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FÖRORD 

Vid fullbordandet och överlämnandet till tryc-
ket av laumålsordboken är det mig en kär plikt 
att tacka dem, som tillskyndat, främjat och upp-
muntrat mitt tjugoåriga arbete med denna ord-
bok. Först har jag att tacka professor Dag Ström-
bäck, under vars chefstid bereddes mig möjlig-
het att till Landsmåls- och Follaninnesarkivet i 
Uppsala (numera Dialekt- och folkminnesarki-
vet) från Sällskapet för gotländsk forskning i Vis-
by låna M. Klintbergs material för bearbetning 
i ordboksform. Professor Valter Jansson tackar 
jag för helhjärtat stöd i fråga om anslag m.m. 
Den nuvarande arkivchefen, professor Folke 
Hedblom, har på allt sätt främjat mitt arbete, 
berett mig utmärkta arbetsvillkor och förordat 
ordbokens intagande i arkivets skriftserie, för 
vilket allt jag är honom stor tack skyldig, liksom 
docenten Manne Eriksson, vars stora kunnighet 
i tryckeritekniska frågor varit mig till ovärderlig 
hjälp. För utmärkt hjälp med renskrivning av 
manuskriptet har jag först att tacka min son, 
Agge Gustavson, som renskrivit partiet A-runa,  

och första arkivbiträdet Eva Bergström, som på 
skickligt sätt fortsatt renskrivningen av ordbo-
kens senare del. Forskardocenten Ingemar Ols-
son har godhetsfullt biträtt med korrekturläs-
ningen. 

Av mina ännu levande sagesmän i Lau vill 
jag här tacka Mauritz Ödahl, Hugo och Inge-
gärd Thomsson samt Hulda Ahlgren, Klintbergs 
mångåriga hjälpreda. Gutamålsgillets ledamöter 
tackar jag för givande diskussioner under mång-
årigt samarbete. 

Slutligen tackar jag vördsamt Statens Huma-
nistiska Forskningsråd för anslag till arbetets 
fullbordan och till dess tryckning samt Gotlands 
läns landsting för bidrag till ordbokens redige-
ring och Kulturnämnden i Gotlands kommun 
för tryckningsunderstöd. 

Uppsala den 4 februari 1971 
Herbert Gustavson 





INLEDNING 

Historik och källor 
Mathias Viktor Klintberg var född år 1847 

i Närs socken på södra Gotland, där fadern var 
kyrkoherde. Efter att ha genomgått Visby läro-
verk och avlagt studentexamen 1866, studerade 
han moderna och nordiska språk i Uppsala, där 
han 1872 blev fil. kand., 1885 fil. dr. Han tjänst-
gjorde 1872-76 som extralärare vid Maria 
lägre elementarläroverk i Stockholm, blev ad-
junkt vid Visby läroverk 1876 och lektor i levan-
de språk därstädes 1888, vilken tjänst han uppe-
höll tills han pensionerades år 1912. Även senare 
fick han ofta rycka in som vikarie, senast 1926. 
Han avled i Visby 1932. 

Tidigt hade hos Klintberg vaknat ett veten-
skapligt intresse för hemtraktens ålderdomliga 
folkmål, som han i sin barndom och ungdom 
hörde omkring sig. I Uppsala hade han åhört 
Carl Säves föreläsningar, vilka han enligt egen 
utsago fann ganska tråkiga, medan han däremot 
tilltalades mera av dåvarande docenten M. B. 
Richerts undervisning. 

Under sin skoltid i Visby hade han haft P. A. 
Säve som lärare, och sedan blevo de kolleger 
vid skolan. Tidvis konuno de mycket bra över-
ens på grund av gemensamma intressen för Got-
lands språk och kultur. Så småningom blev det 
dock annorlunda, då han ej fick det stöd av den 
äldre kollegan, som han väntat sig. Att de två 
dock diskuterade ett och annat gutaord har 
Klintberg berättat. Det framgår också av en an-
teckning i MK:s ms 57, ark 40b: "kätä egtl. skaf-
va kött af ben? (P. A. Säve) nej Am." [Am är 
Klintbergs sageskvinna]. P. A. Säve har ej denna 
betydelse av ordet i Gotl. ordbok, varför det 
måste röra sig om ett muntligt uttalande. Klint-
berg skriver till Adolf Noreen 10/4 1879 (brev 
i UUB): "Gubben Säve har så småningom bör-
jat bli litet mer intresserad för undertecknads 
samlingar. Jag har trakterat honom med en 
mängd ord, som han ej kände till, oaktadt de äro 
mycket vanliga. Men hvad skall man säga om 
hans egna anteckningar? Han låter t.ex. laubo-
orden sluta på -a i st. f. -å [svaga fem.] . . Då . . 
svarade han . . att 'det är det gamla'." Klintberg 
hade ju fått en modernare skolning i språkligt av-
seende än Säve. 

Det var år 1876, för övrigt samma år som P. 
A. Säves bror professor Carl Säve avled, som 
Klintberg började göra uppteckningar i Lau soc-
ken. Att han just valde Lau och ej den angrän-
sande hemsocknen När har han själv förklarat 
med att då för tiden laumålet ansågs ålderdomli-
gare än "närkarnas" mål; han åberopade tale- 

sättet "nå ging vör, sär lauboar". Till att börja 
med bodde han hos Fie-Lars, Lars Larsson, Fie, 
f. 1826, sedermera Jakob Karlssons svärfari.). 
Han deltog i folkets arbeten, deras lekar och hög-
tider, han var med om "häus-ating" (taktäck-
ning), kransgille, slåtter, var på "rak" (drivfiske) 
o.s.v.2) Men han samlade även ord med hjälp av 
ordlistor, till att börja med efter Rietz' Svenskt 
Dialekt-lexikon (1867), varvid han som sages-
man anlitade "Gannor-Buddäin"3). Kvar finnas 
därav "Anteckningar gjorda hos Gannor Gub-
ben med ledning av Rietz lexikon såsom komple-
ment till Bönde-Maries uppgifter" (MK ms 28 
a) 1 häfte 4:0, 28 s., varav efter Rietz 21 s., res-
ten direkta uppteckningar från 1877). Av den 
nämnda Bönde-Marie (möjligen Maria Catarina 
[Eriksdotter], f. 1786)4 finnes kvar 1 h. (ms 28 c) 
"Maries uppgifter med anledn. af  Rietz", 33 s. 
4:o, varav efter Rietz (fj — åjrenvärk) 25 s., res-
ten "Maries uppgifter m. anledn. af  Säves gram-
matika".) I marg. står: "skrifvet på lappar 
18/10 01", alltså excerperat för ordsamlingen i 
8:o, varom se nedan. Från 1876 härrör, fast oda-
terad, "Ordlista öfver de ord i Rietz' lexikon, 
som Bönde-Marie ej kände till, men som Gan-
norgubben förklarat riktiga (Hans Bodin Gan-
nor f. 1791)" (ms 29 a, fol.), vari även förekom-
ma uppgifter av "Olssons", Fiefar o. "A-m". 
Från 1876 ff. stamma två anteckningsböcker i 
8:o (ms 55 a,b), innehållande en ordlista, grun-
dad på uppteckningar efter Klintbergs första sa-
gesmän. 

Direkta primäruppteckningar gjordes i an-
teckningsböcker, den äldsta (ms 1) är daterad 
juni 1877. Det blev under årens lopp ett tjugotal 
dylika från Lau. Redan från början anger han 
sagesmän: Fiemor, Olssons Janne, P. Olss., Mats 
Olsson, Olssonsmor etc. Den sistnämnda var 
Magdalena Elisabet, f. 1830, från Kauparve 1:10, 
gift med Mattias Olofsson, f. 18316). De bodde 
å Smiss 1:4 i det hus, där Klintberg själv bodde 
under åren 1913-1928. "Hon var faster till Fie 
ungfar (Fie Jakob) och var särskilt bra i sitt tal, 
men tog vid svar på frågor ofta miste och därför 
äro hennes uppgifter som svar på direkta frågor 
ej alltid tillförlitliga (ex. bicking o. bäcking)7) 
och eftersom hon bodde på Ancylusvallen strax 
utanför den märkliga fyndorten av laufossil, så 
hade jag ofta anledning att gå dit upp och plocka 
petrifikater och då gick jag alltid in och språka-
de med henne."8) Han fortsätter: "Men verklig 
fart blev det i arbetet först när jag fick såsom 
medhjälpare Oskar Ahlström (betecknas med 
O.A. till dess han såsom gift karl och bliven bon- 
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de kallade sig J. 0. Larsson och därefter beteck-
nas J.O.L.) Han var 10 år yngre än jag och utom-
ordentligt säker i sina uppgifter om laubospråket 
och dess grammatiska former. Med honom ge-
nomgicks Svenska Akademiens ordlista, dåva-
rande sista upplagan ord för ord."9) Detta ar-
bete tog sin början under julferierna 1878-79. 
"Vi hunno 50 sidor på 3 dagar. Det torde behö-
vas inalles 5 veckor för resten . "10). Men det 
drog ut över några år. Verket "Laumålet enligt 
Sv. Akademiens ordlista af M. Klintberg o. Os-
kar Ahlström" (ms 56) avslutades först den 2 
jan. 1882. Sagesmannens presenta kännedom om 
ordförrådet är imponerande; han uppger oftast 
laumålets motsvarigheter till riksspråksorden. Så 
t.ex. översättes fotknöl med bjällä, korv med pyls 
o.s.v. I marg. finnas kortare notiser efter andra 
sagesmän. 

Under tiden hade en annan stor ordlista eller 
rättare ordbok påbörjats. Laumålet ("Huvud-
boken") 1877 ff. (ms 57) är en renskrift av före-
gående ordlistor med ytterligare uppgifter av 
andra sagesmän. Den omfattar c:a 345 s.fol. Här 
har Klintberg även använt N. Linder, Allmoge-
målet i Södra Möre (1867) för jämförelse, t.ex. 
"klapsä (L. laffsa) = flackä; ränn me mackän 
(L. skopa)", även förekomma hänvisningar till 
Rietz, t.ex. "räivtråjå (se R. Tröja)", och till C. 
J. L. Almqvist, Svensk språklära (1840), t.ex. 
"pärtäntli (accurat), se Almqvist" [pertentli]. 
När denna "huvudbok" avslutades, framgår ej 
av någon anteckning i densamma. En renskrift 
därav påbörjades. Det är "Laumålet renskrifvet 
efter anteckningar från spridda håll af M. Klint-
berg" (ms 58). Denna renskrift är endast fullföljd 
t.o.m. bokst. F, men omfattar i alla fall 414 blad, 
skrivna blott på en sida, alltså 207 s. fol. På blad 
413 står: "Granskadt af U.F. [Jakob Karlsson] 
d. 7 jan. 1886." 

Under tiden hade ett rent vetenskapligt spe-
cialproblem fängslat Klintberg, nämligen laumå-
lets accent- och kvantitetsförhållanden. Däruti 
uppmuntrades han av dåvarande docenten Adolf 
Noreen, som 1878 besökte Gotland, samman-
träffade med Klintberg i Lau, hörde ett par av 
hans sagesmän och gav honom råd i avseende på 
fonetiken. Han skriver 10/4 1879 till Noreen 
(brev UUB): "I e.m. el. i morgon bittida reser 
jag till Lau och kommer in [till Visby] m. Ahl-
ström för att låta honom sjunga Lauboska". 
Klintberg återgav nämligen laumålets musika-
liska accent med notskrift. Dessa undersökning-
ar resulterade i gradualavhandlingen "Laumå-
lets kvantitet ock aksent", vilken ventilerades i 
Uppsala den 13 dec. 1884. Avhandlingen ingick 
sedermera i tidskriften Svenska landsmålen 
(VI:1, 1885)). 

Emellertid hade Klintberg även på annat sätt 
än genom egna direkta uppteckningar lyckats få 
in språkligt och sakligt material. Ovan har 
nämnts Jakob Karlsson, Fie, ("Fie-folkets måg", 
U.F. = ungfar), f. 1857 å Kauparve ("Kauprä") 
gård, ingift till Fie 1:3511), som han innehade till 
sin död 1933. Han började år 1889 skriva utför-
liga brev på genuint laumål till Klintberg, var-
vid han visade sig ha en naturlig lätthet att ut-
trycka sig i skrift på sitt eget dagliga språk. 
Klintberg har i detta avseende givit honom högt 
betyg. På tal om växterna och deras användning, 
varmed Klintberg arbetade mot slutet av sin 
verksamhet och därvid fick utförliga redogörel-
ser av Jakob Karlsson, skriver han: "De olika 
artiklarne äro så skickligt affattade och med en 
sådan rikedom i uttrycken, att knappt en omsäg-
ning påträffas. Allt faller sig i den märklige 
språkmästarens hand så enkelt och naturligt, 
men på samma gång så kraftigt och påtagligt, att 
man i allmänhet tycker sig ha att göra med en 
ovanlig språk-konstnär" .12)  "Han fick gemenli-
gen skriva om vad som föll honom in, men ofta 
anmodades han att behandla ett uppgivet äm-
ne".13) Dessa "brev" behandla alltså väderlek, 
arbetsliv, fester, folktro, sägner etc. Särskilt 
äro huvudnäringarna jordbruk, boskapsskötsel 
och fiske utförligt tillgodosedda. De 262 breven 
omfatta inemot 4.000 sidor, mest folio. Häri ingå 
även JK:s förklaringar till äldre gotl. ordlistor, 
C. G. BaclAr, ms avskrivet av MK (JK:s brev nr 
122, 109 s.fol.) samt den gotl. ordlistan i Alm-
qvists svenska språklära (brev nr 124, 324 s. fol.), 
vidare kommentarer till P. A. Säves skrifter m.m. 
Varje brev genomgicks muntligen med JK och 
rättelser och förklaringar tillfogades. 

Jakob Karlssons liksom Klintbergs insats sked-
de vid en synnerligen läglig tidpunkt, man måste 
säga i elfte timmen. Ännu fanns självhushållet 
med alla dess sysslor, man bakade, bryggde, 
odlade och beredde lin och hampa, spann och 
vävde; jorden brukades med de gamla redska-
pen, "spitsplog" och "fåiså" (mullskopa), man 
sådde för hand, ängarna slogs med lie och i slåt-
terlagets arbetsgemenskap, dragama voro hästar 
och oxar, kor och får fanns på gårdarna, man 
kärnade smör, slaktade hemma och tog vara på 
kött och "ränta", ullen kardades, spanns och 
vävdes. Båtar och fiskredskap tillverkade man 
själv, man fiskade med garn, nät, not, "anglor", 
ryssjor, ljuster etc., invid land och på "rak" 
(vrak, drivfiske) med torskbåtar och tremänning-
ar. Allt detta kände Jakob Karlsson till från 
barnsben och hade deltagit i det mesta. Han hade 
fått så pass mycket skolundervisning, att han 
kunde skriva tydligt och lätt, men han hade ock-
så en naturlig fallenhet att beskriva vad han sett 



IX 

och hört. Ibland frågade han någon fiskare eller 
hantverkare om detaljer i deras arbeten. Instru-
erad av Klintberg ifråga om stavningen, fick han 
snart reda och konsekvens i denna. Brevformen 
gjorde, att han uttryckte sig spontant, med egna, 
ibland känslobetonade reflexioner om egna be-
kymmer och tidens ondska, ofta i drastiska or-
dalag. Om papperet tog slut just som han var i 
farten med att skriva kunde han spontant utbris-
ta och skriva: "Aj fan'n, papperä jär släut." 

Även den omtalade J. 0. Larsson, Fie, hade 
börjat skriva brev på laumål till MK av samma 
karaktär som JK:s. Det blev omkring 400 sidor 
folio. Hans ordförråd och formsystem äro gedig-
na, men han är stundom i sina skildringar benä-
gen för klichéer, lånade från rikssvenskan. Bland 
särskilda avdelningar i hans brev märkas mot 
slutet några svar i anslutning till ULMA:s fråge-
listor: Tid och tidsindelning, Himlen, Personer-
na i gården och byn, vidare Liknelser, Um bond-
ban u böindar, Um bondsårkar, Um jårdbräuks-
arbetrar, Um snarår, Um släkå, Um hamp u läin 
etc. 

För att få lexikalisk ordning på ordförrådet 
måste MK excerpera det inströmmande mate-
rialet, först och främst JK:s brev, vilket arbete 
han påbörjade vid brev nr 20 i dec. 1891. Ex-
cerptbladens format bestämdes till 8:o, samma 
som SAOB, detta för att få rum med långa ex-
empel på samma blad. Den grova beteckningen 
överfördes härvid till landsmålsalfabet i huvud-
saklig anslutning till Adolf Noreens anvisningar. 
Även J. 0. Larssons brev liksom MK:s egna an-
teckningsböcker från 1877 ff. excerperades. Vid 
utskriften på oktavblad gjordes ibland någon lätt 
omredigering, t.ex. i fråga om enstaka ordfor-
mer. I MK ms 58 (s. 35) står: "de bihövdäs int' 
majr än ätt augänkast . ", i 8:o (med fonetisk 
skrift): "de bihövdäs int mair n a augänkast . " 
I ms 57 (ark 25 b): "de jär väl dajm sum jär än-
nu majr goviluä mot russi", men i 8:o (med fone-
tisk skrift): " . änd mair . " Att han vid ut-
skrivningen överför till genomgående exakta ut-
talsformer sådana exempel, som i originalet ha 
blandad form, är naturligt, alltså ms III, s. 79 
(prim.uppt.): "kunmädru skulle bakä fladen o. 
staikusten", blir i 8:o: "ku•nmä•dru skudd ba'k 
fla'dn u staikustn" [här transp. fr. fonet.skrift]. 
Ibland är ordföljden omkastad eller exemplet 
förkortat, t.ex. JK brev 25, s. 22: "Annas så har 
de för de mäst rängnä ti upp mot middagän, u bi 
skåvväis så där så att de har hindrä kånnskär-
ningi betöidlit [ändr. t. bitöidlit] mik för uss", 
men i 8:o: "de har rängnä bäi skåvväis, så att de 
har hindrä [etc., här transp. fr. fonet.skr.]. OL s. 
130: "Kan vör fa kaup a kannå läinfråi av er", i 
MK:s 8:o: "vör far kaup a kannå läinfråi av er"  

[här transp.]. I MK:s ms 112 (växtnamn) anföres 
emellertid OL:s exempel ordagrant. JK:s brev 2, 
s. 3: "fäir ploglag . . lausbyggrar jär de tridä", i 
MK:s 8:o: "lausbyggrar jär de tridä ploglagä". 
MK II, s. 42 (prim.uppt.): "åjglu pa ett stycke 
tägläs (el. bindäs) ihop me änden pa ett ann' styc-
ke o. så gar de hajl vägen [överskr.:] rajä", i 8:o: 
"åiglu pa ätt styckä tägläs me ändn pa ätt annä 
u så ga'r de hail rajä" Jan. 79 [här transp.]. MK 
ms 57, s. 52 a: "din stajnen jär pa en pass såsum 
min", i 8:o står blott: "han jär pa n pass såsum 
min" [här transp.]. 

Från att i början ha varit rent språkligt inrik-
tad kom MK snart underfund med, att han mås-
te sätta sig grundligare in i den materiella bak-
grunden till ordförrådet, alltså de folkliga arbe-
tena och deras detaljer. Några frågelistor fanns 
inte då att följa. Den enda avhandling, som an-
förde dialektmaterialet i sakliga grupper var Bo-
dorff, Ölands folkmål (1875), som MK nu an-
vände vid utfrågning. I hans lexikaliska samling 
ingår också en monografisk avdelning (ms 85-
92), omfattande grupper som jordbruk, verktyg, 
seldon, vagnar, kvarn och såg, byggnader med 
tillbehör, husdjur, fiskredskap, båtar, bak, brygd, 
väv, smide etc., tillsammans över 2.700 bl. 8:o, 
illustrerade med noggranna teckningar och foto-
grafier. Hela den lexikaliska ordsamlingen A—ö 
uppgår till c:a 60.000 bl. 8:o. Härav härrör den 
övervägande mängden från JK:s brev, c:a 40.000 
bl., vidare från MK:s anteckningsböcker c:a 
15.000 och från OL:s brev c:a 8.000. Detta enligt 
beräkning av antalet buntar i MK:s ursprungliga 
indelning. Då härtill lägges excerpterna ur JK:s 
till ULMA insända frågelistsvar m.m., varom 
nedan s. X, framstår JK:s insats som ännu mer 
överväldigande. 

MK tog även kameran i sin tjänst. Från om-
kring 1902 fotograferade han arbeten, verktyg, 
redskap och gårdar, varefter han använde foto-
grafierna vid utfrågning och fick då ofta värde-
fulla spontana kommentarer av sagesmännen. 
Ett för allmänheten tillgängligt resultat av en del 
av hans forskningar såg dagen 1914 med titeln 
Spridda drag ur den gotländska allmogens lif. 1. 
Höskörden med 35 bilder. 2. Tjära och tjärbrän-
ning med 24 bilder. 

Klintbergs fotografier och teckningar komma 
att illustrera ordboksartiklarna, men samlade i 
slutet av varje band. Vid resp. ordboksartikel 
står då: Se ill. 

På äldre dagar avbröt MK excerperingen av 
samtliga ord ur JK:s och OL:s brev för att i stäl-
let ägna sig åt speciella områden, framför allt 
växtnamn, vilka han samlade även från andra 
socknar än Lau och utarbetade i ett flertal re-
daktioner, framför allt det stora manuskriptet nr 
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112 Gotländsk växtnamn omfattande c:a 2.000 
s. fol. Omkring 1921 väcktes förslag om tryck-
ning av MK:s gotländska växtnamn, vilket fram-
går av brevväxlingen med Herman Geijer fr.o.m. 
1921. Manuskriptet svällde dock ut alltmera och 
Klintberg sysslade därmed ända in på 1930-talet, 
trots av sjukdom förorsakad svårighet att skriva. 
Vid sidan av växtnamnen sammanfördes också 
material till grupperna Husdjur och Vilda djur. 
Framför allt utskrevs då under tiden 1918-1927 
det stora manuskriptet Fångstredskap och deras 
tillverkning, 170 s. fol. med talrika teckningar 
och hänvisningar till fotografier. Detta arbete är 
nu avskrivet och avsett att tryckas. Växtnamns-
materialet liksom övriga monografiers laumate-
rial ingår givetvis i laumålsordboken. 

Eftersom den fullständiga excerperingen av 
Jakob Karlssons brev avbrutits av MK vid brev 
208 på grund av hans specialarbeten, måste res-
ten, c:a 1.000 sidor, excerperas liksom ett hundra-
tal återstående sidor ur OL:s brev och ur MK:s 
egna senare anteckningsböcker. Detta arbete ut-
fördes av undertecknad på Landsmålsarkivet i 
Uppsala, dit MK:s samlingar år 1950 lånats från 
Sällskapet för god. forskning i Visby, som år 
1929 inlöst samlingarna med hjälp av insamlade 
medel. Resultatet av mitt excerperingsarbete 
blev inemot 20.000 bl. 16:o (ULMA acc. 23235, 
23238,23914). 

Men Jakob Karlsson hade även börjat skriva 
och besvara frågelistor för Landsmålsarkivets 
räkning, vilket han fortsatte med till sitt frånfälle 
1933. Under denna tid hann JK med att besvara 
mer än femtio frågelistor jämte annat material, 
tillsammans över 3.200 sidor 4:o. Detta material 
excerperades av mig för ULMA:s ordregister och 
gav c:a 20.000 bl. 16:o. Under mitt arbete med 
ordbokens utredigering uppstod åtskilliga frågor, 
vilka jag sökte svar på i orten, och därav blev c:a 
3.500 bl. 16:o (ULMA 15810 m. fl.). Vidare har 
anlitats en av JK och MK ifylld Lundens typ-
ordlista. 

Av MK:s tryckta skrifter har gradualavhand-
lingen utnyttjats liksom Spridda drag etc. 

Detta är alltså källorna till laumålsordboken. 
Beträffande utredigeringsprinciper, se nedan s. 
XIII. 

Klintbergs ljudbeteckning 
I fråga om ljudbeteckningen hos MK och i 

den tryckta ordboken må anföras följande. 
Klintberg använde ända från början grov be-

teckning i sina primäruppteckningar. De enda 
fonetiska tecken han där (senare) använder är y 
och 0 (att skilja från dift. öi). Efter Noreens be-
sök 1878 och senare i samband med avhandlings-
arbetet lärde han sig det av Lundell utarbetade  

landsmålsalfabetet och tillämpar i sina excerp-
ter på oktavblad i det hela samma ljudbeteck-
ning som Noreen i Fårömålets ljudlära. Två 
mindre adekvata val av tecken blev följden där-
av. Sje-ljudet är i gotländska mål, sådana de ta-
las på landsbygden snarast den frikativa, som 
ingår som komponent i svenskt tje-ljud och i 
många landsändar ersätter detta.14) Det påmin-
ner om finlandssvenska måls sje-ljud.16) I Visby 
med närmaste omnejd liksom hos av visbymål 
påverkade personer har man det sydsvenska 
bakre sje-ljudet. Tecknet för detta ljud fick så-
väl Noreen som Klintberg in i sina avhandlingar 
om fårö- resp. laumålet, beroende på att man 
följde J. A. Lundells beteckning 16), som denne 
byggt på visbybon Th. Fegrxus' uttal. Även i ok-
tavsamlingen använder MK detta tecken, fast 
han på äldre dagar såg hur saken låg till och var 
förargad över den felaktiga beteckningen. Han 
skriver till Herman Geijer (14.4.1927, i ULMA): 
"Vid undersökningen af gutamålet var det tyvärr 
Visby-dialekten, som blef den härskande med 
sitt f-ljud, som icke finnes på landet, och en del 
andra egenheter. Saken var den, att försökskani-
nerna eller sagesmännen voro studenter, som gått 
vid Visby läroverk och där inhämtat stadens ut-
tal, men givetvis behållit det för stad och lands-
bygd gemensamma tonfallet." Med f avser MK 
här typen för det sydsvensk sje-ljudet, den typ 
han, som nämnt, använt i sin avhandling etc. I 
ordboken har jag använt det "neutrala" tecknet 
f eller sj. 

Ett annat i vissa fall mindre adekvat tecken är 
typen för "stockholms-e", som visserligen torde 
vara en lämplig beteckning för det gotländska ä-
ljudet i allmänhet liksom i laumålet, utom fram-
för r + kons., där ljudet har ett öppnare uttal 
och bör betecknas med ce 17 ), som MK också an-
vänder i sin avhandling men icke i oktavordsam-
lingen. I ordboken återges båda med ä utom i de 
fall, där belägg med be finnas i avh. och typord-
listan. 

I mitt handskrivna manuskript har jag följt 
MK:s oktavsamling med dess fonetiska skrift, av 
det skälet att om samlingarna skulle återgå till 
Visby, där de höra hemma, så kan man i mitt 
manus i ULMA återfinna MK:s egen ljudbeteck-
ning. I den maskinskrivna, för tryckning avsedda 
utskriften användes, som nämnts, grov beteck-
ning med undantag för typerna f, y, cr och 0. 

Laumålsordbokens ljudsystem och dess motsva-
righeter i svenskt riksspråk och fornspråk 

Vokaler 
a förekommer både som kort och långt, varvid 

det motsvarar dels rspr. kort a, äldre kort (icke 
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förlängt) a: tal, tal, dels rspr. å, äldre långt a: 
ar, år, gard, gård. 

e, endast långt, motsvarar forngutn. e (långt), 
isl. x, & fsv. x (långt): le., lä, te•tar, tät. MK 
skriver genomgående e (med längdstreck) i sin 
avhandling liksom i oktavordsamlingen. Den-
na vokal hade emellertid börjat diftongeras, då 
han kom till Lau, vilket framgår av en uppgift i 
ett av hans tidigare manuskript (ms 55a, s.1): 
"Maries stafning hel, lejrd, bevrä, ldejdar, dej, 
spejlä ..". MK själv skriver i en uppteckning ef-
ter skomakar Alfvegren 1877 (ms 28 b): heilen, 
hälen, heilstycke, hälstycket. Även Noreen har 
observerat denna diftong (MK ms 72). Men när 
OL i sina brev s. 11 skriver jeit [ätit], neir [nere], 
ändrar MK för konsekvensens skull till jet, 
ner. i 8) 

i förekommer både som kort och långt. I förra 
fallet motsvarar det rspr. kort i: gick, gick, till, 
till, i senare fallet rspr. e (isl. i, forngutn. kort i): 
grip, grepp, vid, ved, /i. vä, leva. 

u uppträder hos MK dels såsom kort, motsva-
rande rspr. u: hund, hund, upp, upp, men även 
rspr. o (å): forngutn., isl. u: buck, bock, uksä, 
oxe, dels långt, motsv. rspr. å, o (äldre kort, 
senare förlängt u): bu'r, borr, lu• g, lov, bu•gä, 
bäge. För att markera, att u-ljudet uttalas som 
"europeiskt" u-ljud skriver MK i sina äldsta 
uppteckningar i bland på franskt sätt ou: bluk el. 
blouk, glup (ou), duän (ou) (ms 58). Han vill här-
med även markera, att detta uttal fanns kvar hos 
vissa sagesmän, fast det redan då hos vissa indi-
vider "brutits" till en svagt stigande diftong, av 
Noreen (i MK ms 72) tecknad yu, ex. gyud 
[Gud].ig) I enstaka fall skriver MK t.ex. giur el. 
gur [gorr]20) i oktavsamlingen. 

y motsvarar såsom kort rspr. ö, äldre kort, icke 
förlängt y: fylgä, följa ryddä, rödja, men även 
rspr. y: ryckä, rycka, nyttä, nytta. Såsom långt 
motsvarar det rspr. ö, äldre kort, senare förlängt 
y: fy.!, föl, mr gäl, mögel. 

d, kort och långt, motsvarar rspr. o (å): hånn, 
horn, å•rd, ord. 

ä, kort och långt, motsvarar rspr. e, ä (äldre 
e, x): äld, eld; mäst, mest, än, en, man, väg, 
väg, vä•/ä, välja, men i vissa fall rspr. a (äldre 
stundom e, x): bei•rar, bar, drä•gä, draga, lii•då, 
lada: Ang.- ä frfr r + kons.; se ovan s. X. 

0, -blott långt, motgvarar rspr.; ö huvudsakli-
gen i inlånade 9z)rd: b<rkä,,  bokvirke, wird, nöd, 
urs, tös, men tycks ha förekommit också i ge-
nuina ord, märkligt flåg äreli framför i4örbin-
delser: phrgä,' plöja, '07, alltför; skerrd, skörd. 
Det skrives' av JK öch OL ö men ävdn-iii, bero-
ende på att det fått 'en viss diftongering medelst 
'?ett svagt Ofterslag avi, mera -märkbart framför 
vokal: bröi-ä [brödet] . •" (MK, Spridda drag,  

s. 9). JK skriver ibland nöjd, plöigä. När han 
t.ex. i brev 3, s. 18 skriver sjöiän, ändrar MK till 
Siedn.21) 

ö, vanligen kort, motsv. rspr. y och ö: störkä, 
styrka, mörkar, mörk, men även långt: bö•rdå, 
börda. 

Diftonger 
al motsvarar i regel rspr. e (forngutn. ai, isl. 

ei): braidar, bred, vaitä, vete. 
au motsv. rspr. ö (forngutn. o. isl. au): aur, 

ör, grus, raudar, röd. 
di motsv. rspr. ö (forngutn. oy, isl. ey), håi, 

hö, gåimä, gömma, dirä, öra. 
du motsv. rspr. långt och stundom kort (för-

kortat) o (fornsv. o. isl långt o): båu, bo, dåu-
tar, dotter, gåumä, gom, åutå, otta. MK skriver 
i sin eljest med landsmålsalfabet skrivna oktav-
ordsamling ej alltid ut denna diftong utan ibland 
o med längdstreck, t.ex. storlaik, kofot. JK och 
OL skriva givetvis o (ibland med längdstreck un-
der), eftersom denna diftong, relativt ny, var 
svår att återge i vanlig skrift och av dem kan-
ske ej ens uppfattades som en diftong. 

äi motsvarar dels rspr. långt, stundom kort 
(förkortat) i: däikä, dike, /äiå, lie, fräiskar, frisk, 
täimä, timme, dels rspr. ä (forngutn. i): knäi, 
knä, träi, trä, sträivar, sträv. 

öl motsvarar dels rspr. y (äldre långt y): bröl-
dä, bry, döirar, dyr, gröin, gryn, röimä, rymma, 
dels rspr. ö (forngutn. långt y, fomsv. långt ö, 
isl. ce, 0'): döimä, döma, göisl, gödsel, gröidä, 
gröda, möitä, möta. 

Beträffande vokaler i böjnings- och avled-
ningsändelser må framhållas övergången av de 
flesta svagtoniga vokaler till ä-ljud: kastä, kasta, 
kastädä, kastade, kastä, kastat, raudä, röda, bru-
tä, brutit etc. Karakteristisk är bortfall av ändel-
ser (apokope) i satssammanhanget: kumm halm, 
komma hem, kåir me russ, köra med hästar, 
lang strik, långa streck (stråk), gär skugg för 
soli, göra skugga för solen, sad för hand, sådde 
för hand.22) 

Xonsona,nter 
Sådana konsonanter, som i de flesta svenska 

dialekter liksom i riksspråket undergått förmjuk-
ning framför främre vokal, alltså g, gj, k, kj, sk, 
skj, stj, tj, ha här bibehållits oförändrade: gi., 
giva, gjauså, ett slags mås, kistå, kista, kjauk, 
höstack, skinn, skinn, stjännå, stjärna, tjåckar, 
tjock etc. Anmärkningsvärda förändringar äro 
assimilation av förbindelser som ds, rs till s(s): 
gåus, gods, kåss, kors, tåsk, torsk, rn till n(n)f 
ga•n; garn, et,  kan,•åkein, kånn, korn. Märk ävenf 
viddä, ville, skuddä, skulle. 

Medan n + g i regel ej assimilerats till ett en-
hetligt ljud (y): maygä, många, strämmiyg, ström- 
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ming (men bf. strämmigän), så har förbindelsen 
sj snarast blivit ett enhetligt ljud (f el. dyl.), jfr 
ovan s. X.23) 

Bortfall av n, t och (fakultativt) r i ändelser är 
genomgående: päiku, pigan, grindi, grinden, rus-
si, russen, häusä, huset, galä, galet, bakä, ba-
kat, unda tak, under tak, yva bor, över bord.24) 

Ordbokens ljudbeteckning 
Om Klintbergs ljudbeteckning jämförd med 

ordbokens, se tabellen s. XV III. 
Jakob Karlsson (JK) och J. Oskar Larsson 

(OL) skriva givetvis helt med grov beteckning, 
vilket för gutniskans del inte erbjuder några stör-
re svårigheter på grund av ljudskickets ålder-
domlighet. Det har också funnits en skrifttradi-
tion ända sedan 1700-talets bröllopsdikter och 
genom alla "brev på gutamål", som sedan mit-
ten av 1800-talet influtit i gotlandstidningarna. 
JK och OL fingo också instruktioner av MK, 
som ville ha skriften mera ljudenlig i vissa avse-
enden. Så har han lärt JK att skriva säkt i.s.t.f. 
sägt, sagt, läkt, lagt. Detta har jag ej ansett mig 
böra följa i ordboken utan skriver i textsamman-
hang sägt, lägt (el. läggt, jfr byggä, byggt). En 
annan ljudenlig skrivning är: att i (att di), att de, 
sått i, så att de, vidd i, ville de, vilket fått stå kvar 
även i ordboken. 

Ett med det fonetiska beteckningssättet över-
ensstämmande skrivsätt är, att lång vokal liksom 
dubbelkonsonant anges med understrykning av 
resp. tecken, vilket JK i ganska stor utsträckning 
praktiserar i sina "brev". Detta har i ordboken 
på vanligt sätt återgivits med dubbelskrivning av 
konsonant, såväl i uttalsformerna som i texten. 
Beträffande vokaler återges längd, som ovan 
nämnts, i uttalsformerna med (a•). I samman-
hängande text har detta tecken för lång vokal en-
dast utskrivits, då sammanhanget tycks mig 
fordra markering av längd, vanligen i betonade 
konjunktioner och prepositioner, t.ex. u• 'också', 
till skillnad från u 'och', vidare i ord som a'i 'ån', 
e•i, 'tackan' o.d. Eljest framgår ev. vokallängd 
av formexemplen i resp. artikels början: lagar, 
n. la•kt, 'låg,-t', men i ordbokstexten: lagar, lagt. 

Där varken excerpt el. originalkälla har längd-
beteckning, har sådan ej heller utsatts i ordbo-
kens formexempel. Sålunda kan det förekom-
ma, att i formexemplen i artiklarnas början sam-
ma ljud kan betecknas på skilda sätt och att allt-
så utsatt eller utelämnad längdbeteckning icke 
behöver avse olika kvantitet, ex. bråuaffärn men 
brohulä. På liknande sätt kunna 0 och ö, og och 
ng växla. 

Av övriga hjälptecken har apostrof använts 
ymnigt av MK i hans äldsta ordlistor vid apo-
kope: int', 'inte', mik', 'mycket', ränn', 'ränna'  

etc. JK använder ytterst sällan apostrof i sådana 
fall, däremot ibland vid bortfallet 1 och r: ha', 
'har', fö', 'för'. I citat från MK:s äldre uppteck-
ningar har jag följt orig. ifråga om utsättande av 
apostrof, annars har jag endast satt ut sådan i en-
staka fall, där eljes missförstånd ang. ordklass 
el.d. möjligen kunnat uppstå. 

I fråga om laumålets formlära hänvisas till 
översikten i slutet av ordboken. 

Sagesmännens stavning är ej alltid konsekvent, 
och därför har en normalisering i enlighet Med 
MK:s principer vidtagits. I förtydligande syfte 
har jag i regel skrivit pron. Er, Är(r), Ar(r), I, 
(Ni), med stora bokstäver för att skilja det per-
sonliga pron. Er från det possessiva er, och för 
att undvika förväxling med pres. är, vilket vis-
serligen i Lau heter jär, men med hänsyn till ova-
na läsare har Är (Er) synts lämpligare än är (er). 

Ortnamn, som förekomma i texten, skrivas av 
JK ibland med liten bokstav, särskilt ägonamn, 
vilka ju ofta kunna stå på gränsen till appellati-
ver, t.ex. Stainhagän el. stainhagän. I de fall där 
med säkerhet ortnamn föreligger, har jag skrivit 
stor bokstav, ex. Vadi, som JK (18:37) skriver 
vadi. 

I fråga om interpunktion, särskilt kommate-
ring, följer MK själv gängse regler, medan JK 
och OL äro något vacklande härvidlag. Jag har 
följt vanliga regler men varit sparsam med utsät-
tande av i mitt tycke onödiga kommatecken, me-
dan jag satt ut ett och annat komma, där sam-
manhanget så fordrat. 

Ordbokens accentbeteckning 
Frånsett avhandlingens notskrift för att be-

teckna exspiratorisk och musikalisk accent har 
MK tre olika system för detta ändamål. 

Accenttecknet utsättes direkt på resp. sta-
velse i ordet: a'ksl, vagnsaxel. 

Accenttecken över fristående längd-, resp. 
korthetstecken. Detta är MK:s vanligaste beteck-
ningssätt. Av tryckeritekniska skäl har jag, där 
accent överhuvud taget är utsatt i orig., fun-
nit detta system bäst lämpat att återge den exspi-
ratoriska accenten, så mycket mer som man på 
samma gång får kvantiteten i resp. stavelser, vil-
ket kan vara av vikt vid grov beteckning, där 
längd ej alltid är utsatt i orig. 

De vanligaste accenttyperna äro: 

A. övervägande akut. 
1) akut på första stavelsen. a) på enstaviga ord 

utsättes sällan och i så fall för att skilja genom 
apokope uppkomna enstaviga former: tåmt 
fle(ä) [sic] -, töa. b) på tvåstaviga ord, enkla: fa- 
käl 	aikar 	aiknar -, ekar, -na, ättarst 
- -.25), efterst, buffläs 	pres., knuffas; sam- 
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mansatta el. juxtaponerade: fräispel 	blåmkål 
4-, där flest 	• c) i trestaviga ord, enkla: ex. 

med utsatt accent saknas; sammansatta: bindsu- 
lu 	bindsulan, bokänhålt 	pocken- 
holts. d) i flerstaviga ord, sammansatta: bärbaris- 
bär 	— -s, berberisbär, bindsullädar - -, i 
juxtaposition i fjorvinträs 1 -e. 

akut på andra stavelsen: för fang - bind 
in - 	anndagän I - el. - 	 förvässningi 

bigravälsäkallas — 
akut på tredje stavelsen: fastlasmandagän 

Bartmäss dagän — 

B. Grava accenttyper. 
1) grav på den första stavelsen. a) på enstaviga 

ord; förekommer i apokoperade former: flair 
flera, fyst första, akt äldn 	-, akta elden. 

i tvåstaviga ord, enkla: aygäl 	aygln -, 
fiskkrok, -en, bitä -, bete, kindtand, fläckän 

f. fläcki -, fläckad; sammansatta: fystgang 
förstagång, aikspäik -‘, ekspik, förf und 

i trestaviga ord: bokavsjon 	-L, bokauktion, 
bondhäusald 	bondhushåll, blålusärn 	-‘, 
fredäskvälls 	(de) förfalla 	-, (det) före- 
faller, alldeläst ss,  -n -. d) flerstaviga ord: slidraid- 
skapi 	slädredskapen, förårdädä 
förordade, böinsundagän 	bönsöndagen, 
bakstamluku 	bakstamluckan, ainäs- 
styttstaur 	• enestöttstör, batkamrater 

fundersammar ss,  - 	äksäisfålki - 
exercisfolken, fattimagsäin 	- el. 
fattigmagasin, dundarkallas 	s.• -, fastsätt- 
niygsdoniygar 	- 4- 	byggningskogstyckar 

bomullsundabyksår — 
2) Grav på andra stavelser än den första• före-

kommer i en del sarnmansättningar, som stå på 
gränsen till juxtapositioner: fredäsmårgå 
fräidagviku - - el. - 	fridagveckan, och 
i ortn. som Aminnä 	Väir varpå - -, Au- 
finnlaidä 	Baitniygskväiar •-• 

III. På äldre dagar använde MK en acc• entbe-
teckning, som bygger på hans notbeteckning i 
avhandlingen och avsåg att medelst streck och 
punkter återge musikalisk och exspiratorisk ac-
cent samtidigt. Det var särskilt under utarbetan-
de av de stora växtnamnsmanuskripten (111 o. 
112), som han införde detta system, liksom del-
vis i ms 109 (om fångstredskap). I förorden till 
ms 111 och 112, liksom i en avskrift i ULMA 
(acc. 17798) redogör han utförligt för systemet i 
fråga. Att här redovisa detta system skulle i frå-
ga om typografi bli alltför invecklat, varför den 
intresserade hänvisas till de nämnda originalma-
nuskripten 111 och 112 samt avskriften i ULMA 
(acc. 17798). 1 ordboken har denna accentbe-
teckning givetvis ej kunnat användas utan har, 
där så ansetts behövligt, ersatts med system II. 

Artiklarnas uppställning i ordboken 
Ordboksartiklarnas uppställning följer praxis, 

först uppslagsordet i riksspråksform, därefter 
dialektformen med böjningsformer. Om grund-
form ej är belagd anföras blott sådana böjnings-
former som äro belagda. I fråga om substanti-
vens böjningsformer har jag frångått praxis, i det 
jag tagit med samtliga belagda former: sork s. 
sårk m., bf. -än, pl. ar; pika s. päikå f., bf. 
-u, pl. -år, björk s., björk f., bf. -i, pl. björkar 
bf. björknar - o.s.v. Detta har synts mig vara 
att föredraga framför "mask. I, mask. II" etc. 
Genus är ej alltid utsatt i orig. och därför ej hel-
ler alltid i ordb. I fråga om sammansättningar 
framgår ju i regel deras genus av senare ledens 
genus. 

På samma sätt har förfarits med verben, vilket 
här varit så mycket nödvändigare, som böjning-
en i ipf. är högst varierande, i det framför allt 
"första" svaga konjugationen kommit att domi-
nera hos såväl svaga som starka verb, varförut-
om ändelserna rätta sig efter föregående konso-
nant, ex. hoppa huppä, ipf. huppäd(ä), huppt(ä), 
läsa /äsä, /ästä o. lästid, bita bäitä, ipf. bait o. bäi-
täd o.s.v. Se vidare ordböjningen i slutet av ord-
boken. 

I de fall, då endast en form och denna i endast 
ett exempel är belagd, har jag i regel anfört hela 
exemplet direkt efter uppslagsordet. 

Översättningarna, betydelserna, ha givetvis i 
första hand hämtats ur MK:s egna manuskript. 
I de ganska vanliga fall, då betydelser ej angivits 
av MK, framgå de i regel av sammanhanget. I så-
dana fall har jag i anslutning till sammanhanget 
eller till mina egna uppteckningar anfört betydel-
serna inom klammer [-- — —J. I fråga om längre 
artiklar med många exempel i olika betydelse-
skiftningar har jag följt SAOB, så långt det varit 
möjligt. Vidare har jag anlitat östergrens Nu-
svensk ordbok och Ordbog over det danske 
Sprog, grundlagt af Verner Dahlerup (Kbhvn 
1919 ff), och i någon mån Norsk riksmålsordbok, 
utarb. av T. Knudsen o. A. Sommerfelt m. fl. 
(Oslo 1937 ff.). 

Vid uppställningen av artiklarna ha samman-
sättningarna i utrymmesbesparande syfte förts 
under huvudordet i en följd. Hänvisningar till 
sammansättningar upptagas i regel efter hela ar-
tikeln, ej efter enskilda betydelsegrupper inom 
artikeln. 

Avdelningar på -dom, -het, -lek, -skap uppta-
gas bland sms., liksom i SAOL och likn. ordlis-
tor, men i enstaka fall (av typen väderlek) såsom 
fristående artiklar i resp. alfabetisk ordning. 

I fråga om ordförrådet ha överväganden måst 
göras först och främst i fråga om de ordlistor, 
som av OL och MK överflyttats från SAOL till 
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latunål. Här ha sådana mot rspr. direkt svarande 
ord, som ej eljes äro väl belagda och alltså ej sy-
nes ha ingått i folkmålets i dagligt tal brukliga 
ordförråd, icke medtagits. I MK:s excerpter för 
8:o samlingen ur OL:s och JK:s brev har prak-
tiskt taget allt språkgods medtagits och trans-
skriberats till fonetisk skrift. Jag har rensat ur 
sådant, som tyckts mig vara mer tillfälligt bruka-
de riksspråksord. Men till laumål överflyttade 
termer, som ha samband med folkets dagliga 
handel och vandel, såsom nyodlingar, skiftesför-
rättningar, kommunalpolitik etc. ha ansetts böra 
medtagas. 

Riksspråksord, som vunnit burskap i dial. på 
grund av att motsv. gutniska ord fått annan be-
tydelse, tagas givetvis med, ex. stödja v.2 stöd, 
stöd [ap.], [i bet. giva stöd åt], jämfört med 
stödja v.1 stydä i amian betydelse. 

Personnamn ha endast medtagits, då de avse 
gamla helgondagar, ex. (Sankt) Gertrud, (Sankt) 
Olov etc. 

Ortnamn äro ej medtagna, men ortbonamn ha 
redovisats dels inom Lau sn, där de anknyta till 
appellativer, ex. norder-gårdar, inv. i "Nå- 

dagardar", dels utom Lau sockenbonamn, upp-
komna genom enkel sms., typ havdhemb o e, 
eller bildade genom avledning, ss. 1 j ugä r n ing, 
närk o.d. 

Vid exemplens återgivande har jag försökt så 
vitt möjligt ur sammanhanget få fram fullstän-
diga meningar. Därför kan huvudord el. huvud-
sats vara skilda från följande satser, och något 
mellanliggande, för betydelsen mindre väsentligt 
led, kan vara uteslutet, vilket alltid markeras 
med .. översättningar av enstaka  svårare ord in-
om exemplen ha satts inom [ ], MK:s egna kom-
pletteringar stå inom ( ). Ingresser som Ja .., 
Män . . ha vanligen uteslutits, om de ej förmedla 
något i det föregående. 

Det kan tyckas, att alltför många exempel på 
vanliga ord i olika betydelseskiftningar tagits 
med. Detta har dels skett i frekvenssyfte, dels för 
att visa användbarheten och det naturliga bruket 
i målet av dessa ord i olika sammanhang. Dock 
ha ingalunda alla ex. hos MK medtagits, s. t.ex. 
finnas på verbet lägga inalles (MK + ULMA) 
305 ex., varav 202 medtagits i ordboken. 

Laila Yapp, Mattias Klintberg (Sv. LandsmåL 1936), 
s. 13. 

Yapp, a.st 
Boken om Lau (1951), s. 112. 
ib., s. 89. 
Carl Säve, Bemwrkninger over Hen Gotland (i Histo-

risk Tidsskrift udg. af  C. Molbech B IV Kbhvn 1843). 
Boken om Lau, s. 212. 
Böckling heter överallt på Gotland bicking, men i Lau 

bäcking. 
Klintbergs muntliga redogörelse, nedskriven av H. 

Gustavson (ULMA). 
g) Klintberg muntL 
to) Brev cit hos Yapp, s. 14. 

Boken om Lau, s. 107 f. 
MK i brev till H. Geijer 31/10 1926 (ULMA). 

Klintberg muntL 
H. Gustavson, Gutamålet II, § 74. 
Jfr K. J. Hagfors, Gamlakarlebymålet (Sv. Lm. 

XII:2), § 154, o. 1. Thurman, Pargasmålet (Sv. Lm. 
XV:4), § 29. 

Sv. Lm. I, s. 76. 
Gutam. I, § 24. 
Gutam. I, s. 77 ff. 
Gutam. I, s. 100. 

gg) Här återgivet med grov beteckning. 
Jfr Gutam. I, s. 194 ff. 
Gutam. 11, § 13 f. 
Gutam. 11* 74. 
Gutam. II, § 97 f. 

26) Bitrycksaccent (.) användes av MK i vissa fall. 



FÖRKORTNINGAR 

1. Otryckta källor 
MK = Mathias Klintberg. 
JK = Jakob Karlsson. 
JK(U) = Jakob Karlssons uppteckningar i Dia-

lekt- och follcminnesarkivet i Uppsala. 
OL = Oskar Larsson (J. 0. Larsson). 
HG = Herbert Gustavson. 
När(U) = uppteckningar från Närs socken, hu-

vudsakl. av Lars Rosenqvist och Magda 
Thomson, i Dialekt- och follcminnesarkivet i 
Uppsala. 

ULMA = Dialekt- och folkminnesarkivet i Upp-
sala (Landsmålsarkivet). 

Tryckta källor och annan citerad litteratur 
GOB = Gotländsk ordbok på grundval av C. och 

P. A. Säves samlingar (1918-45). 
Gutam. I. II. = H. Gustavson, Gutamålet 1 

(1940), II (1948), i Svenska landsmål B 42 och 
B 50. 

MK avh. = M. Klintberg, Laumålets kvantitet 
och aksent (akad. avh.) 1885, i Svenska lands-
mål VI:I, citeras: avh. 

Spridda drag = M. Klintberg, Spridda drag ur 
den gotländska allmogens lif (1914). 

SAOB = Ordbok över svenska språket, utg. av 
Svenska Akademien (1898—). 

SAOL = Ordlista över svenska språket utg. av 
Svenska Akademien (9. uppl. 1960). 

Sv. Lm., Sv. Landsm. = Nyare bidrag till känne-
domen om de svenska landsmålen och svenskt 
folkliv (1879—), tit. Svenska landsmål sedan 
1904. 

övriga citerade ordböcker m.m. återfinnas med 
författarnamnet vid resp. citat. 

Särskilda ord, grammatiska termer o.d. 
a. = adjektiv 
abs. = absolut 
adj. = adjektiv(isk) 
adv. = adverb 
allm. = a.11mänhet, allmänt 
anv. = använd, -t, -a, användning 
ap. = apokoperad form 
attrib. = attribut(iv) 
best. = bestämd, -t 
bet. = betydelse 
bf. = bestämd form 
bildi. = bildlig, -t 
da. = danska 
dat. = dativ 
dep. = deponens 
dets. = detsamma 

d.o. = detta ord 
d.v.s. = det vill säga 
e.d. = eller dylikt 
eg., egentl. = egentlig, -t, -en 
el. = eller 
end. = endast 
enl. = enligt 
ev. = eventuellt 
ex. = exempel 
f. = femininum 
fig. = figurlig, -t 
fr. = från 
frfr. = framför 
frg,1., frl. = frågelistsvar 
fsv. = fornsvenska 
f.ö. = för övrigt 
följ. = följande 
förb., förbind. = förbindelse(r) 
föreg. = föregående 
fören. = förenat 
gd = gård 
gen. = genitiv 
gg = gång 
glt = gammalt (språkbruk) 
gm = genom 
111. = illustration; hänvisar till teckning eller fo- 

tografi i särskilda illustrationshäften 
imper. = imperativ 
inf. = infinitiv 
interj. = interjektion 
intr. = intransitiv, -t 
inv. = invånare 
ipf. = imperfektum 
isl. = isländska 
isht = i synnerhet 
i st.f. = istället för 
jfr = jämför 
komp. = komparativ 
Ity. = lågtyska 

= maskulinum; med 
m.fl. = med flera 
mkt = mycket 
mlty. = medellågtyska 
motsv. = motsvarar, -svarande 
ms = manuskript 
möjl. = möjligen 

= neutrum 
ngn, ngt = någon, -ot 
no. = norska 
n. pr. = nomen proprium, egennamn 
näml. = nämligen 

= och 
obest. = obestämd, -t 
obf. = obestämd form 
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ss. = såsom 
subj. = subjekt 
subst. = substantiv(isk) 
sup. = supinum 
superl. = superlativ 
syn. = synonym, -t, -a 
säll. = sällan 
särsk. = särskild, -t, -a 

= till 
tpl. = typordlista 
tr. = transitiv, -t 
trol. = troligen 

= under 
urspr. = ursprungligen 
uttr. = uttryck 

= verb 
vanl. = vanligen 
vkn, vkt = vilken, -t 
åtm. = åtminstone 
ä. = äldre (språkbruk) 
äv. = även 
övfl. = överflyttad, -t 
övr. = övrig, -t, -a 
övs. = översättning 

obj. = objekt 
oböjl. = oböjlig, -t, -a 
o.d. = och dylikt 
opers. = opersonlig, -t 
ord!. = ordlista 
ordspr. = ordspråk 
ortn. =- ortnamn 
o.s.v., osv. = och så vidare 
p.a. = participiellt adjektiv 
pl. = pluralis 
p.pf. = perfekt particip 
p.pr. = presens particip 
pr., pres. = presens 
pred. = predikat(iv)) 
prep. = preposition 
pron. = pronomen 
refl. = reflexiv, -t 
räkn. = räkneord 
s. = substantiv 
sc. = scilicet, nämligen 
sg. = singularis 
självst. = självständig, -t 
skämts. = skämtsamt 
sms. = sammansättning, -en, ar 
sn = socken 
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INTRODUCTION 

The author of this dictionary of the dialect 
spoken in the parish of L a u on the south part 
of the island of Gotland, Mathias Viktor Klint-
berg, was bom in 1847 in the parish of När on 
Gotland, where his father was pastor. Klintberg 
matriculated in Visby in 1866, took his B.A. at 
the University of Uppsala in 1872, and his Ph.D. 
there in 1885 with a thesis entided "Laumålets 
kvantitet och aksent". He then became a non-
permanent teacher in Stockholm from 1872-76, 
assistant master in Visby from 1876-88, and 
senior master there from 1888-1912. He died in 
1932. 

Most of the material of his dictionary was 
collected by himself from 1876 until his death 
in 1932, in the first place through his own pri-
ma ry records among the peasantry in the parish, 
but also to a great extent in collaboration with 
some of the peasants there through extensive 
correspondence, above all with Mr Jakob Karls-
son (1857-1933), who sent him many thousand 
pages of first-hand material. Only part of these 
collections had been extracted for the manu-
script of the dictionary when Klintberg died. His 
work has been followed up by Dr Herbert Gus-
tavson, who has also compiled and edited the 
manuscript of this dictionary ready for printing. 

The dialect spoken in the parish of Lau, like 
the language of Gotland in general, has retained 
a singularly archaic phonology. It has preserved 
the OG and ON diphtongs: 

au: augä 'eye', OGutn auga, ON auga, Goth 
aug& 
ai: hall 'whole', OGutn hall, ON hell!, Goth 
halls. 
Younger diphtongs developed from older long 

vowels: 
äi from long i: käil 'wedge', 0Sw kil 
äu from long u: häus 'house', OGutn hus 
öl from long y: böi 'village, town', OGutn byr 

Later on a diphthong du developed from long 
o and el from long e (older w, e). The latter two 
diphthongs are not rendered in broad transcrip-
tion. 

Some vowels in short syllables have been pre-
served from the ancient language, but are length-
ened: li'd 'joint', OGutn, ON /ipr; fy!  foaP, 
ON fy!: hug, 'hole', OGutn hu!. Old long a is 
also preserved: ar 'year', Sw år, OGutn ar, ON 
år ; rad 'advice', Sw råd, OGutn rap, ON råp. 

Velar consonants are preserved before front 
vowels without softening as in Standard Swedish  

kinn 'cheek', Sw tjind ; kyld 'cold', Sw tjöld ; 
kännä 'feel, know', Sw tjänna. 

The inflection system of the Lau dialect is on 
the other hand fairly simplified. For example, 
the forms of the indefinite and definite plural 
of most nouns are identical: hästar signifies both 
"horses' and 'the horses'. Case declension is 
lacking. The adjectives however are declined as 
to gender, e.g. masculine starkar, 'strong' 
(OGutn and ON starkr), feminine stark, neuter 
starkt, plural starkä. 

The verbs have to a great extent been trans-
formed from strong to weak conjugations, e.g. 
bäitä 'bite', past tense bait and bäitäd, supine 
bitä and bäitä; kräupä 'creep', p.t. kraup and 
kräupäd, sup. krupä and kräupä; jetä 'eat', p.t. 
jetäd, sup. jetä. 

Mr Klintberg used a broad transcription in his 
primary annotations, just as of course his infor-
mants did in their "letters". When he copied out 
his material on slips, he transcribed the material 
phonetically in the Swedish dialect alphabet (ac-
cording to Prof. Lundell). 

In the present dictionary a broad transcription 
has been used, apart from a few special letters; 
y, te, 0, f. 

Long vowels are indicated by a dot above the 
line after the letter in question: tal 'number, 
talk', 0./ 'beer', ga•rd 'yard', where quantity is 
assigned at all. A long consonant is indicated by 
a digraph: tall 'pine', tack (takk) 'thank'. 

Primary stress is indicated — if it is given at 
all in the original manuscript — by 'or ' over a 
stroke for a long vowel, and over a slur for a 
short vowel: äldn - 'the fire', aikar 	'oak 
trees', vi.tä - 'know'. 

The entry words in the dictionary are normal-
ly given in the form they have in Standard Swe-
dish (The Dictionary of the Swedish Academy, 
SAOB) or, when standard equivalents are lack-
ing, in forms constructed on the basis of their 
phonetic history. The inflection of the words is 
given as completely as the orig'fla 1 allows, and 
the gender where indicated in the original record. 

Translations that are not given in the original 
manuscript but are obvious from the context, are 
given in [ ] by the editors. 

From the abundance of examples we have in-
cluded a fair number, partly to illustrate the va-
rious shades of meaning, partly their frequency. 

A limited number of illustrations will be col-
lected in alphabetical order in separate parts of 
the dictionary. 

2 	Laumdlet 1 
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översikt av Klintbergs och ordbokens ljudbeteckning 

Vokaler Diftonger och triftonger 

a tal 	tal 'tal' at bazn bain 	'ben' 

a tal 	tall 'tall' au laups laupä 	'löpa' 

e hel 	hel 'häl' dat 	dåi 	'dö' 

t lzd"li'd 'led' au kau kåu 'ko' 

gtk 	gick 'gick' at blcz 	bli 	'bli' 

at 	a'i 	'ån' sz mszr möir 	'myr' 

budz 	bu'di 	'.buden' jau jaud 	jaud 	'ljud' 

u _ 

u 

bur bur 	'borr' - 

buk buck 	'bock' 

kaku ka'ku 'kakan' 

jeu faun fjun 	'fjun' 

Vissa konsonanter och 

y kyt ky't 	'kött' 

kyLd kyld 	'köld' 

konsonantförbindelser 

g: 	gi.  
a ard å'rd 	'ord' 9.7 gjaute gjautä 	'gjuta' 

a han hånn 	'horn' k kzn kinn 	'kind' 

gata ga'tå 	'gata' kj kjauk kjauk 	'höstack' 

vag vä'g 	'väg' skj skjaute skjautä 	'skjuta' 

a eld 	äld 	'eld' stj stjana 	stjännå 	'stjärna.' 

elde äldä 	'elda' 5 §au 	fau 	sjau 	'sju' 

rates tös 	'tös' t; tjat 	tjä'l 	'tjäle' 

s 

bsrda bö'rdå 	'börda' 

ksrka körkå 	'kyrka' 

12 gag gag 'gång 
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SLITE 

VISBY 

KLIN HAMNE 

HEMSE • 

4"‘ 
it Alskog 

GoerAdal,„.. LJUGARN 
tet'e 	Lou 

rt." uj  17v efr  

RONEHAM N 

Karta över Gotland. 

Map of the Island of Gotland. 
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I ordbokstexten ofta förekommande ord 

a 1) art. 'en'; 2) 'av'; 3) 'hon' (ha) 
ann 'annan, -t' 
bad 'både' 
bid 'bedja, bjuda' 
bi, bäi 'vid, hos' 
bär(r), börr 'bara' 
dain 'den ene, det ena' 
dann 'den andre, det andra' 
ed 'er' (possessivpron.) 
ha, a 'hon' 
i 'icke' 
i (efter -d, -t) 'de', hadd i 'hade de', matt i 'måtte 

de' 
iss 'den här, det där' 
jär 1) 'här'; 2) 'är': han jär jär 'han är här' 
lains, lais, 'huru(ledes)' 

1) 'han'; 2) 'man' (pron.); 3) 'än' (konj.) 
nä 'henne' 
o 'vår, vårt, våra' 
sin, sinä 'sedan' 
ste 'åstad' 

1) 'och'; 2) u.  'också' 
ä (enklit.) 'det' 
än 1) 'han, honom'; 2) 'man' (pron.); 3) 'än' 

(konj.) 
ä•in 'aln' 
Är, är, Er, er, Ar, ar 'Ni, Er' (personl. pron.) 
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a interj. a. A! di matt var stålluä MK. 
a-b a'be• n., bf. abeä, 'alfabet'. Läil' abeä o. 
stor' abeä (bokstäverna) MK. 

abbedissa s. abdisså f. [lat, tjock o. maklig kvin-
na]. Ha gar där i stäuu sum a stäur abdisså JK. 

abbor s. abwr 	abbtrr 	m., bf. abburn, 
pl. -ar, [aborre]. Förrn möirar blai äutgrav-
nä, så var de faslit gutt um fisk i daim, så-
sum gäddår, abbur, mört . . . JK. Di kund 
gläip [glipa] ättar abbur u fa hailä lass MK. Så 
väid n kan fa, så nyttäs de notningsfisk [vid 
gravöl] .. da jä gäddår ällar abburar ällar säi-
kän sundaskärn i bitar, u talldrickar bjaudäs 
kring JK. -lek s. m. bf. abbu'rlaikän •>, 
Än laik sum vör laikäd, när vör var ban .. u 
gick så till: vör haldäd äi varandräs händar 
ällar armbugar, så tet vör kund kumm ihop äi 
än runtar ring, u så var en inn i ringän, sum 
hait abburn, u så vänd daim, sum var i ringän, 
runt umkring, så fort di kundä u singäd: "Ab-
burn laikar, sått noti ga(r) sundar, där n far hul, 
så kräupa n undar." Unda täidn försöikar dän, 
sum jär inn i ringän (abburn), att n skall kumm 
iginum ringän u äut JK. 

abc, s. a•bse't, abse't n., bf., wbse'tä [alfabet]. 
Sårkän har nå vart ti läs iginum absetä. Ja 
skudd kaup ett abset (abcbok) MK. 

ackord s. ackerrd. Han har tat imot u grav däik 
för mi pa ackård ällar beting JK. 

ackordera v. ackude•rä, ackude.r [ap.], [avtala, 
underhandla]. Nå har ja vart ste u ackuder um 
präisä JK. 

ackurat adv. ackurat [precis]. Ackurat prässäis 
på sikundn gick klucku ret JK. De gär ackurat 
de samä JK. 

adams-äpple s. wdamsäpplä n. (bf.), [del av 
struphuvudet]. Adamsäpplä, sum sitar undar 
käpän [hakan] för kalar pa sträupän. När Ev 
gav Adam äpplä ti jetä, så fassnäd de i halsn 
för n, u dän knöln, sum Adam fick av de, har 
ännu all kalar ti arv ättar Adam JK. 

addera v. adde'rä. Lang tal ti adderä JK. 
adderning s. adde'rnivg [addition]. De var gali 
adderning JK. 

adelsman s. wdlsman m. Han kummar laupnäs 
såsum en adlsman (säs um än fäinar, ståltar, 
haugfärdu kal) JK. 

aderton räkn. xdatn 	attn. Ja fick attn 
valar strämming OL. Ja har betalt attn täusn 
för gardn JK. -åring s. attnerriyg (attn ar gam-
mäl)) JK. 

adertonde räkn. attndä. Fyst sed-dagän [säd-
dagän] var dän attndä (18) aggusti JK. 

adjunkt s. addjunt —. 1) [prästerligt biträde].  

Gam prästgubbän livar ännu, sått han haldar 
adjunt ällar jälppräst JK. 2) [liten pojke]. Va 
jär de för n läitn addjunt (sårk), sum rännar där 
da? JK. 

adjö interj. hadjo', hadjo's,haddjo's,adjo's. Ga 
in u tack u häls hadjö. Bjaud hadjö(s), hadjös, 
hadjös mä di nå! JK. Hadjö så längä JK. 

adress s. adräss 	m., bf. -n. Ja har ingän 
addräss pa än. Gal adräss JK. 

adressera v. addrässe•rä, p. pf. n. = inf., addräs-
se-r [ap.]. De brevä var int adrässer ti mi JK. 

advent s. a•dvänt. Fjärd sundagän (viku) i ad-
vänt. I gynningän av advänt, mitt i advänt. I 
släut av advänt var de så kallt u så mik snåi, 
sått .. JK. -sidriva s. wdväntsdräivå 	-‘- f., 
pl. -år [snödriva som bildas i advent]. Ad-
väntsdräivår di jär saig ti tåig pa um ladingar 
JK. -is s. m. bf. wdväntsäisn 	[is som 
bildas i advent]. -lugn s. n. bf. wdväntsluynä 
[lugnt väder i adventstiden]. De gamblä talar 
um adväntslugnä, u de kan vör riktut säg, att 
vör ha hatt i ar JK. 

affekt s. a•v-, afäktar [åtbörder]. Va hart u för 
afäktar di förä. Kanst u int var still da? JK. 
Han har sånn galnä afäktar me hudä u armar 
JK. 

affär s. affär •• -‘, wfä'rd 	m., bf. -n, pl. 
-ar. 1) [köpenskap, handel]. De var n dåli afärd 
vör gärdä MK. Ja har vart ste u gärt n affär i 
dag .. kaupt a styck skog. De var ret n bra ällar 
go affär JK. Affärn gar dålit i haust, för de bläir 
läit gröidä JK. 2) [angelägenhet]. Hail affärn 
var, att måffars begravälsn kåm imillum JK. 
Da sägd han beskening i tellefon'n um affärn 
JK. 3) [hyss, konster]. Va hart u för avfärdar di 
förä? Kanst u int löid u var still da? JK. Jfr 
bro-, byggnings-, gödsel-, plog-, skiftes- o. snö-
kastnings-affär. 

affära v. ipf. affä•räd [gjorde affär på]. Ja var i 
böin i sundäs u affäräd me än stäut, sum ja 
skudd sälä JK. 

afrak a. n. a'fra'kt, a-frakt, 'oförtänkt'. [GOB 
all-frak]. 

afton s. 1) aftn [kväll, i uttr.] Än go aftn! (= 
adjö) MK. Än go aftn mej är! [god afton med 
er] JK. Gu vaftn = god afton MK. Jfr allhel-
gona-, jul-, långfredags-. Marie bebådelse-, mid-
sommars-, mikaeli-, nyårs-, pingst-, påsk- o. 
trettondagsafton. 2) aftå [slut på arbetet, upp-
hörande med arbetet för dagen]. U så sen ti sia 
u räk igän 	ti klucku åtä, u da var de aftå JK. 
De blai int täilit aftå JK. Gär aftå = släut ar-
betä för dagän JK. Nä de blai kväldar, så gärd 
di aftå bäggi täu JK. När vör had gärt aftå u 
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kåm haim . JK. Middagar när mor vill u aftå 
när Gud vill (ordspr.) JK(U) Nå var de aftå me 
han (hännä) = han (hon) avgick med döden 
JK. -mjölk s. f. bf. aftmjölki [kvällsmjölken]. 
-ringning s. af t-, aftnrigniyg [i kyrkan]. Arbetä 
. . de halldäs pa me, ti däss att kluckan .. ringar 
aftringning, sum de gamblä . . lyftäd pa myssu 
u nämnd Jissu namn . . JK(U). -(s)mat s. aft-, 
aftnsma't m., bf. aftma•tn [kvällsmat, sista må-
let för dagen]. Millum sjau u åt far vör aftmat 
ällar kvällsmat JK. I kväld da far Ar [Ni] kok 
gråit til aftmat OL. -stjärna s. f. b. aftstjännu. 
-tid s. af täidar, aft-täid [tid att sluta arbetet 
för dagen]. Soli tinnar nå just ner, så att de jär 
afttäidar nå JK. Så hållt de bäi me ti ro si [roa 
sig] till langt ättar vanli aft-täid OL. Förr pa 
summan så var de inte aft-täidar förr'n klucku 
åt (8) pa kväldar JK(U). 

ag s. a'g m., bf. -än (Cladium mariscus). De nyt-
täs tramptak ällar ag pa häusi [uthusen] JK. 
Dän agän var dubbält, ja kansk träi gangar så 
säkar ti ruttnä pa sum vanlir ryghalm ällar 
vaitäshalm JK. När di slo ag, så slo di fyst a 
slag, u sin stuppäd di råikpäipu u råikäd ti däss 
tobakän var slänt u päipu slucknädä. Da sag di 
ättar pa agstubbän, um agän had gynt vaks 
någä. Had 'n da röirt si någä . . da var agän 
tjänlir ti sla JK(U). När agän raifs ti föidå till 
andräs kräk, huggdäs märkä äi n raft, där sum 
di släutädä, u däit skudd da dän, sum hadd fat 
ag, lag takä (När)MK. -blomma s. a. gblåmmå f., 
pl. -år [blom på ag]. Agblåmmår jär bräunä JK. 
-kippa s. a•gkippå f., bf. -u, pl. -år, [agknippa, 
agbunt]. -lass s. aglass n., bf. -ä, pl. =, bf -i. De 
var Hans Larsn ner bäi ai.. sum kård de säist 
aglassä fran Lausmöir MK. [Se ill.] -lunde s. 
a•glundä m., bf. -lundn, pl. -ar [mindre bestånd 
av växande ag]. De var n oskaplir tjåckar ag-
lundä JK. Bäst sum än gar äi a starrmöir, kan 
de finnäs n stor aglundä MK. -rot s. a•gråut f., 
bf. -i, pl. -röitar, bf. -röitnar. Jär [här] jär sån 
tjåck agrot, sått jär sinkar int kräki ner, sått jär 
kan n kåir så mik än vill JK. -strå s. a•gstra'd 
n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. Agstradi jär snarvä, di 
skärar fingri sundar MK. -stubb s. a•gstubb m. 
bf. -än. När di var ste u slo ag . . sag di ättar 
um agstubbän hadd vaks någ unda(r) täidn 
MK. -stånd s. a•gstand n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. 
-tak s. a•gta•k. Häustaki [uthustaken], di sum 
da vanlitväis var fodartak ällar agtak JK. [Se 
ill.] 

aga s. a•gå f., bf. -u. Jannå har snarv agå [sträng 
aga] yvar han MK. Bani skall ha agu så väl sum 
matn (OL)MK. 

aga v. agä, a.g [ap.], ipf. -äd. Han har vaks upp 
äutn far, u ha [hon] har int däug ag än JK. Han 
agäd säin ban så dålit (OL)MK. 

agera v. aggerä 	agger [ap.], ipf. agge- 
räd, aggerd [ap.], p. pr. aggernäs [spela, före-
ställa, "gå an", göra konster]. Agger spökä JK. 
Gjån' [nojsa] u aggerä (OL)MK. Drängar, sum 
int var avmodnäs ti agger u rust me päikå  r JK. 
Ja gick u spasseräd u sag pa u aggeräd härrä 
JK. A. han bär [bara] aggerd galn u saup u slos 
JK. Atulristn . . han var så oskaplit aggemäs u 
duktu ti dans um sundäskväldar pa laikståuå 
JK. 

agg s. agg m. Gär upp dum [reta upp dem], sått 
dä bläir hat u agg millum han u fiskrar JK. 
Jfr nagg s. 

agga s. f. bf. aggu, 'havsvåg, som från land faller 
tillbaks'. Aggu, ha drägar släku äut igän, ällar 
ridln drägar . . JK. Se redel s. 

agn s. agn f., bf. -i JK, pl. agnar [agnar, boss av 
korn och råg etc.]. Pl. agnar, 'det fina, tunna 
skalet på rågkorn o. timotej' (jfr ax o. skal). Ja 
fick a angn i halsn JK. Däu skatt ta a ksi  u a.ng- 
nar bårt fran tråskä,n JK. Ja fick än bit såckar, 
män de var bär [bara] såsum a läiti agn 
(OL)MK. Mäns de värst ovädrä rasädä . . all-
ting flaug pa gardn såsum angnar, bad grainar 
u vid u . . JK. Jfr korn- o. råg-agn. -stia s. f. bf. 
agnstäiu [bås för agnar och boss] JK(U). 

aj interj. aj. Aj, aj, aj, va de gärd ont, gynt ja 
skräiä JK. 

aja v. ipf. ajädä [säga aj]. Han bär [bara] lag u 
ajädä MK. 

akleja s. a•kalajå 	f., bf. -u (Aquilegia 
vulgaris). [Även en lek:] laik aldaiu JK: -lek 
s. m. bf. a•kalailaikän 	— — [en nästan bort- 
glömd lek, ej beskriven] JK. 

akt s. akt f., bf. -i. 1) [uppmärksamhet] Ja gav 
akt pa drängar, lains di uppföird si i körku JK., 
2) [omsorg, omtanke, aktsamhet]. Ta täidn i 
akt [ta vara på, väl utnyttja tiden] OL. Pa sun- 
dagän blai de . . vackat vädar. Da to vör täidn 
i akt igän . . u bjärd ihop de (kånnä u havan) 
JK. Akti jär mair n makti (ordspr.) MK. 

akta v. aktä, akt [ap.], pr. -ar, ipf. aktikl, akt 
[ap.], p. pr. aktnäs, p. pf. aktn, imper. akt. 1) 
[ge akt på, lägga märke till]. Di (arbetskalar) 
var aldri ann vanä, än att di skudd akt pa ällar 
sta ti(11) rais, när någän .Vidd laig dum någän 
dag OL. Akt, att u int kåirar imot MK. 2) [bry 
sig om, fråga efter]. Bani aktar varkän far ällar 
mor; di aktar int ströik. Han aktäd int läivä 
för n präis snäus JK. 3) [ta vara på, vara varsam 
om]. Gassn star u pickar konar äi pannu . . 
men de bröidar di si aldri um; di bär [bara] 
aktar augu MK. Akt kledi! Akt äldn! Akt augu, 
akt hynsi för haukän MK. 4) [refl., ta sig till 
vara, i akt]. Han vidd hit akt si (= flytta sig ur 
vägen) MK. Di vait u akt si MK. Da var de bär 
frågän um ti akt si, ner n huggäd bark, att ingän 
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sag ä OL., Ättar Va ja bar håirt, så skall di da 
akt si för till kumm mot läikä OL. Da skudd 
N. ha ströik, föstas, män da var de han, som 
aktäd si fö gubbar JK. Akt di (= flytt di) fö 
bålin! Däu kund ha akt di, vät jä MK. Akt di 
för de, de jär faliä sakar MK. Akt i där, för där 
jär så halt MK. Akt i, att u int skatt fa kärdokän 
kring åiru, um du int vitt var biskedli OL. 5) 
[ha tillsyn över, vakta]. Akt kräk u lid [grind- 
led] u lamb MK. De jä tvung, att ä skall va 
täunar fö kräkis räkning, för de bläir döirarä 
ti akt dum JK. Lambi skall valläs el. aktäs JK. 
Gamblä källingar u ban matt ligg u akt i lidä, 
sum de hait, när n skudd kåir täit [ofta] där igi- 
num JK. Gubbar sum skudd akt russi, att di int 
kåm in på någ gröid u gärd skadä (JK(U). 6) 
[värdera, anse]. Hadd i inte vart så, da hadd i 
vart mair aktnäs [aktade] MK. Da var n aktnäs 
a fålki MK. Skudd de träff till, att någän skudd 
drick si druckän . . han bläir . . äutskämdar u 
jär inte aktn för någän ting JK. 

akter s. aktar m., bf. -n. -spegel s. in. bf. akta-
spägln. 1) [på fartyg]. A fartöig me finstar bak 
i aktaspägln JK. 2) [bildl., ändan]. Så hadd n si 
en däng i akta(r)spägln (i rövi) JK(U). 

-aktig suffix, se besk-, best-, brun-, fel-, fä-, gam-
mal-, gisk-, gräl-, gul-, klen-, len-, ler-, lådigs-, 
mager-, midsommars-, mjuk-, röd-, salt-, skryt-, 
slarv-, ,snatt-, snik-, snop-, sommar-, sork-, 
styv-, svin-, tigg-, tjuv-, torr-, tärt-, vax-, vinter-, 
vit-, våt- o. ör-aktig. 

aktsam a. aktsammar. Aktsammar um si, um 
någä MK. De skall n var aktsammar me, för 
annas så råstäs el. rystäs de [rostas det] MK. 

al s. al m., bf. -n, pl. -ar. (Alnus glutinosa). Ja 
vait int, um de finns någän al jär i Lau ällar 
umkring JK. Al finns bäi Böndä (Nordins). Um 
al huggäs i retn täid, så gar int mackän pa de 
JK. 

alarm s. allarm «s. n., bf. -ä [oväsen]. De hadd 
vart a sånt oskaplit allarm upp pa kamman hall 
nati JK. Vör slapp u håir pa de allarmä längar 
JK. Da bar de av . . me harn u all fäni hundar 
ättar, me ätt allarm, sum var förskräcka av all 
hundar 

alarma v. allarmä, ipf. -ädä, -äd, allarmd [ap.], 
sup. -= inf. [väsnas]. Han kund aldri bigräip, va 
de var, sum allarmäd pa duri JK. 

aldrig adv. aldri. Aldri att n skudd fa håir de 
bani treit ällar oläikäs MK. Bättar saint än aldri 
(ordspr.) OL. Ja skudd väl aldri fa lug u låim a 
gait häit, sum ännu skall ha buck? JK. De gär 
aldri a grand JK(U). Aldri så gal ick någän-
stans iiyttä (ordspr.) OL. De visst ja aldri [svar, 
om t.ex. någon gått förbi och man frågar vem 
det var] MK. 

all pron. all, f. all, n. allt, pl. allä, all [ap.], gen.  

alläs. 1) [hel o. hållen] De gamblä, sum nå har 
gat all världns väg JK. I all täid JK(U). I all ivi-
hait JK. Nå ja, de jär hit all värdn de häldar JK. 
De värkar i all krupp JK. Rematis värk när pa 
i all min krupp JK. Kånnstackar, sum lag äut-
blast kring all jård JK. 2) [varje (slags), allt vad 
— heter]. All äis har gat äut nå JK. Ättar all 
kyld så blai de tåi JK. Vör har fat in all gröid 
unda tak JK. All vait [vete] har vör ännu stanäs 
äutä JK. Vägar var buttnlaus av all vetå u 
rängn JK. Män de jär int allt! all klövar u tim-
mänte u håiä ner i ängä . . har u• gat unda 
föråidlsän JK. Allt gos [gods] var gutä JK. Vör 
säir bär i täidningar, lains allt spitakäl kan 
hittäs pa av såväl hauglerd sum . . int lerdä OL. 
Pa allt sätt u väis MK. 3) [vart och ett, allting]. 
De va nå allt, sum han fick ärvä JK. Där nest 
tar di u skrapar av allt de gamblä gräusä OL. 
U så njaut fyst av ölä u sen av dansä u för 
rästn av allt, sum ungdomar kan ta si för OL. 
Sild, sot, salt u malt jälpar för allt u allt JK. 
4) [samtliga]. Av all slag; all slags djaur MK. 
All hälgdagar, sum fallas in pa vardagar, skudd 
at fandars JK. Va snåi de har vräkt ner nå all 
dagar, de gar ti knäis all stans, u all ting jär fullt 
av snåi JK. I millartäid har de vart krånglut 
nuck all täidar ti fa tak äi någ go sigdar OL. 
De var int all gangar de gick för si, att di fick 
sia si fram så naug [nära] de främstä [vid slåt-
ter] OL. Ja far .. tack för .. all gangar ja har 
vart inn u gärt pahälsning OL. A. hadd all kräk 
äutä, mäns n gärd raint JK. Ha vurmar väl, ha 
sum all andrä me all årkår [göromål] JK. Gait-
nar . . gick u jetäd all träi i fylgä JK. All iss 
[dessa] årdi, sum gynnar pa ej ällar e .. JK. 
Undar täidn sambläd all daim, sum årdnäd me 
middagän, ihop de sum var ti yvars OL. De var 
int allä, sum var aigarä av någän janharväl JK. 
Sumbli batar slos sundar läilcväl, för di kund 
int hinn u ta varå. pa  allä JK. Jårdi 	sum jär 
alläs föidkrok JK. 5) [i vissa uttr. o. förbind.]. 
För all dail gär int de MK. För allt i värdn; för 
allt va du gärt MK. Ta imot byg,gar ätt för allt 
el. för a viss summå JK. Rästn av sagbladä had 
di i all fäll gärt någän fåisbild av OL. Jamföirar 
n nå mot förr, så jär de anfall lagli skillnä OL. 
De metartalä de bjär upp at all väggar OL. Jfr 
allt adv. -daglig a. n. allda•glit, pl. -//ä. De var 
vackart ti säi .. för int var ä alldaglit u hit häldar 
mang stans ti fa säi a sån söin OL. De jär int 
just någ nöimoduä sakar häldar äutn alldagliä 
ällar vardagliä JK. -deles adv. alldeläs -L 

-, -läst. Luften jär riktut alldeläst klarar JK. 
Så var de n packä, sum var alldeläst rispretar 
JK. Fyst sundagän gick de . . skralt, dann sun-
dagän gick de läit bättar u trid sundagän ande-
läs bra JK. Ha sag alldeläst [synnerligen] väl 
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äut MK. -elhanda adv. all handä I—, [allt 
möjligt] Lambtungar [en växt] di bläir gäul u 
svart u all handä MK. -elstans adv. all stans 
[överallt]. De star vattn all stans uppa jårdi .1K. 
-elstädes adv. all stäss I-. -faren p. a. allfccrn, 
pl. -nä. Allfarn väg, 'stora landsvägen' MK; 
'körväg som mycket begagnas' JK. De vaksar 
int nå gras pa allfarnä vägar JK. -helgonafton 
s. m. bf. allhälgånaftnän 	-helgonldag 
s. allhälgåndaeg m., bf. -än. Allhälgondagän när 
han fallt in pa varrdag, så halldäd n hann halv-
hailir [dvs, man gjorde intet tyngre arbete 
då] JK(U). -ihop pron. allihåup, allijåup (ä.). 
Hälsu har vör allihop bad fålk u kräk JK. 
-ihopen pron. allihåupnä (ovanl.), [allihop]. 
-meja s., se armeja s. -män a. allmän, n. -t. All-
män tankä, allmänt talsätt, bräuk; de säs all-
mänt MK. -rnänidel s. m. bf. allmändajlen, 'all-
mänheten'. De kan int allmändajlen ha raidå 
pa MK. -mänlhet s. allmänhait f., bf. -i. De jär 
mik sjauklit i blant allmänhaiti jär äutat JK. 
Di vait allmänhaitis tank i dän vägän JK. Fålki 
i allmänhait var mair okunnuä OL. -männing s. 
allmännigg m., bf. -igän, 'jordstycken som tillhö-
ra kommunen' MK. De jär så mik allmänning 
jär i Lau u När, u de bläir bör [bara] prussässar 
u gräl um JK. All allmänning jär i Lau blai in-
dailt ti skiftä JK(U). Jfr krono- och socken-
allmänning. -surna(?) adv. allsmä, allsumä [helt 
o. hållet]. A. sjaukar = sjuk i alla leder MK. 
-tid adv. alltut. Pa de girvaksnästä tallar var 
alltut stöist barkar OL. Nuck alltut kund vör 
söikä MK. Tack för säist u för alltut! [för alla 
gånger] JK. -ting s. pron. all tig, alltigg. All ting 
ska di ha, di har nå kaupt häst u all ting MK. 

allra adv. aldra 	aldrä. Vör hadd git väl 
sank, sum jär de aldra värstä ti fa gani upp JK. 

alls adv. als. Int någ sväin alls fick var pa gatu 
JK. Ja var u gladar fö'stas u int alls laisn yvar 
de JK. Sånt sum vör da alls int bihövdä OL. 

allsmäktig a. allsmäktu, 'gudsnådlig'. Källingi ha 
ställd si så allsmäktu 	MK. 

allt adv. allt. 1) 'redan'. Sedi ha jär allt ti kumm 
upp OL. När ja kåm haim, så var de allt mörkt 
JK. Va, kåmst däu allt haim, far da? MK. 
2) 'nog, säkerligen, minsann'. De skatt du fa 
säi de, de skall allt kumm ti vaks gröid pa JK. 
Ha jär allt läit snål MK. 3) [i adv. uttr.] Stytt-
staurar slas så langt ifran täun'n allt ättar sum 
di jär lang till JK. De löitä har n hatt allt ifran 
bandomän MK. Da förstöird kyldi all frukt för 
uss allt intill släjår [slån] JK. Allt nuck så tyck-
täs de var någ sum oroäd dum OL. Allt um 
läng [långt om länge] blai de äntliän färdut JK. 
Allt um längä fick vör läikväl bärg all stråsed 
JK. [Di] hiväd upp nä läik i vädrä .. allt undar 
de att ha skräiäd u ropäd OL. -för adv. allt for. 

Sär da trolår . . int allt för klainä, så.. JK. -ihop 
pron. alltihåup. Så kund en ällar täu fa allt i 
hop u de andrä int någä JK. -redan adv. allt 
raidå, alltraidå. Kåmst u alltraidå haim? JK. 
De jär ret ladisaktur vällaik alltraidå JK. 

allvara s. allvarå f. [allvar]. De sägd han pa all- 
varå MK. Ja, me allvarå sägt 	JK. Skudd ä 
nå allt bläi vintar pa allvarå, så skudd ä var be-
klaglit JK. Han gytt [måste] ret bräuk' allvarå 
[använda allvar] MK. 

allvarlig a. n. allva•rlit, pl. -/iä. 
allvarsam a. allvarsammar, f. -sam, n. -samt, 'all-

varlig; något dyster'. Däu kåmst ti säi så all-
varsammar äut! De var riktut n allvarsammar 
kal (präst o.d.), a allvarsam bok MK. Vör pra-
täd bad rolit u allvarsamt OL. Ja, allvarsamt 
sägt . . JK. 

alm s. alm, älm m., bf. -än, pl. -ar (Ulmus 
campestris); de jär a sällsöint träislag jär äut at 
JK. Almän . . han jär hardarbetän MK. Almän 
jär läik så saigar sum aikän, de skall bär int 
finnäs äutvid äi än män känn'n jär läik så go 
sum aikän MK. Jfr älme. 

almanacka s. allnackå f., bf. -u, pl. -år. De gamb-
lä allnacku dän fösta•r ja mi pa dän, men de 
nöiå de jä bär skitn MK. När ja käikar ättar i 
allnacku så .. JK. Plannetsträidn u annä, sum 
sto äi de gamblä allnackår JK(U). 

aln s. ä•rz f., bf. -i JK, pl. -ar [aln, alnmått]. (Vaivi) 
skudd var a än lang OL. kns längd ungifär 
OL. Drekti [drätten] var int lang, äutn pa a än 
hallannu umkring JK. I torstäs va de allt täu 
ä•nar snåi i skogän JK. Skall däikä var a än 
djaupt, så skall de var täu ä•nar i dagän JK(U). 
Så tar di ä•ni fram u melar [mäter] en trad 
JK(U). -mått s. ä•nmått [n.] -tals ti•nta•ls. 

alsike-klöver s. allsik-, allsi•k-klervar (Trifolium 
hybridum). 

alskog-boe s. alskbåuar [inv. i Alskogs sn]. 
alt s. m. bf. altän [altsträng på fiol]. 
altare s. altarä, alträ n., bf. alträ. Han staig för 
alträ. altar-duk s. altardåuk. -skrank s. n. bf. 
altarskraykä, altaskraykä. Jfr grader s. pl. 
-stång s. pl. bf. alträstäygnar ["majstänger" 
uppsatta vid altaret]. -tavla s. alträta•vlå f., bf. 
altata•vlu. -tjänst s. altatjä•nst. Han (prästn) 
gärd ingu altatjänst för präddäikningi JK. 

altererad p. a. antre•rn, antrei•dn MK, pl. an-
trä•dnä, 'rädd'. När di läst i testamänt', så var 
di så rädd u anträdnä, så . . OL. 

alun s. alläun, a•läun, “. Till bait så nyttäs de 
aläun [vid färgning av fiskegarn] SK. 

ambult s. hambult 	m., bf. -n, el. städä [smi- 
desstäd]. [Se ill.] 

amen s. ammän. De jär visst [säkert] sum ammän 
i körku MK 
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amerikan s. pl. amerika•nar. 1) [invånare i Ame-
rika]. 2) [en sorts potatis] JK. 

amerikanare s. ammerika•narä m., pl. ammeri-
ka'nrar [iv. i Amerika]. 

amiral s. amra'l ". Ja minns hint, hum de 
var ginral hälla amral hälla kårpral, men ral var 
hä [citat] JK. 

ammunition s. am fåun. Ja har krongivär u am-
sjon JK. Dynamit ällar amsjon ti spräng u 
skjaut me JK. 

amortering s. f. bf. ammute•rniygi. Räntu u am-
muterningi JK. 

amper a. ampa(r), n. am part, ampat, pl. amprä, 
'sträng, ful (lukt el. smak)'. Ampa lukt JK. De 
smakar så ampat (när de int jär ret gutt) MK. 
Ti var läilhäusränsarä, de matt var ampat, de 
JK. Pärår (potatisarna) smakar amprä JK. 

amur s. amaur (Melilotus officinalis). De var bra 
för sår, skudd kokäs u smöräs me. Bra för ko-
nar, skall kokäs, gir go matlust. Kalläs för 
maurmar av Fäimor MK. 

an adv. ann. 1) [självst.] Ga av u an MK. 2) [i 
förb. m. vissa verb, t.ex.] Ga an. Rygän u kånnä 
gick någ an [var någorlunda bra] JK. All sum 
gir si an för jär haim ti kunn någä JK. Um de 
nå ställa si an me otjänli vällaik u väg, så . . 
JK. Vör far säi härrn an, när n kummar, vätjä 
JK. Um någän angir uss ällar gir uss an för 
länsman JK. Jfr där-an samt giva, gå, komma 
o. slå an. 

ana v. a•nä, an [ap.], pr -ar, ipf. -äd, a•nt [ap.], 
sup. an [ap.]. De kund aldri någän anä MK. De 
var ingän, sum anäd de oradä JK. Vör fick håir 
u säi de sum vör aldri had tänkt ällar an ens JK. 

anacka v. annackä. Jäklar annackä! JK. Jå, 
jäklän annackä så had ja betalt jamt täi kronår 
för mikä JK. 

anamma v. annammä, sup. =. De blai vör jäk-
län annammä var [varse] de JK. Aldri ha har 
anammä så. mik' sum a grand (gusslånå) a mäin 
hand MK. 

anbeträf fa v. pr. anbiträffar, ipf. -ädä [angå, be-
träffa]. Va de anbiträffädä me själv äggdomtä 
ällar sigdar, så var di u• mik sämmar förr OL. 

anbud s. anbud n., bf. -ä, pl. = sg., bf. -i. An-
budä blai int antagä. Päiku har fat mang anbud 
MK. 

anbyle s. ambrlä [n.], 'ämnesvirke'. (Föråldr.) 
and s. and f., bf. -i, pl. ändar, bf. ändnar [and, 

anka]. Ändnar, di gar så u vagglar MK. Ändnar 
kvakar JK. Jfr berg-, grav-, gräs-, is-, krick-, 
rull-, sked- o. stjärt-and. -drake s. anddra' kä 
m., 'hanne av änder'. -näbb andniibb [bildl., 
sup] JK. Ja kan ännu bjaud pa n sup . . ifall L. 
bihagar n andnäbb (sägd smidn Löiandar) JK. 
-reder andraidar [-rede]. -unge s. pl. anduygar 
[and- eller ankunge]. -ägg s. andägg [ankägg]. 

Ha kaupt andägg u a hynå lag äut ungar JK(U). 
andad p. a. se ful-andad. 
andakt s. andakt f., bf. -i. De stöird andakti MK. 
Jfr husandakt. 

andare s. andarä m., bf. andan, pl. andrar, 'järn-
skenor under kälk- och slädmedar, även . . 
själva trämeden och järnet; gammaldags släd-
med, förmodligen tät, [medar] på en vagga' [och 
på gungstol]; gungstols-, vaggandrar. De skall 
nöi andrar under kälkar JK. Dain [den ena] an-
dan jär ännu int äutslitn JK. Andrar jär ännu go 
undar slidn, män janä jär äutslitä, sått de far 
vör ste u kaup andräjan u sätt undar. Jfr kälk-, 
släd- och vagg-andare. -järn s. andräja.n, an-
darja'n 'järn under slädmedar'. 

andas v. andäs. Andäs let, tungt MK. När n an-
däs pa finstaräutu . . MK. Nå har vör fat 
gröidn undar tak . . u da jär de lissum sum än 
far andäs äut läitä JK. Ja hadd tungt för andäs 
i tjåcku JK. -lös a. andäslausar [andlös]. -rum s. 
andäsräum [andrum]. -täppt p. a. andästäpptar 
[andtäppt]. 

ande s. andä •.• -, and [ap.] m., bf. andn [ande-
dräkt; andeväsen; håg]. När di (fäuglar) int kan 
kumm upp u fa sin and igän, så jär de släut me 
dum MK. Så jär ännu råikän u hitn i bastäuu 
så att ingän kan dräg andn JK. En snåi u äur 
sått ä rakt skudd ta andn av fålk JK. Russi, di 
dro si fran andn me gjårdar [gjordselar] MK. 
Han kåm in me andn i halsn MK. De jär så 
kallt, så andn söins MK. Andn har rinn ör n 
[han har dött] JK(U). Dän prästn, sum hadd 
hängt si . . , hans andä väist si för daim JK. 
De var såsum än ond andä kåm yvar mi MK. 
I dag fallt andn pa mi, att ja skudd rip ihop 
någlä ård JK. Jfr brännvins- och kalv-ande. — 
and-truten p. a. andtru•tn [andfådd]. Syn. pust-
full. -täppa s. andtäppå f. [andnöd]. (Far) han 
läidar mik me andtäppå iblant JK. Skolläran 
M. . . han har vart sjaukar u åidn längä me 
andtäppå (astma) JK. 

andel s. andail m., el. anlått MK. 
Anders n.pr. Andas (30/11). Anndas braskar u 
Jaul slaskar JK(U). -dag s. Andasdagän skall 
äutväisä, va de bläir för vädalaik i jaulhälgi 
JK(U). 

andlig a. andlir, -1i, f. -Ii, pl. -/iä ["andligt sin-
nad", religiös]. Ha älla han bläir andli u beröima 
si av att i jär Guss ban JK. Ha var babtist u var 
så andli JK. En dail vill haitäs var läit andliä 
OL. -het s. andlihait f., bf. -i [religiositet, läseri]. 
Han frågd ättar um än ännu sto bäi säin gamblä 
andlihait MK. 

andre räkn, se annan räkn. o. pron. -dag s. m. bf. 
andräda•gän [= annan-dag, se d.o.]. Andrä da-
gän 	Andrädagän Jaul JK. -garn s. n. 
bf. andräga•nä eller kväindå [det andra i ord- 
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ningen av utsatta fiskegarn] JK(U). -sten s. an-
drästain m., pl. -ar [andra laget stenar i en sten-
gärdsgård] JK(U). -stock s. m. bf. andrästuckän 
[andra stocken, efter storändstocken, av ett fällt 
träd] JK(U). 

andäktig a. arzcläktur, -u, pl. -uä, superl. best. 
-ustä. Hundn sat . u var andäktur u uppmärk-
sammar JK. Andäktuä körkbisöikrar JK. 

anfall s. anfall. Gär anfall. Han fick a anfall i 

	

säistäs igän MK. 	• 
anfalla v. ipf. anfalläd. Han anfalläd mi mang 
gangar JK. 

anfäkta v. anfäktä, pr. -ar, ipf. -äd, sup. anfäkt 
[ap.], [ansätta]. Sväm'n gynnar anfäkt mi, så att 
ja fa släut fö i kväld JK. Kräkpräisar har fall . . 
u de beror pa fodarbrist, sum tårkän anfäktäd 
för uss i sumräs JK. Rematismän har anfäkt mi 
i vintar JK. Jäklän anfäktä di, Lauvall. JK. 

anföra v. anföirä, anföir [ap.], pr. -ar, ipf. -dä, p. 
pf. n. anföirt [framställa, andraga, åberopa]. 
Rjärgäs Lass, han kund anföir grundtäksti 
iblant, män ja visst int, um n kund lattäin MK. 
Till biväis pa. de . vill ja a.nföirä.,. . JK. A gam-
mält ordspråk, sum S. anföirar JK. De var an-
föirt i pruttkållä JK. 

anförande s. anföirandä, anföirndä n. [yttrande]. 

	

angel s. 1. I. aygäl 	m., bf. aygln «'-', pl. ayglar 
—, 'krok el. krokar på "flundreanglår" eller 
"tåskanglår"; även metkrok'. Dailar haitar: 
läggä.n, bukti, huldungän u uddn JK. De jär en 
angäl bårtå jär i iss anglähundrä JK. När de 
jär ni da sär n angäl, män jär de flair, sär n 
krokar JK. Dän angln har hit någu bra bukt JK. 
Anglar ällar krokar jär läit störrä pa tåskanglår 
än pa flundräanglår JK. De jär n metar millum 
var angäl ällar krok JK. II. pl. ayglår, (allt som 
hör till långrev), raivän, tåpsar och anglar. Pa 
ladingän kastäd ja anglår JK. Bait anglår (till) 
[sätta bete på a.] MK. Dräg anglår [draga upp 
a.] JK. Kast anglår. En mårgän kastäd vör 
anglår jär ner pa sandä JK. Klu anglår upp 
[sätta a. på klove] JK. Sätt upp anglår [göra a. 
färdiga].. Vör had täutäusn anglår äutä .. sått 
ä var hit sån läiti raj till dräg i kyldi u ståtmän 
JK. [Se illaifr flundre- och torsk-anglor. -bete s. 
aygäl-, aygläbaitä, -bait [ap.] n. [bete, små ström-
iningbitar som sättes på. anglor]. Sätt ättar anglä-
baitä JK. Angläbait de skäräs pa de väisä . JK. 
-betning f. bf. aygläbaitniyg [påsättande av bete 
på anglor]. -dont s. n. bf. aygläclo'Intä [angle-
don: anglor, stenar, vardar och tåg]. -dragning s. 
ayglädrägniyg [uppdragning av anglor] JK(U). 
-hundrade s. ayglähundrä n. [en uppsättning av 
omkring 100 anglor]. Angälhundrä el. hall åtndä 
stäig [71A tjog] MK. Jfr klöv s. 2. -kastning s. f. 
bf, aygläkastiziygi [kastande av anglor]. -kim s. 

aygläkimb,ni, bf.‘-än, 'brädlapp att halt  

till anglår pa', [med låga kanter på tre sidor och 
ett hål för angle-kloven]. Sumli flyttar n anglä-
kimb, när n drägar tåsk, sum liggar pa knäii, 
sum än drägar snöir pa JK. Jä angläkimbän 
storar flåg, så kan di ha räum än träi fäir 
hundrä ällar klau pa en kimb JK. [Se ill.]. -klove 
s. aygälkluä m., bf. -än, 'ett träfodral att sätta 
krokarne i'. -krok s. aygläkråuk m., bf. -än, pl. 
-ar, = angel. -lägg s. m. bf. aygläläggän [skaftet 
på angellcroken]. -lägga s. f. bf. aygäl-läggu 
[redskap att kröka anglekrokar med]. Ta an-
gälläggu u lägg a annu bukt pa än [kroken] JK. 
-reve s. aygäl-, aygläraivä m., bf. -än, pl. -ar 
[långrev för anglor]; "raivän" (för fluttdre-
anglår) är omkring 70 cm mellan "tåpsar", de-
ras antal är omkring 100, alltså "raiväns" hela 
längd "pa klau" omkring 70 meter. Angläraivar 
di jär hopslagnä av hamp ällar bomullsgan, di 
jär int fletnä äutn hopslagnä på raipvärk OL. 
-revjgarn s. n. bf. aygläraivgcrnä [garn, varav re-
ven är tillverkad]. Ja minns nå int, va mang tra-
dar de jär äi de där angälraivganä JK. -sand s. 
angälsand 'sand att kasta anglar på'. -sten s. 
aygäl-, ayglästain ni. [sänksten i anglerev]. Da 
u da sätta n äi anglästain i raivän JK(U).*-tofse 
s. angältåppsä JK [m], [snöre varmed krokarna 
hänga i reven]. -tåg s. aygältw g n., bf. ayglä-
tzegä, 'långt rep, som angloma sättas fast vid 
med små stroppar' [o som har en sänksten i ena 
ändan o. en "varde" i den andra]. -tågsten s. 
aygältwgstain el. ändstain [sänksten i angeltå-
get]. -vårde s. aygäl-, anglävcrdä ni., bf. -va r dn 

- [flytande märke Vid anglor, bestående av en 
brädlapp e.d med en kvast el. flagga på. Se ill.] 
-väder s. ayglävä• dar. Tänk vickät anglävädar 
de ha vart i dag, lungt Stim talg . . JK. 

angel s. 2, se lus-angel. 
angelika-rot s. 1) aygilkrOut (Aegopodium-poda-
grada); [kirskål], Angilkrot, libbastucicsrot, 
dunrot u gartkummänrot skall kokäs ihop u gis 
konar in, när di mjölkar blod MK. 2) arzälkråut 
(Valeriana officinalis), se vändel-rot. 

angelägen a. ayglä•gän, anlä.gän, f. aYglä• gi, 
anlägi, n. aygler g [ap.], pl. ayglä•gnä. När n 
kastar snarår, da jär n int mik anglägän ättar 
grasbuttn OL. Han var så anglägän ättar bränn-
väl OL. Ha var så anlägi ätta gräisn, att . . JK. 
A angläg bud fl När MK. " 

angiva v. angi• , pr. -gi'r, ipf. -gav. Um någän 
angir uss för länsmann'n JK. 

angla s. f. pl. ayglår, se angel s. 
angla v. au/ä,  [fiska med anglor], (flundror, 

torsk o. lax) MK. Ja har ärnä anglä i dag JK. 
angå v. anga-, pr. angar, angerr. 1) [vidkomma]. 

Va körkgangän angar, så gar ja int täidarä däit, 
än . . JK. Va angår de han, när fiskrar så vill 
ha de? JK. De angar int din stjärt, ick mindar 
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din näbb [svar till en frågvis] JK(U). 2) [taga 
sin början, äga rum]. Sant Gartrå um laudä, u 
da jär de vanlit . . att gartru-ustn skall anga JK. 
Fören pärsättningi skudd anga JK(U). Skaffar-
dansn skall anga fyst JK. Vörr var alltut fäir 
styckän kalar, när de arbetä angick JK. 

anhang s. anhayg. L. u. hall hans anhang JK. 
aning s. crniyg m. De hadd ja aldri någän aning 

um. 
anis s. crnäis 	(Pimpinella Anisum). Anäis 
har di hatt till gråit, kånngråit, kakdaig, 

MK. Jfr stjärn-anis. 
ank s. ask,  'missnöje, ånger, fel'. De kärä älla 
flasku har visst int nå någ ank (= int unkä) JK. 
Ja vidd änd gär så de int skudd bläi någ ank um 
MK. 

anka s. pl. ankår JK(U), [ankor, lockord till an-
kor]. Se and. 

anka v. aykä, ayk [ap.], pr. -ar, ipf. -äd, sup. ayk 
[ap.], 'ångra sig, vara missnöjd, klaga'. Va gär 
de a si ti ga u ankä, de jär gärt, surn gärt jär 
JK. Ja ankar int pa än, ja i [inte] MK. De var 
ii jäkäl, tänkt di, de skall han allt fa ankä JK. 
Int någän av uss ankar de raisu JK. Ja ankar 
sum än hund, att ja int ropt in mair JK. Da kåm 
de än rasandä böi me rägn u stårm, da ankäd 
ja, att ja int had glid i land förr JK. Had ja intä 
glid äut u söikt tåskän, så had ja gat u ank sen 
JK. Ja ankar int alls pa L., att han ha bitalt de 
fö läitä JK. De jär int någ ti ank um för o räk-
ning, för vör har hälsu JK. Han ankar så mik  
um de (t.ex. när manångrar ett köp) MK. ank-
säd s. anksed JK(U), [vete (förr)]. 

ankare (ankar) s. 1 aykarä, aykar m., bf. aykarn, 
aykan, pl. aykrar [kagge]. Starkvarår skudd vår 
n ankar (15 kanhår) brännväin JK(U). Än läitn 
ankarä bräuka di bryggä JK. Säi ättar um an-
karn ällar kaggän int had känning av tårkän 
OL. Mang ankrar brännväin JK(U). 

ankare (ankar) s. 2 aykar 	gen. aykas. Kast, 
lyft, let ankar, ligg för ankas'. MK. De va täu 
skipprar, stim lag undar Hubburgi tihnkas JK. 
-botten S. ankabuttn [dyig och lös botten för 
ankarsättning vid fiske] JK(U). -plats s. m. bf. 
aykaplassn. Äi La.usväiki där jär ankaplassn 
Storsandbräuni MK. 

ankar-ri s. f. pl. aykar-räiar [takbjälkar som gå 
utanför väggmuren med hål, varigenom slåar 
äro slagna, vilka sitta i spänn mot muren]. 

ankel s. aykäl m., bf. aykln, pl. ayklar, 'fotknöl'. 
Styvlu har skav pa ankin JK. Grunt vattn, sum 
börr [bara] gar ti ankäls JK. Så mik snåi .. sått 
ä har gat yvar ankäls JK. -eld s. Ga u sia an-
'käl§  Id [gå och slå fotknölarna mot varandra] 
JK(U). Sia ankäläld, när n dystar anklar imot 
si MK. -gång s. m. bf. ayklä-, aykälgayän, 'hål-
foten' [?]; [fotleden, även motsv. parti på en 

strumpa] JK(U)-. -skav s. Czyklska"12 [skavsår på 
fotknölarna]. 

ankra v. ankrä me fartöig MK. 
anks-mål s. ayksmerl [klagomål]. De jär int gutt 
ti rad n [råda honom] till någ, för sen da bläir 
de bär [bara] anksmål OL. 

anlag s. Unix g n., pi. bf. -i. Di har go anlag 01-.. 
anlage (andlage) s. anla•gä, andlcr g [ap.] m., pl. 
änlce gar, 'jämnåriga och bekanta'. De jär min 
anlagä, för vör jär föid pa ätt arstal JK. Jaså, 
han jär andlag me daim MK. Ja u mäin anlagar 
JK. Han jär andlagä me mi; vik jär andlagar 
bäggi täu, lika gamla MK.' 	 . 

anlita v. anläitä, anläit [ap.], sup. = inf., pass. 
anläitäs, p. pf. anläitn. Ja har aldri anläit dum 
um a grand vaskän um mat ällar vid ällar OL. 
Sån där läsgubbar [kloka gubbar] . anläitäs 
ännu sum täidäst JK. ö. han jär mik anläitn i 
sokni MK. 	. . 

anlott s. anlått ni., pl. -ar. [andel]. All dailtar i 
kustnän ättar sin anlått JK. . 	' • 

anlägga v. anläggä, anlägg [ap.], pt. 	ipf. 'ati- 
lägd [ap.], sup. cinlägt. De jårdstyckä de jär så 
langt u spissut, så de kan aldri någän fa anlägg 
de klokt OL. Nå för täidn när n anläggar jård 
me ypinä däikar . . JK(U). 

anläggning s. f. bf. anläggniygi. De gämblä an-
läggningi av akajårdi . . var alltut me fäirkantuä 
tvärar [tegar] JK(U). 

anmäla v anmä.1 [ap .1, pr. -ar, ipf. anmä•ld 
[ap.], anmält [ap.]. Da anmälar di de för läns- 
man'n JK. 	- 

anmärka v. anmärkä, anmärk [ap.], pr. -ar, sup. 
-t. De kund ha vart mik ti anmärkt där, män . . 
JK. 

annalkande s. annalkändä. De jär gutt håpp, att 
ladingen [våren] snart jär i annalkändä JK. 

annan räkn. o. pron. annar, .anna, änn'n, gen. 
annas, f. annu, ann [ap.], n." annä, ann [ap.], pl. 
andrä, ann [ap.], gen. andräs, best. (dän) andrä, 
dann, dann'n, f. (de) andru, -å, dannu, gen. 
dannus, n. (de) andrä, dannä, dann [ap.], pl. (de) 
andrä, dandrä, dann [ap.], gen. .(de) andräs. 
[Märk den sammandragna formen ann, av: ann 
(än) = annat än]. A. räkn., ordningstal till två. 
'1) [om saker* el. förhållanden]. ' Dän andrä 
ällar trid bomgangän [på byggnadsställning] 
JK. Pyst u främst. jä I de än sid [sed], att n 
så gär, u för de andrä 'Så 	JK. Vör gick 
pa fyst slagä, dann slagä, trid slagä JK. 
2) [om tid]. a) [följande]. Di . vidd, att ja 
skudd ligg där u ga haim dann dagän [föl-
jande dag] JK. Dann dagän skudd ja ga i släk-
döiän.  igän JK. Jär sandjårdi plögi 'pa haustn 
me spitsplog, 'så hatväs hä duktut fyst dann 
Jadingän [följande vår] SK. Nå jär tresjårdi sai 
me håustsedä . . Dann haustn [följande höst] 
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skäräs ha JK. b) [föregående]. I fredäs i dann 
viku [förra veckan] JK. Ja var äut (pa tåskän) 
i träi dagar i dann må'n [förra månaden] JK. 
B. pron. 1) [den ene av två]. De gar så till . . 
jär i värdn, att en far sa, u en annar far skärä 
JK. Dain'n flyttar häit u än ann'n flyttar däit 
OL. De var am n säidå av sakän, a annå jär dän . . 
JK. Ja fick ak [åka] till Gardä, för di skudd 
kåir dän andrä vägän OL. Dän am n kund int fa 
kåir för dän andräs stuckvältrar OL. De jär 
bär [bara] en hagä, u så jär de inn i dann'n 
(som Digerrör ligger) MK. Dän sum kastar frå-
gar dann'n, sum skall ta: kronå ällar klavä? 
JK. Dain gangän ätta dann'n JK. H: Vill L. ha 
lampu? Vör kan tänd de andrå MK. De jä nuck 
äi de a.ndrå (: boki) MK. A. jär just int rädd, 
män de andru [den andra flickan] ha jär let-
skrämd MK. När de drägäs hank, så skall 
drängän ha am n hand [att dra med] u dannu pa 
ryggän JK. Ja fick de biskeningi, att dannu [den 
andra kvinnan], såm ja hadd me ti gärä, kåm ti 
bakas JK. Stainar lämpäs fran dain ställning,i 
till dannu JK. Skänkän, skall n [den] in i dann 
stäuu [den andra stugan] MK. Pa dann säidu 
um vägän JK. Dannus [den andras] namn var 
Majä (När U). Ifran dain [det ena] årä till dan-
nä OL. Ha till bästar bad av dain slag u daimä 
OL. 2) [ytterligare en el. flera]. Hadd n da int 
någän annar (plog) mässi, så var de int någ ann 
än ti kåir haim JK. Bullar u ann kakå JK(U). 
H. gar u pusslar me någ matlagning u annä, så 
gutt a kan JK. De var mik ann, sum skudd sam-
bläs me OL. Ja har a par andrä (byksår) haimä 
JK. 3) [icke densamme]. Han trod int, att vas-
kän han älla någän annar skudd fa håir någ av 
än JK. Ifall de int kan ske, far ja vänd mi till 
någän annar JK. Da fick än böit um u ta än 
annar en i ställä JK(U). Nå skall vör ha n anna 
byggmästarä JK. Han kund int kumm någän 
annar väg MK. Ja döimar mi självar u int nå-
gän annar JK. Sin [sedan] fick di kunun äi än 
anna bat . . sum di kåm iland me JK. De kund 
nuck ha gat läik gal pa n anna dag (än kvinn-
mässdagän) JK. De jär sum de jär u bläir sum 
de bläir, u de jär n annar [: Gud], sum svarar 
för vällaikän JK. Kräki hadd kumm in äi än 
annas hagä JK. De var väl a annu mär u int de 
bräunå, sum ja maintä MK. Har Er int någu 
annu (so), sum skall ste da? MK. Så kåm än 
haim me a jårdyks, sum än hadd fat skaftä av, 
u skudd ha a annu am n i ställä JK. Ja hadd siat 
ör bläckä ör de flasku, sum ja kauptä, äi a an-
nu am n mindar. Någän skall äut pa När i bodi 
ällar äi någu annu bod OL. Jå, ja gick ste ättar 
a annu skörtå u jälpt n dannu a si [av sig] JK. 
Tvaitar . . kan nyttäs till mikä, um int till någ 
annä så till töin [gärdsla] me JK. Di sag si ingän  

annar äutväg, u int var di häldar van någ annä 
OL. Så fick än ta a sam sånt styck av a ann 
gan, sum var hailt OL. U skudd ä int var någ 
ann rad, så . . JK. Vör sum böindar jär, jär så 
mik beroändä a(v) vällaikän framför andrä JK. 
I andrä soknar jär umkring JK. För n trätti 
förti . . ar sinä var de andrä täidar jär äut pa 
landä JK. Ga nå in u ta ann kledar pa di JK. 
Bad aignäs u andräs kvinnfålk JK. 4) [övrig, 
återstående]. Vör har dän åsiktn, att ingän skall 
ha bättar än dann'n JK. Va vill de säg da? 
maint de andrä pa JK. Mang, mang tackar för 
mi u all de andrä för allt paläit [besvär] JK. Pa 
haustn, när de blai sumput u vat, så var dän 
vägän int hältn så sumpu sum dann vägar [de 
andra vägarna]IK. 5) [icke av samma slag, oli-
ka]. Än annar sårt var ä, sum di kalläd för skyr-
ust [-ost]OL. Pa ann väis [på annat vis] JK. De 
var ann för grai än jär pa Gåttland, tyckt vör 
JK. Män da blai de ann it gärä OL. 6) [neutrum 
i vissa förbind.]. De kummar ti auk läit för uss 
i ar u; ja, u va skudd de kunn gär annä, sån för-
baskad tårkä! JK. De var därför att di aldri 
ann var vanä, än att . . OL. De kund ingän 
kumm si stort ann [annat än] pa storvägar JK. 
Dän täidn så sad [sådde] di mästn int ann bärt 
ryg [enbart råg]JK. Va skudd de kunn bläi ann 
åidä [förfallet], de kund int bigäräs ann de i 
[inte]JK. Backar, sum int jär ann grastain JK. 
De gär aldri ann rängnar nå för täidn JK. Int 
ann ja kan fösta [förstå]JK. Int ann ja vait [inte 
annat än jag vet] JK. 7) [mer el. mindre pleo-
nastiskt]. De var pa de väisä u annä, sägd gub-
bän Nils JK. De var tag u ann [rediga tag], ska 
ja sägä JK(U). -dag s. annda• g m., bf. -än, 
pl. anndcr.  gar. 1) [annandag jul, påsk, pingst]. 
Anndagän jaul, paskår, pinst. Anndagän jaul, 
da fick vörr Staffänsgutt pa mårgnän JK (U). 
Fyst kväldn (för laikstäuå) var alltut anndagän 
jaul OL. De gynt snåi u äur anndagän nat OL. 
Anndagän kväld, d.26 dec. MK. Pa anndagän 
gynna de kallaseräs [julkalasen börjar] JK. 
Lains de jär, så matt fålki i allmänhait . . hald 
trättndagän mair haili än anndagar JK. 2) [an- 
nandag på bröllop och begravning]. Jä de så, 
att de skall var full anndag, så sär kluckan ällar 
skolläran biskening pa värtns vängnar JK. De 
var a duktut kalas, di bad läik så mang annda-
gän sum fystdagän OL. Sin gick de sin vanliä 
gang, ti däss gåvi skudd tas upp, sum tas upp 
anndagän JK. Jfr andredag. 3) [en annan dag] 
Han hadd int täid u hindrä si me de . . äutn da 
fick än kumm än annadag JK. 4) i janndagän, 
'häromdagen' (sällan brukligt) JK. De hänndäd 
i anndagän [föråldrat uttryck] JK (U). -gång s. 
1) anngayg 	Ring anngang [i kyrkan]. De ha 
ringäs anngang allt JK. 2) annagavg •••• 	[(en) 



annan-morgon 	 9 	 ansikte 

annan gång] . . Så fick de anstå till än aimagang 
JK. -morgon s. annmårgå, 'övermorgon'. Um 
de bläir fagat [vackert] i mårgå u annmårgå 
skall vör ihop me dum (pärår) JK. I anmårkväld 
[i övermorgon kväll] MK. I annmårr täili 	- 
(i övermorgon bittida). Da skudd vör dråig yvar 
till annmår täili MK. I annmårrtäili JK(U). 
-stans, se annorstans. -stock s. pl. dannstuckar 
[andra sågstocken från storändan på fällt tim-
mer]. Dannstuckar u tuppstuckar älla tridstuc-
kar va da läit klainarä JK. 

annars adv. annas. Vör jär tvung,nä ti ta ihop me 
tråsk fyst, för annas förstöirar råttår sedi för 
mikä JK. Vör skudd annas sätt pärår i går, män 
kvinnfålki skudd bakä, sått da blai de int av JK. 
Nå skall är vasså go u hald är i skinnä . . an-
nas så far är me mi ti gärä JK. Di maint pa, att 
vaim skudd ä annas varä? JK. Bomärki, sum di 
skärd äi säin stranddoningar u annas i sakar u 
ting JK. Ganä jär gutt annas, män läinä [linet] 
jär rutä OL. Um jårdi jär för mik saig u hop-
vaksi ällar annas för hard u gali . . JK. De var 
annas än duktu gubbä, män ban var läit fjållur 
iblant JK. Far, han årkar int ga u plögä, u 
kvinnfålki di ha bråttum annas JK. Di bihövar 
int kåir ti Aitlaim i kväld, för ja far sjuss haim 
annas JK. 

annat-sinn adv. ansn, 'för andra gången'. Ja 
kund int årk bjär de pa en gang, äutn ja matt 
laup ansn JK. De jär nå ansn män i har flaug 
yvar täun'n JK. Han var ansn giftar [omgift] 
JK. Ja var äut u gav kräki ansn JK. När di 
skudd ha haustsed äi akajårdi, så räitäd [ritade, 
plöjde] di na pa ladingän . . sin missåmmastäid 
igän . . plögäd di ansn JK. Sätt ansn [dra upp 
garnen och sätta på nytt] MK. De grasä, sum 
vaksäd upp ansn ättar slaningi . . JK(U). Män 
så far n spytt i nävar u ta ansn tak igän JK. Han 
hadd n (bollen) pa ansn (se. ståit) MK. -foder s. 
ansnfåudar n. [foder som växt upp på nytt efter 
slåttern]. I klövarlandi u ldövarvallar kund bläi 
mair ansnfodar än fyst gangän JK. -klöver s. 
ansnkler var m. [klöver som växt upp på nytt ef-
ter slåttern]. Träi häckar annsnklövar har vör 
allt fat tårrt u kårt in JK. -saken p.a. ansnsaltn 
[saltad på nytt]. 

annex s. m. bf. annäksn, gen. -s, [prästgårdsägor 
i annexförsamlingen] 

annons s. annåns m., bf. -n, pl. -ar. 
annonsera v. pr. annå'nse rar, ipf. -äd. U annå' n-

seräd gärd vör i täidningar a par gangar JK. 
annonsering s. annlinsernigg [annonserande]. 
annor-lede(n)s adv. annlais 	anrzlains. När di 
skall sätt baini undar aigä bor, da bläir de ann- 
lais da MK. -huda adv. annar-, annlundä, ann-
lund [ap.], annlundarä, -lundä. De vait ja aldri 
Mg annlundä, äutn ja kokar såsum vör jär vanä 

MK. För förti ar sen da var de annlund ti bräuk 
strandi da JK. Män tänk, va de säir ønnlund 
äut nå ättar rängnä JK. Ja, de jär väl ret u kan 
väl hit bläi annalundä JK. Nå för täidn jär de 
läit annarlundä me dairäs bjaudningar OL. Va 
jär de för a mänskä? ha hadd n sånnar annlun-
darä häuboning OL. -lunds adv. annluns. H.H. 
sär annluns u K.J.L. sär annlains MK. Um de 
skudd bläi annluns ställt i dän vägän JK. -stans 
adv. annarstans, annstans, andrästans. Ja vait 
hit mik, va sum händar u sker vaskän jär pa 
landä ällar annarstans JK. I armän ällar i lägg-
än ällar någ annstans pa kruppän OL. Va di jär 
andrästans har ja int mik årning pa JK. 

ans s. ans m. [vård, skötsel]. Källingi, krälci far 
bra (dåli) ans JK. [Betorna] fodräd int någ mair 
ans sinä [efter hackning och gallring] JK. Allt 
sånt sum Gud lättar vaks vilt u int bihövar någ 
ans u vård OL. 

ansa v. ansä, ans [ap.], pr. -ar, ipf. anst [ap.], sup. 
ans [ap.], p.pf. ansn, f. ansi, n. ans si, pl. 
ansnä, inf. pass. ansäs [sköta, vårda]. Så ha vör 
umkring sjau häckar [hö] äutä, u de jär just int 
så läit ti ta varå pa u ansä JK. Di har nå fat amn 
sum ansar hännä [sköter henne] MK. Di anst 
säin jårdar sum kalar MK. Källingi bläir dålit 
ansi JK. Kräki bläir bra ansnä JK. Lains [huru] 
a laksgan riktut skall ansäs JK. De har ligg u 
vart så vanskåitä, de har int blitt ans si [ansat] 
någä MK. De jär grunn u stainu jård . . män 
han ansa na bra JK. Vör sad vaitä äi någ jård, 
sum . . had vart då'lit ansi me . . u därimot sad 
vör vait äi a bit, sum vör had göid u ans bra JK. 
Särsk. förb. Ans um frukt-träii JK. Ans um 
kryddsängi u jårdgubbar ällar räns de för 
ogras u lort JK. Han hadd ans um sari [skött 
om såren] JK. — Ans pärjårdi till JK. Jfr väl-
ansen. 

anse v. ansäi, pr. -r, ipf. ansa' g, sup. anse t, p. pf. 
anse dar, f. ansäji [1], pass. ansäis. Vör har int 
hatt någ jaulkallas självä, de ansäir vör uss int 
ha rad till JK. De ansags int för någ bra ti ha 
nissn JK. Han . . vill nuck gänn var ansedar 
sum håigst hyns i kårgän OL. Han jär aldri an-
sedan för a grand OL. Körku bläir int ansäji 
sum a guss häus nå, sum ha blai förr, äutn nå 
ansä is  ha sum a vanlit stainhäus JK. 

anseende s. ansäiändä n. Dairäs ansäiändä läidäd 
int av de OL. Ja, i ansäiändä me vägän jä de 
int stort bättar nå JK. De tyckäs sum de bläir 
saint me någ vart i summar i ansäiändä pa 
gröidn JK. 

anselig a. ansäili, n. -lit [ansenlig]. Ansäili stor. 
Ansä  int  kräk ti var stort MK. 

ansikte s. ansiktä n., bf. =--, ansikt [ap.], pl. bf. 
ansikti. Um de hatar ällar kläiar i ansiktä mo-
dar [bådar] storm JK. Gaistn [blåsten] räivar 
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ansikt sundar jå MK. Vill Är hint säi mi i han-
sikt, så kan Är g säi mi i hassulä, de jär hätt 
skinn [citat] JK. Kinnar kan n u• sätt undar 
binämningi ansikti JK. Jfr kort-, lång- o. rund-
ansiktad. 

anslå v. sup. ansla-t. Landstingä hadd anslat lut 
pänningar till a årdbok JK. 

ansning s. f. bf. ansniygi [skötsel]. 
anstalt s. anstalt m., bf. -n, pl. -ar [anordning, åt-
gärd]. I dag har de väl vart haugtäid i böin [sta-
den] .. me flaggning u anstaltar JK. Själv bryl-
laupä u all anstaltar, sum jär föräut JK. När n 
far håir dairäs anstaltar me kräki, da kan n ret 
fö(r)gräu si JK. Stäuu [stugan] dän har n lag i 
årning ainsammän, såsum gär rnäurar i årning 
me rappning u mair sånn anstaltar OL. Da vas-
kar (h)a säin ducklappar u säin anstaltar, sum 
(h)a har JK. 

anstalta v. anstaltä, pr. -ar, ipf. -äd, anstalt [ap.], 
sup. anstalt [ap.], [ordna, bestyra, arbeta (med), 
anskaffa]. Anstalt me bani, kräki; än far-  jär 
11.-  anstalt så. längä MK. Säg mi biskening, så. 
skall ja fråg ättar u anstalt någät skap& ställ 
jär i sokni JK. Ha bräukt råik bäcking, nå jär 
de ingän, sum anstaltar me sånt OL. De sto int 
till ti fa de (håiä) tårrt, sum de skudd varä, um 
än anstaltäd så. ällar så JK. De var han sum 
hadd anstalt häit n [hade fått hit honom] MK. 
Så har vör anstalt a par kalar ti grav i möiri för 
uss JK. Ja har anstalt me vid [ved] hall dagän 
JK. Ja skall tal um, lais di anstaltäd me jård-
bräukä förr JK. Särsk. förb. Kan Är anstalt 
bårt gräisn för mi, så skudd ä var bra JK. Ja 
hår vart i böin u anstalt bårt än stäut ti slakta-
räiä JK. — Anstalt um att de bläir gärt MK. 
Skriv till mi, så skall ja anstalt Um sjussar JK. — 
anstalt-sam a. anstaltsammar 	f. -sam 
[beställsam]. 

anstaltning s. f. bf. anstaltniygi [bestyr]. Ja hadd 
n välmaining me anstaltningi u skrivningi JK. 
l'äusn tack för allt besvär me anståltningi me 
fotograf erningi JK. 

anstränga v. ansträngä (OL)MK, ansträyg 
ipf. ansträngd [ap.]. Ansträngä all säin kraftar 
(OL)MK. Han ansträngd si för mikä OL. Jfr 
strängsera. 

ansträngning s. ansträyniyg [f.]. Jfr över-an-
strängning. 

anstå v. ansta.. De far ansta till -fl anna gang JK. 
anstånd s. anstånd [n.] Um än fick anstånd ti 
slänt av iss rnån'n JK. 

anständig a. anständur, n. -ut. Liv anständut, pa 
anständut .väis MK. Jfr o-anständig. 

anständighet s. anständuhait [f.] Säg till me an-
ständuhait [hyggligt, hövligt] MK. 

anstöt s: anståit. Skrift ällar gärningar sum kan 
gi anstät OL.' 

anstötlig a. n. anståitlit. Anståitlit tal OL. 
ansvar s. ansvar. Sta, ställ till ansvar för, ga i 
ansvar för, de jär stort ansvar me MK. Nyklän 
. . sto ha i ansvar förä JK. 

ansvara v. ansva7 [ap.], pr. ansva•rar, ipf. -äd. 
Ja kan int ansvar för att ä jär sant MK. 

an-sylt a., se en-sylt a. 
ansökning s. ansöikniyg f., bf. -i, pl. -ar. Nå hadd 

vör skriv träi sån där ansöikningar JK. 
antaga v. anta- 	pr. anta-r, ipf. antåu, p.pf.n. 
anta' g [ap.], [godtaga; föreställa sig]. Släik vill- 
kår, sum ingän kund anta MK. Da bjaud n mi 
sjuss, u ja anto föstas OL. Vör kan anta, att så 
jär MK. A ann förslag.. de blai int antag häl-
dar JK. 

antal s. antag n., bf. -ä. Någlä styckän drängar 
u päikår (de jär int någät visst antal . .) läggar 
ihop pänningar JK. De var väl umIcring än sjut-
ti till antalä me ban u allihop OL. 

antasta v. p. pf. antastn. Ja var antastn ällar tro-
dar förä, att ja skrivd de där historjår JK. 

anteckna v. pr. ante.  knar, antäcknar, ipf. an-
täcknäd [ap.] I blant . . löisar prästn pa nat-
vardsgang, män börr än fäm täi styckän sum 
antecknar si JK. 

anteckning s. f. bf. antäckniygi, pl. -ar. 
antingen konj. antiyän, antn, äntn, antar 	(glt). 

Vör skall gläid [fara] antingän um täist älla on 
stä JK. Antingen de jär summar ällar vintar OL. 

anvisa v. p.pf. anväistar. Så blai ja anväistat• min 
plass bäi borä JK. 

använda v. använd [ap.], sup. =. Um ja hadd 
använd mäin dagar till de bästä . . JK. Använd 
upp (förbruka, utnyttja helt, t. ex. en cigarr-
stump)MK. 

apa s. apå f., bf. a. pu.1)'apa' . 2) 'en som spökar 
ut sig i ovanliga kläder'. Vick' apår Er var i 
dag! MK. 

apa v. apä, a. p [ap.], ha- p [ap.], [refl.] hap si (ät-
tar), 'apa efter'. Ap' si ättar (när n far säi någä) 
MK. De sto n pasjas i täidningar, sum di skudd 
ha hap si ättar u skriv pa gåttlänskå JK. 

apart adv. apart [särskilt]. Di blai ret apart um-
tald' di MK. 

apartig a. a' partur, m. o. f. a. partu, n. -ut, pl. -uä 
[särskild]. Han kund int jet va sum hälst, äutn 
han skudd ha äpartur mat MK. De skall ja skriv 
upp pa än apartu papperslapp JK. Da kund ja 
fa fjäringän halm mänimi u slipp u gär apartu 
färd ätta n JK. I 'mars da har kattår apartut mål 
[särskilt läte] MK. Någän gammäl tå.skgubbä 
har säin apartuä tåskställar JK. Förr i värdn 
da hadd di apartuä späiksmidar OL. Apartut 
månjaust MK. Han vidd rais ti böin [staden] 
apartut me de JK. Ja gick int apartut där Upp 
me na, äutn ja hadd flak ärndar JK. 

apel s. crpald f., 	pl. -ar [äppelträd, särskilt 
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vildapel, virket därav]. F.M. menar med apald 
detsamma som markapald, d.v.s. den vilda, 
oodlade sorten, men JK använder apald om bå- 
de vilda och odlade MK. Russi star där bäi ap-
aldi, ner i ängä MK. De apaldi (äppelträdet) ha 
bjärar nå fyst arä MK. Apald kalläs u• värkä 
ällar träislagä förä, u de jär hart u halt u säkat 
träi, sum däugar till hyvlästuckar u till kåggar 
i kvännjaul u stjännjaul u tråskringar u.s.v. u 
ti drivvalar i kvänndriv u tunndriv JK. Jfr 
mark-, besksöt-, sur-, suräppel- och sötäppel-
apel. -glonge s. apald-glångä (av markapald) 
[vildapelblom] MK. 

apoteks abtek n., bf. -ä. -Isak s. pl. abte•ksa•kar 
.• 	- [medicin]. 

apparat s. apparat m., bf. appra•tn. 
appellera v. apple•rä [krya till sig, taga sig]. 0 
garablä mor vidd änd appler igän = komma 
upp och krya till sig efter sjukdomen MK. Gam 
mårmår jär nä bättar igän . . sått ä säir äut sum 
a kummar ti appler igän, älla ta si JK. Äutn att 
havan u ärtar skudd kumm ti applerä ällar ta 
si, um de bläir rängn snart JK. 

april s. april. De sum mass int vill kummar ät-
tar i april JK. Ja had naug [nära nog] blitt narm 
april langnos i dag JK. 

apropå (appert på) adv. happart, happat, 'has-
tigt', [oförmodat]. I haust kåm vintan mästn 
för oförtänkt u happat pa uss, sått de var ännu 
mik sum skudd gäräs JK. Raisu kåm för happ-
art pa OL. 

arbeta v. arbetä, arbe•t [ap.], pr. -ar, ipf. -äd, 
sup. = inf., p. pf. m. arbe•tn, f. arbe•ti, pass. inf. 
o. pr. -äs, ipf. -ädäs. Arbet langsamt, fort, a. pa 
häusbyggä, va arbetar er me i dag? a. me hän-
dar u bain, u de jälpar änd intä MK. Arbet si 
tråttar MK. Sin vör fick håiä in, så har vör ar-
bet me rygän JK. Da hadd n vart upp i kvän-
ni u pick kvännstainar u äslä där um .dagän u 
arbetä JK. De arbetäs me de pa vintan, föstas 
JK. I äng de arbetädäs sum vanlit till autndagän 
OL. I ställ för att di bräukt väil middag, så ar-
betädäs me pärken [pärkspelet] OL. Gardn blai 
dålit arbetn JK. Jårdi blai bättar arbeti OL. 
Träiä arbetar [trät sammandrar eller utvidgar 
sig, av fukt etc.] JK(U). Särsk. förb. Arbet av 
gäldi MK. Han var skuldu lagli, män de jär nå 
avarbetä JK. — Stainvastar . . di jär lägd u 
däitarbetnä av fålk JK. — Arbet upp jårdi MK, 

um a var i årning u upparbeti JK. Arbet 
si äut (om en häst e.d.) [ur hagen] MK. Jfr ut-
arbeten p.a. 

arbetare s. arbetarä, -(a)rä m., pl. arbe•trar. L. 
var n riktut raskar arbet(a)rä bad bäi strand u 
land JK. Jfr fabriks-, grov-, jordbruks- o. ka-
nal-arbetare. 

arbete s.: arbetä, arbet [ap.] n., bf. =. Arbet  

skadar ingän JK. De arbetä ällar årku Eggar u 
väntar pa uss JK. Jfr fästnings-, grov-, 
ihop-, jordbruks-, kropps-, kvälls-, kyrk-
(o)-, latmans-, maskin(s)-, socken-, sädes-, sön-
dags-, tanke-, tings-, ute- och vinter-arbete. — 
arbet-sam a. arbets-sammar JK, arbetsam, n. 
-samt [flitig; mödosam]. De var a arbetsamt 
mänskä MK. De jär arbetsamt för hästar MK. 
Ja visst jä de arbetsamt ti dräg pa handvalkå 
haimä JK. De arbets-sammästä . . JK. -*lag s. 
arbetsdag m., pl. -ar. Va döirar var än'arbets- 
dag dän täidn? JK. Landsmätan . . jär i Lau 
nå i ar igän, u ja skall väl ste u gär arbetsdag än 
dag i viku JK. Förr da gärd sokänboar arbets- 
dagar självä [vid kyrkoarbete o.d.]JK. -folk s. 
arbetsfålk n., pl. =, best. 4 [särsk. om  lantar- 
betare]. Ja skall ste u håir ättar någ arbetsfålk 
ti jälp uss ta pärår upp JK. Förr i värdn . . da 
var de så, att arbetsfålki var såsum mair hund- 
nä u tvungnä OL. Arbetsfålkis ban . . OL. -för 
a. arbetsföir, pl. = [ap.]. Kaln hännäs livar u 
jär arbetsföir JK. Träi arbetsföir mänskar JK. 
-gjord s. pl. arbetsgjårdar [seldon, mots. till 
"remsilar"]. -hjälp s. arbetsjälp. Brist pa ar-
betsjälp JK. -karl s. arbetska.l m., pl. -ar [arbe- 
tare]. De var n arbetskal ner i Halsräkväiar u 
bod ner at strandi JK. 'Bad [både] böindnar u 
arbetskalar JK. Di vill att all arbetskalar ällar 
inhöisäs skall ga äut u kast snåi me, män de lät- 
tar di bläi de JK. -kläder s. pl. arbetskle•dar. 
Nuck kan . . bond-döitrar fa ler väv av bond- 
källingar, så mik fålki till arbetskledar u fö 
rästn till bättar me behövar u släitar JK. -knubb 
s. m. bf. arbetsknåbbän [arbetsvalk i händerna]. 
U så skärd ja hårt me rakknäivän dän arbets- 
knåbbän, så naug [nära] de kund tuläs. -knöl s. 
m. bf. arbetskno•ln [-= föreg.] -kostnad s. ar- 
betskustnä m., bf. -kustnän, pl. -kustnar. -kraft 
s. arbetskraft f., pl. -ar. Mang, sum har go hälså 
u go arbetskraftar JK. All bäst arbetskraftar 
har glid av landä JK. -kälke s. pl. arbetskälkar. 
-lust s. arbetslust f., bf. -i. -lön s. arbetslaun f., 
bf. 4, pl. -ar. Nå jär arbetslaunar så haug så . . 
OL. -lös a. arbetslausar. Han har nå gat ar-
betslausat så längä i ginum sjaukdom OL. 
-människa s. arbetsmänskä [n.], pl. [f.] -män-
skår. Annä .. var a dålit arbetsmänskä JK. Di 
jär hit malm täu styckän arbetsmänskår [ar-
betsföra personer] J& -ordning s. m. bf. ar- 

. betså•rniyän. Arbetsårningän u rnatårningän 
jär jär bäi uss dän gamblä vanliä J.K. -russ s.:n. 
pl. bf. arbetsrussi [-hästarna]. -vagn s. arbets-
vayn. [Se ill.] -väder s. arbetsväylar n. Svalt u 
gutt arbetsvädar JK. -väg ni. bf. arbetsvii•gän. 
Gambläfålki (far u mor) tar av mair u mair i 
arbetsvägän JK [i avs. på arbetet]. 

ard s. (GOB å' id s. 1) a•rd f., bf. 4, pl. -ar 'små- 
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skrake' (Mergus serrator). Honu ardi u han'n 
ardn JK. Där jär de ardi sum di fångäd ifjor i 
väiki MK. Ard haitar pa När tuppskräckå MK 
[alltså Mergus serrator]. [Ordet tycks ha varit 
nästan utdött i Lau, varför uppgifterna äro nå-
got svävande]. 

ardenner-russ s. pl. bf. addännar-russi. Iss addän- 
nar-russi . . jär när pa läik traug u latä 	sum 
a par stäut JK. 

ardre-boe s. m. pl. a.  dräbåuar [iv. i Ardre sn.]. 
areal s. arriaq, a•ria•1 m., bf. a ria1n, pl. ar- 
ria•lar. Nå skall de betaläs ättar arialn ällar 
viddn JK. Duktuä arrialar MK. 

arg a. argar, f. arg, n. argt, [ä. dat.] argå, bf. argä, 
pl. argä, arg [ap.], komp. argarä, sup. argästä. 
1) 'ond'. De tular förr n han bläir argar, män 
när n da bläir argar, da bläir n så oskaplit argar 
MK. Nå i kväld jär ret nårdn galn ti var argar 
jär äutförä, sått n braular ret sum än argar galn 
stäut JK. Källingi hans blai spritt gali u arg, da 
blai ja u argar u gick min väg JK. Han bihövd 
bär käik riktut argt MK. Um än gärd de, så 
fick än straks biskening u de me argå, att n int 
fick lug till de JK(U). Di slos me argå MK. De 
var såsum dän argä kund kummä [den onde] 
MK. Stäutar mumblar u jär argä JK. Ja trod 
häusfålki skudd bläi arg u galnä, män di tigd 
läikväl JK. Di jär arg sum tynnä OL. 2) 'duk-
tig', [präktig]. Astäuän han jär ännu argarä ti 
spel pärk u sia in, han än ja (= duktigare, bätt-
re) JK. De töigä, de sag argarä äut, de (= såg 
bättre och grannare ut) JK. Hadd han lift [le-
vat] ännu, så hadd n vart sum dän argästä 
härrä, när n kåm läggnäs me dän frackän MK. 
Jfr halv- o. stick- arg samt ärga s. -bigge s. arg-
biggä JK [argsint person]. -brims s. argbrims 
JK 	föreg.]. -simp s. m. bf. argsimpän 
[= föreg.]. -simpa s. argsimpå f. [= föreg.]. -sni-
pa s. argsnäipå f. [=föreg.]. 

ark s. ark n., bf. -ä, pl. = sg., bf. -i [pappersark]. 
I kväld far ja gynn pa a nöit ark igän JK. De 
jär läng sen ja gynt skriv pa iss arki OL. 

arka v. pr. arkar -. De arkar pa luftn = de 
drägar si ihop till rängn MK. 

arm s. arm m., bf. -än, pl. -ar 'arm, ärm', [arm 
på. kors, majstång, väderkvarn, plogstyre, not-
arm, ryssjearm etc.] Braut arm [idrottslek] 
JK(U). Kräup undar arm [idrottslek] JK(U). 
Ta upp rakar arm [d:o] JK(U). Gär någ pa rak 
arm MK. Skäit pa rak arm [gör sitt behov ute i 
det fria] JK(U). Ha gick me a knöit [knyte] pa 
armän MK. Ta a päikå undar armän JK(U). — 
Da stjälpt ja upp armar [ärmarna] MK. Armar 
söis i hop me en saum JK. Ja var iginumvat upp 
undar armar JK. — Armar u tjanar [telnarna] 
sträckäs i fyllgä [på not] JK. De var väl umkring 
än 20-30 famnar millum var kal, så att själv 

armar var väl umkring träi fjäringsväg (vid räv-
skall) JK. Iginum armar (på en kvarn) glyggäs 
slaar [slåar] JK. I Nabbvikän .. där skall läggäs 
nöi armar [hamnarmar] JK. Jfr bär-, damm-, 
drag-, hjälp-, klädning-, koft-, kvarn-, rock-, rus-, 
skjort-, tistel-, tröj-, vändplog- och över-arm, 
samt en-armen. -båge s. m. bf. armbtr gän, pl. 
-ar. Er skall tro, att ja int bidar [bjuder] me arm-
bugän JK. Um de hatar [kliar] pa armbugän, 
far n sit trangt JK. Um än gräinar at n brak-
släpparä (= brakskäit) så far n sar [såriga] arm-
bugar JK. -bågveck s. n. bf. armbir gvi• kä MK. 
-foder s. arm fåudar [ärmfoder] MK. -hål s. n. 
bf. armhu•lä, pl. bf. -i JK. 1) [armhåla, (mellan 
axeln och överarmen)]. 2) [hål för ärm (i klä- 
desplagg)]. -krok s. armkråuk [i uttr.] ga i arm-
krok, [gå arm i arm]. Vör gick i armkrok täu u 
täu JK. -pipa s. f. bf. armpäipu, pl. -år [benpipa 
i armen] -spång a. armslag, 'lång som armen' 
MK. -spjäll s. armspjäld [n.], 'käil undar armar 
pa n särk ällar a skörtå' MK. -stake s. arm- 
sta. kä m., [trästake i armens ytterända på 
idryssja]. -styrka s. armstyrkå f., -styrkä, -stör- 
kä [m. ?], n. Han har sånn rasandä go armstör- 
kå OL. Olyckli [väldig] armstörkå eller olycklit 
armstörkä MK. Gutt armstyrkä, go armstyrkå 
JK. -stål s. armstål (g1t) = armstyrka. -svete s. 
armsvaitä m. [armsvett]. -veck s. armvi• k n., bf. 
-ä, pl. bf. -i, 'vecket vid armbågen, [eller] mellan 
axeln och överarmen'. 

arm a. arm, bf. -ä, pl. -ä, arm [ap.], superl. ar-
mästä, armäst [ap.] Än arm stackäl MK. Armä 
människä, va ha fick läidä MK. De arm käl-
lingar di fick nuck alltut vit, att di var till OL. 
Ja visst int mitt armästä rad, lains ja skudd bjär 
mi at JK. De fattäs pänningar, u än vait int sitt 
armäst rad, va än skall fa dum ifran JK. 

armeja s. allmajå f., bf. -u, 'skock av folk eller 
kräk'. Klucku fäir pa ättamiddagän kåm När- 
kar jär upp till uss a hail allmajå JK. De var 6 
sjussar fran Gardä, de matt bläi a allmajå MK. 
När di da kåm räidnäs däit hail allmaju me 
bruttbondn mässi . . JK. Pa kransgildi da kan 
n fa säi hail allmaju kumm da MK. Kåss vick 
a allmajå där kummar!MK. 

armod s. armåud. [Han] livd i stort armod me 
sitt häusald JK. 

arrak s. a•rak. 
arrenda s. arändå f. Fa . . jård pa arändå OL. 
Jårdar 	daim bitalt n för haug arändå förä 
JK. 

arrendator s. arändatår JK m., pl. arndatåurar, 
arrändatorar JK. Män de arrändatorar, di hadd 
ing förmågå ti ställ ä äi sitt gamblä skick, äutn 
haugtäidn i Tranängä var mästn såsum bårt-
blastar OL. 

arrendera v. a•rnde'rä, a•rnde7 [ap.], ipf. a•rn- 
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de'räd, sup. a•rnder [ap.], p.pf. (äut)arnde•rn, 
n. (äut)arnde•rä, -arnde.r [ap.]. V. slo si äut u 
arnderäd jård u kaupt häst u vangnar u . . JK. 
Han vidd var av me jårdar, män . . han var 
bundn bäi dum pa de an, sum än had amder 
dum JK. Särsk. förb. Amder bårt MK. — De 
var int täit [ofta], sum någän bond arnderäd 
äut någät bit jård OL. Gardn var äutarndem 
JK. Prästhämmanä u anexn var äutarnder i säin 
hailhait OL. — arrender-jord s. pl. a•rnde•r-, 
arrnde•rjecrdar [arrendejord]. 

arrest s. a•räst 	a•rist. Han gick da u draiv u 
saup, u så skudd n da i aräst MK. 

ars s. ass m., bf. -n [bakdel, ända (på människor, 
vanl, röv, se d.o.]. Han lag me assn i vädrä JK. 
Jfr kramp-ars. -gata s. f. bf. assgatu [vecket i 
bakdelen] JK. -gnaga s. assgnagå f., [sår i än-
dan?]. Halsbrännå u skitrännå u skoskavå u 
assgnagå de jär a hälvitäs plagå MK. -hål s. 
assuq, assål n., bf. asshu•lä, assu•lä, assulä, has-
sulä [ck]. Um än falt kull pa assål pa äisn OL. 
Hal [halka] pa assul JK(U). Ja sparkt n i assulä, 
sått n glaid pa dubbäl nack äut iginum duri JK. 
Lycku sparkäd mi i assulä, sum än bräukar sä- 
gä, att jag fick mi än duktu dräng JK. Blant ann 
så sägd n, att n matt ha fö'standä i assulä, när'n 
kund ådlä släik jård JK. Vill ar int säi mi i an- 
sikt, kan ar säi mi i asshulä, de jär ätt skinn 
MK. Jfr byx-arshål. -hålltarm s. m. bf. assultar-
män [ändtarmen], pa sväm JK. -klink s. assklink 
m., bf. -än, pl. -ar. Nå matt ja sit pa en assklink 
JK. -klinka s. asskliokå f. -lapp s. asslapp 
[stjärtlapp (för spädbarn)]. -prygel s. asspröil 
[smäll i stjärten]. Han fick si läit asspröil, u de 
var int mair n lagum till n OL. -ände s. m. bf. 
assändn [stolgången (på folk och boskap)]. 
-ändtarm s. m. bf. assändtarmän [ändtarmen 
(på hästar, nöt och svin)]. 

arsa v. assä, pr. -ar. [Ref!.] Assä si fram, hasa sig 
fram på ändan HG. Gal jär ä u gal bläir ä, u 
nattäum, han assar si JK [citat, nu obekant]. 
Jfr asa v. 

arstuga s. astu (oböjl. attrib.); gen. o. koll. 
astäuås, -as [grannas, folket på grannparterna 
i en gård med samma namn]. Astäuås u gars- 
fålki = sum håirs till gardn, t.ex. all Fäi-par-
tar, män int Kauprä-partar, sum Eggar i millum 
ellar nemrä MK. 1) astu [oböjd form]. Astu ung 
Danjäl jär dödar JK. Vör all träi var upp bäi 
astu Åskas JK. Äut mot storvägän sum gar 
uppat astu Lasäs OL. Astu far Johan, ällar astu 
far Las, de säs um gamblarä kalar sum bor i 
gardn pa de andrä partar OL. Ha jär systar me 
astu far Jakå jär innä MK. Astu Las Lasn OL. 
Astu Jakå, pojken, sonen (i grannparten), astu-
Jakå [husbonden i grannparten] MK. Astu 
ungmor, ungfar MK. Har astu ungfar vart i 

böin [staden] nå da ? I astu hagän JK. När ja 
da kåm där ner i astu ängä . . JK. Asstu lambi 
ränd i gard i fylg me oä [våra], u o(ä) i fylg me 
asstäuås JK. 2) (gen o. koll.) astäuås, -as. Astäu-
ås di kård bårt så täilit i dag JK. De var änd 
läit (kalk) igän, män de fick asstäuås lanä OL. 
De jär bra ti ha någ astäuås [grannar] så naug 
bäi [nära vid] MK. Jär um kväldn hadd Snaus-
rä Lasäs päikår . . skutt gat ner ti Snausrä-Jakås 
älla dairäs astäuås a ämdä JK. U så kåm ja da 
ti sit u prat bäi astäuås a par täimar JK. Ha 
blai ink å 	u blai däitgift ti astäuås (D:s 
par'tn) JK. Jär i grannlagä bäi astäuås u Kau-
prä u Halsrä jär de vattnbrist JK. Ja var inn' 
bäi astäuas MK. — arstug-barn n. pl. bf. astu-
ba•ni JK(U), [grannens barn]. -bonde m. bf. 
asstubond' n JK [bonden på grann-parten i går-
den]. -dräng s. pl. asstudrängar [drängar o. yng-
lingar i grannparten], (både haimföidä o. tjä-
nare). -far s. astufar, 'gårdsman', [äldre hus-
bonde i grannparten]. Astufar kalläs den sum 
jär så där någlund gammäl u bor pa andrä par-
tar me sam gardsnamn, ällar u• astäuän. Um 
än har bani sma u astufar kummar in, så sär n: 
"Söik ga ste u häls pa astufar i dag" OL. -far-
far s. asstufaffar JK(U), [farfar på grann-par- 
ten]. -farmor s. astufammaur 	-. -folk s. n. 
pl. bf. astufålki [folket på grannparten]. Astu-
fålki var hit haim någän av dum JK. -gubbe s. 
m. bf. astugubbän •,•• 	-. -karl s. pl. astuka•lar 
[karlarna på grannparten]. Ja trod astukalar 
skudd kumm haim, att ja kund fa tal me dalin 
MK. -kvinnfolk n. pl. bf. asstukvinnfållki JK. 
[kvinnorna på grannparten]. -lyd s. m. bf. ass-
tulöidn JK(U), [ungdom och tjänstefolk på 
grannparten], (både tjänare o. barn). -mor s. 
astumåur [husmodern på grannparten]. Ska nå 
astumor äut u gi sväini da ? MK. Däu kanst 
tro, astumor, att vör aldri har a sedkånn MK. 
Nå vidd ja int var i astumors kledi JK. -morfar 
s. asstumåffar JK(U), [morfar på grannparten]. 
-mormor asstumårrmårr JK. Jfr föreg. -part 
s. pl. asstuparrtar JK, [närmaste "part" i går-
den]. Asstuparrtar föidar int någ lamb JK. Pa 
kvälldn gick ja upp ti asstuparrtar JK. -pika 
s. f. pl. astupäikår [flickorna på grannparten]. 
A. . . ha har asstupäikår jär bäi si ti laik me JK. 
-sork s. m. pl. astusårkar [pojkarna på grann-
parten]. Astusårkar di har vart bäi Nabbu i nat 
di MK. 

arshme s. m. bf. astäuän [bonden på annan 
"part" i samma gård]. Säi va astäuän kåirar! 
Nai, de var int astäuän de, de var Kauprä L.P. 
MK. Har är hit någ drick, källingar da, ti bjaud 
astäuän? JK. Nai nai astäuän . . han matt väl 
änd vänt a läiti stund u fa än kåpp kaffi vätjä 
JK. Pa asstäuäns partn JK. 

3 — Laumdlet 1 
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arstuger s. astäuar (oböjl), 'husbonden i grann-
gården'. De kanst däu gänn' gär', astäuar MK. 

art s. m. bf. a•rtn. De Eggar så i artn, att di (galt-
nar) skall gnag bark MK. Jfr fisk-, sten-, och 
ton-art. 

artas v. a•rdäs, a•däs, a•rtäs, pres. a. däs 'brås 
på'. Han har gutt till ardäs pa MK. Att i da int 
artäs pa far MK. Han adäs mor (far) pa MK. 

artig a. se ler-, stor- och van-artig. 
artilleri s. n. bf. a•tullräiä JK. 
artillerist s. a. tulrist, pl. -ar. 
arv s. arv n., bf. -ä. Fa arv ättar någän; de har vör 
fat i arv; arvä skall nå skiftäs MK. Jfr bak-arv. 

arving s. arviyg m. Di hadd int någän arving MK. 
Han (ha) var ainsummän (-i) arving MK. Jfr 
grund-arving. 

arvinge s. arviygä m., pl. -ar. A. blai da mor u 
fick si än arvingä JK. Så död min fars bror, u 
farsgubbän kaupt gardn igän av arvingar JK. 

as s. a's n., 'djur som övergår till förruttnelse'. 
Däu luktar fäular (älla fäul) sum a as JK. 

asa v. as [ap.]. [Refl.] as si fram JK(U), [gå myc-
ket långsamt]. 

asch interj. ass. Da var de änd någän, sum sägd 
så. ti Far: "Börr n [bara han] int skänunar russi 
för Är". — "Ass", sägd Far, "de däuga n intä" 
JK. 

ask s. 1 ask, äsk m., bf. askän, äskän, pl. askar 
äskar 	bf. äsknar 	(Fraxinus excel- 

sior). Sing. äsk o. äskän begagnas ibland; pl. äs-
kar o. bf. äsknar äro däremot mycket vanliga 
MK. De var n duktur ask ällar äsk. Askar ällar 
äskar u äsknar . . klappäs lau av, sum jär äut-
märkt ti lambi u sum di jetar bra pa vintan, när 
bladar älla(r) lauän jär tårrar JK. Gamblä as-
kar, sum klappäs gang ättar gang, för de mäst 
vart trid ar, bläir holä, män skårpu haldar si 
fräisk u gröin läikväl, så att n ask ällar äsk bläir 
ret gammäl läik väl JK. Um askar ällar äsknar 
jär holä, så nyttäs di ti vid nattäurlitväis JK. 
Um int gamblä askar klappäs iblant, vill di gänn 
tårkä MK. Äsknar di har ret blitt vackrä ättar 
klappningi MK. -bark s. äskbark m., bf. -än. 
Äskbarkän jär int ti någ nytt', va ja vait. Äsk-
barkän jär inte kartlur sum pa n dail björkar 
äutn sletar u fö de mäst graar ti färgän JK. 
-blad s. äskblad n., bf.-ä, pl.=, o. -ar, bf.-i JK. 
-gren s. äskgrain f., bf.-i, pl.-ar. -kärna s. äsk-
kännä in. Snysk [fnöske] jär fåirn el. hallrutn 
äsk-kännä (el.ask-) JK(U). -löv s. äsklau m., bf. 
-än. Dän askän jär väl [mycket] äsklau pa (int 
asklau)JK. U så klappa n äsklau till dum, sum 
di mik tyckar um, sum di bräukar fa ti middag 
någlä laugrainar JK. -mas s. pl. äskmasar. Knöi-
luä äutväkstar . . pa askar el. äskä: äskmasar 
JK(U). -packe s. pl. äskpackar [askkubb]. 
-planta s. äskplantå f. -rot s. äskrot f., pl. bf.  

äskröitarnä OL. Så langt sum äskröitamä gick, 
där vaxäd int någ sed häldar . . iblant var ä jå 
förarglit, för såsum än gick där u plögäd, så 
jog plogbildn ner undar ällar fastnäd me uddn 
äi a äskrot OL. -sav s. äsksav m., bf-än. Nå gar 
äsksavän, sått n kan fla barkän av äsknar JK. 
-snösk s. äsksnysk. Snysk [fnöske] av äskä, sum 
vör kan gi namnä äsksnysk, fastn de i allmän-
halt börr sägdäs snysk JK. -stumle s. äskstum-
blä (glt), -stumbäl m., bf. -1n, pl. ask-, äskstum-
blar [askstubbe]. I dag har F. u ja arbet me äsk-
vasti u braut äskstumblar JK. -träd s. äskträi 
n., bf.-ä, pi. =, bf.-i MK.-vast s. äskvast f., bf.-i, 
pi.-ar, 'en rad av askar' JK(ordl.). När n hall 
hopän äskar el. askar star i en rad naug bäi si, 
så haitar de a "äskvast", män int "askvast" JK. 
Förr var de gutt um stor äskvastar i gränsar 
millum aigår JK. Män när skiftä blai i årning, 
så blai de andrä gränsar u linjår millum aigår 
u därme så kåm äskvastar bårt u där me för de 
mästä lauklappningi JK(U). Äskvastar . . sum 
nå kununar mitt äut i ens nöi skiftä el. akrar u 
skall ovillkårliän arbetäs bårt JK. Ja vidd ha n 
kal ti jälp mi me a äskvast, sum vörr ännu har 
n bit stanäs av, äut i Kluckabjänn, me n hail 
hopän äskstumblar äi, sum skall tas upp. JK. 
I min ungdomstäid, da var ä så fullt av äskvas-
tar badde i ängi u i akrar, u di sto mairndails 
langs täunar, sum var millum aigår, u där vaxäd 
di u träivdäs äutn någ ans . . daim sum nå var 
så gamblä di gynt bläi så tårrstäipuä . . ti däss 
di blai hail tårrä, da huggdäs di bårt . . de 
sprang upp nöi i ställä . . så di såsum svard för 
si självä . . di visst u sträck äut säin röitar i 
akartvärar . . i de äskvastar vaxäd . . flair sår-
tars buskväxtar u . . träislag OL. -ved s. äskvi• d 
in., [ved av ask]. 

ask s. 2 ask m., bf. -än [liten låda]. Jfr fisk-, mat-, 
nål- pinn-, och smör-ask. -lock s. asklu• k. 

aska s. askå f., bf. -u. Askå u kul täppar u till a 
hul MK. Räis u askå, de gir Staffän, när n 
[man] har vart ovitur i ställ för ti var löidur 
MK. Blai de skramå älla rivå u blodn kåm ti 
rinnä, da var ä ti kast askå i rivu, att blodn 
skud stännä JK. Ja, de göidar, de asku, ret lagli 
(bränt tynnä) JK. Ja nå behövar vör storlit 
rängn, för jårdar jär tårr sum askå JK. ask-
backe s. askbackä JK, [askhög i spiseln]. -fis s. 

bf. askfi•sn — fick än haitä när n lag bäi 
späisn u piräd i asku u kuli JK (U). -haggvann 
s. askhaggvann [ho att ha aska i för lutbered-
ning]. -hög m. bf. askher gän [i spiseln]. -kärling 
s. askkälliyg [påskkäring; utklädda ungdomar 
som gingo omkring under påskhelgen, gav bar-
nen ris och tiggde ägg m.m.] Ja huksar ännu sen 
ja var sårk, vickät gär' de da var i påskhälgar 
da me askkällingar . . u när vör da var n hall 
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hopar ban pa ätt ställ u laikädä . . di blai så 
oskaplit rädd så att di visst aldri va di skudd ta 
vägän, u de var stor gamlä kalar ällar drängar 
sum kled äut si ti askkällingar me kållå [kjol] 
pa si u än hall hopar pasår [trasor] pa si . . u 
me ätt stort räis i handi ti slas me . . da ränd n 
u så skälld na: "Askkällingi, snorvällingi, bla-
tarm", u fystdagän u anndagän paskår da kall-
däs asklcällingi för paskskräckän, pa langfredan 
kalläs ha för langfredäskällingi JK. -lut s. ask-
läut [lut på. aska och vatten, användes förr som 
tvättmedel]. Förr da kokäd di lit [färg för fiske-
garn] av askläut u gränbark JK(U). -sten s. 
askstain m. [sten i botten på härden, något ut-
skjutande framför spiseln]. Kardningkällingi, 
sum sat me ullkränku mot askstain'n för ti hald 
ulli varm JK(U). Syn. brand-sten. [Se bild vid 
spis]. -säd s. asksed f. JK(U), [den säd som ef-
ter torkningen sopades ur ugnen och var be-
mängd med aska]. 

asp s. asp, äsp m., bf. aspän, iispän, pl. aspar •• 
äspar 	bf. äspnar 	(Populus tremula). 
Ämnesnamn äspe, se d.o. -bark s. asp-, äspä-, 
äspbark JK. Äspäbark jär bra ti bot hokst me, 
skall kokäs a kannrymd tills de bläir a staup igän 
(När) MK. -blad s. asp- eller äspblad JK. Ha jär 
så rädd, sått a star u bevrar sum a äspblad JK. 
-gren s. asp- eller äspgrain JK. -kvist s. asp- el-
ler äspkvist JK. -löv s. asp- eller äsplau JK. Di 
var så rädd så di darrd sum äsplau (När) MK. 
Äsplauän han jär så. baiskar så lambi vill aldri 
ha än (När) MK. -rot s. asp- eller äsprot JK. 
-sav asp- eller äspsav JK. -stock s. asp- eller 
äspstuck. -stumle s. asp- eller äspstumbäl, pl. 
-stumblar JK, [aspstubbe]. 

aster s. artar [m.], pl. astrar (prydnadsväxt). 
ating s.(åting GOB) a•tigg, a•tniog (JK) f., bf. 
crtiygi [arbetsgille vid täckning av agtak och 
vid slåtter]. Ja har int raidå pa mair n slet-ating 
u häus-ating, (ja vill att ä skall haitä atning, män 
de tår var fall, u ating tår var de retä) JK. Mlty. 
åtinge, Beköstigung, Speisung. Jfr hus- och 
slätt-ating. -slkalas s. a•tiogskalla.s. 

att konj. att, hatt (ä.). Ja tror int att n däugäd JK. 
Ja hadd dän täum, att ja fick säl n [sälja ho-
nom] igän JK. De sto int läng pa, att . . JK. Ja 
jär storlit gladar yvar de läikväl, att ja har hy-
grä handi go JK. Män så jär ä int alltut, att ä 
jär vinn äut [vind ut] JK. De jär så tyst, att de 
håirs aldri a gnöi OL. U så matt vörr ga ätt pa 
var säidå um häckän u hald äi, att han int flaug 
av JK. Da var de bär [bara] ti pluck ihop säin 
sakar u ställ daim pa a visst ställä, att n kund 
fa ret pa dum, ner n skudd ga haim OL. Nå har 
rängnä förstöirt ä (kånnä) mik för uss, int att de 
har blitt sprungä, män . . JK. — Sått = så att, 

se under så konj. — Jfr för (att), för (det att), 
så (att), till (dess att), och under (det att). 

att (å) inf. märke, se o c h konj. 
attan interj. allan. De var da attan, att ä int vill 
ga MK. 

au interj. au, i ramsan: au skrau haim i Lau, träi 
prästar pa När u Lauboar livar läikväl JK. 

augusti s. a* gusti 	aggusti 	Asusti de 
jär pärstaikan [potatis-stekarn] MK. Pärår di 
fodrar mäst rängn i aggusti månä JK. 

auktion crv fecun m., bf. a.v fåu'n. Hald avsjon. 
Jfr ek- och skog(s)-auktion. -sigods s. a• v puns- 
gems 	n., bf. -ä. 

auktionera v. a•v fone'r [ap.], pass. inf. -äs. Av-
sjoner bårt MK. 

auktionist s. m. bf. a vidunistn. 
av prep. och adv. rev, av, a. , a. I. prep. 1) [rums-
förh.] In i skogar ällar av vägar kan ingän 
kumm me vangn ännu JK. När di da kåm av 
aitlaimhaidi, da gick de alls int tungt för russi 
JK. Så var de täu partar där ner av vägän at 
strandi [ett stycke från vägen] JK. De liggar 
strala än läitn bit nådar [norr] av Masrä, än 
läitn bit ti vänstar av vägän JK. De tas upp av 
jårdi u tårkäs JK. Skall n av gardn u äut pa 
storvägän så . . JK. Var da snåiän av jårdi, så 
skudd lambi äut JK. Staggän skudd av kånni 
[kornen] JK(U). S. skall flytt av landä (= ifrån 
Gotland), har ja set JK. De har vaks upp av 
stumbln igän JK. 2) [om tid] I släutä av iss viku 
JK. 3) [material, sort] De tugä jär spunn av 
gan, av go ällar säkar hamp JK. Pärår [pota-
tis] sum fålki brännäd brännväin av JK. Ja säir 
att du hart fat a de värst slagä [av värsta sor-
ten] OL. 4) [ursprung, anledning] Ja far n präis 
snäus a di JK. Ja jär så tråttar av laupä [av att 
gå] JK(U). Snäuu kåm si av de att ja blai vatar 
JK. 5) [partitivt] Någät slaktkräk av nauti har 
vörr int ti sälä JK. Da var ä mindar me vaitä u 
däriginum läit av vaitäsmjölä OL. Hans var 
ainsummän haim av kalar JK. Någ a vart [nå-
got av varje] OL. 6) [fullhet, delaktighet, avse-
ende]. All ting var fullt a räimfrust JK. Di 
hadd så de räckäd till ti ta av OL. Så har di 
sälln någ nöd av rängn JK. Någ a värdä [något 
av värde] JK. Prästn han bräukar annas int var 
frusn av si han JK. Dän am n gubbän var någ 
räddar a si OL. II. adv. 1) [rörelse el. förflytt-
ning från]. Av u pa sum tjåclmäbben [gråspar-
ven, skämts. talesätt] JK. Da blai faffar argar 
u, va hart u va girt u, av (vagnen) u så ihop ti 
slas mot A. De var täidar pa ti gi si av JK. Da 
ha di fat vävän av [från vävstolen] JK. 2) [ut-
sträckning i tid]. Sin [sedan] blai de int någ fisk 
i a'i pa n täid av JK. 3) [skiljande, delande, 
fråntagande]. Av u tvärs, av um tvärs [tvärs av]. 
Strämningar, sum käutn har bit' av um tvärs 
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JK! De var bäst ti ta av u tvärs, annas så blai 
de int någ av [med att skriva] JK. Ja blai av 
me snäuu u hokstn [blev kvitt] JK. Sått [så att] 
n fick läinknuppän av JK. Vörr fick av än pa 
dagän [fick skära av vetet]JK. Bjaud in härm 
u jälp än pälsn av si JK. Kåir arm u bain av si 
JK. Di gynnar laup lydn a(v) si [fåren springer 
lödjen av sig]JK. Ha vidd int va a me boki [inte 
mista]JK. Källingi to laidå pa gubbän u vidd 
var a(v) me än JK. Da blai a [: säden] munki 
i halmän u mang gangar i kånni me, da jär de 
bäst a na [det bästa borta] OL. Vör skall skill 
uss av me än pa någ väis [göra oss av med den] 
JK. Fäm av, mang igän? [fem borta, hur många 
kvar, i nötlek] JK. De jär av modn [urmodigt] 
MK. Kumm si av me [förmå sig till] MK. 4) 
[förlopp]. Än halltäim gar av ti fa mat JK. 
Fjortn dagar har gat av, sin . . JK. De kan ga 
bättar av, än va vör tänkar JK. 5) [fullföljande 
till slut, sluthandling]. Nå far de var nuck av 
[tillräckligt, nog] JK. Skill av [sluta ett arbete 
etc.] Jet av [äta färdigt]. Skudd n skäft [skäk-
ta] me, så fick än int skill av förrn middästäid 
dann dagän JK. Nä bräudgummän u all gästar 
fick mat av, så gick bräudgummän . . JK. A 
läiti stund ätta vör fick middag av, så fagnäd 
de upp JK. Ner di nå hadd fat sa av . . [så fär-
digt OL. Ti däss att vörr fick sätt av [sätta ut 
alla fiskegamen] JK. De gär int a si [tjänar ing-
enting till] JK. — Jfr även balka, barka, bena, 
be,sa, beta, bita, bjuda, bliva, blåsa, borsta, 
brinna, brista, bruna, bryna, bryta, bråka, 
bräcka, bränna, bära, damma, dansa, dela, di-
ka, domna, draga, dricka, driva, drypa, dröja, 
dåna, döma, falla, falsa, fila, flasa (sig), flänga, 
flöta, fola, frysa, främja, fräta, få, fälla, fösa, 
glongas, grädda, gå, göra, hasa, haspla, hoppa, 
hugga, huta, hålla, hälla, häva, hölja, höra, 
kapa, kara, kasta, klappa, klarna, klippa, klä-
da, knäcka, komma (sig), kvista, kvitta, kyla, 
käppa (sig), lida, lygna, läcka, lägga, lässa, 
morda, mäla, nyttja, picka, piga, piska, plega, 
plocka, raska, remna, rensa, rida, rinna, rita, 
riva, rosta, rumpa (sig), ruttna, rycka, rykta, 
räcka, räka, räkna, ränna, röd ja, sakta, se, 
sina, sitta, skava, skilja, skjuta, skrabba, skra-
pa, skriva, skumma, skåra, skära, skölja, slip-
pa, slita, sluta, slyttra, slå, släpa, smalna, sne-
da, snitta, snyta, sparka, spisa, stiga, styra, 
stäcka, ställa, svalna, svimma, syna, såga, sät-
ta, taga, torka, tröska, tynna, verka, veta, visa, 
viska, väga, vässa, äta och öda av, samt där-
och här-av. 

av-bedja v. a•vbi.d [ap.], pr. -ar. Baptistar, di kan 
gär så gal di vill, så avbidar di ällar bidar av JK. 
-bening s. f. bf. a•vbainiogi [arbetet med att "be-
na av" näten] JK. -betala v. p. pf. n. a•vbeta•lä, 

avbetalt -betalning s. a•vbeta•lniyg f., pl. -ar. 
-bida v. avbäidä, a•vbi•d [ap.] Vör far avbid 
täidn JK. -bild s. avbild m., pl. -ar, 'bildpor-
trätt'. -bjudning s. f. bf. a•vbjaudnimi [utma-
ning till "våg"] JK. -bränning s. a•vbränniug 
[f.] pl. -ar. 1) [att bränna]. Ja hadd någ avbrän-
ning . . ner i hagän me någ am n u någ bärräs-
grainar sum bärm skudd brännäs av JK. 2) [av-
drag, omkostnader o.d. = rspr.] -bärning f. bf. 
a•vbjä•rniygi [arbetet att "bära av" hö el. säd]. 
Iblant gick de nuck dålit me avbjärningi OL. 
-bön s. a•vböin. Gär' avböin = ligg körkplikt 
MK. Han (ha) matt gär avböin (int mik bräuk-
lit) JK. -daga v. a•vda.g [ap.], [avliva]. Älläs jä 
de ti avdag dum straks MK. -delning s. a•vdail-
niyg f., bf. -i, pl. -ar. Täu klassar i var avdail-
ning [i skolan] JK. -dika v. pass. a•vdäikäs. 
Akajårdi kan avdäikäs antingän ginum ypnä 
däikar ällar . . JK. -dikning s. a•vdäikniyg. 
-drag s. avdrag. Ja fick avdrag pa hail täi kro-
når. JK. Jfr mull- o. rot-avdrag. -drift s. avdrift 
f., bf. -i. De jär haugar sjö . . sått ä gar väl av 
ti avdrift, sum kastar av batn väl JK. -död a. 
(ryck' dar, f. a•vderd. Han lag avdödar lang 
stundar [medvetslös] JK. -döma v. avdöimä, 
a•vdöim [ap.], p. pf. a•vdöimän, -döimdar, n. 
a. vdöimt. De jä ret svårt, um n skall avdöim 
de ret MK. Sakän jär nå avdöimän ällar av-
döimdar bäi all träi retar JK. -fall s. avfall n., 
bf. -ä. 1) [fall för vatten]. De jär för dålit avfall 
för vattnä. 2) [rester, avskrap]. Avfallä fran läi-
nä [linet] JK(U). Allt avfall bäi sagar [sågar] 
bläir än hall hopän go vid av JK. -flagen a. n. 
a•vfla-g [ap.] A häud ällar a skinn, sum jär av-
flag ällar avflat si [avflått] av a kräk . . OL. 
-fällning s. f. bf. a•vfällniggi. 1) [indragning av 
vidden vid stickning]. De jär än go bit, förrn ja 
kummar ti avfällnings JK. Avfällningi ättar 
smalläg,gän, avfällningi ättar täiu [tån] JK (U). 
2) [indragning av vidden vid bindning av rys-
sja]. Avfällningar skudd spraidäs i en knäut 
MK. -färd s. a•vfä•rd f., bf. -i 'avskedskalas för 
brud el. brudgumme när hon el. han lämnar 
gamla hemmet', [även: brudgummens avresa 
till brudens hem (bröllopsgården) före vigseln]. 
Pa bräudgummäns avfärdi, så var all hans ne-
mästä släktingar u gardsfållki bjaudnä pa mid-
däsmåltid. Daim sum var bjaudnä pa avfärdi, 
var u bjaudnä pa bryllaupä u raist me de samä 
i fylg me bräudgummän till bryllaupshäusä JK 
(U). -färdslkalas a•vfä•rdskalla.s [i brudens 
hem, om hon skall resa till brudgummens hem 
för att vigas] JK(U). -färdsltal s. avfärdsta-1 
[tal vid avfärden] JK(U). -föda s. a•viöidå f. 
De bläir dåli avföidå ättar de koi JK, även om 
folk i föraktlig mening. -grund s. f. bf. a•vgrun- 
di 	Ja fö'döimar skift [skiftet] ner i av- 
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grundi JK. -gå v. a•vga• , avgå , ipf. avgick, 
sup. a•vga•t, p. pf. a•vgayän. Um än vidd govi-
lut avga JK. Far har i dag pa mårgnän klucku 
fäm me dödn avgat JK. När täidn jär av-
gangän . . JK. -gång s. a•vgayg m., bf. -gayän. 
1) [avsättning]. Dåli avgang me allting MK. De 
jär go avgang me kräki, me mjölk, me smör . 
JK. 2) 'död'. Att n fick än sån brådöd älla hastu 
avgang JK. Han gick ste u to läiv a si jå, sått n 
fick än dåli avgang JK. Jfr blod-avgång. 3) 'den 
översta granna, av olika sorters tråd stickade 
delen av en strumpa', [krage på strumpor o. 
vantar]. Hart u avgangän i årning snart ? JK. 
-göra v. a•vgä•rä, a•vgä•r [ap.], sup. a•vgärt 
pass. inf. a•vgii•räs, p. pf. pl. a•vgärdä. Ja fick 
nå avgärä de skuldi MK. De kaupä de jär nå 
avgärt de OL. Ja far int ga ste förr n all årkår 
jär avgärdä [avslutade]. OL. -hjälpa v. sup. o. 
p. pf. n. a•vjälpt. Otjänligt väglag . . män sum 
nå ha blitt avhjälpt JK. -hovlig a. a•vhåuli, 
a* v( h )åugli , n. a. vhåulit , a. vhåuglit, pl. a•vhåuliä 
'omåttlig, orimlig'. Jäst u avholi (el. avhogli) ti 
jetä ? JK. Nå sätta de till me a släik avholi kyld 
JK. Ja tänktä : jär fälld avholiä ti kunun täilit i 
körku i dag JK. Han skräiäd så de var avholit 
MK. De ha rängnä så avholit i nat igän MK. 
-hugg s. avhugg n., bf. -ä. JK. 1) [vasst järn, 
fast i städkubben, att hugga av järn på]. [Se 
ill.] 2) 'bitvarg'. -håll s. avhåll n., bf. -ä [fäste 
för kätting vid stubbrytning]. -hållsIkätting s. 
m. bf. a•vhållskättiyän [på "stumbläspel", 
stubbrytare] JK. -hällig a. a•vhällur, n. -ut, pl. 
-uä, 'något som icke är horisontalt'; [sluttande]. 
Ti släut blai vägän så galn u häuur [huvig] äl-
lar avhällur at säidår, sått . . JK. De jårdi ha 
liggar så avhällut u bra, sått vattnä fallar så bra 
av JK. -händig a. n. avhändut [avlägset]. Bo 
avhändut fran vägän MK. -höra v. a•vheiir [ap.], 
pr. -ar, ipf. a•vhård [ap.], [åhöra, höra till slut]. 
Än pasjas um russkyt, sum ja vidd avhåir fyst 
JK. Han star där u avhåirar nå [hör på] MK. 
-kall s. avkall [avstående från anspråk]. Den s. 
flyttar ger skriftl. avkall till dän s. bihaldar gar-
dän. Fa avkall (om den s. stannar kvar) MK. 
-kast s. a•kast n. [avkastning]. Va mik avkast 
de bläir av am n ko MK. -kasttåg s. avkasttug el. 
avkastningstug (nu: sank), 'sänktåg vid ström-
mingsfiske'. -kastning s. avkastning [inkomst, 
vinst]. -kokar s. pl. av-, a•kokar, -år [ett kaffe-
surrogat, bestående av platta hårda kakor av 
vetekli, rågmjöl o. potatis, hårt gräddade, nästan 
brända; en del hade även kaffesump i]. Daim 
sum har go akokar, di kan lägg mik /nådar kaf-
fi i pannu än vanlit OL. -kok(s)lbröd s. a.v- 
kåuk(s)briii 	= föreg. Avkokbröi baks 
pa vaitäskläi u rygmjöl u vattn; de nyttäs till 
avkokar, när n kokar kaffi MK. -koksikaka s. 

akokskakå f., 'tillsats till kaffe, av kli o. mjöl'. 
-komling s. avkumling MK. -komma s. a•vkåm-
må; avkummå JK f. [ungar]. -krok s. a•vkråuk 
m., bf.-än. Jär äut i iss avkrokän JK. -kusin s. 
a•vkusäin MK m., pl. a(v)kussäinar JK [kusin-
barn, syssling]. -kvittning s. a•vkväitning [av-
drag]. Vetu förstöird all vait u allt kånn, män 
int hadd bondn någ avkväitning pa säin äutgif-
tar för de JK. -kyla v. p. pf. n. a•vköilä, a•vköil 
[ap.]. -landad a. a•vland [ap.], [frånlandig]. Av-
land vinn, motsats till äutvädar MK. -lands-
vind s. a•vlandsvinn [frånlandsvind]. -lands-
väder s. a•vlandsvä•dar n. [-= föreg.]. -lappa v. 
a•lappä, 'sy sulan vid randen' (skom.). -lapp-
ningstråd s. a•vlappningstra•d (skom.). -lapps-
syl s. a•lappseiil, 'en krum syl'. -lett s. a•vli•t, 
alit n., bf. -ä [stålbit som lägges i en yxa]. Lägg 
alit pa a yks MK. -Jetta v. a•vli•tä, a•li•tä, pass. 
-äs. När en yxa eller plogbill är utsliten, lägges 
en bit stål nere vid eggen och därutanpå järn, 
vilket sedan alltsammans smides fast. Bläir stålä 
äutslitä, ällar han (bildn) annas bläir för trub-
bur u slitn, så skall n vässäs upp i smidu ällar 
alitäs; avlitäs sär sumliä JK. Alitä = hitsä (ell. 
väll pa) på stål o. järn, när en yxa är utsliten 
JK (ordl.). Män så skudd ja upp till astäuås ti 
n smid .. män da had ja fat lug ti alit vänd-
plogbildn, för han var äutslitn JK. Far u ja ha 
rust i smidu hail dagän u lag plogbildar ellar 
alit (avlit sä sumli) plogbildar 	lägt stål pa 
plogbildar JK. -liden p.a. avlidn. 1) [död]. 2) 
[gången]. Täidn jär a. 3) = avfallen [mager]. 
Säi avlidn äut MK. Se även lida v. -liva v. pass. 
inf. a•vläiväs JK, p. pf. avläivän (OL)MK, pl. 
a•vläivnä JK [död]. -loppsidike s. a•vlåppsdäikä. 
-lova v. ipf. a•vlu•gäd [utfästa sig att icke göra 
ngt]. Di avlugäd all träi, att aldri pa rak [driv-
fiske] mair någu laudäs- ällar sundäsnat mair 
JK. -lysa v. a•vlöisä [avlysa Lex. en väg]. -lång 
a. a•vlaygar, f. -layg, n. -laygt, best. -layg [ap.], 
pl. -ä. I sigdspån har n a avlangt hul JK. Avlang 
änklaikän [lek = sista paret ut] JK. -låta v. 
a•vlätta, -lätt [ap.], 'avstå, sälja'. Ja har int någ 
till avlättä MK. Han kan gänn [gärna] avlätt 
bållplass MK. -lägsen a. a•vlä•gsn, n. -lii•gsä. 
-lässning s. f.bf. avlässningi [avlassning]. -lösa v. 
a•vlåis [ap.]. 1) [byta av]. Dän ain skudd avlåis 
dän andrä me ti vakt någä OL. 2) [giva avlös-
ning, absolution], um kvinnfålk, sum har sit' 
inum körkå MK. -magren p.a. a•vma•grän. Han 
sag avmagrän äut MK. -mista v. avmistä, -mist, 
a•mist [ap.], [avvara]. Vör har hit någ håi till 
avmistä MK. Er skudd väl aldri kunn avmistä 
än mjölktar till mi i dag ? JK. -modandes p.a. 
a•vmåudnäs, a•madniis, 'modfälld, modlös, 
nedslagen'. Däu sälrt så avmodnäs äut i dag 
MK. Vörr var träi rask drängar, sum int var 
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avmodnäs ällar laisnä JK. Klövan där ner i 
ängä jär nuck läit avmodnäs han u JK. -mäktig a. 
a•vmäktur, 'maktlös'. -och-tvärs, se u. av (adv.) 
-raskar S. pl. a•vraskar, 'avskräden'. -rutten a. 
a•vru•tn [rutten tvärs av]. Kvänni haldäd pa ti 
fall kull, för stålpän var avrutn JK. -råda v. 
a•vra•dä, ipf. -äd, sup. avrad [ap.]. Da skudd 
ja kåk ner i Storhagar ättar grainar, kvinnfålki 
avradäd mi, för di tyckt, de snåiäd för mikä JK. 
-rösningsjord s. a•vrosningsjå-rd f., 'dålig, ma-
ger jord'. -saknad s. a•vsaknä, avsacknä (OL) 
MK m., [saknad, förlust]. De var i all' fall bra 
avsacknä för daim de MK. -se v. a•vsäi, pr. 
-säir, ipf. -sa.g, p. pf. a•vsedar, n. -set. 1) [åsyf-
ta]. De vait väl int mang, va han kan avsäi me 
de OL. Mang tackar för . . all go rad, sum mitt 
ämdä avsag ! JK. 2) [ha till ändamål]. Di har 
nytt av vägän allä, u de jär just int jårdbräuki, 
sum än jär avsedar förä JK. -sides a.o.adv. 
avsäidäs. Så gick ja .. ner at marki u någ av-
säidäs akrar JK. De fålki di bor så avsäidäs 
fran vägän OL. Ja, de jä strunt, att n skall bo 
så avsäidäs älla langt fram dåktån JK. -siglkom- 
men p.a. av-, a•sikumän 	-, [blyg, tafatt]. 
Um de jär någän, sum mot vanlihaiti säir amod-
näs u lomur äut, så haitar de, de jär oskaplit, 
va dän kaln säir asikummän äut OL. -sjäga s. 
a•v li•gå f., pl. -år, -ar, 'slutet av tråden i en 
väv; säist ändn, när int skälä kan spring längar' 
MK; [de ändar, som bli över av uppränningen 
o. som klippas av framför vävskeden]. -sked s. 
a•vski.d, -sked. Da skudd a dans avsked sum 
bräud me allä JK(U)). Di har tat avsked me 
än [med den döende] MK. -skedslmåltid s. av-
skedsmåltäid [på bröllop och vid brudgummens 
"avfärd" från hemmet, om han blir ingift i bru-
dens hem]. -skedsisup s. avskeds-sw p m. De 
blai da än avskeds-sup förstas .. förr'n di gick 
[vid bröllop] JK. -skrillor s.pl. a•vskrillår, 'av-
skräden el. odugliga maträtter'. Avskrillår ti 
gräisn JK. Va skall ja jet för sia jär pa borä 
jär finns int någ ann än fiskbain u kytbain u jår-
pärskalar u avskrillår u bråtä JK. -skrot s. a•v-
skråut m. = av-hugg. -skrällar s. pl. a•vskräl-
lar, 'avskräde'. -sky s. avsköi n.[?] När ja läst 
de, så fick ja dubbält avsköi för pänningar JK. 
Guanu har ja fat avsköi till JK. Ha avsköi för 
brännväin; — till de mänsku (OL)MK. -sky v. 
avsköi, pr. -r. Han avsköir de raint (OL)MK. 
-skärningsled s. m.bf. a•vskärningsli-dn [på häst: 
den led där man vid slakt avskär underbenet?]. 
-skörd s. a•vskö•rd f., bf. -i, 'djurmärke, fårmär-
ke, när örat klippes tvärt av'. Avskörd till hy-
gar älla vänstar har dän hästn JK. -sluta v. a•v-
släutä, -släut [ap.], p.pf. f. -i, n. -ä, pl. -nä. Ja 
far avsläut brevä JK. Förrn sammanträd var 
avsläutä JK. Skolu var avsläuti OL. -slå v. 

sup. a•vsla.t, p. pf. f. a•vsla•gi, n. -ä, pl. -nä. När 
de frågu blai avslagi. Jfr slå av. -språng s. 
a•vspråvg n. Ham har gärt ätt avsprång MK. 
-städd p.a. a. vstäddar. Ja visst hit va ja var av-
städdar pallä [var jag befann mig någonstans] 
JK(U), (om en som gått vilse o. även om en, 
som ej rätt har reda på vad han säger) MK. 
-sulning s. a•vsu'lniog f., bf. -i (skom.) på beck-
söm när man sätter utsulan på biksömsarbetet. 
-sulsltråd s. a•vswlstra.d [ett slags becktråd] 
MK. -syna v. crvsöinä, p.pf. f. a•vsöini. Kanal-
grävningi jär avskild [avslutad] u avsöini JK. 
-sägig a. avsägur, 'pratsam, skvalleraktig, som 
ej kan tiga med någonting'. -sätt s. a vsätt, asätt 
n., bf. ha'sättä (ä.), 'klack'. Hasättä gick av, när 
Snausrä Olä skudd dans me Lövu MK. -sätta v. 
p. pf. a•vsättar. Da blai n avsättar ifran kluckar-
tjänsti JK. -sättning s. a-vsättning f. 1) (pl. -ar), 
'sprickor i sten'. De jär a hällrivå ällar a avsätt- 
ning ällar yppning i hälli, 	u de jär där sum 
vattnä kummar påttlänäs JK. 2) [avgång, åt-
gång]. De sum än har ti säl såsum kräk u annä, 
de jär int någ avsättning me JK. -tärta v. a.  vtärt 
[ap.], [avråda, avspisa]. A. sägd bestämt, att ä 
skudd bläi rägn, u de var aldri ti avtärt na me 
de MK. -törna v. a•vto•rnä [hejda, avstyra]. 
Bruttbondn fick da läikväl avtörnä ungfar, att 
han sat pa hästn, till däss di kåm i gard allihop 
JK. -undas v. se d.o. -van a. a•vva•nar, f. a•v-
va•n, pl. a•vvren [ap.] Han jär nå så av-vanar 
me arbet, så att . . OL. Ha var så avvan me ti 
var äut blant andrä ban MK. -vara v. a•vva•rä 
[avstå]. Kanst u avvar n häck halm ? MK. 
-verka v. p.pf. av-värkän [om skog]. -visnings-
välling s. a•väisniygsvälliyg f., bf. -i. [öl- el. 
dricksoppa på sista dagen el. sista måltiden på 
kalas]. -vräken p.a. a•vrä.kän, f. -i [liggande 
utsträckt i ett tillstånd av vanmakt el. slapphet]; 
'halvdöd, full'. Än häst, sum vörr hadd sjaukar 
u lag avräkän i stalln u för dödn JK. Läit ät-
tar .. så lag män i avvräki u var stam n åidi u 
kund aldri rök si ör fläckän JK. -väg s. avväg 
m. 1) [väg] 'ner i skogen el.d.' 2) [i uttr.] Kumm' 
pa avvägar MK. -vägra v. sup. a•vvä'grä. De 
hadd väl di avvägrä (= avstyrt) MK. -värja v. 
a•v-värä JK. För ti av-värä, att int båll'n kum-
mar i kungshulä JK(U). -öda s. avåjdå f., bf. -u 
[utrotning]. Di far 3 rdr för avåjdu av räv o.d. 
MK. -öda v. a•våidä, a•våld [ap.], sup. = inf. 
[förstöra]. Um ingän kummar u vill ha kaffi, da 
jär de bär till avåid, um n lägga pa MK. At stäi- 
gar [tjog] (krakägg) hadd i avåidä MK. -ödning 
s. f. bf. a•våidniogi [förstörelse, tillspillogivan-
de]. Um än skall mat' någän härr ällar så kall-
näs bättar fålk, så haitar de: jetningi jär int så 
mik, män avåidningi jär de värstä OL. 

avel s. aväl JK m., bf. a•vlän,a•vin,a•väln [särsk. 
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fiskyngel]. Flundränot u gläipar [håvar] har u• 
blitt förbudnä för avins skuld JK. De blai int 
någ alls strämming . . förrn avin fick vaks till 
JK. 

avig a. a•vur, avu, f. avu, n. avut, pl. -uä. 1) 
[bakfram, bakvänd]. Sjaln jär avu, för avsäidu 
jär äutat JK. Nå fick ja pinnu avut äi MK. 
Sumbli slar avuä knäutar OL. Me de sam så 
fallt n avut tibakas [baklänges] JK. Ja matt sta 
avut u stöirä [i båten] JK. Pållkätt kan ja läik 
fram, män hit avut MK. Nä vör skall ha stick-
gan, da snor vör ruckän avut [motsols] MK. Läs 
fadavår avut har ja hårt var bra (mot trull) JK. 
Än saltar strämming sum jär staiktar pa avu 
ristn [på aviga halstret (gavs åt nykalvad ko)] 
JK(U). Avu dricksäupå [dricksoppa, avredd 
med mjöl o. sur mjölk] JK. A avu lyckå [mas-
ka vid stickning] JK(U). Saum avut u ret [stic-
ka . .] JK(U). Ga avut, [gå baklänges] JK. I 
gamblä täidar dansäd di avut u ret, nå dansar di 
bär ret MK. Um än gar avut, så far mor ont i 
ryggän JK. 2) 'om någon, som gör någonting el. 
bär sig åt bakvänt o. galet'. Lains riggerar däu? 
Tro du matt var avu, ja JK. Jäst u avur ti bjär 
di at mänsk da? OL. Han kåm avut fram = 
ovant o. tafatt MK. -sida s. a•vsäidå f., bf. -u 
[särsk.: den sida av ett bräde som varit längst 
från kärnan — mots. god- el. rät-sida]. 

avisa s. f. pl. (bf.) a•väisår, a•vväisår [tidningar]. 
Han kåm i aväisar = i täidningar MK. 

avla v. a•vlä, 'föröka sig'. Fiskän avlar, säs nå-
gän gang, män för de mäst laikar JK. Avlä av 
si [föröka sig]. Harar de jär ett olycklit bo till 
avlä av si MK. 

avund s. avund. Bjärä avund till ngn för ngä = 
vara långsint MK. -sam a. avundsammar, komp. 
-arä. Avundsammarä människä de finns intä 
MK. -sjuk a. a•vundfaukar, - fauk, pl. -ä. Int 
att ja jär avundsjaukar pa launtagrar, män . • 
JK. -slrispa s. avundsrispå f., pl. -år [självspric-
ka i huden] kring naglarna MK. -slvärd a. av-
undsvärdar, pl. -värd [ap.]. Ja tror hit, att vör 
(jårdbräukrar) har någän avundsvärdar plass 
jär pa jårdi JK. 

avundas v. a•vundeis. Män ti sit u räcknä pän-
ningar jär en plass, sum ja hit avundäs någän 
JK. 

ax s. aks n., bf. -ä, pl. aks, bf. -i. 1) [sädesax] 
(även urtröskade). Rygän han gar i aks av ladis-
myrn [vårfukten] u jär i aks nå JK. Vaitn har 
läikväl gat i aks, män jär faslit kårtar u sma 
aks pa JK. Hadd rygän kumm i aks än åt dagar 
sainarä, så hadd ä vart mik bättar, för da hadd 
hit kyldi tat aksi OL. Um de hadd blitt varmt 
ättar, så hadd de vart i aks bad vait u kånn JK. 
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Läggar skupar tvärs pa langstigar me stubbän 
äutat u aksi mat JK. Ktunmar Airik me aksä, 
så kummar 01 me bulln (ordspr.)JK. Ta aksi 
u angnar u skalar fran tråskän JK. Aksi de skall 
var' ti gär sörp' av MK. 2) [skär på en borr; 
nedre ändan av ett järnspett]. Jfr grim-, humle-, 
led- o. säd-ax. -bon s. pl. aksburar JK [borrar 
med ax, ej skruv]. -bås s. aksbas n. [bås för för-
varing av agnar o.d.]. -hus s. akshäus n. [utrym-
me för förvaring av agnar o.d.]. -htimd s. aks-
håimd f. [förvaringsrum för agnar o.d.]. -navare 
s. aksna•varä m., bf. -na•van, pl. -na•vrar [na-
vare med ax, ej skruv]. -stia s. akstäiå f. [förva-
ringsrum för agnar o.d.). 

axel s.1 aksi •.• m., bf. aksln -, pl. akslar. 1) 
'axel' [på vagn, i kvarn, tröskverk, spinnrock, 
smidesbälg etc.] Aksln me läil-lupä u storlupä 
u nackän [på väderkvarn] JK. 2) 'var och en av 
de trådar som bilda en maska' [i fiskegarn, nät, 

not]. Jfr bord samt drev-, gel-, kvarn-, lax-
garn-, stjärnhjul-, stor-, storhjul-, tre-, tunn- o. 
vattenhjul-axel. -beck s. aksälbik JK(U), [beck 
som bildas av smörjan på vagnsaxlar]. -dragen 

a. n. aksldru•gä,-drwg [ap.], pl. -drtegnä [när 
fiskegarnet blir spänt i "linet", axlarna ränner 
ihop, o. den ena blir kortare än den andra]. 
-gång s. m. bf. akslgayän [raden av "axlar" i fis-
kegarn]. Da säir n ättar el. haldar maskgangän 
el. akslgangän fran de storgansmasku, sum sitar 
laust pa patjan'n . . [vid "skjutning" av fiske-
garn] JK. -hjul s. n. bf. aksljaulä [på ramsåg]. 
-rad s. m. bf. akslra•dn [raden av "axlar" i fis-
kegarn]. Hail akslradn millum täu knäutar pa 
a slingå ällar a gan JK. -spik s. pl. akslspäikar 
JK(U), [axeltappar]. -tång s. aksltayg [stor 
smedtång]. Aksltang (stor), nyttäs, när n smäi-
dar akslar, janväggar [järnkilar], u stäur jan-
styckar [m.m.] MK. -ände m. bf. aksländn [än-
den på en (kvarn-)axel]. 

axel s.2 aksi 	f., bf. aksli, pl. akslar [skuldra]. 
Dräg yvar axel [dra krokfinger över en annans 
axel] JK. Han slo aksli ör lag [ur led] JK. När 
n nå tar gani ör batn så tar n hallar fyst u läg-
gar pa vänsträ aksli . . JK. Så värkäd de i aks-
lar u nackän u armar, sått .. JK. -ben s. n. bf. 
akslbainä [nyckelben]. -knapp s. m. bf. aks1(ä)-
knappän JK, [ledknappen i axelleden]. -led s. 
aksl-li.d. 

axla v.1 akslä (n,  [skära av ett antal "axlar" i 
ett fiskegarn för att laga el. skarva det]. De kan 
händ att n akslar av a gan mitt pa u skarvar bäi 
skautä pa a annä, så att de bläir n tridndail stör-
rä MK, = akslä bårt. De far ja akslä bårt, för 
de jär så aksldrugä JK. Jfr näcksla v. 

axla v.2 refl. akslä si, [rycka på axlarna]. 
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Baal n.pr. gen. ba-ls, [guden Baal]. Ja, än 40 tun-
når ryg u än täi fämtn tunnår vaitä gick i bals 
prästar, sum än bräukar sägä, ällar strajk me 
haglä [blev hagelskadat] JK. 

babbla v. pr. babblar [prata otydligt, om små-
barn]. 

back s.1 back m., bf. -en. 1) 'skål, spillkum'. Håis 
[ös] upp än back säupå JK. Jfr trä-back. 2) 
'övre däcket i fören på fartyg'. Ja sto pa backän 
u haldäd äutkäik. JK. -lag s. backlag n., 
bf. -ä [flera personer, egentl. som äta ur sam-
ma "back"]. Vör var i ätt backlag (sex båtsmän 
tillhöra ett backlag)MK. De säuptäs [åts soppa] 
ör stäur fat, flair bäi si äi baddag JK. 

back s.2, se kind-back. 
back adv. back [baklänges]. Ga back (om far-
tyg) JK. 

backe s. backä m., bf. -än, pl. -ar. 1) [backe, stark 
sluttning; kulle, högt liggande mark]. Brantar 
backä; han bor upp pa backän MK. Pa all bac-
kar tar nå tårkän rakt i grund JK. 2) [mark]. 
Stigän [stegen] g,laid kull, u han for i backän 
JK. Sla någän i backän MK. Än gammäl bat 
sum hadd ligg pa backän a par ar obräuktar JK. 
Jär ä vinn så sigla n inn' i vikän, till däss att 
framstammän ståitar backän i länningi JK. Sta 
pa bär backä ['på bar backe'] MK. Jfr en-, glöd-, 
gråstens-, grön-, kavel-, kvarn-, kälk-, land-
moss-, ruck-, sand-, sten-, stock-, strand-, såg-, 
ved-, ängs- och ör-backe. — back-hälling s. 
backhälligg m.o.f., bf. -gi el. -On, 'backslutt-
ning'. De jär a sånn olyckli backhälling där, sått 
vang'n rännar ättar så oskaplit JK. Langsat 
backhällingi hall vägän fram ti A:s JK. -hö s. 
backhåi n. [hö som växte på torra backar och 
som "inhyses" folk fick slå för egen räkning] 
JK(U). -järn s. back jan JK [släpsko under släd-
medama]. -mossa s. backmwsä m., bf. -mwsn. 
1) [renlav], (Cladonia rangiferina), = svin-mos-
sa. 2) [en gul lav]MK. Bacicmusä sum vaksar pa 
Lausbackar gav mörkgäular färg MK. Back-
musn bläir gäult av, u mik grannarä u klararä 
gäult än av lauän [lövet] u hundlaukän JK. 
-sand s. backsand = sand pa Lausbackar, sum 
däugar ti mäursand, um stainar bläir ifranriss-
lädä JK. -stugsittare s. backstäusittare, 'arbets-
karl som inte har egen gårdsdel' = backjon MK 
(1876). -ås s. backas 	Vägän gar där upp 
langs dän backasn OL. -ör s. backaur [grus som 
finns i backar]. 

backig a. backur. De jär n sån backur galn väg 
ti kåirä OL. 

bad s. bad n. Ta si a bad MK. Jfr kall-, svet-
o. varm-bad. 

bada v. ba•dä, bad [ap.], pr. -ar, ipf. -äd, sup. 
ba•dä, bad [ap.]. 1) [taga sig ett bad, skölja 
kroppen]. Um summan bräukar vör ga ner ti 
sjoän u bad älla vask uss um sundagar nä de jä 
varmt JK. Ja badäd hail i svaitä JK. Ja skall 
vassk mi el. bad mi hallar JK. Män så matt ja 
bad dum (baini) a par träi gangar um dagän JK. 
Ja har vart äut u bad baini (ordet är nytt, förr 
sades: ga ner u vask si, tvätt si)) MK. 2) [badda, 
i förb.] bad imot. Ja . . har bad imot me varmt 
där sum värkän har sätt si sum mäst JK. Daim 
sum har hatt de där halssjauku hadd bad imot 
me rygmjölsgråit JK. Läit ljumt vattn kan n 
bad imot iblant JK. 3) [dänga, kasta ner]. De 
skall kåiräs väl aur pa vägar um haustar, u 
böindnar badar ner dain lassä pa dann i sumpän 
JK. bad-id s. ba•däid 	f. [id, som under sol- 
varma dagar efter midsommar går in på lugnt 
vatten och står i någon vik]. Söik ättar badäid, 
di gar in äi varmt vattn ret upp mot land, så att 
spjärrar söins uppförä MK. När n tar badäid . . 
de jär a rolit arbetä, u vattnä jär varmt u gutt, 
u för de mäst bäi dagän ällar pa ättamiddagän 
än varmar lungnar summardag bräukar badäidi 
var innä JK. -stuga se bastu. -väderlek s. ba•d- 
vällaik 	-. -ål s. badål el. liggål, blågäul jaus- 
blå ti färgän MK. 

badd s. badd [ruskväder]. I dag bläir de badd = 
baddvädar, snåislask älla rängn MK. 

badda v. badd [ap.], pr. baddar JK. 1) [vräka 
ner (om snö)]. De baddar ner me vatar snål i dag 
[det vräker ner med våt snö] JK(U). 2) [pulsa]. 
Sått vörr slapp u ga u badd i snåi JK. 3) [smör-
ja ner sig]. Däu hart vart ste u badd ner di i sum-
pän MK. 4) [gassa]. Soli baddar pa, solen gassar 
på JK(U). 

baddare s. baddarä m., pl. baddrar JK. Däu matt 
var än baddarä ti laupä [att gå] JK. När n far 
någän storar baddarä (tåsk) pa, sum ryckar 
duktut JK. 

badning s. ba•dniyg f., bf. -i, [att bada]. 
bagare s. bagarä m. 
bageri s. bagaräi n. 
baggdara v. baggda•rä [ro el. segla i svårt väder]. 
Fiskrar kund int säi u kumm i land fö snåi-
tjåcku, äutn matt ligg u baggdar älla ro u siglä 
äut i sjoän u ovädrä JK. Jär n langt äutä . . så 
kan n fa ligg där u baggdarä u kryssä u gär slag 
ätta slag, än åt täi täimar JK. 

bagge s. baggä, bagg [ap.] m., bf. -än, pl. -ar. 
1) 'gumse'. Ja slaktäd än baggä u straik i böin 
me JK. E.i har tat baggä [tackan har blivit be-
täckt] JK. Baggar u ear JK. De var int säkt att 
n fick unglamb ättar säin aignä baggar JK. Jfr 
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flåg-, föd-, femhom(s)-, fyrhorns-, grå-, lamm-, 
mor-, nöt-, skogs-, trehorn(s)-, tvilling-, två-
horns-, ung- o. yr-bagge. 2) [ett krokigt bagg-
horn, fäst vid ett dubbelt rep, som användes när 
man hissar upp "agbändet" vid agtak-täck-
ning]. 3) baggä, båggä [nötklase] se nöt- o. tre-
horn-bagge. — bagg-ball s. baggball [scrotum 
arietis]. -galen a. f. bagg-gcrli, pl. -nä [brunstig, 
om tacka]. Di jär bagg-gali JK. -horn s. bagg-
hånn n. [gumshorn]. Nå har vör int någ bagg-
hånn, för nå har vör bådduä [kulliga] baggar 
MK. Kåir bagghånn [lek, varvid man skjuter 
framför sig ett gumshorn, fäst på en stör] MK, 
HG. -nos s. baggnos m., bf. -än (om hästens hu-
vud, då det är böjt framtill)MK. -näve s. bågg-
nti•vä [lek:] 'två stycken slå knogarna mot var-
andra med knutna nävar'. Kumm skall vör sia 
båggnäv bäggi täu JK. -pill s. baggpill [penis 
arietis]. -tåg s. baggttrg n., bf. -ä [tåg med ett 
bagghom i ändan, varmed agen hissas upp på 
taket]. -unge s. bagguygä m., bf. -uyän, pl. -ung-
ar [hanunge av får]. -unglamm s. bagguyglamb 
n., bf. -ä, pl. =, bf. -i [ungfår av hankön]. 

bajonett s. bayne.t m., bf. -n, pl. -ar. 1 takä var 
sticknä a par bangnetar . . me talgdankar äi för 
ti fa upplöisning i stäuu [på lekstuga] JK. 

bak s.1 m. bf. bakän, 'rygg'. Tal pa bakän [bak-
tala] MK. Däu jäst sletar i augu män fäular pa 
bakän JK(U). 

bak s.2 bak m. [brödbak]. Vör skall bär [bara] 
ha en bak till MK. 

bak s.3 m. bf. bakän OL, 'i pärkspel'. 
bak prep. bak [bakom]. Stigän [stegen] liggar 
äut bak häusi MK. Ja har sit i sängi me någlä 
kledar bak ryggän JK. 

bak adv. bak, superi. bcrkästä, bcrkäst [ap.] 
Torspjäsku had set äut såsum a vanlit kvinn-
fålk frammä, män bak had a vart hail hol 
[ihålig] JK. P. sat frammä u A. imillum 
u ja bak (i båten) JK. E. u ja sat i bakäst 
akstoln JK. De främst bänkar var fullä, sått 
ja matt sit äi de bakästä bänkar [i kyrkan] JK. 
Jfr till-bakas. -arv s. bakarv. De gick i bakarv 
MK. -ben bcrkbain n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. Kat-
tu . . sättar dain bakbainä i vädrä JK. Hundn 
sätt si pa bakbaini u käikt argt pa prästn JK. 
-bjure s. bcrkbjaurä m., bf. -bjaurn [fortsättning 
av kölen bakåt, bakstäv (på båt)]. Lycku var 
dän för uss, att vidår [båtborden] släppt int 
bakbjaum läikväl, för da badd hall säidu sträik 
äut för uss JK. -bult s. m. bf. bcrkbåltn [bult i 
bakredet på vagn el. släddon]. -bänk s. pl. bak-
bänkar, de bakarste bänkar i körku MK. -del 
m. bf. bcrkdailn [t.ex. på slaktat djur]. Halv' 
bakdailn (= bakfjärding i SA0B)MK. -dörr s. 
f. bf. ba•lcdwri [på boningshus el. uthus]. -fjäl s. 
ber kf 	f., bf. -i [lös bakgavel på fjälvagn; las- 

set höll ned pinnen, så att bakfjälen stod upp-
rätt, se ill.] -flöte s. bcrkflautä n. [banke på bak-
vagn o. bakkälke, vari "slåarna" sitta]. -fram 
adv. bakfram. Ha ynskäd bakfram u sägd sjau 
ban u am n ko MK. -framt adv. bakframt: Avutt 
u bakframt JK. -för prep. bak för [bakom]. 
Sumbliä kämbar hårä . . bakför å' iru. -före adv. 
bcrkferrä, 457 [ap.] All ungdomar, sum alltut 
sitar bakförä längst ner i körku JK. Tain'n [te-
nen] sitar på nåli, u triss'n bakförä (på en spinn-
rock) JK. -gavel s. btrkga•väl, bf. -gcrvIn 
[ = bak-fjäl, på fjäl-vagn, även i "häck", kärra 
m.m.] BakgavIn pa kärru sto ypän JK. Än gyn-
nar bäi bakgavin u läggar stubben nerat på 
buttnän . . (när man "lässar" i häck) JK. -hin-
na (-hyrna ?) f. bf. bakhinnu JK [bakre udden 
på yxbladet]. -hjul s. bak jaul n., pl. bf. ba•kjauli 
[på vagn]. -hjulinava s. f. bf. bcrkjaulna•vu [nav 
på bakhjul]. -hov s. pl. ba•khåuar [på hästar]. 
-huvud s. n. bf. bakhudä JK. -ifrån adv. bcr k-
ifrcrn. N . . gynnar bak ifran me undästä el. fyst 
lagä, u har skupar [kärvarna] framför si, sått 
n . . gar ti bakas baklängäs [vid lassning av 
kärvar i "häck"] JK. -karl s. bak-kal m. bf. 
-kcr1n. 1) [den av båtkamraterna som satt i bak-
rummet o. styrde m.m.] Framkaln ror gani äut, 
millkaln svarar för klåbbår u sanki, u bak-kaln 
sättar [sätter ut gamen] JK. 2) den som står i 
"bakstang" [i pärkspel]. -klöv s. pl. bcrk-klauar 
[klövarna på bakfoten på nöt]. -knyckla s. f. pl. 
bak-knyklår [ländkotor på nöt?] -knä n. bf. 
bak-knäiä, pl. bf. -knäii [knäna på bakbenen av 
nöt o. hästar]. -kälke s. ba•k-kälkä m., bf. -än, 
pl. -ar [bakre kälken av parkälkar]. [Bild1.1 Ja 
kumma pa bakkälkän [efterkälken] me iss ar-
betä JK. -köt s. pl. bak-kautar [karled på häs-
tens bakben]. -laddare s. pl. bakladdrar [bak-
laddningsbössa]JK. -lass s. baklass n. Stort bak-
lass, när man lassat på för mycket bak MK. 
-lomma s. baklummå f. [bakficka]. -lott s. ba• k-
ltrt m., bf. -n (g1t), [bakrummet i båt ?]. -luten 
p.a. ba•kläutn, -hrtn, 'som lutar bakåt'. De jär 
faslit, va dän kaln jär baklutn JK. -lår s. n.pl.bf. 
bcrkltrri [på hästar]. -lägg s. m.bf. bcrkläggän, 
pl. -ar [på nöt o. hästar]. -länges adv. ba• kläygäs 

-. 1) [baklänges]. 2) [bakåt]. Ja har tänkt . . 
lains [hur] ja skall fa affäm ti ga framåt u int 
baklängäs JK. -mast f. bf. ba•kmasti [för bak-
seglet]. -nucka s. f. bf. ba•knucku, 'översta spet-
sen av bakbjaum'. -nåt s. ba•knå.t [söm baktill 
på tungstövlar o. resårskor]. -om prep. bakum, 
bakum. Träi stäur halmstackar äutför i hagän 
bakum häusi JK. Han gynt ta si bakum åiru JK. 
-om'fummel s. bakumfummel JK(U) m., bf. 
-fuMlen MK. 1) [skom., putsverktyg] att löpa 
kring kappan o. sulan o. göra en rand MK. 2) 
[skämts., ldosettpapper] JK. -omiputsare bak- 
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umputsare [skom.] = putsholt. -omprisse s. 
bakumtrissä [m.], [skom.-verktyg] att göra klac-
ken grann. -pärk s. ba•kpärk [ett slags pärk-
spel, som dock ej spelades i lautrakten (jfr 
fram-pärk)]. Han jär väl smallar, pärkän, ti 
spel bakpärk MK. -rede s. ba•kraidä [bakvagn 
el. bakbanke med "packe", "flöte" och "tvä-
dare"]. -rep s. ba•kraip n. [rep som bands i en 
stång över sädlasset, då man körde säd in på 
"lång-stegar"]. -roddare s. ba•kråudarä [kloss 
på. relingen vari årtullama bak i båten sitta]. 
-rum s. n. bf. ba•kräumä [platsen kring bakersta 
toften i båten, där "bak-karlen" satt]. Bak-
kaln fick svar för bakräumä, me stambredi u 
fotskutår u baktuftu JK. Va hart däu fö räum 
i batn da? — Ja har bakräumä MK. Dän sum 
drägar star i bakräumä u drägar bakför bak-
tuftu JK. -rumivrång s. pl. ba•kräumrängar 
[småspanterna i bakrummet]. -räkning s. bak-
räckning. Nå kununar vör pa bakräckning me 
middagän [på efterkälken] MK, -segel s. bak- 
fägäl, -segäl 	-n., bf. 	-seglä [se- 
gel, något mindre än storseglet, vars mast är 
fäst i "bak-toften" på en storbåt]. -segelpik s. 
balcse•gäNäik. -segelmast s. f. bf. ba•kfä•glä- 
masti 	- • - [den mast som uppbär bakseg- 
let, fäst i ett hål i "bak-toftan"]. -segelmastlände 
s. m. bf. baksjäglämaständ'n, baksjägälmast-
ändn JK [nedre änden på baksegelmasten]. 
-segellskotnärvel s. pl. baksjägälskotnärvlar JK 
[knapar el. vred på bakstamluckan]. -sida s. f. 
bf. ba•ksäidu. Pa b., pa byggningän JK. -skaft s. 
bakskaft n. [bakstycke i kängor och krökstöv- 

-skaftsimodell s. ba•kskaftsmuddl [skom.] 
s. m. pl. ba•kskallka•lar [vid räv-

skall]. All gamblä kalar, sum var pa skall, di var 
bakskallkalar, u di lag strala bäi gani inn i 
skalln undar någ grainar JK. -skjortstjärt m. 
bf. bakskörtstjärtn [ryggfliken på en skjorta]. 
-slag s. bakslag. Ja kummar pa bakslag me 
saldningi [kommer efter med sållningen] MK. 
-slå s. f. pl. bakslaar OL [slåar i "bakredet" på 
en arbetsvagn]. -sock s. m. bf. ba•ksuckän, pl. 
-ar [hovskägget på hästens bakhovar]. -stam s. 
m. bf. ba•kstammän 'akterstäv', [akterrummet 
i en båt, bakom "pliktvrången"]. När n har tat 
inn så mang gan, sått n har fat last' bakstam-
män . . JK(U). Så to ja tråiu . . u läggd undar 
häudä u läggd mi äi än bat i bakstammän JK. 
-stam'bräde s. n. pl. bf. ba•kstambredi 	-‘ - 
[bottenbräder (att trampa på) i bakstammen]. 
-stampucka s. f. bf. ba•kstamlu•ku 	- 
[trekantig brädlapp i bakstammen], sum 
haldar =ränningar u bjaurar ihop u 
jär säkat späik i hop JK. -staminucka 
s. f. bf. ba•kstamnucku = bak-nucka, se d.o. 
-stamvrång s. f. pl. ba•kstamrängar, bf. -räng- 

nar [småspanter i bakstammen]. -stav s. ba•k-
sta.v m. [stav i bakbanken på släde el. i bak-
kälke]. -stege s. m. bf. ba•ksti•gän, pl. -ar [bak-
gavel i fjälvagn, förr av spjälor]. Han haldar 
rakt i bakstigän för mi [kör nära] MK. -sticka 
s. f. bf. baksticku JK [i pärkspel: pinne som av-
gränsar pärken bakåt]. -stjorn s. n. bf. bak-
stjånnä MK [bakre snibben på en hu-
vudduk]. -stjärt bakstjärt [på skjorta] 
-stycke s. ba•kstyckä n. 1) på väv [sitter 
nere mellan "gatorna" bak och utgör fäste 
för trampoma] MK. 2) (i en karm, rock el. dyl.); 
[på skor]. -ståndare s. ba•kstandarä [på spinn-
rock:] dän sum trissn u snör' sitar bäi MK. 
-stång s. ba•kstang [området bakom "fram-
stång" i pärkspel]. Sto i bakstang u var bak-
kal MK. -säte s. ba•ksetä [bakre åkstolen]. 
-tass s. baktass m. (på hundar o. harar etc.). -till 
adv. baktill [bakåt]. Läggar ätt lag . . sum gar 
framifran u baktill. -tofta s. ba•ktuftå f., bf. -u 
[bakersta toften (med hål för baksegelmasten) i 
en båt]. En sitar alltut pa baktuftu u tåskar JK. 
-toftivrång s. f. bf. ba•ktuftrangi [den näst ba-
kersta storspanten i båten]. -topp s. m. bf. ba•k-
tuppän [toppsegel på bakmasten]. När vörr 
hadd fat till all sjägäl u baktuppän u va ivist n 
lapp, så kåm de ti blas mair u mair JK. -topppik 
s. ba•ktuppläik. -topplmast s. f. bf. ba•ktupp-
masti [kort mast för baktoppen, som fastsättes 
på bakmasten]. -tulle s. ba•ktullä m., bf. -tulln, 
pl. -ar [bakersta årtullen i båten]. -tulllhål s. n. 
bf. baktullhulä JK [hål vari baktullen sitter]. 
-ut adv. ba-käut [bakåt, tillbaka]. Vör har hatt 
håpp um a duktu rygskörd i ar, män de gar 
bakäut de u JK. Me jårdbräukä jär i Lau gick 
de bakäut JK. -vagn s. ba• '<vann [bakre vagnen 
av fyrhjulig vagn]. -vatten s. ba•kvattn [vatten 
som icke rinner undan för vattenhjulet (i en vat-
tenkvarn el. såg)]. Sagi har hatt för mik bak-
vattn, sått ä har vart otjänlit ti sagä OL. -vrång 
s. f. bf. ba•kraygi [den spant som bak-toften sit-
ter fast vid och som har en märla (bakrangmällå 
JK) nertill för baksegelmasten]. Även: toft-
vrång s. -våd s. ba•kvå'd [på klänning]. -vänd 
p.a. ba•kvändar, n. -vänt, pl. -dä. Ja tyckar de 
jär bakvänt u galä JK. Enlit mitt tyckä så jär 
förklaringar mik bakvändä u otöidliä JK. 
-vändes adv. bakvändäs. Han falk bakvändäs 
=baklänges). Kumm bakvändäs fram (t.ex. 
i tal)MK (1877). -vändlig a. n. bakvändlit. Han 
kåm b., ss. när ngn kommer bakifrån u gär någ 

hyss MK. -år s. bakar f., bf. -i, pl. -ar, Ide ba-
kersta årorna i en (stor-)båt som ägas o. skötas 
av bakkarlen]. Ja sat bak u hadd bakarar pa 
me, u skudd ro batn fram JK. -årlskid s. ba•ka•r-
skäid n., bf. -ä [den "år-skid" (kloss, träskiva) 
varpå bakårorna vila, o. som baktullarna sitta 
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i]. Syn. bak-roddare. Sankädn läggar millkaln 
pa bakarskäidä JK. -åt adv. bakat. -ände s. m. 
bf. bakändn. 1) = bakstammen (på en båt). 
När n har sätt Isatt ut gam] pa fiskbat, u så de 
jär gutt vädar, drägar n me bakändn förä MK. 
2) [bakdelen på djur]. Kattu gynt bläi lam äi 
bakändn MK. 

baka s. se tenn- o. tve-baka. 
baka v. bakä, brr/c [ap.], pr. -a(r), ipf. ba•käd, 
ba•kt [ap.], sup. ba•kä, ba.k [ap.], pass. bakäs 

pres. ba•käs 	ipf. ba•ktäs, p. pf. 
ba•ktar JK, n. ba.k si, pl. ba•kt [ap.], [baka], 
'grädda'. Bak rygbröi, kakå [vetebröd], bullar, 
vafflår, kytbullar, pärplättar [potatis-pi.], ungs-
pannkakå JK(U). Bak ti jaul, ti kallas, till 
bryllaup, till bigravälsä JK. De haitar: att när 
kvinnfållki bakar, så jär di arrgä JK. Lukakå 
[låg-kaka] baka n iblant JK. Di bakäd hyrkakå, 
u nä de baktäs pa ristn haitar de hastarkakå JK. 
Har är [ni] bak nöis da? — Jå, i dag har vör 
bakä JK. De bakäs nå pannkakå där innä MK. 
Fiskbröi, bakäs av vanlir bröidaig sum läggäs 
fisk äi JK. I dän ungnän var bak si [bakat] 
mang fladar JK(U). Bröii jär int bakt ännu, . . 
ti däss di bläir baktä JK(U). Undar solstånd jär 
de int bra till . . bakä . . daigän kummar int ti 
jäsä JK (U). Särsk. förb. Stainkuli di bakar i 
hop si i smidesu [i ässjan] JK (U). — Sumt [en 
del snö] hadd int blitt kast äutn nertramp u ner-
kårt, sått . . ä har bak pa [packat sig], sum än 
bräukar sägä, gang ätta gang JK. — Bak upp, 
'rulla o. knåda vart bröd för sig'. Nå jär daigän 
jästar, nå skall n bakäs upp JK. Daigän jär upp-
baktar [formad till bröd etc.] JK(U). Jfr deg-, 
hen-, hård- o. len-bakt, samt rå- o. sol-baken. 
bak-bord s. bakbor n. [omålat bord att baka 
på]JK(U). -deg s. ba•kdaig [deg att baka av]. 
-jäst s. bak jäst [jäst till bakning]. -mjöl s. n. bf. 
ba•kmjerlä [mjöl att baka av]. -skura s. ba•k-
sku•rå f., bf. -u. 1) 'en "skura" [brödspade] av 
trä, med vilken man rör bakdaig ihop me (daig-
spadä)' MK. 2) = ugns-skura, 'som man sätter 
in bröd i ugnen med'. -tråg s. baktrug JK (vanl. 
degtråg). -ugn s. bakungn JK m. Förr i gamblä 
täidn, så hadd di bakungn'n in i vardasstäuu, 
innför späisn JK. -ved s. ba•kvi'd = flovid [som 
anv. vid bakning i stora ugnen]. 

bake s. bakä - ni., bf. -än [på lie]. 
bakning s. ba•knigg, bakkning JK, f., pl. -ar. 1) 
[arbetet med att baka]. 2) [vanl. bakkning, bak, 
omgång då man bakar]. Ti jaul bräukäd de 
gamblä bakä flair bakkningar bröi u kakå me 
JK(U). Av am n bakning bröidaig bräuktäs de 
bakäs åtä, ja um ungnar var stäurä, änd upp 
till säkstn bröi pa en gang JK(U). Vör skall 
ännu ha am n bakning till ti jaul (endast om bröd) 
MK. Nå matt vör vick sträv me brö nå, vätjä, 

vör bakäd nå a hail bakning MK. Jfr bröd-bak-
ning. 

balans s. labbans = lägervall. Han jär i labbans 
sum täidäst för pänningar JK. 

balja s. ba'lgå (g1t), ba•ljå f., bf. ba•lju, pl. ba•ljår. 
Jfr blod-, brygg-, rost- o. vatten-balja. balje-
brädd s. m. bf. baljäbräddn JK [kanten]. 

balk s. balk m., bf. balkän s‘,  -. 1) [(yttre) säng-
kant]. Ja glaid upp fyst fö ja lag bäi ballk JK 
[ytterst i sängen]. 0. lag bäi balk u ha [hon] lag 
bäi vägg MK. Täu sängar me n balk imillum 
MK. Da lag ja me knäiviki yva balkän MK. 2) 
Vägg, sum int gick upp ti luftä [loftet], kalläd 
Kaupräfar för balk MK. Jfr får-, mo-, nål-, o. 
säng-balk. 

balka v. pass. ipf. balktäs. B. av [avbalka]. Håim-
dar [foderrummen] balktäs alltut av me bular 
u skillnäväggar JK. 

balite s. balkä, balk [ap.] m., pl.-ar. 1) {stång i 
ett led, = leds-balke]. De skall var sjau balkar 
i lidä, um de skall var haugt nuck JK(U). 2) 
'bjälke' [timmer]. Spanskar balkä; hugg spansk 
balkar JK. Trätti änar [alnar] spansk balkar 
fans de ti hugg jär i skogar för int just så läng 
sinä, sum kaupmännar kaupt jär pa hamnar av 
böindnar u måttbalkar, sum var kårtarä JK. Va 
lains fick di pänningar till kronskattn? — di 
haggäd sagstuckar u balkar JK. Dails kund 
vägar var så besvärliä, sått di int kund fa någän 
balk' pa Jaugan älla Ronä JK. — Gär balkar 
i duri = trycka pannan mot en dörr och dra 
neråt så att det dundrar [lek] MK. Jfr han(e)-, 
leds-, mo- o. mått-balke. balk-skog s. balk-
skåug. All var de int, sum hadd balkskog JK. 
Pa säin traktar sum balkskogän u sagstuckar jä 
släut JK. -vänge balkväygä 	- n. (på en ar- 
betskälke) [anordning för forsling av balkar: 
två plankor på kant med en nedsänkt "packe" 
tvärs över med hål i, vari "hälar" sattes, mellan 
vilka balkarna låg med storändan över dragar-
na och lilländan släpande efter]. -ände s. pl. 
balkändar JK(U), [ändarna på leds-balkar]. 

ball s. ball m., bf. bann -, pl. -ar [scrotum] (på 
människor och djur). Um än fastar stäut sär 
n, att han har ännu banar (ballstainar) JK. 
fankår, de jär snåikastnings-kalar, nå bläir de 
ann ti gär än sit u bas ball in bäi brasn JK. De 
jär just knäutn de, sägd källingi, när a fick tak 
i balln JK. Syn. pung. Jfr bagg-, häst- o. katt-
ball. -skatt s. ballskatt [en mindre penningsum-
ma, som en nygift man fick betala till kyrkan, 
om bruden var havande]; '2 riksdaler' MK. 
-sten s. pl. ballstainar [testiklar]. 

baner s. baldar n., 'pladder'. Jfr slonger-baller. 
-bytta s. baldräbyttå JK(U) f., [pratsjuk kvin-
na]. -kärra s. baldarkärrå f. 'pratsjuk mska' 
MK. 
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ballra s. baldrå f. [pratsjuk kvinna] JK(U). 
balka v. baldrä, 'pladdra'. Baldrä upp [rabbla 
upp] JK(U). 

balsam s. balsam, balsar -, [trädgårdsväxt, Ta-
nacetum balsamita]. -blad s. pl. balsam-, balsar-
blaylar [Tanacetum balsamita]. -pil s. balsam-
päil (När), (Populus balsamifera). 

bana s. f. bf. ba•nu [järnvägen]. Jfr is-bana. 
band s. band n., bf. -ä, pl. = sg., bf. -i. 1) [vävd 
remsa]. A band um halsn JK. 2) [bandage]. Ja 
gick me armän i band JK. 3) [skot]. Täu styckän 
svard för kryss u siglä, en bäi bandi u en bäi 
rorä JK. 4) [kärvband, kring "skupe", av säd 
el. lin]. Ta upp u gär band u bindä [om säd] 
JK. Täu famnar [fång] pa vart band JK. Ätt 
band bäi tuppän el. fråii u dann bäi roti [på lin-
el. hamp-topp] JK. Rygän fick ligg pa band u 
tårkä än par dagar, förr n vör fick bindä JK. Så 
skäräs bandi av u kastäs ner (vid tröskning?) 
MK. 5) [järnband]. När ja kåm haim, så sättäd 
ja band yvar än träisko, sum hadd rimnä yvar 
ristn JK. 6) [på byggnad: horisontellt liggande 
längsgående bjälke som avslutar väggen el. ga-
veln uppåt, o. som spanarna stå på]. Bandä 
liggar uppa räiar jamt me äutkantn av mäum 
u buräs fast i räiar JK. 6) 'sten (vid murning), 
som binder smärre mursten'. Jfr bindning-, 
båg-, flå-, förkläde(s)-, gavel-, hall-, horn-, hås-, 
hängsle-, is-, kind-, korall-, navle-, rynk-, råg-, 
segel-, skink-, sko-, skot-, skruv-, skäl-, smil-, 
stav-, storsegel-, strakel-, strik-, strumpe-, sör-
je-, tramp-, vast- o. vetes-band. -järn s. band-
ja-n. Ja far lan a bit bandjan av di till n bänd 
[tunnband] JK. -knut s. m. bf. bandknäutn, pl. 
-knäutar. 1) pa skupar [på kärvar] MK. 2) [fo-
gen mellan gavelband o. sidoband på ett byg-
ge]. Vindskaidar . . star me nedäst ändn pa 
bandknäutn JK. -lycka s. bandlyckå f. [ögla, 
löpknut på ett band (t.ex. hårband)]. Bandlyckå 
bak i nackän MK. Russi skall ha bandlyckår 
bäi åiru [vid bröllopsritt] MK. -spjäll s. band-
sp jäld [genombrutet bräde, varpå man väver 
band]. [Se ill.]. -stol s. bandståul m., [enkel väv-
stol] 'att väva band på'. [Se ill.]. -ände s. m. bf. 
bandändn [änden av "bandet" i ett bygge]. 

bande s. bandä m., bf. bandn, pl. -ar [gärds-
gårdshank; vriden vidja som sammanbinder 
störar i en "tun" (gärdsgård)]. Rust u hugg ban-
dar har vör gärt än par dagar JK. Bäd [basa] 
bandar. [Se ill.] Ja hadd ingän ti bäd bandar fö 
mi, äutn ja töinäd me ra bandar JK. Till band-
fast täunar . . nyttar n bandar av am n ällar grä-
nä . . till räcktäun . . nytta n björkbandar JK. 
Bandar räcknäs varpväis, u tåll [12] par i var 
varpå ällar 24 styckän JK. Iblant så slar n 
styttstaum i uppäst bandn, da bläir de int mair 
n täu bandar um all staurpar JK. Dän bandn, 

sum sitar legst nerä, haitar nedästbandn u dän 
bandn, sum jär höigst upp, haltar uppästbandn, u 
dän . . sum slas um styttstaum haitar styttstaurs-
bandn JK. Jfr björk-, ene(s)-, gran-, mellan-, 
mellerst-, ner-, stöttstör(s)-, upperst- o. vide-
bande, samt två-band- o. tre-band-tun. — band-
bädjare s. bandbli•darä m., bf. -bli•dan [den 
som "bädjer", basar hank]. Än kvickar band-
bädare JK. -bädjerska f. bf. bandbä•dasku 
[kvinna som basar hank]. -bädjning s. f. bf. 
bandbli•dniogi [arbetet att "bädja bandar"]. 
-eld s. bandäld m., bf. -n [eld att "bädja ban-
dar" vid]. De skudd int var gutt ti lägg bandäld 
jär nå, de kåm ti ränn sum hund jär i de tårr 
grasä MK. För de int skall bläi fö' langt ti ränn 
me bandar, så flyttäs bandäldn fram ättar han-
di JK(U). Tjänstpäiku bädäd bandar för uss . . 
ha sto där u basäd si fö' bandäldn JK. -fast a. 
bandfastar [om "tun" (gärdsgård) med störpar 
och bandar] i mots. till stikältäun [stekel-tun]. 
Bandfastar täun MK. Täubandtäun u träiband-
täun, sum kalläs för bandfastar täun . . JK. 
-kaka s. bandka•kå [(skämts.) stryk med "ban-
den", som "bandbädjam" fick om han (el. hon) 
brände "bandama" för hårt]. Päiku bränd ban-
dar fö mik fö uss iblant . . ja, ha skudd ha hatt 
bandkakå (smak de bändar, sum jä brändä, 
kring ryggän) JK. -släppt p.a. bandsläpptar JK 
(U). Täun'n jär bandsläpptar ["bandama" i 
"tunen" ha lossnat el. brustit] JK. -yx s. band-
yks JK(U), [mindre yxa att hugga "bandar" 
med]. -ände s. pl. bandändar [ändarna på "ban-
dar"]. 

bangen a. bayän, f. baygi, pl. bangnii JK [rädd]. 
Han jär int bangän fö de JK. Förr så var int 
kvinnfålki bangnä ti sta i göisldöiän JK(U). 

bank s.1 bank [m.], 'sandbank el. dyl.' MK. Bank 
el. grunnbank, när grunnä stäupar när pa läik 
[rätt] upp u ner bäi än kant JK(U). Jfr kanal-, 
sand- o. sulk-bank. 

bank s.2 bayk m., pl. -ar, 'penningbank'. Sätt in 
pänningar pa än bank JK. Int var fålki så bra-
fägnä ti lan pa bankar häldar JK. 

bank s. 3 bank n., 'stryk'. Nå skatt däu fa bank 
MK. 

banka v. baykä, bayk [ap.], ipf. -äd, baykt [ap.], 
sup. bayk [ap.]. När körkfålki gick där förbäi 
till u ifran körku . . da skudd n int hugg u ban-
kä, äutn da skudd n skär pinnår u burä [om 
Hässelby-011e, som gjorde "saigkårgar" på 
söndaglJK. Särsk. förb. Bank av späikän MK. 
— När sjoän bankar imot [slår emot]MK. — 
Bank äi än blaigarä [blegde, kil]MK. — Bank pa 
[bulta på]. När ja da bankäd pa, så frågd A.: 
vaim jär ä JK. När n da kåm däit, så var n 
tåstu, u da bankäd n pa där bäi G:s u skudd bid 
um drickä JK. — Bank sundar stainar MK. — 
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Bank upp kledar MK. Ja bankäd ret upp än 
duktut [klådde upp honom]MK. [Lingarnet 
skulle] bankäs up . . så hadd di a duktut klapp-
träi, sum di sto u bankäd ganhärvår OL. — Di 
bankäd ör fråiä me a klappträi JK(U). Jfr jämn-
banken. — bank-sam a. n. bayksamt. De jär 
banksamt ti sia iss' ängä, d.v.s. man kan ej slå 
rediga slag utan måste gå o. banka MK. 

hankig a. n. baykut [stötigt, hårt]. De jär bankut 
ti ro, när sjoän bankar imot MK. 

banna v. bannä. Bannä u svärä MK. 
bannor s. pl. bannår [tillrättavisningar, förebrå-
elser]. Ha var rädd, att a skudd fa bannår u för-
argälsä, när a kåm haim JK. Ja tular bannår 
såväl sum beröim JK. 

bann-sätta v. bannsättä, ipf. -sättäd, sup. -sätt, 
p. pf. -sättn, 'ålägga någon att ovillkorligen göra 
det eller det'. Ja har nå bannsätt na, att a pråmt 
skall ler läksu JK. När da gubbän fick lass u 
skudd kåir haim, så bannsättäd n källingi 
(=trullä), att a int fick lug ti kast lassä kring 
för n JK. Da blai ja bannsättn, att ja int fick lug 
ti ga dän vägän MK. Ja bannsättäd 'n, att han 
int' skudd gär dei (= förbjuda)MK. Ja har läik-
väl bannsätt di mang gangar MK. 

baptist s. babtist m., pl. babdistar, babtistar. 
bar a. bärar, bär, f. bär, n. bärt, pl. bärä, 
bär [ap.], best. bärä, beer [ap.] [bar, naken, 
blottad]. Han jär bärar i hudä, bär i kullu [kal 
i hjässan] MK. Han var hail bärar um halsn, 
bär hudä u bär bain [bara fötter] MK. Ja blai 
vatar in pa bär kruppän MK. Han lag pa bär 
jårdi, undar bär himmäl, i bär skörtu [i bara 
skjortan] MK. Di to av än va ivist a grand, så 
än blai blått u bär MK. Jet bäi bär borä [utan 
duk] MK. Kåirsvain'n släppt russi, u di for iväg 
me bär täisli ätta si JK. Ja hadd int kumm ihåg 
u dräg styvlår pa mi . . äutn blai sitnäs me bär 
suckar [bara strumpfötterna] JK. Ner i bär aurn 
[rena gruset] JK. Jårdi jä bär [snöfri] JK. De 
söins knaft någän bärar fläck pa jårdi jär äut 
pa landä ännu JK. Så läng de var bärt [bar-
mark] um haustar, så fick di [russi] ga äutä JK. 
— Neutr. bärt [enbart]. Än livar int bärt bäi 
bröi JK. De var da än . . goar tall, de jär mästn 
bärt faitvid i grainar JK. Att n gir kräki bärt 
halm . . JK. De var daim sum matt liv bäi bärt 
strämming lang täidar JK. Nå . . mäuräs mäu-
rar upp av bärt stam n JK. Ryg pa lairjårdar . . de 
har vör int sat någä äutn bärt vaitä JK. Bärt tangå 
[blåstång] äksmeräs int ti sno upp JK. De vär-
käd int bärt i tummän, äutn i hall handi JK. 
Um ja skall säg min maining bärt äut [rent ut] 
JK. Bärt äut säkt JK. -bent a. bä'rbaintar, n. 
bärbaint JK(U) [oskodd, om "russ"; bild!. 
"barskrapad"]. Dän han jär int så bärbaintar 
han i [inte så barskrapad], täml. förmögen (OL) 

MK. -fläckig a. f. bä•rfläcku, n. -ut [som har 
bara (snöfria) fläckar]. Jårdi jär bärfläcku pa 
gaimaldu [öppna fältet] JK. De gynnar bläi bär-
fläckut pa akrar JK. -jord s. bärjård [bar-
mark]. Nå jä snåiän raint bårtå, så att nå jä de 
bärjård igän JK. Nå mäns de har vart bärjård, 
da har vör rust [arbetat] upp pa haidi u braut 
stumlar JK. -jordlfläck s. pl. bä'rjå'rdfläckar. 
Sått ä har blitt bärjårdfläckar mang stans, där 
sum snåiän har äur [yrat] bårt JK. -pottad a. 
bärpåttar OL, -pått JK, OL, bä•rpåttä, pl. -pitt 
[ap.] JK, OL, -påttädä. 1) [flintskallig]. Dän 
kaln han jär allt ti bläi bärpåttar, de fålki di har 
blitt så fort bärpått di OL. Tösungän ha jär bär-
pått u har int fat någ hår på påttu [huvudet] 
ännu JK. 2) [barhuvad]. Däu fart int lug ti ränn 
äut i kylldi bärpått pa de väisä, äutn någ pa hu-
dä! JK. -pottig a. bärpåttur OL [flintskallig]. 
-trådad a. bärtradar [luggsliten]. Råckän gyn-
nar nå bläi bärtradar där bäi hännar [händer-
na]MK. 

-bar suffix, se bränn-, far-, gång-, känn-, tjän-, 
tänk- o. uppen-bar. 

bara adv. bärä, bär [ap.], bärrä, bärr [ap.], 
börrä, börr [ap.]. Formen börr(ä) användes en-
dast av JK. 1) adv. Historjår var bär lortn . . 
tyckt ja JK. 100 valar ti mans ällar så mik sum 
bär batar kund flaut i land me JK. Um ja bär 
fick ret pa di, bärä MK. Kum bärä MK. Han 
skudd bär ha läit ströik, håir bärä! MK. Han 
tråskäd bär blått ryg i går MK. De jär bättar ti 
sit inn pa bär matn än fl ga äut u int fa [talesätt] 
JK. Börr de, ti fa sedi haim, to . . a hall vikå JK 
(U). 2) konj. [om blott, så snart som]. Bär att ja 
kan kurnm i håg de MK. Bär vör int far äur [yr-
väder] i nårdn i nat bärä! JK. De fick väl ga an, 
börr de int var så olycklit langt ti kåir me dum 
JK. Börr n kund fa någän ti jälp si, sått . . JK. 
A. u ja gynt vind kånn i lädu i mårräs, börr vörr 
kund säi (så snart vi . .) JK. Bär n fick kledi pa 
si, så var de ti ga äut u gi russi OL. 

barbesk (barbarisk?) a. barbaiskar, n. barbaiskt 
[ruskig, hård (om väder)]. Nå i skäumningi i 
kvälls sag ret nårdn barbaiskar äut JK. De kåm 
ti stårm u äur, så de va ret barbaiskt JK. Bar-
baiskt vädar MK. 

bardus s. bardaus n., 'stryk'. Nå fickst u ätt jäkla 
bardaus MK. 

bardust adv. bardaust [burdus, direkt]. Kumm 
bardaust MK. Hästn . . to till skäinä, u kärru 
flaug bardaust kull mitt i harklu vägän JK. Nå 
gar ja bardaust i säng JK. Di välväd bardaust 
ner i däikä MK. 

barg s. barg n., 'stryk'. Däu jäst så ovitu, sått 
du skudd ha duktut barg = bannor eller stryk 
MK. Nå bläir de barg (stryk, för stäutar) MK. 
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barga v. barg [ap.], pres. -ar, ipf. -äd [banna]. 
Bakkaln var läit sainar ti ta gani upp, män när 
vörr da bargäd pa än gang ätta gang, så gick de 
lagli fort läikväl JK. B. pa el. b. ättar = ge stryk 
o. bannor MK. — Han skudd barg upp uss ret 
duktut MK. 

bark s. bark m., bf. -än, pl. -ar. 1) [trädbark]. Ja 
var äut u skudd hugg av någ bark, sum skudd 
var ti not-fla•ar OL. Ner di huggäd av sånn bar-
kar, de var alltut i savtäidn OL. Di va änd 
tvungnä ti bland bark i bröiä JK. Lansmätrar . . 
har förtjänt pa affäm, män böindnar far bäit i 
barkän JK. 2) [barkflam på not.]. Pa patjan'n 
sitar väit [vita] barkar umkring än famn if ran 
kalvän MK. Jfr björk-, ene-, flå-, gran-, kavel-, 
rönn-, trol-, tälle-, vit- o. äspe-bark. -bindare s. 
Jakup barkbindarä [Jakob 25/7, då barken an-
ses fastna]. -brillor s.pl. De jär sum barkbrillår 
me nevaraugu [näverögon] äi (= syns dåligt) 
MK. -bröd s. barkbröi. En sjausyvarä far jet 
hässläknupp u barkbröi JK. -fartyg s. bark-
fa•rtöig pl. [barkbåtar (leksaker)]. Siglä me sma 
barkfartöig i vattnvätar u däiki JK. -flå s. bark-
fix f., pl. -fixar [flarn av bark på fiske-
garn, nät o. not]. Förr nyttäd di barktlaar pa 
gani, nå flyttar di gurkflaar [korkflarn] JK. 
-sida s. f. bf. barksäidu [på vedträn] JK. -telne 
m. bf. barktja.'n, -tjä.'n [översta telnen i not, 
där flamen ("barkarna") sitta] MK. 

barka v. 1. barkä, bark [ap.], ipf. -äd, sup. bark 
[ap.], pass ipf. barktäs JK, p. pf. f. barki, n. 
barkä, bark [ap], pl. barknä JK. 1) [ta barken 
av timmer, stör o.d.] De jär int vanlit att n bar-
kar stuckar av gränä el. tällä JK(U). Bark' 
tvaitn JK. Grän- u fyrspäirår kvistäs u barkäs 
[till humlestakar] JK. All tråskräiar [trösk-riar] 
jär nå avbarknä JK. 2) [garva]. All häudar u 
skinn, de barkäd di självä JK. Häudi jär för 
mik barki JK. Bark' lambskinn [barkat får-
skinn] JK(U). Sväinhäudar u mair därtill bark-
täs haimä JK. Särsk. förb. Ha blai hall upp-
barki av soli [brunbränd]MK. Jfr brun-barka 
o. len-barken. bark-bunn s. barkbunn f. [kar 
som garvare barkar i]. -haggvann s. barkhagg-
vann [ho som garvare använda vid barkning]. 

barka v.2 barkä, bark [ap.], pr. -ar, ipf. -äd, barkt 
[ap.], [springa, rusa, ränna]. Da kan n rakt 
sia sunda si, när de barkar i jård alltihop [om 
stubbrytare]JK. Va barkt n hän da? JK. A: 
Fickst u någ fisk da? B: De barkäd skit de [blev 
resultatlösUMIC. Ja skudd annas kåir vid haim 
i dag, män de barkäd skit de [gick om intet] JK. 
Va barkar iss [det här] hän? JK. Särsk. förb. 
Ja tror de barkar av at häckänfält, ja JK. Sår-
kän blai räddar u ti bark av så äimän [så myc-
ket] n kundä JK. Bark i hop = komma i slags-
mål MK. 

barn-leka 

barkning s. f. bf. barkningi JK [den avbarkade 
sidan av virke]. 

barm s. barm JK m., bf. -en MK. Vör kan lukt 
äi o [vår] aigän barm, sum de haitar [rannsaka 
oss själva]JK. Putt [stoppa] in i barmen MK. 
-kläde s. barmkle•dä n., 'yllelapp att lägga på 
bröstet på barn' MK. 

harma v. barmä, barm [ap.], pr. -ar [draga in not 
genom att med armarna i vattnet taga upp un-
dertelnen]. Syn. telna under. Da dräga n ihop 
noti sum vanlit, en tjanar rtelnar"] undar ällar 
barmar, sär de gamblä, u en dragär patja'n 
[på-telnen] JK. Barm undar el. bärm undar 
MK. 

barmhärtig a. barm härtur — (OL)MK. Jfr o-
barmhärtig. -het s. barmhärtuhait 

barmlig a. n. barmlit el. barmodlit, 'ömkligt, 
otäckt' MK. 

barmodlig a. n. barmåudlit, pl. barrmodliä JK, 
'ömldig, erbarmlig'. Vör har bitt n .. att n 
skudd lätt bläi u ga äut me än (gam batn), för 
de säir riktut barmodlit äut, ner n gir si av me 
än MK. Lambi blai hail fiagnä u sag barr-
modliä äut [om våren] JK. 

barn s. ban n., bf. ba•nä, pl. ban, bf. -i. Föid 
ban, fa ban JK. R. ha gärt a päikå me ban JK. 
Ha [hon] va me ban JK. När ja var ban (säges 
hellre än "i min barndom") MK. Ain sum jär 
gift u har hatt ban, far am n rynkå i pannu för 
vart ban JK. Sumli vill aldri . . att äldn skall 
slucknä, förrn bani bläir döiptä JK. Jfr bond-, 
läs-, mamm-, pik-, sik-, skol-, småskol-, sork-, 
spegel-, stadsbo-, styv- o. tiggar-barn. -barn s. 
ba•nba•n. -bröd s. banbröi JK [underhåll som 
de gamla få av barnen]. De jär sälln bra ti jet 
banbröi u stjaumors bröi JK. -dom s. ba•ndåum 
m., bf. -än. I min bandom JK. Fålki var lissum 
mair härdnä ifran bandomän framfö nå JK. 
-domsitid s. ba•ndomstäid. -färd s. pl. ba•n-
fä•rdar [barnfödsel]. Ha [hon] har int vart me 
um någ banfärdar förr (= fött barn) MK. 
-huvud s. ba•nhu'd [ap.]. De var såsum ätt ban-
hud, sum än had fat pa krokän [trolltyg vid 
fiske]JK. -kläde(r) s. pl. ba•nkle•dar, bf. -kle•di 
[särsk. spädbarnskläder]. Bankledi, när di skall 
vaskäs u hängäs äut u tårkäs, så far di int häng 
äutä ättar soli rinnar ner .. u kummar någän 
lapp bårt av bankledi, såsum läudru [lindan] 
ällar bläju ällar någän asslapp, da bläir bani 
förgärd u sjauk u träiväs intä JK. Ha drog ban-
ldedi iginum nykälåiglu [:på kyrknyckeln] ti bot 
för sårkar JK. -kristning s. ba•nkristniog f. 
[barndop]. -kröl s. ba•nkråil n., bf. -ä [barnska-
ra]. Vörr var sjau bröidar, sått de vara bankråil, 
när vörr var sma allihop JK. Hall dä stäur ban-
kråilä MK. -kull s. m. bf. ba•nkulln. Träi styc-
kän av dän bankulln JK. -leka s. ba•nlaikå f., pl. 
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bassel 

-år [leksak]. Trätti spann sum skudd bjäräs 
in . . de var just int någ banlaikår ti ga u bjär 
pa de OL. -lös a. pl. ba•nlaus [ap.]. De var a 
par gift banlaus fålk JK. -minne s. ba•nminn 
[ap.]. Banminn de räckar längä MK. -morska 
s. f. bf. bernmo•sku JK. 1) = jord-gumma. 2) 
(skom., skämts.) 'grovupptagare' (redskap att 
vidga "ritsen" i en sula). -pika s. f. bf. ba•npäiku 
[barnflicka]. -rik a. pl. ba•nräikä. Pa astäuäns 
partn [i granngården] jär di mair banräikä JK. 
-röv s. ba•nrö.v. Haustnat u banröv jär läikä, 
sär a gammält strandordspråk [dvs. båda är 
opålitliga]. -sko s. pl. ba•nskåu. -skock s. n. bf. 
ba•nskåckä. Hall banskåckä i fylgä JK. -skri s. 
ba•nskräi [-skrik]. -språk s. n. pl. bf. banspråki 
— di jär int mangårduä MK. -säng s. ba•nsäyg. 
Ligg i bansäng, dåi i bansäng MK. Ha [hon] död 
i bansäng JK. Di har så bråttum sum råttu i ban-
säng OL. -tröja s. ba•ntråjå f., 'liten jacka' (för 
spädbarn) MK. -unge s. banungä JK. m., bf. 
ba•nuyän, pl. -ar JK. När banungar lag i vaggu 
u skräiädä JK. -år s. n. pl. bf. ba•na•ri. När n 
tänkar si ti bakas ti banad JK. 

barnaus a. barnaus, n. -t, barnauskt [ful, grym, 
bister]. Han sag int någ barnaus äut han intä 
MK. Bamaust, 'bistert o. kallt' MK. 

barnslig a. ba•nsli, n. banslit, pl. -/iä. Att u kanst 
var så bansli MK. De jär banslit ti tal um u skriv 
upp, män . . JK. Källingar, sum jär gamblä u 
bansliä JK. -het s. ba•nslihait. 

barns-öl s. ba•ns0.1 [dopkalas]. Da var ja pa bans-
öl bäi Gannår K. i torstäs JK. -ölsimat s. ba•ns-
01smal "sändningar" [förning] av mat till bar-
naföderskan efter bansöilä men förrän hon "tas 
i körkå" MK. -ölsisäng s. ba•nsolsäyg, ba•nsl-
säng -= barnsäng. Ha bråttum sum råttår i ban-
sölssäng (ordspr.)JK. 

barometer s. barrumetar m., bf. barrumetan. 
Trort däu så, att Gud retar si ättar barrumetan 
alltut da? MK. 

barsk a. baskar. Än baskar gubbä, han sag ret 
baskar äut MK. 

bartolomei-mässa s. Bartmässå OL, JK (U), bart-
mäss, bf. -u (24/8). Så langt sum maj midrängnä 
gar i jårdi, så. langt skall Bartmäss tårkän ga i 
jårdi JK. Bartmässtårkän 	gar djaupäst 
i jårdi MK. -mässdag s. m. bf. Bartmässdagän 

Jär Bartmässdagän klarar u vackar, så 
bläir de vackar haust JK(U). Bartmässdagän 
jä dän 24 Aggusti da i seddagar, u jä en a de da-
gar, sum haitar gras-dagar JK. -torka m. bf. 
Bartmässtårkän JK(U). [Ex. strax ovan]. 

bas s. 1. m. bf. ba•sn, 'fiolsträng, basstämma'. 
Hald basn JK. Singä basn MK. 

bas s. 2. m. bf. ba•sn [oböjl., det förnämsta, det 
bästa]. Tack vill ja, när ä jär klart u kallt, de 

jär basn de JK. Sväinlädar . . ti styvlår . . de 
var da basn de OL. 

bas s. 3 bas n., bf. basä, 'stryk' ["omgång", 
pärs]. Ja gav än a duktut bas JK. Vör fick da 
rängn i jäuni, um vör had fat a sånt bas i jäuli 
me MK. De bläir a sånt bas [arbete] da u• för 
dum, för de har vart sam äum [yrväder] i dag 
[om snöskottning] JK. Ja tror int, att vör gir 
uss i fyst basä [i första taget] JK. De var a par 
duktuä fiskrar, sum int gav si i fyst basä JK. De 
va int gutt ti känn till n i fyst basä JK. Da va n 
säkar, att n int vacknäd i fyst basä JK. 

basa v. ba-sä, pr. -ar, ipf. -äd, ba•st [ap.], sup. 
bas [ap.], pass. -äs, p.pr. ba'snäs, p.pf.pl. basnä 
JK(U). 1) 'värma, torka', [badda, gassa]. Basä 
läin MK. Bas si framför brasn JK(U). Så bädäs 
el. basäs rängnar [spanterna] äi . . bastunnå 
JK(U). "Basnä rängar" till n bat = rängar av 
aikä, sum skall basäs, läggäs äi . . bastrumbu, 
sum ångän skall in äi, för att di skall tåig si 
[tänja sig] let MK. Särsk. förb. De basäd in 
gäinäst (om fett o. de sum smöres pa ngt o. tor-
kar in fort)MK. — De var levädar [lä], u soli ba-
säd pa MK. Jär i böigatår [stadsgatorna], sum 
soli har bas pa JK. 2) [piska, slå]. I onstäs hal-
däd de pa me snåi u rängn i hop u basäd duktut 
till JK. Blåstn basäd läik' in MK. 3) [rusa, fara]. 
När råikän basar läik' ner i jårdi, när n kum-
mar ör kustain' n JK. Stäutar . . di kåm ti ränn 
me mackän [bromsar o.d.] . . Ja släppt fö'stas 
u lätt ä basä JK. Da to ja u sättäd sjäglä till u 
lätt ä bas iland JK. Där kummar a källing bas-
näs MK. Särsk. förb. Bas' av = fara i väg 
MK. Han kåm basnäs ner för backän MK. 
Trullä kåm basnäs äut äi än brinnandä fart JK. 
bas-trumma s. f. bf. ba•strumbu [fyrkantig trum-
ma att basa spant i]. -tunna s. bastunnå f. JK(U), 
[tunna med varmt vatten, vari man basade spant 
till båtar]. 

basare, se vild-basare. 
basing, se yr-basing. 
bask s. bask m., bf. -än. 1) 'slag, stöt'. Ja falk ner 
u fick mi än jäkla bask i häudä JK. Fylä slo 
upp, u bakbainä to mi undar braustä, sått ja 
fick mi än otäckar bask JK. 2) en lek ["datten"]. 
Rännä baskän MK. Vör har nå ränt el. laik 
basken JK. Däu jäst min bask! — da jäst däu 
min fisask! [svarar den som får slaget] JK. 

basning s. basning f. De har blitt släik b pa (sol-
badd)MK. 

bas-ri s. pl. ba•sräiar [bjälkar, som ligga under 
"räiar" i husets längdriktning för att stödja 
"räiar" (i ladugårdsbyggnader); basräiar vila 
på stolpar; förr hade man inte basräiar]HG. 

basse, se hör-basse. 
hassel s. bassl • - n. [pyssel, söl]. De jär a olyck-
lit bassl me kräki um dagän JK. Vickät bassl u 
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såil A. hadd mä mi ti ga u bad imot me varmt 
JK. 

bassla v. basslä, pr. basslar, pass. inf. bassläs, 'gå 
o. pyssla o. syssla, knåpa'. Än sjaukdom sum di 
basslar u botar själv, så gutt di kan JK. Ga u 
basslä me kalvar u sväini um dagän; basslä i 
späisn u lag mat JK. De jär de sörpu, sum ska 
ga u bassläs me; än kan ret laisnä pa de MK. 

bassleri s. basslaräi, bassläräi [pyssel]. 
bast s. bast (ainäsbast), 'tunn bark på ene'. Bast 
(ja har aldri hårt ainäsbark), sum bläir när n 
karar [rensar] ainäs-staurar, däugar ti råik kyt 
me JK. Jfr enes- o. rygg-bast. 

bastant a. bassidant, komp. -arä. Än yvaråck av 
bassidant vammäl MK. Gråft u bassidant skall 
de var(ä), um de skall haldä JK. U så byggäs 
de nuck störr u bassidantarä JK. 

bastu s. bastäuå f., pl. -år, 'torkhus för lin o. ham-
pa', [mindre byggnad av sten utan fönster el. 
gluggar, med loft o. tak o. med en ugn ("galten") 
utan skorsten samt med ställningar att torka lin 
på och ett förrum utanför att bråka lin i] (OL). 
Ja var pa a bastäuå jär um dagän, u där jär n 
olyckli stöv [damm] JK. Brak' toä [linet] pa 
bastäuå JK. Nå finns de ingä bastäuår, vaskän 
i Lau el. När JK. [Se ill.]. -galt s. bastugalt m., 
bf. bastäugaltn. 1) 'lång ugn i a bastäuå'. 2) 'själ-
va rummet där "galten" finnes'. (Ja in i galtn 
MK. -gubbe s. m. bf. bastäugubbän [karl som 
skötte bastun]. -kärling s. f. bf. bastäukällingi 
[gumma som skötte bastun]. -skyle s. bastuskiiil 
[ap.?], [skjul vid bastun] 'ti sta u brak äi' MK. 

batalja s. battaljå f., bf. -u, pl. -år [strapats, ar-
bete i svårt väder o.d.]. Ja, va de kummar ti ga 
av ättar iss battalju, sum ja fick i dag, jär int 
gutt ti vitä (= storm o. yrväder i skogen) JK. 
Så. kåm de da ti stårm i sudaustn a battaljå JK. 
Fyst var vör ste a battaljå pa mårgn [om snö-
skottning] JK. Ättar de battalju [eldsvådan] 
matt di bygg um na [sågen] OL. Han . . har 
vart äut för mang sträiv battaljår u strapasar 
pa sjöän JK. Jfr sjö- o. strand-batalja. 

bataljon s. m. bf. battljon'n. Dän sprucknä battl-
jon'n [kvinnorna] JK. 

batta v. battä, pr. -ar. Nå battar han = slå av 
gräset dåligt MK. 

batten, se ill-batten a. 
baxa v. baksä, pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, sup. = inf. 
[baxna, backa]. Far u mor skudd kumm i böin 
me lambkyt, talt vör um, män ja tror di kum-
mar visst ti baksä JK. Prästn skudd i Lau u så 
hald vikprekå pa förmiddagän, män han bak-
sädä, så att han kåm intä [ty det var ruskigt vä-
der] JK. Ja har gat u funder pa . . att ja skudd 
ådlä de, män ja har baksä, när ja har set pa all 
grastain, sum jär där JK. 

baxna v. baksnä. Um ja skudd skriv iginum iss 

boki, de jär mästn så att ja kummar ti baksnä 
förä JK. 

bebo v. bibåu, pr. bibåur, ipf. bibåud [ap.], sup. 
bibåut, pass. pr. bibåus, p. pf. bibåudar. G:s tårp 
sum int bibos . . OL. När n blai bibodar pa a 
ställä [bosatt?] MK. Jfr o-bebodd. 
bebygga v. bibyggä, pass. -är, p.pf. bibyggdar JK, 
n. bibyggt. Iss partn . . jär de nittifäm ar sinä, 
sum han blai bibyggdar JK. Där jär så bibyggt 
nå att MK. 

bebåda v. biberdä. Ja matt ränn u bibådä: säg 
till n täu träi gangar, att di skall upp älla så MK. 

bebådelse-dag, se Jungfru Marie bebådelse-dag. 
beck s. bi. k n., bf. -ä, 'trätjära som kokas, tills 
den blir tjock o. styv'. Skaff vid in . . att int 
skummakrar kummar ti frausä u bikä bläir för 
stäivt för dum JK. Kok bik el. bränn bik [koka 
beck] JK(U). De gar sum i bik [går trögt] 
JK(U). -beredare s. bi•kbire•darä [skom., puts-
verktyg], 'att göra ränder vid bicksöm i vinkeln 
mellan övre sulkanten och överlädret, där söm-
men gick fram o. som belades med beck, vilket 
nu skulle utjämnas'. -haggvann s. bi•khaggvann 
[beckho]. -köla s. bi•kkållå f. 1) (skom.), [beck-
låda, -ho]. 2) 'gammalt fartyg'. De vara bra gam-
mäl bikkåilå MK. -potta s. f. bf. bikpåttu JK(U), 
[panna vari tjära kokades till beck]. -skorpa 
s. f. bf. bikskårpu JK(U), [på tjärad båt]. -skrapa 
s. bikskrapå JK(U), [att skrapa beckskorpan av 
båt]. -slev s. bi•kslaiv [skom.] -strykare s. bi•k-
striiikarä (skom.) [trasa att stryka beck på trå-
den med]. -stycke s. bi- kstyckä (skom.) -söm s. 
bi• ksaum (skom.) Söi biksaum [sy fast bottnar-
na vid överlädret med becktråd] JK(U). -söms-
sko s. pl. bi' ksaumskåu. -sömsistövla s. pl. bi•k-
saumsty•vIår. -tråd s. bi•ktra'd m., pl. -ar. Så 
gäräs biktrad: binnsulstrad, avsulstrad u spann-
trad u sticktrad MK. Drägä biktradar (snarka) 
MK. -tåt S. pl. bi•kta•tar [anv. att binda halm-
tak med]. 

becka v. bi•kä, bi•k [ap.], pr. -ar, sup. bikä. Bikä 
trad [bestryka tråd med beck), bikä batn [täta 
båten med beck] MK. Bik si fast MK. Tjäru bi-
kar si [tjocknar] MK. 

beckig a. f. bi•ku, n. -ut. Tjäru jär så tjåck u bi-
ku OL. 

bedarra v. refl. bedarr si. Vädrä gynnar nå be-
darr si = lugna ut MK. 

bedja v. bi'dä, bid [ap.1, pr. bida(r), ipf. bad, 
bi•däd, sup. bi•dä, bitt, pass. inf. bi•däs pres. 
bi•däs 	p.pf. biddar, pl. biddä, bidd [ap.], 
bi•dnä. 1) [bedja]. Dän gamblä van'n att di skall 
ga u bid [tigga] ti jaul JK. Hald pa me fl bid u 
gnällä JK (U). Du fart int lug u ta någ, äutn du 
skatt bidä OL. Han var så fatti, sått n matt ga 
u så bid(ä) um säin bröibitar JK. Bid [be t. 
Gud] u läs okristlit, var ä a källing sum sägd 
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JK. De läidäd at dän täidn, att di skudd bid 
sletkalar [slåtterkarlar] OL. Laikstäuår skudd 
de alltut var i hälgi, de var int ti bid förä [gick 
ej att komma ifrån] OL. Ha bidar mi jamt u 
samt, att ja ska läs för na JK. Da gick än u 
tiggäd u bad um säin matbitar i stäuår JK. Ja 
bad så smat sum gröin, att . . JK(U). Gogsn 
sat jär . . u bad pa mi, att ja skudd var skaffarä 
JK. Kå' nnä [kornet] bord ha vart av . . u de 
hadd vör bitt fålk ti jälp uss me JK. — Han har 
nå bid av säin syndar MK. 2) [inbjuda]. Bläir 
n biddar u ga(r) ste [bort] så skall n bid igän, 
män lätta n bläi u bid igän, da bräuka n slipp 
ifran u bläi biddar ansn [för andra ggn] JK. En 
dag skall n ste u bidä äller bjaudä till bigravälsn 
OL. Pa sundagän bad ja till begravälsän JK. 
Ja, bryllaupsbjaudarä ha vör hatt i kväld, sått 
vör jä bidd pa bryllaup um laudä JK. Ja blai 
bidd ti kaffi [sade en kvinnaNK. Särsk. förb. 
Gästar . . di bläir stanäs äut pa gardn, u di ska 
bidäs u traugäs in JK. När ja kåm upp ti K. N:s, 
så var där bansöl u kallas, u da blai ja inbiddar 
där me u fick ti bästår JK. Jfr av-bedja, dit-, 
hit- o. nöd-bedd samt o-beden, o-bedjandes o. 
stor-beden. — bedje-dag s. be•da•gar. I dag har 
vörr fredagar u bedagar el. vikprekdagar [vec-
kopredikningdag (under fastlagen)] JK(U). 
[Från Vamlingbo uppger A. Berggren (ULMA 
2047:18):bid-dagar, dvs. [då] passionspredikan 
hölls]. Da. bededag. -kalas s. bi'dkalla.s 	- 
[hopläggningskalas]. Ställ till . . me någät bid-
kalas, så sum förr, ner di bar äi da i hälgtäidn 
OL. -lag s. bi•dla•g n., bf. -ä [vissa gårdar, inom 
vilka bjudning sker till gästabud, vanl. bi•dniyg 
se bedning s.]. Var bidlagä stort, sått n skudd 
bjaud pa n tugå [20] ställar . . JK(U). [Se N. 
Lithberg i Fataburen 1915, s. 41 ff.]. -lekstuga 
s. bi•dlaikstäuå f., 'lekstuga där endast inbjud-
na personer deltaga'. 

hedning s. bi•dniyg f., bf. -i. 1) [inbjudning, an-
modan]: De skall bidäs någän, sum skall svärt 
kistu [likkistan], u . . de bidningi, dän bihövar 
n int tänk pa förrn mot kväldn OL. 2) [= bedje-
lag]. Var i bidning: de kan var all partar i hail 
gardn u grannlagä, sum int just jä någ släkt, män 
haldar bidning läikväl me varandrä, u int alle-
nast i gardn u grannlagä, äutn de kan var par-
tar fjärran ifran sum int jä släkt, äutn bör gam-
mäl bidning. Förr hadd di sån väidlyftu bidning, 
sått när di skudd ha kalas (bryllaup, begravälsä 
u bansöl), så var di i am n bidning i hall gra nnlagä 
såsum Fäjä, Kauprä, Halsrä u Smiss, u så all 
släktingar till inum u äutum sokni JK. Di skudd 
kålr ti körku me .. än åt, tåll, fjortn fämtn sjus-
sar allt ättar sum di hadd stor bidning till OL. 
Batkamratar jär alltut i bidning (ällar i bid-
ningi) me, um di änd int jär släkt. Sunkörk u 

vörr jär int någ släkt, män vör jär i bidning. 
Gars-fålki [gårds-folk, grannar] jär alltut i bid- 
ning (el. i bidningi) ällar i ätt bidlag me var- 
andrä. Bäi Botvidä har vör vart släkt ällar gam-
mal släkt, sum de haitar, män vör jär ännu i bid- 
ning, för de har ingän av uss lägt av bidningi . . 
Ja, vör jär hit släkt där män vörr jär i bidning, 
haitar de i blant, när n skall hald bryllaup ällar 
begravälsä JK. 

bedraga v. bidrii•gä, ipf. bedråu, sup. bidru•g 
[ap.], p.pf. bedru•gän, f. bedru•gi. Han bedro 
hännä u straik till Amerika MK. Ja bedro mi 
MK. Han har bedrug mi pa täi kronår MK. 

bedragare s. bidrä•garä m., pl. bedrä•grar. 
bedrift s. pl. be-, bidrif tar. En hall hopar bedrif-
tar u galnskapar JK. Ja skall tal um dairäs be-
driftar (in malam partem) JK, MK. 

bedriva v. bidräivä, pass. pr. bidräiväs. Va galn-
skapar de bidräiväs nå för täidn OL. 

bedrägeri s. bidrä•garäi n. Ti väg' tåsk, de jär 
de stöist bidrägaräi sum fins MK. 

bedräglig a. pl. bidrä•gliä. Sumt [somliga] var 
bidrägliä u blandäd sadår [sådor] i maltä OL. 

bedrövelse s. bi-, bedro•välsä m., bf. bedro•välsn, 
pl. -ar. Far han . . skudd tröst kvinnfålki, sum 
da var i sjau sårgar u näi bedrövälsar JK. 

bedröven p.a. bidrövän (OL)MK, f. bidrövi, pl. 
bedro•vnä [bedrövad]. Ha sag bidrövi äut MK. 
Di [de drunknade] . . kåm int ti körgas [kyrko-
gårds], sum di nemästä jä mik bedrövnä yvar 
JK. 

bedrövlig a. bi-, bedro•vlir, -Ii, n. -lit, bf. o. pl. 
bedrovvliä. Vällaikän jär bedrövlir JK. Någ 
rängn fick vör int jär — bedröva nuck JK. I 
Lau fattistäuu där säir ret bedrövlit äut MK. — 
bedrövligt-vis adv. bedro•v/itväis [beklagligt-
vis]. Någ ann betöig kan vör bedrövlitväis int 
gi dum JK. 

bedöma v. bidöimä, bidöim [ap.]. Um di jä någ 
i värd sum fomsakar, kan ja int bedöimä JK. 

befalla v. bifallä, befall [ap.], pr. -ar, ipf. befalld 
[ap.], befallt [ap.], p. pf. befalldar, f. bifalld. Än 
kväld så befalld ha päikår, att di skudd ga upp 
pa körrgardn um nati ätta läikmuld JK. Bondn 
befallt nissn, att n skudd skaff släkå pa all hans 
aktar JK. Ja . . blai befalldar av skolläran ti 
var de [vara "monitörl JK. När vör had fat 
lod' av, så befalld ja framkaln, att n skudd lägg 
kring JK. 

befallnings-man s. bifallningsman (OL)MK m., 
bf. bi-, befallniggsmann'n (JK), [om en tjänste-
man som tog upp skatten på skattemöte]JK. 

befara v. bifarä, p. pf. bifarn. Bifarä en väg. Bi-
fam äi en sak (erfaren)MK. 

befrämjelig a. bifrämli, 'rask, hurtig'. 
befrämjelse s. bifrämälsä [framfart, energi]. Al-

dn i finns de b. äi han MK (1877). 
4 — Laumdlet 1 
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befängd a. bifäyd, n. befäst. Ha . . stört si däit 
till uss u blai himlandä bifängd [arg], fyst pa 
han .. u sen pa uss OL. Ja blai himla befängt 
argar u galn JK. Jfr himla-befängd. 

begagna v. bigaynä, pr. begagnar, ipf. begaynäd, 
sup. begaynä, pass. inf. pr. o. sup. begaynäs, p. 
pf. begaynän. Mor talar um någ gammält gäiska-
räi, sum sumli begangnäd i hännäs ungdoms-
täid JK. Jär äut . . begangnäs ännu för de mäst 
ypnä däikar JK. Förr har de begangnäs dub-
bälnot JK. Jfr o-begagnad. 

begiven p.a. bi-, begi•vän, pl. -nä. B. ättar bränn-
väin, dans etc., b. pa ti läsä MK. 

begrava v. bigra•vä, begra.v [ap.], ipf. begra•vd 
[ap.], pass. inf. begra•viis, ipf. begra•vdäs, be-
gråuvs, p.pf. bigra•vän, f. begra•vi. A. .. död 
åt dagar i sundäs u begravdäs i laudäs JK. G:s 
mor jär död u begravi för läit sinä JK. Jfr o-be-
graven. 

begravelse s. bi-, begra•välsä m., bf. -(ä)n, pl. -är 
JK [begravning]. Vör skall ha begravälsä um 
täist i flest vikå JK. I laudäs var vör pa begra-
välsä bäi H.P. Där var ingät dålit kalla's u ingän 
laisammar begravälsä, ska ja sägä JK. När n 
var jär pa månnårs begravälsn JK. Förr .. 
så va de vanlit att ä var täu full dagar i begra-
välsär u haldäd pa dän trid me iblant JK. -kalas 
s. begra•välsäkalla.s 	— -tal s. begra•- 
välsäta.l. B. de jär släik tal, sum gärs, förrn 
läikä bjäräs äut JK. 

begravning s. begra•vniyg f., bf. -i, pl. -ar. Um 
begravningi jär pa sundag för prekä, så kastäs 
de int muld pa läikä straks, äutn än gar ör kör-
ku u kastar muld pa, när n singar pa säist värsn 
JK. Jfr lik-begravning. 

begrepp s. bigrip n. [uppfattning]. Till fa någ be-
grip um ä, så skall ja tal um JK. 

begripa v. be-, bigräipä, bigräip [ap.]. Han kund 
int bigräip, va de var sum faild n för sla OL. 

begriplig a. bigräipli. Jfr o-begriplig. 
begynna v. se gynna. 
begå v. refl. be-, bigå• si, pr. begå.r si, ipf. bi-
gård si, sup. be-, bigert si [reda sig, klara sig]. 
De har ret vart blakallt i dag .. sått ä har ret 
vart frågän um till begåt si me bär [bara] fingri 
JK. De har int rängnä mair i dag läikväl, än n 
har kunt begåt si äut [ute] u arbet hail dagän JK. 
De äuräd [yrsnöade] så odräglit mikä, sått knaft 
någän kund begå si äutä JK. Vörr fa begå uss 
me dän vidn, sum vör har haimä JK. Sumbli 
dagar har n ret fat väl tåsk . . så att vörr har 
begåt uss ret bra me fisk JK. Lambi kan liv äut 
nå, bär [bara] di kan begå si för kyld JK. Astu 
mor S.K. fick så faslit ont i augu, sått a int kund 
begå si för värk JK. Så har ja läikväl vart så gi-
numtåstur [-törstig], så ja ha mästn int kunt bi-
gåt mi OL. 

begära v. bigä•rä, be-, pr. begä•rar, ipf. begii•rdä, 
begitrd [ap.], sup. begii•rt, pass. begä•räs, p.pf. 
bigä•rdar, ii. begärt (si). Di skudd hatt pa skalin 
(haft stryk), sått di int bättar skudd begärä JK. 
Än gubb fran När, sum skall grav [gräva] för 
uss, så väid n int begärar för mik för famn JK. 
Sum där u• har blitt begärt si lag skiftä JK. 
Minst hältn (kånn [korn]) sum kyldi had tat, ja 
de kund int ann begäräs, för ä var odräglit kallt 
JK. 

begärlig a. bigä•rli, n. -t. 1) [omtyckt]. Klövar de 
jär begärlit fodar för hästar MK. 2) [som kan 
begäras, fordras]. De jär int begärlit, att bani 
skall ha bättar förstand MK. Jfr o-begärlig. 

begärning s. bigä•rniyg f., bf. -i, 'särskild rand 
med olika färg kring en duk, sjal el. täcke'. De 
var a vackar bigärning kring dän dokän JK. 

behag s. biha• g, beha• g. Var u en fick jet u drickä 
ättar behag, så mik än viddä JK. 

behaga v. bihagä, pr. behagar, ipf. beha•gäd, 
pass. pr. beha•gäs. Nå far de tas när de behagäs 
(=maten är i ordning) MK. Någ gammäl släkt 

sum ja skrivd till, män sum int behagäd u 
kummä JK. 

behaglig a, biha• gli, n. beha• glit, komp. beha•g-
liarä [angenäm, lämplig]. Sin tyckt vör att ä kän-
däs behaglit när ä gungädä JK. Ner ä var i be-
hagli täid . . så var ä ti kåir haim OL. Jfr o-be-
haglig. 

behandla v. bihandlä, pass. behandläs, p. pf. bl-
handin, pl. behandlädä. Orättvist bläir vör be-
handlädä me vägning u annä JK. 

behov s. bi-, behåuv, behåu n., bf. behåuvä, pl. 
behåuvar. Han har biho de el. jär i biho av de 
MK. Da har n täidn i biho MK. Di jär i bihov 
um el. av jälp MK. Vör har storlit beho rängn 
me de snarästä JK. U så hadd vörr beho läit 
mair go vid ti jaul JK. — Gär sitt behov MK. 
Jfr hus-behov. 

behåll s. bi-, behåll. U kväitu [kvittot] fick ja me, 
sum ja ännu har i behåll JK. Jfr för-behåll. 

behålla v. bihaldä, behald [ap.], pr. -a(r), ipf. 
bihaldäd JK, p. pf. bihaldn MK. Ja fick läikväl 
bihald a par bitar (jård) OL. Um än kan fa be-
hald hälsu . . JK. De tåskar [torskarna] . . daim 
bihaldäd vörr självä JK. Han jär ännu bra bi-
haldn MK. Jfr bi-behålla. 

behändig a. bihändur, n. -ut, pl. behänduä, komp. 
behänduarä [bekväm, lätt]. De var n bihändur 
vangn ti kåir me; bihändur hammarä OL. 
Gubbän A. han var mik behändur ti gi auk-
namn JK. Nå jä de behändut ti fa bomullsgan 
ti notar, för nå jär ä färdut ti fa kaupä JK. Han 
stal alltut pa bihändut väis OL. Jfr o-behändig. 
-het s. För bihänduhaits skuld skrivar ja me 
blöigaspinnå JK. 

behör s. n. bf. biherrä, bihöirä, 'tillbehör'. Täng- 
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ar u . . de jär hans [smedens] bihöirä MK. Jfr 
till-behör. 

behöva v. be-, bilio•vä, bilierv [ap.], pr. -ar, ipf. 
behei•vdä, bilzo• vd [ap.], behli•väd, sup. bi-
ho. ft, pass. inf. be/lo-väs,  pr. beho•väs, bilm•vs, 
ipf.billo•vdäs, sup. biliorfts, p.pf. behor vän. 
Nauti, ner di har fat jetä, da bihövar di var i frid 
läitä OL. Vörr behövar snart haim någ mair vid 
[ved] JK. De blai läit rängn . . u de behövd 
vörr storlit JK. Ja har nå däik av de, sått nå be-
höväs de int däikäs mair JK. De tår [tör] be-
höväs sägäs någlä ård JK. Var behövän (i be-
hov) av någä JK. Att jårdi bihövs plögäs JK. 

behövlig a. n. biherv/it, pl. bilw v/iä. De jär mik 
bihövlit, att de bläir snåi u goar slidväg JK. 

bekajen p. a. bekajän, f. bikaji, pl. bikainä [be-
häftad (med), utsatt (för)]. Läit gnaghokst jär 
ja ännu bekajän me JK. Ja var så bikaji me 
Rovalls Las, han skudd ha sed jå MK. Än slags 
sjaukdom, sum russi bräukar var bikainä me 
OL. 

bekant a. be-, bikantar, pl. be-, bikantä, bikant 
[ap.] Gär si bikantar me någän. Di jär bekant 
bäggi täu = smått förlovade MK. Fastn ja 
just int had någän bekantar ti prat me JK. Han 
var så bekantar me vägän där yvar hagar, sått 
någ lantärnå behövd n intä JK. I bikant skogar 
el. hagar JK. Jfr o-bekant. 

beklag s. beklag, biklag JK [beklaglig situation]. 
De gar an, att de finns bot för slikt, annas så var 
n i stöist beklag JK. Kummar iss tåivädrä till 
hald pa . . så jär vörr i biklag me vägar JK. 

beklaga v. bikla•gä, ipf. bi-, bekla• gd [ap.], be-
kla• gäd. Ja far beklagä, att ja int kan sänd mair 
JK. Slo de förastä pa de väisä, da blai de ättar-
stä ti biklagä [om slåtter] OL. Ha [hon] bekla-
gäd si da för mor JK. Ja biklagd mi da mot 
Halsrä kalar JK. 

beklaglig a. biklagli, n. beklag  lit. I ansäiändä pa 
gröidn u vällaikän så säir de riktut beldaglit äut 
för uss JK. 

beknip s. bi-, beknip n. [kläm, klämma, knipa]. 
U så bräida n da kring raislaktn, sått de kum-
mar i beknip u haldar fast [om takresning] JK. 
Int jär vörr i någ beknip me fodar ti kräki häl-
dar JK. 

bekomma v. bikummä, -kumm [ap.], pr. bekum-
mar, ipf. bikåm JK. De bikåm han aldri a grand 
[det gjorde honom ingenting] JK. När gästar i 
kallasi gick ifran bords . . så slo di varandrä 
i hand u sägd: "Väl bikummäs" JK(U)). Väl 
bikumm uss MK. Jfr väl-bekomma. 

bekosta v. bekustä. 
bekostnad s. bikustnä JK. Pa andräs b. JK (U). 
bekväm a. bi-, bekvämar, n. bekvämt. Bekvä-
mar stol, vagn etc, de blai bra bekvämt me jan- 

vägän MK. Liggä, sitä, akä bekvämt, de jär be-
kvämt inretä MK. Jfr o-bekväm. 

bekväma v. refl. bekvä•in si. Di far bekväm si 
ti bo i ätt räum JK. 

bekymmer s. bi-, bekymmar n., bf. bekymrä. Mik 
bekymmar u arbetä ti fa pänningar ti all äutgif-
tar JK. Stöist bekymrä har vör me kräki, förrn 
di kummar äut JK. Jfr hushålls-, o. penning-
bekymmer. -sam a. bekymmarsammar, n. be-
kymmasamt. Ja jär tråttar u bekymmarsammar 
yvar all äutgiftar JK. Bekymmasamt jä de för 
uss fa sikt u malä JK. -s!lös a. bekymmarslausar, 
n. -laust, pl. -laus [ap.]. Dän täidn sum ja var 
haim bäi farsgubbän . . u ja livd bekymmars-
lausar JK. 

bekymra v. be-, bikyrnrä, p. pf. bikymrän, f. be-
kymri, pl. bekymrädä. Säi bikymrän äut MK. 
Vör jär ret bekymrädä yvar iss värmän JK. 
[Refl.] Bikymrä si um MK. De behövar däu int 
bekymrä di um JK. 

bekänna v. be-, bikännä, ipf. bekänd [ap.]. Att di 
skudd fa J. ti bekänn, att n hadd stul gani JK. 

bekänning s. bikänniug [känning, känn]. Di kund 
int säi märkar äutn fick ligg pa bikänning [:till 
sjöss] MK. 

bel s. bail n., 'gråt o. tjut' ( =baul). De vara 
olycklit baul älla bail du haldar! JK. Va jär ä 
för a bäl älla bail älla baul du haldar! JK. De 
jär a bail el. baul av banungar JK. Jfr bäl. 

bela v. bailä, pr. bailar, ipf. -ädä, 'skrika, tjuta' 
(för det mesta om barn) = bä•lä, baulä. Kåss 
vickän sårk ti bälä älla bailä älla baulä! JK. Va 
baular älla bailar du yvar? JK. 

belacka v. p.pf. bilackän, 'hållen för narr' MK. 
belagd p.a. se is-belagd. 
beleven a. belivän, f. belivi JK(U), [belevad, 
språksam]. 

belevsam a. bilivsam, (el. melivsam), [umgäng-
sam, trevlig]. 

belåten a. be-, bilå•tn, f. bild ti, pl. be-, bild. tnä. 
Mor ha jär ner i lundar u röirar håi, ja tänkar 
ha jär snart bilåti pa de MK. Vörr jär någlund 
glad u belåtnä läikväl, för vörr fick bärg o se-
di . . någlund bra JK. Di (böindnar) var belåtnä 
me körku såsum a var JK. Jfr miss-, stor- o. 
över-belåten. 

beläggare s. pl. biläggrar [baddare, om folk, häst, 
virke m.m.] 

bemärkelse s. be-, bimärkälsä, bimterkälsä (avh.) 
m., bf. bemärklsn, pl. bemärkälsär [betydelse]. 
Ett ård sum gar i flair bemärkälsär JK. -dag s. 
bemärkälsäda• g. Pål (sär de gamblä = Paulus) 
jär än bemärkälsädag, u de haitar: jär Pål klar, 
så bläir de fruktsamt ar JK. Visst kan de ännu 
taläs um . . de* u de' bemärkälsädagar i månar, 
män int att de tros pa allvarå JK. -natt s. be-
märkälsäna• t [om vårfrunatten]. 
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bemöden p.a. bimöidn (g1t), 'sysselsatt'. 
ben s. bain n., bf. -ä, pl. bain, ä.dat. bainum, bf. 
baini. 1) [ben i människo- el. djurkroppen]. Någ 
pa bain u int pa stam n [ordspr.] JK. De jä tårrt 
sum bain MK. Skarpt sum bain [magert, hårt] 
JK (U). Drick märg i baini [skulle man göra 1:a 
maj] JK (U). Um a ainväis u elacki källing säs, 
att de jär a bain MK. Pluck baini ör (bena) fisk 
(när man äter)MK. 2) [extremitet (på människa 
o. djur), särsk. fot]. Nä ja da ha arbet hail da-
gar u vart pa baini (=i rörelse) JK. Ja har vart 
så tråttar um kväldar iblant, sått ja har int kunt 
mairn lagum årk bain um bain JK. Äutum duri 
har ja int vart me a bain sen i fredäskvälls JK. 
De har vart så fran bans bainum [från barns-
ben] MK. De far ja bind bäi mitt aig bain [skyl-
la sig själv, svara för själv (talesätt)] JK. Ha 
straik da gäinäst me baini pa nackän JK. Flet 
bain ["fläta ben", om nöt o. människor som gå 
vingligt] JK(U). Sätt bain för någän [sätta krok-
ben] MK. De var stånd ti sätt bain undar n de 
[sätta fart på honom] MK. Nå blai de bain un-
dar = han to ti rännä MK. Hästn jär haltar pa 
dain bainä JK. Stäutar di förstörd ret baini 
där (i stainbuldrä) OL. — Sårkar ränd allt där 
me bär baini [barfota] u vadäd JK. Fraus um 
baini [frysa om fötterna] JK. Nå fassnar de bäl 
baini så mik sum jä upptåiä [upptöat] JK. 
Snåiän knarrar undar baini JK. Trampu sum 
n haldar bainä på [trampan som man håller fo-
ten på] JK (U). Jårdi gar int av skäivu [plogski-
van] me bainä [med (att sparka med) foten] än 
gang JK (U). — Tet bain ["täta fötter", simhud 
mellan tårna på simfåglar], ypnä bain [fötter 
utan simhud] JK. — [Bildi.] När de jär stamn 
åid(ä) bäi strandi, så bräuka n sägä, att n har 
aldri fat a bain, ällar finns int a bain ti fas n 
gang [ingen fisk] JK. 3) [ben under möbler o.d.] 
Kränku [bänken] me träi bain undar JK. 4) 
[grov trädrot]. Så behövar vörr int hugg all bain 
u röitar av kring stumbln . . , nå bär huggar vörr 
hul undar a bain ällar täu, sått vörr kan fa 
knäpp kättingen um JK. Fyst hugga n jårdi bårt 
kring stumbln . u så säir n da ättar de stöist u 
starkästä bainä (älla stumblebainä) u så hugga 
n da jårdi bårt unda bainä . . JK. Storrängnar 
[spanterna] . . sagäs äut av gränstumblar, sum 
har skapliä lang bain JK. Jfr axel-, bak-, 
bord-, fisk-, fram-, get-, gris-, grod-, gryt-, is-, 
kind-, kråk-, kränk-, käp-, kött-, lik-, lår-, män-
nisko-, nöt-, rev-, rot-, russ-, stol-, strömming-, 
stumle-, stut-, säng-, trä- o. ving-ben samt 
hjul- o. skev-benad, innan- o. ut-bens, bar-, 
bock-, deg-, en-, fyr-, kort-, lång-, pas-, smal-, 
stock-, styv- o. två-bent. -bit s. m. bf. bainbi•tn 
[bit av ett ben i kroppen]. -brott s. n. bf. bain-
bru•tä. -brytning s. f. bf. bainbrautniogi [ben- 

brott]. -dont s. baindåunt, -dåumt n., bf. -dåum-
tä„ pl. bf. baindomti JK [skodon]. Haimgärd 
baindomt JK. De jär mik ont um ti fa någän ti 
söi baindomt JK. Staffänsguttä läggdäs i bain-
domtä JK. Så kastäd sumbli kalar baindomtä pa 
säidå u dansäd me bär baini OL. Jfr läder-, 
pinn- o. sy-bendont. -foder s. bainfåudar 'som 
hästar o. nöt trampa under fötterna'. -fäste s. 
bainfästä n. 'fotfäste'. Russi . . har int någ 
bainfästä äutn halar JK(U). -gryta s. baingröitå 
[gryta med ben under] MK. -göl s. baingyl m. 
o. n., bf. baingrin, pl. -ar, n. pl. bf. baingrli 
'mindre fisksort, som lever såväl i sött som salt 
vatten o. har vassa spjut på sig', [en spiggart, 
Gasterosteus aculeatus enl. Lindström, Gotl. 
fiskar]. Ätt baingyl; de där baingyli gär skad pa 
andrä fiskars räun MK. Ner i o bröiu jär så 
fullt av baingyl iblant JK. -hate s. bainha•tä 
[m.], 'ont i hälen', [egtl. benklåda]. -hus s. 
bainhäus n. 1) 'benhus'. 2) De var ett stort 
b. = stort magert kräk (isht häst)MK. -knoka 
s. bainknokå f. [-knota]. -knyckla s. bainknyklå 
f. [benknota], mindre än föreg. MK. -kort a. 
bainkårtar [som har korta ben]. Dän bräun 
stäutn han jär bainkårtar, män han jär duktut 
gråvar MK. -lös a. bainlausar [svag i benen]. 
När de har kumm skädå i ölä, u n drickar de, 
bläir n bainlausar MK. -nål s. f.bf. bain-nåli 
[nål av ben]. -näps s. bain-näps m. 'hake av 
ben till väv el. snaror'. -pipa s. bainpäipå f., bf. 
ni [ihåligt ben i kroppen]. Äisläggar, nedäst 
bainpäipu av framläggar av russi JK. -rade s. 
bainra•dä [skelett]. -rangel s. bainraogäl m., bf. 
-raogln, pl. -ranglar JK [skelett]. -röta s. bain-
råitå f. -spatt s. bainspatt [hästsjukdom]. -stom-
mel m. bf. bainstomln JK [-stomme]. -svete s. 
bainsvaitä m. 'fotsvett'. -tag s. bainta.k [fotfäs-
te]. När vädarböiar kåm, hadd n int någ 
baintak (det var halt) JK. -ved s. bainvi.d m. 
Namnet bainvid är allmänt bekant, men som-
liga kalla Comus sanguinea, andra Rhamnus-
arterna, ja t.o.m. Vibumum opulus därför. 
Bainvid . . jär hart u halt sum bain . . u jär 
yppalit ti räivtändar [räfspinnar] u slingnålar 
JK. -vedshlad s. pl. bainvidsbladar. Bainvids-
bladar + viktajol gärd svart MK. -vedsIbuske 
s. bainvidsbuskä. -veds:bär s. bainvidsbär n. 
Bainvidsbäri di jär svartä JK. -ved(s)IIöv s. 
bainvidslau, bainvidlau m., bf. -än. Bainvidslau 
. . färgäd di gäult me JK. Bainvidslauän nyttäd 
di förr ti färg me, u de blai gröingrat JK. 
-öden a. bainåidn, pl. -åidnä, 'ömfotad' [trött i 
benen]. Uksar jär bainåidnä MK. 

bena v. bainä, pr. baina(r), ipf. bainäd JK, 
baind [ap.], p.pf. (a.v)bai'n, n. (a•v)bainä, 
(av)bain si, pl. (a.v)bainnä. Bain fisk [ta be-
nen ur fisk]JK. Särsk. förb. Bain av 1) el. 



Bengt 	 33 	 besinn-sam 

bain i väg, springa fort, säges mest om barn. 
Kåss va dän sårkän kan ränn u bain av el. 
bain i väg! JK. Da bainäd di av bäggi täu så 
äimän [så mycket] di kund fö(r)må JK (U). 
Skynd di nå bain av, ällar bain i väg JK. — 
Bain av 2) 'plocka strömming av strömming-
garn'. Nå skall vörr bain av de ganä. Di star u 
baina strämming av gani MK. När da sträm-
mingän jär avbain'n . . JK. De ganä jär nå av-
bainä el. avbain si, nå jär all gan avbainnä JK. 

Bengt bänt (d. 21/3). Gartru skudd ga till Bänt 
me autndag, u da bräukt ä alltut var rängn mil-
lum Gartru [17/3] u Bänt, u da bräukt di sägä, 
att Bänt gratäd ättar Gartru JK. Jfr Gertrud. 

benig a. bainur. Fiskän jär så bainur; de kytä de 
jär så bainut OL. 

benling s. bainliyg m., bf. bainliyän, pl. bain-
tiggar, 'skinnet el. huden, som sitter på benen 
av ett djurskinn el. en hud'. Bainlingar, daim 
bräukar garvrar skär bårt, när di barkar 
skinn .. , u kok läim av JK. Förr i gamblarä 
täidn da gärd di styvlår u kängår ti tjänrar av 
bainlingar OL. 

benämning s. bi-, benämniyg f., bf. -i, pl. -ar. 
All dailar u benämningar pa vävän JK. 

beplåga v. p.pf. bi-, beplergän, pl. beplergnä 
[plågad]. I ladis [våras] var mang beplågnä me 
influensan jär i Lau JK. 

berberis s. bärrbari.s m. JK. -buske s. m. bf. 
bärbarisbuskän — -. -bär bärbarisbär 

-• 

bereda v. biredä, bered [ap.], ipf. biredäd, sup. 
bered [ap.], p.pf. biräddar, pl. birednä JK( U). 
Bered skinn, häudar, bered si pa dödn, bered-
dar pa va sum hälst MK. När häudar u skinn 
jär birednä JK (U). 

bered-villig a. biredvillur, biräddvillur, pl. be-
redvilluä, beraidvilluä. Vörr jär beraidvilluä ti 
rais ti böin själv u lämn upplöisningar JK. 
-villighet s. beredviquhait - - 

berg s. bärg, berg (tpl.), bjärg n., bf. -ä, pl. 7#f. 
4. De jär trolit att de gamblä sägd bjärg i still 
för bärg, sum vörr nå sär, för de haitar Bjär-
gäs, sum bor upp pa backar älla bärgä, u bac- 
kän äut i stor Nöiu 	haitar Bjärgä JK. 
Äisflingar u äis i stor haug hopar sum sma bärg 
JK. Starkar sum bärg MK. -and s. bärgand 
[Aithya maffia] = veling, se d.o. -fisk s. bärg- 
fisk m., bf. -än 	- 'lutfisk' [förekom på 
bröllopsmiddagar, begravningskalas och jul]. 
Kärvaskasku ha skall svar för .. lägg bärg- 
fiskän i blåit JK. 	s. bärgfisktalldrik 

- •=, m., bf. -än. U så kummar da 
skaffrar me bärgfiskän, me bärgfisktaldrickän 
i dain handi u sås-spillkummän pa n taldrick i 
dannu JK. -klint s. bärgklint m., s. star upp yva 
vattnä MK (1876).  

bero v. bi-, beråu, pr. beråur, ipf. biråud [ap.], 
sup. beråut. De far bero pa vädalaikän MK. 
De beror pa 	va läng slidvägän haldar bäi 
JK. 

beräkna v. be-, biräcknii, ipf. beräcknäd. De jär 
svårt ti beräcknä, va mik arbetä kummar ti 
kustä MK. Jfr in-beräkna. 

beräkning s. bi-, beräckniyg f., bf. -i, pl. -ar. Far 
da kräki sta hin än fjortn dagar längar än va 
n ha beräckning pa, da .. JK. Därför hadd di 
alltut i biräckningi, att dän ällar dän dagän 
skall vörr gär raint OL. 

beröm s. be-, biröim n., bf. -ä. Ja kan int ann' 
lägg stort biröim pa bold JK. Ja har biröim, 
um ja skall skröitä, för mäin träisko JK. 

berömma v. bi-, beröimä, beröim [ap.], pr. -ar, 
-a, ipf. beröimd,[ap.], beröimäd, sup. beröimt, 
pass. biröimäs, p.pf.pl. beröimd [ap.]. Vällai-
kän i jaulhälgi har int vart ti biröimä JK. Väg-
lag ha just int vart ti beröim bäi täidväis i vin-
tar JK. Vällaikän ha int vart ti beröimt i iss 
viku JK. Sum [somliga] beröima de u sum fö-
döima de (täckdikning)MK. V. han gärd da tal 
u beröimd bräudgummän, att han had vart löi-
du u så där JK. Had int dairäs far beröimt u sätt 
haugfärd äi dum, när di var ungdomar, så had 
di hit visst av de så mik, tänkar ja JK. Vanlitväis 
skall någän biröimäs u någän räiväs OL. 

bes s. m.bf. bes'n JK(U) el. bes-saumän. -fum-
mel s. besfummäl JK(U), (skom.) [ett putsverk-
tyg]. -hyvel s. m.bf. beshyvl'n JK(U), [ett puts-
verktyg]. -rem s. besrem (skom.), [skinnrem 
att lägga emellan där stövelskaftet skall spän-
nas ihop]JK(U). -söm s. bessaum (skom.), 
[söm då man använder besrem]JK(U). 

hesa v. bi•sä, bi's [ap.], pr. -ar, ipf. bist [ap.], 
bisäd JK, sup. bis [all], [i förb.] bis av, 'sova, 
somna in', [även:dö]. Nå har n bis av [somnat], 
nå bisar n gutt nå JK. Jaså, bist ä av nå, de 
bist av, somnade MK. Åt styckän [smågrisar] 
livd änd n träi fäir dagar, män så bisäd di av 
me [dog]JK. Di far ligg där äi sitt eländä, ti 
däss di bisar av [om fattiga sjuka] JK. 

besanna v. besannä, pass. inf. o. sup. besannäs, 
P. pf. n. bisannä. De ordspråk bläir bisannä, 
att dän ainäs död jär dän andräs bröi OL. De 
ordspråkä bräukar alltut besannäs, att .. JK. 
De har besannäs mang gangar JK. 

bese v. bisäi, ipf. bisag, sup. biset. Han har vart 
u biset ställä MK. 

besinna v. bi-, besinnä, besinn [ap.], ipf. -äd. Um 
di besinnäd, va ont di gärd, så .. MK. Besinn 
si, besinn si pa MK. — besinn-sam a. bi-, be-
sinnsammar, 'betänksam'. Närdn har vart ti 
höit mej ä (äur) sumli dagar, män han har läik-
väl vart så besinnsammar ällar sidsanimar, sått 
ä int har blitt någ av JK. 
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besk a. baiskar, f. baisk, n. baiskt, pl. baiskä 
baisk [ap.], 'besk, argsint'. Ta si en baiskar sup 
JK. Ta si en baiskar = brännvin o. malörts-
droppar MK. Int årkar ja . . mat, för han sma-
kar baiskar JK. De mjölki ha smakäd så baisk 
OL. Baisk [pl.] sum gallä MK. Baisk sum tjärå 
OL. Nårdn jä så baiskar i dag, så .. MK. Nå 
har ja kumm fran snåikastningi, män de var 
baiskt, ska ja sägä JK. Sto där me bär baini [i 
det kalla vattnet] .. de kändäs nuck läit baiskt 
OL. -aktig a. n. baiskaktut, pl. -aktuä. -lök s. 
baisklauk, -lök m. = gaitlauk (Allium olera-
ceum o. A. schoenoprasum). -peppar baiskpip-
par [starkpeppar]. -sur a. pl. baisksäurä [om 
rönnbär].1K. -söta s. baisksötå f., bf. -u [en 
sorts besksött äpple]. -sötlapel s. baisksöita-
pald JK [äppleträd med besksöta äpplen]. 
-sötläppelträd s. baisksöitäppälträi n. [ = föreg.] 
-söt äpple s. baisksöitäppäl JK [äpple med besk-
söt smak]. 

besk a. (?) biskä [i bedyrande uttr.] biskä tredi, 
b. doni, b. nasken, 'vasserra' MK. 

beska s. baiskä m. [beskhet]. 
beskedlig a. bi-, beskedlir, -ii [hygglig, snäll]. 
Mik beskedlir hygglir kal JK. Vitt du hit löid 
u va(r) beskedlir sårkvalp, så .. JK. De jär 
vackat vädar i dag, u nårdn jär ret beskedli 
JK. Kansk L. vidd var så biskedli u . . OL 

beskedning s. be-, biskenigg f., bf. -i, 'besked'. 
I fall er vill ha linsår [linser] så säg beskening 
JK. Nä' någän dåir, så gar n fyst ti prästn u 
sär beskening JK. Kum häit, så skall ja väis 
di biskening JK. Ja gav na a go biskening [till-
rättavisning] u sägd na sanningän JK. De jär 
ing beskening me han [ingen ordning, reda] JK. 

beskma s. baiskmä m., bf. -än, 'beska (på öl)' 
MK (avh.). 

besknad s. baisknä m., 'beskhet'. (Ardä jär säll-
söint JK). 

beskriva v. be-, biskri•vä, be-, biskriv 	ipf. 
beskri•väd, biskrivd [ap.], pass. biskri•väs. De 
jär hit gutt ti beskriv lains dän fäugln sag äut 
MK. 

beskiivlig se o-beskrivlig. 
beskrivning s. biskri•vniyg f., bf. -i. Jär nest 
kummar beskrivningi um täunar [gärdsgårdar] 
JK. 

beskylla v. biskyll [ap.] JK, pr. biskylla(r), ipf. 
beskylld [ap.], biskylläd JK, p.pf. biskylldar. 
Um ä va(r) sant de där, sum än beskylld dum 
förä JK. 

beskära v. biskärä (skom.), [beskära kanten på 
sko]. beskärs-horn s. bi-, beskti•shånn (skom.) 
'horn att sätta mellan kanten o. överlädret, när 
sulkanten skall skäras'. [Se ill.] -kniv s. m. bf. 
biskärsknäiven (att skära kanten runt om bott-
nen med). 

beslag s. n. bf. bislagä. Bislagä pa batn sum än 
smid far gärä JK. Jfr sel-beslag. 

beslut s. be-, bisläut n., bf. -ä. De har vart stäm-
må um allt, män de blai int någ besläut JK. 

besluta v. be-, bisläutä, bisläut [ap.], ipf. be-, bi-
släutäd, sup. be-, bisläutä, p. pf. n. bisläutä, bi-
släut si. Da besläutäd körkrådä, att . . JK. Allt 
um läng blai de besläut si [beslutat] da, att ä 
skudd byggäs JK. Stöist dailn hadd väl bisläut 
si för ti gift si OL. 

beslå v. bi-, besla., pr. besla.r, ipf. beslåu, sup. 
besla.t, pass. beslcvs, p.pf. besla•gän, n. be-, bi-
slag  ä. 1) [förse med metallbeslag]. Besla me 
jan, bredar o.d. MK. Ja gär harvlar u plogar u 
beslar dum JK. Vör skall pråmt ha än arbets-
vangn beslagän JK. 2) [beslå segel]. U så rulla 
n sjäglä pa spleä u bislar de me sjägälskotä JK. 
3) [överbevisa]. Ja bislo han me lyngn MK. 4) 
[drabba]. Beslagän me sjaukdom u eländä JK. 
Jfr is-, järn-, silver- o. snö-beslagen. 

besman s. bäsmi.d, bässmid n., pl. bässmi•di. 
Jär pa o [vårt] bässmid jär star hit äutstuck si 
någ lod JK. Jfr järn-, lod- o. trä-besman. 
-*nubb s. m.bf. bässmidsknåbbän JK(U), 
[klumpen på besmanet]. 

besmittlig a. n. bismittlit [smittosamt]. Iss brev 
bihövar hit L. frukt för att de jär någ bismittlit 
äi (difteri), fastn de kummar fran Lau OL. 

bespara v. p.pf. n. bespar [ap.]. Tänk va . . snåi-
kastning de had vart bespar däriginum, um 
skogän ha fat stat där JK. 

besparning s. bisparning f. — bespar(n)ings-spis 
s. be-, bispa•rius-, bespa•rniygspäis m., bf. bi-
spa•rigspäisn, pl. -ar. Bisparrtingsspäisar 
gynt jär äutat .. för =kring förrti ar sinä 
[omkr. 1890] JK(U). 

best s. best m. [baddare, grobian]. Va var de nå 
för n oförskämdar best . .?JK. Nårdn [nordan] 
bräukar var n best ti hald bäi me vetå [väta], 
när n kummar si äi me de JK. Fålki var hall 
uppskrämd förr för de där bestar (tjuvarna B.) 
JK. Vör buräd u sprängäd fäir styckän bestar 
(grastainar) um dagän JK. -aktig a. bestaktur, 
n. -ut, [väldig]. Bestaktut va däu fickst mikä 
MK. 

bestig a. be•stur, be• stu, n. -ut [väldig]. Han far 
bestu vaitä i ar MK. De häusä de var bestut 
bratt [brett] OL. De jä bestut, va de häva ner 
me snåi JK. De va bestut va de nå blai blankt 
igän (om havet). Ännu am n (flundrå), så var de 
bestut MK. 

bestyr s. be-, bistöir n., bf. -ä pl.= sg., bf. -i. 
Gu vait allt bestöir, sum kvinnfålki har, när ä 
lagäs ti kallas JK. De vanliä årkår u bistöiri, 
sum än har um dagän JK. De kan ja dräg be-
stöir um självar JK. Jfr söndags-bestyr. 

bestyra v. be-, bistöir [ap.] Bäst de var, så blai 
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de ann till bistöir me, bad [både] för mi u flair 
andrä me JK. — De fat däu bestöir um el. stöir 
um MK. 

bestå v. bista• , besta• , bestå' , pr. bestar, ipf. be-, 
biståu, sup. bistat. 1) [bestå (av)]. Matn bisto 
av fyst kakå u brö, smör, fisk .. OL. 2) [be-
kosta, bjuda (på)]. Besta si självar me mat MK. 
Um än besto russ självar (=körde med egna 
hästar) JK. Da skudd n ha beståt öl JK. Bondn 
far bistå allt värkä [släppa till allt virke] JK(U). 

bestånd s. bistand n. De biror pa va läng de aigar 
bistand, säs um de jär någ nöimodut .. i raid-
skapsväg OL. 

beståndlig a. bestandli, n. be-, bistandlit [bestän-
dig, bestående]. Nå ti jaul bräuka(r) de mästn 
aldri bläi någän bestandli vintar JK. Ingänting 
jär bestandlit JK. -het s. bistandlihait [bestän-
dighet, fasthet]. Dän kaln finns de int någ bi-
standlihait äi, för dain stundi vill n så u dannå 
så OL. 

beståning s. biståning JK(U), [traktering, spen-
dering]. 

bestås v. be-, bista• s pr. =inf. [bestå (av)]. Tal 
um var äi sjaukdomän bestas JK. örvä bestas 
av slaui u krokar u nackskräuän JK. Va de 
missåidä bistas äi, de talar ja int um JK. 

beställa v. bi-, beställä, ipf. beställdä, sup. be-
ställt, p.pf.n. beställt. Va hart däu där ti bestäl-
lä? MK. Ja skall ste u beställ a par styvlår bäi 
A. MK. När vörr kåm haim, så var där all ting 
väl beställt JK. 

bestämd p. a. bi-, bestämdar, f. bestämd, n. be-
stämt. Bestämdar dag, täid, bestämd summå 
MK. Han jär bestämdar av si MK. — Adv.: 
De vait ja bestämt [med säkerhet] JK. Han jär 
bestämt [troligen] int ret klokar MK. De bläir 
bistämt någ ovädar JK. Jfr o-bestämd. -het s. 
bestämdhait. Ja kan int me bestämdhait sägä 
JK. 

bestämma v. bi-, bestämmä, bestämm [ap.], pr. 
-ar, ipf. bistämd [ap.] JK, bestämmäd, sup. be-
stämt, pass. -äs, p.pf. bestämdar, f. -d, n. be-, bl-
stämt. Um däu vitt bestämmä dag, när Er skall 
sla, så . . MK. Ja har int bestämt mi för ännu, 
lains de bläir JK. De skall bestämmäs dag, ner 
bigravälsn skall varä OL. 

bestäm-ring s. bistämriog (avh.) m., bf. -ringän, 
'stämring' (skom.), nyttäs pa stämnåli MK. 

beständig a. bi-, beständur, f. beständu, n. -ut. 
Di livar äi beständu tretå MK. Fa för beständut 
ällar alltut [alltid] MK. Jfr o-beständig. 

bestöt-fil s. bistöitfäil m., pl. -ar, fäirkantuä, läik 
tjåck pa all säidår MK. 

besvara v. bi-, besva•rä, besva7 [ap.], ipf. be-
sva•räd, sup. besva•rä, pass. pr. besva•räs, p.pf. 
besva•rn, besva•räd, f. besva•ri, pl. bisvarnä, bi-
svardä JK. Fyst brevä har n besvarä JK. 

besvär s. be-, bisvär n., bf. -ä. Um da L. vidd ha 
besvär u va så bra u skick ätit boki, så .. JK. 
Ja skämdäs för till ga in u gär paläit u kumm 
fålk pa besvär OL. Täusn tack för bisvärä JK. 
Fick än tutt ull för bisvärä JK. 

besvära v. be-, bisvärä, besvär [ap.]. Ja far väl 
aldri besvär di me ti kaup haim läit läinåljå i 
böin MK. [Refl.] De vidd han int besvär si me 
MK. 

besvärlig a. be-, bisvä•rlir, f. -ii, n. -lit, pl. -/iä, 
komp. -liarä [svår, krånglig, obehaglig]. De var 
n besvärlir väg, hitä, tannvärk, sårk; a besvärli 
sjaukå, andtäppå; b - t ban MK. Han hadd 
bränt si i ansiktä u sag mik besvärli äut ti säi 
pa JK. Lairu var riktut besvärli ti plöig, för a 
var för tårr JK. Di har a bisvärlit häusald OL. 
Tänk um än int var gladar, va de var besvärlit 
ti liv da! MK. De har vart besvärlit me gröidn 
för uss nå .. i rängnä JK. Ti braut stumblar 
ainsummän, de jär för besvärlit JK. Da hadd ja 
slipp u kårt u bånglä me vangn, sum jär mik 
besvärliarä pa all väis [än släde]JK. -het s. pl. 
bi-, besvä•rlihaitar. En langar kaldar vintar me 
säin besvärlihaitar pa mang sätt u väis JK. Tal 
um strandi u de besvärlihaitar, sum där fylgar 
me JK. 

besynnerlig a. bisynnalir, be-, bisynnali, n. -lit 
[egendomlig]. Ja hadd n sån bisynnali dråim i 
neträs OL. Mik kånstur gubbä u bisynnalir JK. 
De jär int gutt till vit, um molnä kummar ti ga 
yvar jär .. för di kan dräg si så besynnalit 
(torsmolni mainar ja) JK. De var besynnalit att 
du int vitt löidä MK. 

besätta v. bisättä [i uttr.] jäklar bisättä [fan 
anamma]MK. 

besättning s. bisättning JK(U) f., pl. besättniogar 
[uppsättning]. A bisättning gan [en uppsättning 
fiskegarn (9-10 st)] JK(U). 

bet s. 1 bait m., bf. baitn -, 'något slags färg-
lag, när man färgar garn'. Lägg baitn pa, ett 
frätande ämne i allm. ss. krom o. vitriol el. d. 
MK. Så läggdäs de bait pa av vikta(r)jol, för de 
int skudd fällä [om garn-let] JK. Fö(r) stark 
läut el. bait av täu kilo sodar [till garn-let].1K. 

bet s. 2 se betar s.pl. 
bet s. 3 bet [i uttr.]. Ja blai bet pa n tållskilling 
[lurad på] MK. De blai ja bet me [misslycka-
des med?] MK. 

beta s. 1 se betar s.pl. 
beta s. 2 f. bf. be tu, pl. -år [foder- o. sockerbe-
ta]. De var någlä styckän jär i Lau, sum täck-
näd si ti ådlä betår pa a halltunnland ällar 
laupsland pa försöik ti mans JK(1895). Ja gick 
u hackäd betår i går JK. Jfr foder-, myr-, soc-
ker- o. vit-beta. — bet-blast s. betblast. Idag.. 
kård ja betkål ällar betblast haim JK. -frö s. 
be* tfriii n., bf. -ä. Vör 	sad [sådde] betfråi, u 
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de gar yppalit JK. -grep s. pl. betgraipar JK. Ti 
läss pa u av betår pa lass nytta n betgraipar, 
sum jär stäurä me säks hånn pa u knåbbar pa 
ändn pa hå' nni JK. -hacka s. be•thackå f. Förr 
än såckarbetådläningi kåm, så fanns de ingå 
handhackå ällar bethackå, varkän hand- ällar 
hästhackå JK. -hop s. m.bf. bethopän JK [hög 
av betor på åkem]. -jord s. f. bf. be-tjeerdi [jord 
där man odlar betor]. Vör funderar ännu ti sa 
mair av dän sårtn (sainryg) pa betjårdi ällar 
där, sum vör nå tar betår upp JK. -kniv S. bet-
knäiv JK [kniv som man "nackar" betor med]. 
-kål s. be•thi.1 m., bf. -n = bet-blast. Betkåln 
el. blastn (sum nå säs fö' de mästä) JK. -kör-
ning s. betkåirniog. De gick någlund an förr, 
pa haustar, när de int var betkåiming [på de 
dåliga vägama]JK. -lass s. n.bf. betlassä, pl. 
-lass, bf. -i. Ja har vart äut i Lausmöir ättar de 
säist betlassä JK. -massa s. be•tmasså f., bf. -u. 
Betmasså, sum vör skall ha ti nauti JK. -rad s. 
be•tra'd m., pl. -ar [rad av betor på åkern]. Så 
hacka n fö' hand . . imillum betradar JK. -styc-
ke s. be. tstyckä n. [betfält]. -år s. betar. I ar jär 
de änd dålit betar JK. 

beta s.3 m. bf. beln [riksspr.-lån]. Ja .. jär int 
räddar för trull mair häldar ättar dän betn [ef-
ter den pärsen] JK. 

beta v .1 baitä, bait [ap.], pr. -ar, ipf. baitäd, sup. 
baitä, bait [ap.], pass. inf. baitäs, pr. baitäs ipf. 
baitädäs, p.pf.pl. baitnä. 1) 'låta dragama äta 
antingen slaget gräs eller foder el. också låta 
dem äta från marken; ge kreaturen foder, när 
man kör på en resa eller annars'. Jär pa Sjo-
numback bräukar ja hald me russi u baitä JK. 
Ja har nå bait me russi jär äut pa vägbrinkän 
JK. Um vör int jär för langt ste, da kåirar vör 
halm u baitar middag klucku 12-1, u da bai-
tar vör än par täimar JK. U kummar n int halm 

baitar middag, så skall n ha fodar mässi ti 
kräki JK. Di kund fa russi undar tak i dairäs 
tråskhäusä u bait me dum där [ge dem foder 
där] JK(U). Vör gick där ner pa Strandräum 

baitäd me ko'i MK. Di baitar me säin lamb 
pa däikäsrainar, (när de jagat dit dem själva). 
Jär kan russi fa ga u bait så längä MK. 2) 
[(av)beta, låta avbeta]. Bait äutmarki JK. Int 
nå i sainarä täidar tror ja, att någän ha bait 
[betat] i ängar JK. Di har int bait' dän hagän 
(me någä kräk) MK. De hagar, sum baitäs, 
fagäs [rensas] fö de mäst pa ladingar JK. De 
äng jär int launt ti sia, äutn de skudd baitäs 
JK. Förr så baitäd n tredsjårdi um haustar 

pa ladingar, förr'n plöigäd na JK(U). Närk-
hålm var äutamdem u han baitädäs JK. De 
var bäst ti räck [gärdsla] kånnä ifran u bait 
klövan JK. Så blai än stor dail ängar baitnä. 
P.pf. n. a•vbaitä, a•vbait si [avbetat]. Ja kan 

int begräipä, att allt gras jär avbait si (el. av-
baitä) pa akaraini JK. Grasä jär avbaitä ällar 
de jär rakt uppbaitä ällar de jär rakt uppbait 
si JK. Om kräk sägäs jetä: lambi gar u jetar 
äut i tvärar MK. — bet-rot s. baitråut f. [sädes-
brodd som kan avbetas]. Surnlistans jä de bait-
rot pa rygän, u mang stans baitar di me lambi 
pa rygän. Jfr betes-rot. 

beta v. 2 baitä, pass. -os [behandla med stark 
vätska]. Baitä gan = bomulls- el. ullgan, sum 
ska fårgäs MK. Ganä skall baitäs, så att färgän 
fastnar MK. De skall baitäs me viktajol e.d., 
sum sättäs till fårgän, när gan skall färgäs MK. 
För stark läut el. bait .. kund skad tradn pa 
gani (baitäd tradn fö mikä) JK. Baitä me krom 
u färgä me brissl, da bläir de svart u fållar aldri 
MK. 

beta v.3 baitä, bait [ap.], ipf. -äd, pass. baitäs 
[sätta bete på torskkrokar o. "anglor"]. Nå ska 
de baitäs (= sättäs baitäsminningar [små 
strömmingbitar] pa tåskkrokar el. tåskanglår) 
MK. Särsk. förb. Bait till anglår = skära små 
strömmingbitar att sätta på anglår MK. Skall n 
bait till, när anglår sitar i kluän [kloven], så 
sätta n kluän fast i hulä pa angläkimbän JK. 
Bait flundräanglår (el. tåsk-a-r) till JK. Vörr 
kårn int till ga ner u kast dum (anglår) i dag 
häldar, sått di star ännu tillbaitnä u okastnä i 
strandbodi JK. 

betagen p. a. beta•gän, pl. bita•gnä. Sån där 
gamblä trattar [fylltrattar], sum just int har 
vart så bitagnä av sårg u laisamhait OL. 

betala v. beta•lä, bital [ap.], pr. be-, bitalar, 
ipf. beta•ltä, be-, bitalt [ap.], sup. betalt, p.pf. 
betaltar, f. be-, bitalt, n. beta•lt, pl. beta•ltä, 
pass. bita•läs, sup. bitaltäs JK, bitalts JK. Slikt 
arbetä betalar si intä MK. Nå far di väl (läit) 
betalt för strämmingän JK. De skall däu fa be-
talt för, när ja träffar di jär flest MK. Me amn 
kronå jär räivu [räfsan] bitalt MK. Jfr o-betald 
o. över-betala. 

betalning s. be-, bita•lnivg f., bf. -i. De bläir 
nuck äutväg me bitalningi sen i haust OL. Jfr 
av-, in- o. utbetalning. 

betar (betor) s. pl. baitar (vanl.), baitår (mindre 
vanl.), 'kreatursbeten'. Släpp lambi äi haltar, 
dräiv äi baitar, de jär go baitar MK. De bläir 
int någ go baitar, um de int bläir rängn JK. 
Vör har så läit baitår ti kräki um simmarn OL. 
De blai snart baitar ti lambi pa vägbrinkar JK. 
All naut har vörr innä .. för baitar har tat 
släut JK. Baitar gynnar nå blai snaudä [korta, 
knappa] JK. De gär storar nyttä, att ainäsbus-
kar kummar bårt för baita(r)s skuld JK. Jfr 
halv-, lamm-, mul- o. åker-betar. 

bete s.1 baitä, bait [ap.] n. [agn på anglor o. 
torsk-snöre]. Ja har änd sätt fäin gan, män ja 
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fick hit någ baitä, sått ja kan kunun pa tås-
kän = fick ingen strömming till bete JK. Jär 

	

at iss hållä 	flyttar di strämming ti baitä . . 
män at Austagan flyttar di tåbbis JK. Gailar 
[innanmäte] av strämming bräukar var bra ti 
baitä JK. Än bräukar sätt bäi landä (sätt fast) 
ättar baitä JK. När n da kummar i land, u så 
än da ha fat baitä, da bjär de ihop me ti skär 
baitä JK. Tåskän dän faifå, kum u ta mitt bai-
tä [mumlar man] JK. Jfr angel-, flundre-, lös-, 
strakel-, tobbis- o. torsk-bete. -sikorge s. baitäs-
kårgä m., bf. baitskårgän [liten strandkorg att 
ha bete (agn) i]. -minning S. pl. baitäsminniyg-
ar, 'strömmingbit att begagna till bete'. -ström-
ming s. baitäs-strämmiyg [strömming till bete]. 

bete s.2 baitä JK [efter riksspr. bete, "kreaturs-
bete", se f. övr. betar s. pl.]. -slhage baitäsha-gä 
m. -mark s. baitäs-, baitsmark f., bf. -i, pl. -ar. 
Lausbyggrar .. di har fat baitsmark ner at lun-
dar ällar strandi JK. -rot s. baitäsrot JK [råg-
brodd som man lät fåren beta på]. Di blai tjåc-
kä u fait(ä) pa baitäsroti JK. Jfr bet-rot (beta 
v.1). 

	

bete s.3 bi.tä 	m., bf. biin, pl. bitar. 1) 'kind- 
tand' [på människa, häst o. nöt]. Framtännar 
u bitar JK. I uppäst tanngardn har ja förlor all 
bitar JK. 2) 'träbjälke i ett hus, varpå en skil-
jevägg står'. I fran bitn u upp äi a räi [takbjäl-
ke], sum liggar läik yvar, sättäs fast möitrar me 
spunningar äi JK. 

betel s.1 baitl m., bf. baitln, pl. baitlar, 'stäm-
järn'. Ta u glygg a hul me dän baitln JK. [Syn. 
slabur, se slag-borr]. 

betel s.2 bi.tl m., bf. bitin, pl. bi•tlar —, 'det 
järn, som man lägger i munnen på hästar'. Ja 
skall ha än nöiar bitl äi de baisli [betslet] OL. 
Jfr ränn-, sax-, sporr-, o. stång-betel. -ring s. 
m. bf. bi•tlriyän [ring varmed bettet är förenat 
med huvudlaget]. 

beting s. be-, bitiyg. Arbetä pa beting JK. 
betning 8.1 baitniyg f., bf. -i. 1) [beteshage, för 
det mesta skoglös]. Gamm' T. han had än sto-
rar flank ällar a baitning, sum haitar Ainhagän 
JK. Fyst skall ja äut på Strandräum u säi pa 
a baitning där, um de har blitt någ baitar [be-
ten] äi JK. Da gick ja ner i baitningi ättar n 
ungar stäut, sum vör had laupnäs där JK. Så 
har de' äutsoknar töint in baitningar u täppår 
till släpp russi äi, när di kåird ti strand u skudd 
fiskä JK(U). 2) [avbetande (m. kreatur]. Bait-
ningi pa äutmarkar el. allmänningar to släut JK. 

betning s.2, se angel-betning. 
betrakta v. bitraktä, be-, bitrakt [ap.], pr. be-
traktar, ipf. bitraktäd. 

betro v. be-, bitråu, pr. betråur, ipf. betråud 
[ap.], p.pf. be-, bitråudar, pl. betråud [ap.]. Ja 
blai int betrodar ti Ian 100 kronår JK. De jär 

n bitrodar kal OL. Bäi Kauprä svard farsgub-
bän för de (skjaut slingå) självar u betrod hit 
sårkar till de JK. 

betryck s. be-, bitryck n. Slikt betryck u älländä 
sum fålki livd äi da JK. 

beträffa v. biträffä, ipf. biträffäd. Va de beträf-
fäd me de gamblä bladsagar . . OL. Jfr an-be-
träffa. 

betsa v. bitsä, p.pf. bitsn, pl. bitsäd [ap.] A dås-
säin bitsäd stolar OL. 

betsel s. baisl f., bf. baisli, n., bf. baislä, pl. bais-
lar [huvudlag (med bett) på hästar, består av 
betel, halsknäppe (el. under-knäppe), pann-
stycke, stolpe och öronstycke]. Sätt pa dum a 
baisl u så laid äut dum OL. Ta baislar av russi 
(när n skall gi dum brö)MK. En skudd hald i 
baisli för spelmännars hästar [vid bröllopsritt] 
JK. Di skudd käik iginum hulagi ällar baislar 
[om det var troll på vagnen] JK. [Se ill.] Jfr 
rid-betsel. -krok s. pl. baislkråukar, 'krokar att 
hänga upp betsel på i stallet'. -sölja s. baisl-
sölgå f. 

betsla v. baislä, pr. baislar, ipf. baisläd. 1) [i 
förb.] baislä upp, 'sätta betslet på hästar, när 
man givit dem foder med selarna på men bets-
let av'. Nå skall vör baislä upp russi, för nå 
skall vör ti kåirä JK. När ja fick lassä pa, så 
baisläd ja russi upp JK. 2) baislä! öppna mun-
nen! säges till en häst, när man skall lägga bets-
let i munnen på honom. Kanst du hit baislä 
da? säges till hästar, när de är tröga att ta bets-
let i munnen JK. Dän hästn han vill gänn aldri 
baislä OL. 3) baislä, baislar, säges om någon 
som har dåliga tänder och tuggar dåligt. Ja har 
nå sit u baislä pa a bröskårpå n hall täimä JK. 
Hart du fat någ ti baislä pa da? JK. Ängfärd 
[ingefära] har ja gat u tugg u baislä pa um da-
gän, de har ja tyckt att ä var bra för hogstn JK. 
Sårkän baisläd pa pylsskinnä JK. Hästn sto u 
baisläd pa skinnä; äv. när hästen druckit vat-
ten o. står o. tuggar efteråt MK. 

bett s. bil n. Dålit bit äi, u tjåck gråv tändar (pa 
de gamblä sagbladi)OL. De sigdar [liarna] . . 
de var bär lortn, d.v.s. att di hit hadd någ gutt 
bit äi si OL. Gutt bit äi na [om en sax]JK. Jfr 
en-, hund-, lopp-, minnes- o. orm-bett. 

betyda v. bitöidä, pr. betöidar, ip. betöidädä. 
"Källing" u "sårk" fick a [hon] raidå pa va di 
betöidädä JK. 

betydlig a. bi-, betöidlir, f. be-, bitöidli, n. be-, 
bitöidlit, bf. betöidliä. Dän betöidliä stor ovä-
dardagän JK. [Vanl. ss. adv.] De jär betöidli 
go vid u draugar vid äi de stumblar. U n be-
töidli go vällaik ällar a betöidlit gutt vädar ha 
de vart JK. Betöidlit varmt u dest va de hall 
dagän JK. Han va betöidlit darrur i målä JK. 
De jär betöidlit bråttum för uss JK. Da i säi- 
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stäs hadd di betöidlit me strämming JK. De jä 
betöidlit, va de jä mörkt u mul i dag JK. 

betyg s. be-, bitöig n., pl. betöigar, bf. -i. Jfr 
skol-betyg. 

betäcka v. bi-, betäckä, pr. -ar, sup. betäckt, pass. 
pr. -äs, p. pf.f. betäckt. 1) [täcka (omkostnader 
o.d.]. 2) [para sig med (om vissa djur)]. 
Än äutmärktar snällar, bra hingst bad till be-
täckä u ti drägä JK. Fastgaltn har betäckt a 
par soar JK. Märar bitäckäs för de mäst pa 
ladingar [vårarna] JK (U). För var so ällar gyl-
tå sum bläir betäckt . . JK. 

betäckning s. betäckniyg, f., bf. -i [befruktning, 
parning]. Han var jär me a mär till betäckning 
JK. 

betänka v. bi-, betäykä, p.pf. betäyktar. Vörr 
hadd n mån [månad] ti betänk uss pa MK. Ja 
jär starkt betänktar pa ti hämnäs pa än JK. 

betänklig a. n. betäyklit. De säir betänklit äut ti 
bläi vintar allt JK. 

betänknings-tid s. bitäykniystäid, 'betänketid'. 
bevara v. bi-, beva•rä, bevar [ap.], pr. bevarar. 
Dän sum har de i minnä, han far bevar de OL. 
Så väid Gud bevarar domt [fiskedon] u kal JK. 
Gud bevars! MK. Bevars väl, de jär väl int så 
falit häldar MK. De far vör bid Gud bevar s 
ifran JK. 

bevilja v. bi-, beviljä, pr. -ar, ipf. beviljäd, p.pf.pl. 
beviljädä. Um int stam beviljar någ hjälp JK. 
Pänningar, sum had blitt beviljädä JK. 

bevis s. be-, biväis n., bf. -ä, pl. = sg. För än 
hail hopar bläir de sämmar . . de säirn beväis 
pa, där sum skift har gat yvar JK. Till beväis 
pa va haugar sjöän laup, så . . JK. Jfr präst-
bevis. 

bevisa v. beväisä, pr. -ar, pass. beväisäs. Flair 
historjår finns .. sum beväisar de JK. Jfr över-
bevisa. 

bevänt p.a.n. be-, bivänt. De har int riktut vart 
någ bevänt me slidvägän förr n igår JK. De var 
int mik bevänt me hans arbetä JK. 

beväring s. biväring m., bf. -än, pl. be-, bivä-
ringar JK. 1) [värnplikt]. Sta undar biväring 
MK. Ja har läikväl slupp fran biväringän (OL) 
MK. 2) [värnpliktig soldat]. Så akäd ja äi n 
vangn, sum var fäir (4) styckän beväringar . . 
sum hadd vart haim u hatt pärmsjon JK. 

beväming s. m. bf. bevä•rniyän [värnplikt]. Han 
. . jä undar bevärningän JK. 

bi s., se bia s. 
bi prep. o. adv. bäi, bi [i svagton], [vid, hos] I. 
prep. 1) [om rumsförh.] Far ha töin [gärdslat] 
någ jär bäi haimä . u så har n vart bäi strand 
JK. T. had n bror haim bäi si JK(U). Kåss va 
fålk de var ner bäi hamni JK. Ja rustäd äut i 
häusi bäi kräki JK. Sit bäi späisn JK. Så var de 
ti sätt si bi slingtjaugu OL. För ti hald sigdn 

[lien] fast bi örvä OL. Tjänt bäi än bond straks 
bäi hans haimä JK(U). Än bondä bäi Kauprä 
[vid (på) Kauparve (gård)] JK(U). P. jär föidar 
bäi Hallsrä [Hallsarve (gård)] pa När JK. Jär 
bi uss [här hos oss] JK. Va skall vörr värm uss 
bäi u va skall vör säi bäi? JK. — "Skall de var 
pinnå [penna]?" — "Nai, de har ja bäi mi [på 
mig]". Sta bäi säin' ård [ord]MK. — Bi fläc-
kum [fläckvis] JK. Ja var så nöis [nyss] bäi 
bors [till bords] MK. Bäi si [hos varandra, till-
sammans]: Vör var någlä drängar sum sat bäi 
si . . så kåm O.W. till sit där bi uss OL. Där 
slo di alltut pa täu håll, gubbar bäi si u dräng-
ar bi si i oläik ängar [vid slåtter] OL. Vör lag 
bäi si i neträs bäggi täu [låg tillsammans] JK. 
Nå pa säist täid'n akar bräudgummän u bräudi 
bäi si pa en sjuss ifran körku JK (U). Plantår 
sto för tet bäi si [för tätt intill varandra] JK 
(U). Tuppar [topparna] sättäs pa änd flair bäi 
si pa hampstyckä JK. 2) [om tid]. Bi täidum 
[tidvis] MK. Bäi täidväis [tidvis] JK. Ja har vart 
me bi sånn tillfällar OL. 3) [andra förh.] Di livd 
bäi pärår u fisk [levde av . .] JK (U). Vörr kan 
int säi bäi dagslöisä längar JK (U). Han blai 
bäi gutt mod igän JK. De jär aldri någ beske-
ning bäi än [något besked med honom] MK. 
Än kung bäi sitt ård u a källing bäi sin pusä 
JK. Bi kastväis, bi valväis [ett kast, en val i sän-
der]JK(U). Hampän u läinä räcknäs tuppar bäi 
stäigväis [tjogvis] JK. Bi takum [vissa tag] bäi-
tar sigdn aldri a grand JK. — Bi läikä [da. ved 
lige, vid makt, i stånd]. Hald äldn bi läikä MK. 
Hald a sagblad biläikä [hålla ett sågblad i 
stånd] OL. De var kustsamt fö'stas, ti hald de 
där äut-täunar bi läikä [hålla utgärdsgårdarna 
i stånd] JK (U). De var int alltut säkt, att byk-
sår u styvlår var så beläikä, att di däugäd JK. 
Ja, ja har int ret vart beläik i dag ällat vart ret 
raskar a mi JK. — II. adv. När ä fanns skog 
nemrä bäi JK. Nä ja da fick dräg sjägli bäi me 
skick . . JK. Där drog än bäi [drog åt, om en 
spik] MK. Nå hart u snart fat spinar bäi [fått 
"spenarna" fast (på fiskegarnet)] MK. Ja far 
säi va ja kummar ti gär bäi de [göra åt det] JK 
(U). Haldar kyldi bäi pa de väisä [håller på, 
fortsätter] JK. Sårkar kund int raid si u hald 
batn bäi, sum di skuddä [hålla båten intill (fis-
kegarnen)] JK. I dag har vör kårt värk bäi hail 
dagän [kört fram virke] JK. Drängän kård bäi 
me russi bäi än stäurar staurhop JK. Kallasä 
räckäd bäi ti kl. 4 i sundäs mårräs JK. Ja skudd 
pråmt sätt mi bäi me [vid kaffebordet] JK. När 
viln [viljan] jär bäi, da bläir de täid u• da MK. 
Ja har vart bäi me män i = ja har vart me mäni 
ti häst JK. Ha var bäi förr um dagän (= mäni 
bäi än fastar häst) MK. Jfr där-bi samt 
bliva, båta, böja, draga, gå, göra, hålla (sig), 
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kladda komma, kännas, köra, ligga, limma, 
lägga, löpa, skjuta, stå o. sätta (sig) bi. — bi-
behålla v. bäibihaldä, -behald [ap.], pr. -be-
haldar, pass. -bihaldäs, p. pf. pl. -behaldnä. Så 
läng än [man] kan bäibehald hälsu u kraftar 
MK. Mang sidar bäibehaldar si ännu JK. 
-bygge s. bäibyggä n. [tillbygge]. De jär såsum 

läit bäibyggä MK. -draga v. bäidrä'g [ap.]. 
Sukänboar matt bäidräg ti begravelsäkustnän 
JK. -lapp s. pl. bäilappar, 'lappar på sidorna av 
en stövel', [el. på överlädret av skodon]. -lucka 
s. f. bf. bäilw ku, pl. -år [lucka, varigenom över-
flödsvattnet (i en vattenkvarn el. såg) släpptes 
ut]. -lägga v. bäilägg [ap.], p.p.f. bäiläggdar JK 
(U). Alltut så blai tvistn bäiläggdar JK(U). 
-namn s. bäinamn n., pl. bf. -i. All de där bäi-
nammi sum kummar av Johan [dvs. Janne, Jan-
kå etc] JK. -närings. bäinäriygm. Strandbräukä 
var n bra bäinäring JK. -slag s. bäisla.g (glt) 
n., pl. bf. -i, 'bänkar utanför stugdörren'. Så ra-
säd sårkar u skuffäd varandrä pa trappi, u all 
så vidd di sit pa bäislagi, de var n läitn stain-
mäur me a bred' uppa, en pa var säidå um duri 
uppa trappi JK. -smak s. bäisma• k. Drickä har 
bäismak av kärä MK. -väg s. bäiväg m., pl. -ar. 
All vägar jär tilläurnä [igensnöade], så di har 
gitt' tat bäivägar in yvar akrar u marki, va di 
ha kunnt OL. Da var de omöiglit, att vörr kund 
hald vägän ypän längar, äutn da matt vörr ta 
bäiväg tvärs yvar hagar JK. 

bia s. bäiå, bäjå, f. pl. -år, 'bi'. De var a bäjå 
sum stickäd mi. Bäjår svärmar MK. — bi-
bänk s. bäibänk JK(U) [bänk i bihuset, på vil-
ken kuporna stå]. -gubbe s. pl. bäigubbar [gam-
la erfarna biodlare]. Gamblä bäigubbar pastar, 
att de blai mair hånnung me halmkäupår än 
me ramkäupår JK(U). -hatt s. bäihatt JK(U), 
[en strut av granbark, som om vintern träddes 
över bikuporna]. -holk s. bäihålk JK(U), [ihå-
lig bit av en trädstam, däri en bisvärm finnes]. 
Syn. -stunka. -hus s. bäihäus [skjul, vari biku-
porna stå]. Syn. -skyle -kaka s. pl. bäikakår 
[honungskaka]. -kung s. bäikung JK(U) 
[(skämts.), stor biodlare]. -kupe s. bäikäupä m. 
pl. -ar [bikupa]. -mössa s. f. bf. bäimyssu (När), 
[mössa som anv., då man tar in en bisvärm]. 
-skyle s. bäisköilä JK(U) n. [skjul med tak och 
en vägg åt norr, vari bikuporna stå]. Syn. -hus. 
-stick s. bäistick n. [bistyng]. Bäistick botäs me 
ti lägg kall jård i mot JK(U). -stucken p.a. bäi-
stuckän [stucken av bi]. -stunka s. bäistunkå 
JK(U) f. [bit av en ihålig trädstam, vari en bi-
svärm slagit sig ner]. -svärm s. bäisvärm. 

bibel s. bäibäl m., bf. bäibln, bäiblän, pl. -lar. 
Jfr kyrko-bibel. -språk s. bäibälsprå• k n., bf. -ä 
[(kort) utsaga ur bibeln]. -sprängd p.a. bäibäl-
spränydar, f. -sprängd. 

bibliotek s. bi' bälte.k n., bf. bi' bälte.  kä, bi' blu-
tekä, -te'k [ap.]. 

bibliska s. bi•bliskå f., bf. -u 	-, [lärobok i 
biblisk historia]. 

bil s. bil m., bf. bi•ln, pl. -ar. 1) [lokomobil]. 
När vör da had fat ångtråskän u biln häit u fat 
tråsk en dag . . JK. Di . . kaupar dain skog-
styck ättar dannä u huggar ner u sagar . . u 
flyttar sagar u bilar ner i skogän JK. 2) [auto-
mobil]. Där sto de n fäm säks bilar, sum en 
gick vakt bäi. Da frågd ja han, um vör kund 
fa n bil ällar sjuss JK [i Stockholm 1914]. Ja 
de har blitt billändut iss täidar ti fa kumm si u 
rais me bilar JK (1922). Män bilar fö'stöirar 
vägar, när di jär vat u lausä JK. 

bila s. bäilå f. [stor bred yxa]. 
bild s. bild m., bf. bildn, pl. -ar, [avbildning]. L. 
har n hail hopän bildar av täunar JK. Jfr av- o. 
frälsar-bild. 

bilda v. bildä, bild [ap.], pr. -ar, ipf. bildäd, p.pf. 
n. bildä, bild [ap.], bild si. De jär bild si kåirlag 
[för att köra mjölk] JK. Jfr ut-bilda o. o-bilden. 

bill s. bild m., bf. bildn, pl. -ar [bill på "spets-
plog" och vändplog, på bill- eller klösharv; den 
järnbeslagna främre kanten av en "fösa"]. 
Bildn smäidäs av jan u läggäs stål pa i äutäst 
ändn ällar i nasar. Förr så späikäd sumbliä bil-
dar fast, män för de mästä så skräuäs di fast 
JK. Jfr fös-, plog-, trä- o. vändplog-bill. -harva 
v. bildharvä [harva med billharv]. -harvel s. 
bildharväl, pl. -harvlar [harv med billar, ldös-
harv]. De där bildharvlar de jä någ fä ti ga 
tungt JK. -udd s. m. bf. bilduddn [spetsen på 

billa (birla) s. billå el. maskbillå f., 'tunt svag-
dricka'. Jfr mäsk- o. stånd-billa. 

billa v. bildä, ipf. bildäd, sup. bild [ap.], p.pf.f. 
bildi [harva med bilharv]. Vörr sad träi tun-
når känn, vörr bildäd ner alltihop me bildhar-
väl JK. De blai läik så bra sed, när n bildäd 
ner na, sum ti plöig ner na JK(U). 

billig a. billir, billi, f. billi, n. -it, pl. billiä, komp. 
billiarä, superl. (bf.) billistä, billigastä. De jär 
n billir skumakarä MK. Fläskä jär för läit präis 
pa u gräisar för billiä JK. Träisko var de bil-
listä baindomtä JK (U). 

bimpel s. bympäl. 1) [liten drickbytta el. kagge]. 
[Se H. Gustavson i Saga o. Sed 1955, s.65]. 2) 
[stor tingest], "um någ stort" JK. 

binda s. se båt-binda. 
binda v. bindä, bind [ap.], pr. -ar, ipf. bant, bin-
däd, 2 p. bantst, banst, sup. bundä, bindä, 
bund, bind [ap.], pass. pr. bindäs, ipf. bantäs, 
p.pf. bundn, f. bundi, bindi, n. bundä, pl. bund-
nä, bindnä. 1) [binda medelst snöre etc.]. Ja 
bindäd mäin kållu (kjol) så faslit haugt MK. 
Ja . . bant russi bäi än täun JK. Iblant så bant 
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n klaprår [märkeslappar] undar halsn [på får 
o. nöt] JK. Hail lassi lambungar u gaitkillingar 
bundnä, me all bain i hop [vid transport till 
staden] JK. Gailakslstakar . . sum taugar jär 
knöitnä ällar bindnä äi [på not] JK. Ja har bind 
va ivist n skupä [kärve] OL. Bind not. Notar 
bindäs iblant av bomullsgan JK. Bind slingå 
[fiskegarn]. Int bindäs de slingå någänting nå 
framför förr JK. Da satts de kring späisn alli-
hop u kardädäs u spinnädäs u bantäs slingå JK. 
När slingå var bundi el. bincli JK. — De far 
ja bind bäi mitt aig bain [(talesätt), skylla mig 
själv för] JK. — 2) [bildl.] Ja jär nå så bundi 
me iss banä, så ja kan aldri kum ste [åstad] 
MK. Di bant si ällar fästäd si självmant bäi 
böindamä [om tjänare] OL. — Särsk. förb. 
(Vastbandä) bindäs fast me björkvidår [på ag-
tak]; när vastbandä har blitt fastbund säkart 
JK. Äis-skobandi (sum äisskoar jär fastbundnä 
me) JK. — Da skall de bindäs fram [vävterm] 
JK(U). — Bind för augu!MK. — Bind äi = 
knyta (binda) nytt i på kavel el. över kavel (vid 
lagning av fiskgan) (JK) MK. — Hampän 
bindäs i hop i sma viskår JK. Gani [fiskegar-
nen] . . täu u täu jär ihopbundnä JK. — Bind 
in nautkräki JK. I slänt av Säptämbar, Micke- 
li-täid, bräukar för de måst 	kräki bindäs in 
u ligg inn um netnar JK (U). Matmor . . sägd 
.. ner a bindäd ihop säist vaitäs-skupän [vete-
kärven] : "nå bindar ja autndagän in" [se oten-
dag] JK (U). — Strumpbandä jär uppä, kum 
skall mor bind um de! MK. Bind um bandar 
[hank, om störparet] JK. Han jär bistämt 
skadn, han jär så umbindn MK. Raivändn, sum 
sitar umbundn um uppäst ändn pa kluän [om 
anglerev] JK. — Bind pa säckän pa lassä! MK. 
Flaar [flarnen] jär pabundnä JK. — Bind 
strumpbandä till MK. — [Näten] di skall bin-
däs yvar u undar. Till bind unda dum me 
gråvarä gan . . JK. Bäi patjan'n [på-telnen] jär 
ä undabind si fyst me säkstradut gan JK. Ännu 
jär kinnbandä för spänt undabund si för uss 
[egtl. om  oxar] JK. — Bind upp än knäut, de 
jär ti bindä (knöitä) än rad maskår tvärs yvar 
slingu JK. Rälcningkvinnfålki me uppbundnä 
bomullskållår [uppskörtade bomullskjolar] JK 
(U). — Bind äut, sup. bund äut el. bind äut, 
[binda färdig ("slinga")]. (Drängar) di skudd 
bind äut am n slingå till mans för vintarn OL. 
Sumli vintrar bants de väl träi styckän äut JK. 
När slingu jär äutbundi [färdigbunden] . . MK. 
Ja har nå snart träi (3) styckän äutbindnä JK. 
— Di [näten] skall bindäs yvar u undar . . me 
gråvarä gan, sum tjanar [telnarna] skall sit äi 
JK. Jfr nägg-, rum- o. sten-bunden. bind-lakt 
s. bindlakt m., bf. -n, pl. -ar [läkt som lägges 
över halmen el. agen på "dragna" tak, mitt  

över den underliggande läkten, o. knytes fast 
vid den med becktåtar] MK. -sula s. binnswlå 
f., bf. bindsulu 	-, pl. -år, 'innersta sulan' [i 
skor] -sullläder s. binnswllädar, bindsullädar 
- 	-. -sulning s. binnsulning, "fystä söjningi" 

[första syningen (skom.)]. -sulsitråd s. binnsuls- 
trad [ett slags becktråd]. -syl s. binnsöil (skom.) 
-sylsispett binnsöjlspit (skom.) -söm s. binnsöm 
(skom.), 'den som förenar sulan med "ran- 
den"'. Binnsömmen el. binnsulning MK. -tak 
s. bindtak (el. dru• g tak), ["draget tak"], [hal- 
men bands om med upprepat tjärtåg], kalläs så 
(i motsats till tramptak) därför att agän ällar 
halmän läggäs på av drugän halm ällar ag .. 
sum liggar raidut i skupar. Vid bindtak skall 
de var laktar u int raftar MK. -tråd s. binntrcrd 
(skom.) -yx bindyks f., 'bredare yxa (än ved- 
yx)', [yxa med ett hak på baksidan, varmed 
man kan dra ut spik]. Yksar till hugg skog äut 
me jär bindyksar JK. När n skall skjaut spärr 
[sammanfoga takstolar] så nytta n bindyks, 
sag [såg] . . JK. [Se ill.] 

binde s., se mellan-binde. 
bindel s. bindäl m., bf. bindin, pl. -ar [bandage, 
förband]. När ja to av bindlar . . så had sulkän 
gat bårt JK. 

bindning s. f. bf. bindniygi [av nät]. Jfr in- o. 
sling-bindning. -band s. binniygband 'band att 
binda till undartråju me; band att binda upp 
kjortlar med'; [knytband på en kvinnohatt]. 

bindsel s. binsl 	f., bf. binsli ‘‘, -, pl. binslar 
'att binda nautkräk; sitter fast i väggi; består av 
hopvridna vidjor el. järnkätting med bugband 
el. janbugä i'. Koi slait si låss u ränd äut pa 
gardn me binsli mässi MK. Nå star di [russi] 
bundnä me halsbinslar, ällar u så me gräimå pa 
si u binsli i gräimu JK. Jfr fot-, hals-, kräk-, 
nöt- o. russ-bindsel. 

bing s. blyg m., bf. biyän, pl. biygar 'sädeslår el-
ler stor låda mellan 5-7 alnar lång, 2-3 alnar 
bred och 1-2 alnar hög med lock på, att lägga 
och förvara varjehanda uti, och den kan vara 
avdelad i flera rum'. -rum s. biygräum n. [rum 
i en "bing"]. Vörr har kånn i ätt bingräum u 
ryg i ätt u havrä i ätt, bröi liggar däri dann bing-
räumä JK. 

bingel s. bingäl 	[n.], 'skrammel'. Da fick än 
aldri håir någ bingäl MK. De blai bingäl daim i 
millum (=di blai osams) MK. 

(?)bisken interj. biskän tredi el. biskän naskän, 
'vasserra tre' (det skall jag visst göra). Jfr 
(?)besk a. 

biskop s. biskåp m., bf. -än, bispän. -OU s. 
biskåpshald 'visitation'. Nä de va biskåpshald 
äut pa När . . MK. -visitation s. biskåpsvista-
fåun. 

biskopinna s. biskåpinnå f. [Rosa-art]. 
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bister a. bistar m. o. f., n. -t. Han sag bistar äut. 
Bistart u kallt MK. 

bistrande adv. bistrandä [bistert]. I dag har ä vart 
bistrandä kallt JK. 

bit s. bi' t m., bf. bi' tn, n., bf. bit  ä, pl. bitar. Ta 
ätt (el. en) bit; de bitä var int gutt MK. Ja far 
bäit n bit äppäl mä di JK. Där, ta u jet n bit me; 
ja skall u bäit äi n bit, annas bläir vörr för mattä 
JK. Ja jär aldri inn um dagän täidrä [oftare] än 
ja far a bit mat JK. Um än tyckt um fläsk, så 
skudd n fa min bitn me OL. Ätt läit bit kakå JK. 
Gräl um än bit jård JK. A. u ja skärd av än bit 
vait [vete] sum vörr ännu hadd sta näs JK. Mur-
rättår hadd vörr sat Isått] a bit JK. I vinträs 
huggd vör av än bit skog jär ner i hagän JK. De 
jär a draugt bit till Skarphålm fran Nöigärdä 
MK. Bäi Snausräbod (än bit sudar um Jaugan) 
JK. Ja har ännu än bit väg ti broä [grusa] JK. 
Ja sag i täidningi än bit (en artikel) järum dagän 
JK. A par bitar pa gåttlänskå JK. Da blai de 
raidut kartlägt u stainsätt [med gränsstenar], så 
att var u en fick säin bitar, sum di skudd ha JK. 
Ännu jär int dagän ret släut, u soli jär ännu upp 
än läitn bit JK. I kväld frausar de igän allt, fastn 
soli ännu jär upp än bit JK. Jfr ben-, bröd-, 
fläsk-, jord-, järn-, kak-, klöver-, kött-, lik-
ben-, läder-, mat-, ost-, pappers-, rygg-, 
skog-, små-, smör-, socker-, stål-, sulläder-, trä-, 
tun-, ved-, väg-, åker- o. äng-bit. -vis adv. bit-
väis. Vör far int lug u säl ällar väg äut ä (fläskä) 
bäi bitväis JK. Han sälld gardn bäi bitväis JK. 
Vaitn [vetet] har gat raint bårt bäi bitväis JK. 
Vägän . . gynt da bläi skralar bäi bitväis JK. 
Bäi bitväis skäina soli, u bäi bitväis rängna de 
JK. 

bita v. bäitä, bäit [ap.], pr. bäitar, ipf. bait, bäi-
räd, 2 p. baitst, sup. bi•tä, bäitä, p.pf. bi•tn, f. 
(a.v)bi•ti, (a.v)bäiti, pl. bäitnä JK. Go sigdar 
älla läiår, sum bäitar bra JK. De här yksi ha 
bäitar int mair n ha säir MK. Pa gröinjårdi gar 
de nuck an ti slep me slid [släde] ällar kälkar . . 
män pa vägar i bär aurn, där bäitar de äi JK. 
Middagän sto i årning pa borä, män ingän av 
uss hadd täid ti bäit än bit JK. Ja far bäit än bit 
äppäl me di JK. Hästn bäitar i krubbu (är 
krubbitare) JK. Hundn bäitäd mi i handi JK. 
Strätruningar . sum käutn har bit av um tvärs 
JK. U int liva n någ yvaflödut äutn tvärtum far 
bäit smat mang gangar ["bita smått", leva torf-
tigt] JK. Särsk. förb. Bäit av [snäsa av]. Ha 
kan äntliän bäit av fålk, sått ä jär såsum a stor 
haggyks JK. — [Soar] bläir arg u galnä undar 
gräisningi u bäitar gräisar i hel JK. — Ha börr 
bait tännar ihop [hon bara bet ihop tänderna] 
JK. — Vör har blitt bäitnä ör fatä läng nuck! 
[förbisedda] JK. Jfr genom- o. väder-biten. 

bitare s. se kall- o. sten-bitare. 

bitas v. bäitäs, pr. bäitäs, bäits, sup. bäitäs. 
Hundn bäits MK. Hästn sparkäs, slas u bäitäs 
MK. — bits-båpa s. bitshåpå f. 1) 'arg märr'. 
2) 'om folk'. 

bitning s. f. bf. bäitningi OL. Grannäggi . . ner 
ha har kumm bårt, da jär ä släut me bäitningi 
[skärpan hos lie] OL. 

bitter a. bittar (smak, sårg, kyld), bittat kallt. 
Bitträ naskän el. bitträ nadi, b. tredi, 'vasserra'. 
Jfr genom-bitter. 

bittid s. bittäid, bitäid 	[i uttr.:] i go bittäid [i 
god tid]. Vör kåm haim lagli i go bittäid läik-
väl JK. 

bittna v. bittnä, pr. bittnar, ipf. bittnädä JK. 
["bottna", förslå, räcka till]. Än tyckar att pän-
ningar skudd bittnä MK. Otäckt kallt, sått vid 
[ved] aldri bittnädä JK. Ner pa Digarakan där 
bittnar aldri göidning MK. 

bittrande p.a. bittrandä (kallt). 
bjuda v. bjaudä, bjaud [ap.], pr. bjaudar, ipf. 
baud (ä.), bjaud, bjaudäd, 2 p. bjaudst, sup. 
bu•dä, bjaudä, pass. bjaudäs, pr. bjaudäs, ipf. 
bauds (ä.), bjauds, bjaudäs, bjaudädäs JK, p.pf. 
bu. dn, bjaudn, f. bu•di, n. bud [ap.], bied si, 
pl. bu•dnä, bjaudnä. Bjaud hadjös [adjö] JK. 
Han baud mi fäm kronår för skräuskäivu MK. 
De jär bär frågän, um de jär någän sum bjaudar 
stor laun OL. När ha blai budi pa mat, så to ha 
alltut kytä fyst MK. Ja blai budn plomår [plom-
mon] MK. Da bjaud han mi sjuss JK. Nå bjau-
dar kvinnfållci pa kaffi JK. När russi har jet upp 
fodamaningän [fodergivan], så skall di bjaudäs 
vattn JK. Daim sum sitar höigst, bjaudäs alltut 
fyst i all retar JK. Bjaud pa kallas, pa middag, 
pa n halvä, a glas öl MK. Gubbän . . bjaudäd 
n [honom] sit ner JK. Bjaud ti bryllaup JK. Han 
gick u bjaud el. bad ti kallas, u ja blai u bjaudn 
JK (U). Di var bjaudnä til säks pa kväldn JK. 
När de skudd var taktäckning ällar häusating, 
så bjauds grannlagsboar u släktingar, u de var 
fullt kallas JK. De har int' blitt bud' si någ 
mårgmat intä MK. Särsk. förb. Bjaud av [ut-
mana]. Mskboar baud av närkar pa våg MK. 
Da bjaudäd di a'v varandrä ti kåir i kämp [i 
kapp] JK(U). Daim sum har bjaud av [utma-
nat], gar äut fyst JK. Stäuå ällar räum ti dans 
äi skall dän skaffä, sum jär avbjaudn, u hit dän 
sum bjaudar av JK. Daim sum var avbudnä, gick 
di imot . . da blai ä våg av. — Da blai ja in-
bjaudn där JK. Blai Är inbudnä da? MK. — 
Ätta kaffiä så bjaudäs de kring än sup igän JK. 
I kallas kan de iblant bi främst borä bläi kring-
bud si [kringbjudet] retar, sum just int .. bläir 
så bäi de andrä bon i OL. — Bjaud si till ti jälp 
någän JK. Ja har gärt så gutt ja har kunt u skall 
ännu bjaud till så gutt ja kan JK. — Ner ä da 
var gutt um strämming, så var de så mang sum 
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vidd sälä, sått dain [den ene] bjaud undar bjässe s. bjä.ssä [m.], pl. -ar. Stäur gamblä bjässar 
dann'n [den andre] JK. — När de • dansar jär 	[om träd] JK. 
avskildä (avslutade), så bjaudar vaim sum hälst björk s. bjärk (ä.), björk f., bf. -i, pl. björkar 
upp bräudi av gästar, bräudi har u• retuhait ti' 
bjaud upp vaim sum hälst JK. — Där var när-
kar rau galnä ti bjaud pa ällar bjaud yvar var-
andrä [på skogsauktion] JK. — De var n töig-
agänt, sum bjaud töigar äut MK. — Jfr dit- o. 
miss-bjuden. 

bjudare s. bjaudarä m., bf. bjaudan [som bjuder 
till gästabud]. Jfr bröllops- o. åter-bjudare. 

bjudning s. bjaudniug f., pl. -ar. Bjaudningar u 
kallas JK. -slläxa s. bjaudnings- ällar bryllaups-
läkså JK(U). Se bröllops-läxa. 

bjure s. bjaurä m., bf. bjaurn -, pl. bjaurar, 'det 
trästycke, som sitter ihopsatt med kölen på fis-
kebåtar, varpå "båtvidorna" [borden] spikas; 
fram- u bakbjaurar, fortsättning av kölen på en 
fiskebåt i fram- och bakstammen, som "båtvi-
dorna" spikas fast i'. Ste u lait ättar någän barn-
par tall, sum di skudd ha ti bjaurar OL. De fyst 
sum di arbetäd me [vid båtbygge], de var ti 
skjaut ihop bjaurar me köln OL. Jfr bak-, båt-, 
o. fram-bjure. bjur-mall s. bjaurmall, pl. -ar, 
[vid båtbygge]. -ände m. bf. bjaurändn. Bjaur-
ändar späilcäs fast me täu laktar pa var MK. 

hjälle s. bjällä m., pl. bjällar. 1) [knöl på foten 
vid leden mellan stortån, resp. lilltån, och själva 
fotbladet, även motsv. partier på en skoläst]; 
lidn där stortäiu börjar MK. Ha har släik stäur 
bjällar, att träiskoar skall var så braidä MK. 
Ja, att n far kyldi i de där bjällar gär mik, att 
styvlår jär för sma JK. 2) =- spinä [spene] un-
dar halsn pa sväin u gaitar MK. Jfr lilltå-, stor-
tå- o. tå-bjälle. 

bjällra s. f. pl. bjäldrår [på sele]. Da fick vör håir 
prästn kumm kåirnäs me bjäldrår pa JK. 

bjära s. bjerrå f., bf. -u, [mjölkhare], a sårts trull 
älla va ja ska kall de förä, sum fålk trod pa mik 
förr . . sum di gärd självä u sambläd än hall ho-
par smör haim i häusä JK. De sum ja har hårt 
di byggar bjäru av, de jär kållfaldar [kjortelfål-
lar], sum int jär uppklipptä . . fiskbain sum jär 
hailä u int avbrutnä, . . sån där fransnä träibi-
tar . . , (när n skall skär av a träipinnå u så än 
skärar pa snitt runt umkring na) . . u lamb-
hudar [-huvuden], sum int jär klunä, däugar JK. 
Bjäru . . ha skudd föir mjölk u smör ifran andrä 
JK. Um någän vidd säi, vaim sum hadd bjäru, 
da skudd di bränn näi slags vid pa än kårsväg . . 
u dän sum da kummar fyst, han ällar ha har bjä-
ru . . da kåm dän sum hadd bjäru, u han skudd 
kastäs pa äldn JK. Di far så mik smör, sått di 
matt ha bjäru, tror ja JK. bjär-smör s. bjä•r-
smO•r. 1) 'gult skum på stumlar etc.' [svampen 
Fuligo septica]. 2) ["grodspott" (på gräs)] JK 
(U). 

bf. björknar — [Betula alba]. Ja . . huggäd av 
a par björkar, am n ti stäutuk [oxok] u am n ti träi-
sko JK. Ung björkar u björkgrainar me lau pa 
nyttäs ti mai [maja] me i bryllaup iblant JK. När 
lauskogän ällar björknar ser mörkar (mörkä) 
äut pa vintan, modar lent JK. Ladisfiskaräiä 
[vårfisket], de jär i börjän pa april, u så sän lai-
ka(r) fiskän, de jär när björknar gynna springä 
[slå ut]: "när björknar gynna springä, skall vör 
i väiki u slingä" JK. Jfr han-, hon-, häng-, mas-
o. ung-björk. -bande s. björkbandä m., pl. -ar 
[gärdsgårdshank av björk]. Till räcktäun ällar 
täun sum n int har beräckning pa, att n skall sta 
så längä . . nytta n björkbandar, sum jär letarä 
ti bräidä [vrida] u bind um, män strävar int 
mair n täu träi ar JK. -bark s. björkbark m., pl. 
-ar. Di nyttäd björkbark i litn [nätfärgen], när 
di kokäd lit ti gani, u de blai raubräunar 
färg av JK. Jfr björk-kart. -bit s. m. bf. björk-
bitn. Dän björkbitn däugar till a jaulfilrä [hjul-
löt]JK. -blad s. björkblad n., pl. = o. ar, bf. -i. 
-fjättre s. björk fjäträ m., bf. -tan, pl. björkf jä•trar 
[på släde o. kälke]. Björkfjätrar, di musknar u 
bläir måirä [sköra] MK. -gren s. björkgrain f., 
bf. -i, pl. -ar. Björkgrainar, de bläir varm go bra-
sar av JK. -hålla s. björkaldå, -haldå f. [hopvri-
den björkvidja, som anv. t. kreatursbindslen, 
"stavband" m.m.] -kart s. björk-kart m., pl. 
-kartar, 'tjocka barken nederst på stammen, ne-
danför nävern'. Björk-kart ällar björkbark däu-
gar i nödfall i ställ för kul ti smäid bäi JK. 
-knagge s. björk-knaggä m. bf. -än, pl. -ar 
["kvist" efter avhuggen gren]. -knopp s. björk-
knuppar u råttåirå. Så. kallades hängena och de 
små utslagna bladen MK. -krämpa s. f. pl. björk-
krämpår OL [krökta björkstycken som anv. i 
kugghjul, i kvarn o. trösk-"tunna"]. -kvist s. 
björk-kvist m., pl. -ar. Björkkvistar . . nyttäs ti 
Med maistängar pa missåmmasaftnän . . u är-
portar i bryllaup JK. -lunde s. björklundä m., 
bf. -lundn, pl. -ar [-lund]. -löv s. björklau m., bf. 
-lauän. A nöi fräisk lautryså av björklau säir n 
någ var stans i späisar (vid midsommar) JK. När 
björklauän jär så stor sum råttåirå, da skall n 
ste u slingä, d.v.s. sätt fast u slingä [fiska] MK. 
Björklau jetar lambi, när n bläir klappän täilit 
pa ladingar u nyttäs i nödfall JK. Björklau, sum 
di färgäd me förr, bläir gäular färg JK. -manl 
knut s. björkmarknäut m., pl. -ar [knöl med täta 
små kvistar på björkgrenar]. -marlkvist s. björk- 
markvist 	[=föreg.] -mas s. björkma.s m. 
[hård utväxt på björkstam] 'knölar pa stammen 
me ridä [vridet] träi på alla möjliga kulörar'. 
Vör har n sån där björkmas till a nydå ällar 
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klåbbå, u ha sprickar aldri ällar gar sundar JK. 
-niossa s. björkmusä = -skägg. -näver s. björk-
nevar n., bf. -nevrä. [Lades i botten på skor]. 
-packe s. björkpackä m., pl. -ar [björkkubb]. 
Någän goar ällar saigar björkpackä, dän skall di 
ha ti svärv vagnsnavår av OL. -planka s. björk-
playkå f., bf. -u, pl. -år. -planta s. björkplantå 
f., bf. -u, pl. -år. -rangling s. björkraggliyg m., 
pl. -ar [lång, smal, något knotig björk]. -ris s. 
björkräis n. Smak a björkräis [få stryk med 
björkris] OL. -rise s. björkräisä n. [långa fina 
björkkvistar, anv. t. kvastar o. vispar]. Ja skudd 
ste ättar läit björkräisä till n kvast MK. -rot s. 
björkrot f., bf. -i, pl. -röitar, bf. -röitnar. -sav s. 
björksav in., bf. -än. Jfr björk-skvalla. -skate s. 
björkskatä m., bf. -tn, pl. -ar. Uppästä stuckän 
pa a björk me tuppän u tuppgrainar kalläs för 
björkskatä u däugar int stort till någ ann än vid 
JK. -skog s. björkskåug m., bf. -än. A äng, me n 
hail hopän björk äi, älla n hail hopän björkskog 
äi JK. Björkskogän star gäular u lauän jär av-
falln JK. -skvalla s. bjäskvaldå f., bf. -u, 'björk-
lake, björksav'. Bjäskvaldå jär de sum rinnar ör, 
när n burar hul äi björknar MK. När björksavän 
gar pa ladingar, så kan n tapp bjäskvaldå ör 
björknar JK. De smakar så sum bjäskvaldå, säs 
mäst um dålit jäst drickä u dålit för rästn OL. Ja 
ha' fat sånn oskapli snäuå, så att snorn rinnar så 
sum bjäskvaldå JK. -skägg s. björkskägg [lång, 
grå lav, som växer på björkar]. -snärje s. björk-
snikrä m., bf. -rn el. snärgrainar, 'fina nedhäng-
ande grenar' [små Mena björkgrenar o. -kvistar, 
torra och utan löv]. De jär någ björksnärä u lort 
sum vör brännar MK. -spira s. björkspäirå f., bf. 
-u, pl. -år. De var a vackar kvastvidå [vidja], 
klain lang björkspäirår OL. -stam s. björkstam 
m., bf. -stammän, pl. -ar. -stock s. björkstuck m., 
bf. -än, pl. -ar. Ja sagäd av björkstuckän ti träi-
skopackar JK. -stumle s. björkstumblä m., pl. 
-stumblar [björkstubbe]. Björkstumblar di rutt-
nar fort di MK. -stump s. björkstump m., pl. -ar 
[björkbit]. -sveg s. björksvaig m., bf. -än, pl. -ar 
[lång, Men björkkvist, någorlunda kvistfri], = 
björkvidja. -telning s. björktelning m. -topp s. 
björktupp m., bf. -än, pl. -ar [toppen på en 
björk]. -tryssja s. björktryså f., pl. -år [björk-
ruska (med löv på)]. Ga ste ättar a björktryså ti 
sätt i späisn JK. -va(r)st s. björkvast f., bf. -i, pl. 
-ar, 'en lång, någorlunda rak linje av björkar'. 
-ved s. björkvi'd m. A par lass björkvid. En kast 
björkvid, sum kustar 10 kronår JK. -vidja s. 
björkvi*då f., bf. -u, pl. -år [lång, smal, kvistfri 
björkkvist], =björk-sveg. Förr nyttäd di naut-
binslar, ja russbinslar me', av björkvidår JK. 
Till u me silraipi (draglinorna) var a vidår, de 
sat far u bräidäd [vred] av björkvidår, u stav- 

band var u* av björkvidår MK. Vastbandä bin-
däs me björkvidår JK. 

björke s. börkä (ä.), björkä, björk [ap.], m., n. o. 
koll., bf. björkän [björkvirke, trädslaget björk]. 
Ja vill paminn mi sum um Kauprä gubbän far 
sägd börkä JK. När björkän bläir haitar, da 
brinna n bra da MK. Vispräis, de skall apartur 
björk' till MK. Muskän björkä MK. När n sa-
gar björkän raar, han jär så galn ti släng si JK. 
Sånt krampt ällar sånnar krampar björkä, de 
jär bra till jaulfilrar OL. Saigt u gutt björkä JK. 
Så gick ja ste u kaupt a styck skog . . de var 
björk' u täll' ällar fyr' alltihop . . de var när pa 
100 tallar u yvar 100 björkar JK. Ja var i sko-
gän u huggäd någ björk' kull JK. H.L. hadd 
avsjon pa björk' jär um dagän JK. Askå av lau-
vid, björkä u aikä u hässlä [till lut] JK. I dag har 
vör vart ner i äng ättar a par lass, ätt lass björk' u 
ätt lass tällä JK. Till harvlar u harvälsträi nyttäs 
för de mäst alltut björkä, u till kvännjaul ällar 
kåggjaul (jaulkrämpår) nyttäs de björkä JK. 
Björkä jär bra ti gär träisko av JK. Kälkar gäs 
hail av björkä, så ner stinn pa fjätrar JK. Björ-
kän skall bär huggäs i dän täidn än skall, da jär 
björkän bra i augusti—säptämbar JK. Män . . 
de jär snart int björk ti fas jär äutat häldar, äutn 
de gar snart me björkän sum me aikän, att de 
jär snart ingu björk igän, för ättar handi sum 
all ängar bläir uppodlädä, så kummar björknar 
bårt me JK. Jfr mas-, möbel-, skogs-, träsko-, 
vagns- o. ängs-björke. 

björn s. bjånn (ä.), bjo'rn in. 1) [björn]. Starkar 
sum än björn JK. Lantbräukrar sivar [sover] 
sum än björn um vintan JK. Skumakarsårkän, 
sum kund bläi än björn u n falk u . . [saga] JK. 
2) björnen: 'en stor packe el. lagret för aksljaulä' 
[i ramsåg]. 3) bjånn, 'ett skällsord om någon 
som är brokig[t] och underligt klädd'. Ha säir 
äut sum a [!] bjånn JK. Jfr snigel-björn. -galla s. 
björngallä [m.], [en medicin, anv. mot frostska-
dor]. 

björnig a. bjånnur, f. -u, n. -ut, pl. -uä, 'svart o. 
gråaktig el. slarvigt tvättad, även om person, 
fuxfärg [?] på kreatur; svart el. brun o. vitfläc-
kig'. Bjånnur häst, bjånnu ko el. bjånnut russ, 
spräcklig o. av blandade färger MK. 0' bjånn'n 
o. f. o' bjånnu [vår "bjömiga" häst resp. märr] 
MK. I dag jäst u bjånnu [smutsig]MK. 

black s. black m., 'svart o. vit häst' [?]. 
blacka s. blackå JK f. [lanterna, som anv. vid 
fiske, fäst vid garnen för att utmärka deras 
läge]. 

blacka v. blackä, black [ap.], ipf. -ädä, 'blinka 
med ögonen'. När ja gick i ginum slåttä [kungl. 
slottet], så var de me mi sum me 0.P. fyst gang-
än han var i jaulotu, att han fick int täid ti black 
me augu än gang JK. Ja gav än ret a duktu 
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skåläkså [läxa], sått n börr sto u blackädä JK. 
Stjännår blackar så mik i kväld, de matt visst 
snart bläi någ stårm i sunn'n OL. 

blackig a. bla•kur, blacku JK, f. bla•ku, pl. blac-
kuä JK, 'svart el. brun o. vit' MK, [gulblackig 
(om häst)] JK; [urblekt]. Tråju gynnar bläi så 
gammäl u blaku (örblaikt) MK. 

blad s. blad n., bf. bladä, pl. blad, bladar obf. 
o. bf., bf. äv. bladi. 1) [blad på växter]. De jä 
ovanlit . . pa iss arsns täid: all lauträi full a bla-
dar u gröinä JK. Da skudd vör sum ban var äut 
i marki u pluck bladar u rosår till maistangi JK. 
Nå gynnar bladar fall av MK. Gaitbarkträi, de 
nyttäd di ti färg me . . di to bladar MK. Pärår 
jär fäinä u aldri en svartar fläck pa bladi ja fick 
säi JK. Ta bladä fran mun'n, sått n far håir va 
däu särt! (till en som talar lågt) MK. Allt um 
längä tar ja nå bladä fran mun'n u gynnar pa 
mitt gamblä väis igän JK. 2) [blad i en bok, tid-
ning e.d.] "Bladar (bokbladar)" säges när de är 
lösa, men t.ex. Ja har läst träi blad i boki MK. 
De fart u lägg blad bäi (vika hundöra till märke 
i en bok) MK. I sundäs, da var ja laisn . . män 
i dag har bladä vänt si JK. I ansäiändä me väl-
laikän i ladi [i vår], så har bladä vänd si mot 
vanlihaiti JK. 3) [blad på åra, skyffel, sked o.d.]. 
4) [blad på såg, kniv, sax o.d.] Ullsaxar . . di jär 
me tunn braid blad ällar käpar JK. Bi gamm 
Fäi- ällar Botels-sag, där var nå än åt näi låttaig-
rar, män var u en hadd säin dygn u säin aignä 
blad (sagblad förstas), sum di sagdä, . . bredi u 
plankår blai slet u fäinä . så väld di däugd hald 
bladi bra i årning OL. Jfr balsam-, bog-, bok-, 
borr-, guld-, hjärt-, klöver-, konvaljs-, lager-
bärs-, sked-, skulder-, stjärt-, såg-, år- o. äspe-
blad. -såg s. bla•dsa• g f., pl. -ar [ramsåg, drevs 
med vattenkraft]. Ti säl [sälja] de var mäst bre-
dar [bräder] da ännu, ner di hadd bladsagar OL. 
De var int tält [ofta], de gamblä bladsagar ällar 
vattnsagar kund ga för vattn JK. 

blada v.1 bladä [hugga märken i träd, syn. fläc-
ka, speka]. Bladä träi = hugg märkar i träi, da 
jär di spaiktä ällar bladädä MK. 

blada v.2 bladä pa an i = sätta på en bit, som jär 
skaven, under hanken på åran MK. 

bladdra s. f. bf. bladrå f., bf. -u [urinblåsa hos 
svin]. Päust upp [blåsa upp] bladru MK. Jfr 
piss-bladdra. 

bladdra v. bladdrä, ip. -ädä. 1) 'tala fort o. ore-
digt'. 2) 'bläddra'. 

bladdrig a. f. bladdru [sladdrig]. Ta u så sia läit 
stärkälsä i kållu [kjolen], så jär a int så bladdru 
JK. 

bland prep. blant. Blant amiä så talt n um, att . . 
JK. Blant de, sum skudd tänkäs pa, så var de 
nuck de fyst ti fa gröitu . . yvar äldn OL. Att de 

var läit uppsluppänhait blant fålki undar mid-
dagän, de . . OL. Jfr ibland prep. 

blanda s. blandå f. 1) [blandning]. Ja snäusar 
blandå [snusblandning]MK. Sumbli sjussar var 
de bärt [enbart] gubbar pa, u sumbli var de bärt 
källingar, u sumbli var de blandå me päikår u 
drängar OL. Laup i blandå = om varandra så-
som drängar u päikår MK. Jfr snö-blanda. 2) 
'blandsäd'. Jfr blända s. 

blanda v. blandä, bland [ap.], pr. -ar, ipf. -äd, 
pass. -äs, pr. -äs, ipf. -ädäs, p.pf. blandn, f. blan- 
di, n. -ä, pl. -nä. Mjöilä 	blai bland [blandat] 
me vattnä . . sått vattnä u mjöilä riktut blai 
blandä JK(U). För ti fa göidningi blandi bättar 
me jårdi . . JK. Flipp [bål] sum blandäs av öl u 
brännväin, kakå u äppäl OL Kånnä [komet] 
däugd int ti mält pa, för de var för mang bland-
nä sårtar ihop JK. Bland ull = sams(ä) ihop el. 
ramsä ihop MK. Mik ull ti kard, bland u sålkä 
JK. Blandä u gär sålkar ti gravammäl JK. Så 
blandäs de svart el. väit ull JK. De jär int äutn 
att ick jårdi gynnar gröinä ällar bland si . . där-
för så far n ännu håir sum täidäst [oftast], att de 
jär int bra ti ligg pa jårdi um ladistäidn, hälst när 
jårdi blandar si (gynnar gröinä), för da jär de 
mäst falit JK. Drick' jär visst snart släut, jästn 
gynnar bland si me drickä OL. Särsk. förb. 
När de slar in autrå, mus u tangå [tång] hop-
bland, så haitar de släkå JK. — Murättfråiä 
blandädäs upp i sand ällar askå MK. Nuck 
täusn blai rasn uppblandn [om får] JK. — Um n 
had läit tårr vid ti bland äut n (den rå veden) me 
MK. Jfr kalk-, ler-, o. tång-blanden p.a. — 
bland-barn s. blandban JK(U), [barn från olika 
äktenskap, där kontrahenterna ha barn förut]. 
-foder s. blandfodar n., hål u havrähalm [hop-
blandade]. -säd s. blandsed f. [havre o. korn såd-
da tillsammans]. -sädeslhalm s. blandsedäshalm 
JK. 

blandning s. f. bf. blandningi (av ull) JK. Jfr jord-
blandning. -kvinnfolk s. blandningkvinnfålk 

•• - [kvinnor som deltaga i blandningskala- 
set]. 	s. blandniykällingar [= föreg.] 
-sjkalas s. blandniy-, blandniyskalla.s, 'kard-
mngskalas' [då kvinnor samlas i en gård, blanda 
o. karda all husets ull under ett dygn, med trak-
tering]. 

blank a. blaykar, f. blayk, n. blaykt, pl. blayk 
[ap.] Han gick där me blankt i myssu u blank 
knappar pa råckän JK. Di har blänkt säg att n 
sigd [lie], sum jär goar, han jär blankar (pa un-
dasäidu föstas), go sigdar . . di jär så blank sum 
silvar OL. Blank tintaldrikar u fat JK. Tjåck 
blank smagräisar JK. Så kåm ä ti rängnä . . sått 
ä sto blankt me vattn upp pa jårdi JK. Säi va 
sjöän ligga blankar MK. Da va sjoän blankar 
sum än spägäl JK. Blank, även = fint klädd, o. 
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om kräk = fet o. frodig MK. -skuren p.a. f• 
blaokskäuri, [-skurad]. A blankskäuri jaus-saks 
av mässing JK. -sliten p.a. blayksli•tn. -smörja 
s. blanksmöirå JK(U), [blanksvärta]. -smörjel 
borst s. blaoksmO•rbust [-borste]. -svarta. blaok-
svartar [om en hingst]. 

Blasius bla•sus [d. 3 febr.] Dagän ättar kvinn-
mässdagän, sum halt Blasus, var de n falir dag 
ti kåir i skogän, u kard u spinnä JK. Blasus, da 
skudd nautrumpår klippäs av OL. 

blast s. blast m., bf. -n [blad o. stjälkar på rot-
frukter]. De var n sånnar väldur kål ällar blast 
pa betår, sått . . JK. Rokål, betkål u murrätt-
kål kallar ungdomar nå för blast MK. Jfr bet-
blast. 

bleck s. se guld-bleck. -plåt s. bläckplåt. -sak pl. 
bläcksa• kar [saker av bleck]. -sked s. bläckskaid. 
-slagare s. pl. bläcksla•grar. Bläckslagrar sum ha 
bläcksakar ti sälä JK. -spann s. bläckspann 
[spann el. "flaska" av bleckplåt]. -stommel s. 
bläckståumbäl [bleckstomme, t.ex. i en lykta]. 

blegare (blegde) s. blaigrä, blaigarä m., bf. blai-
gan, pl. blaigrar 'kil' [av trä], [t.ex. i en vävstol, 
i en kvarn, en plog, ett yxskaft]. Blaigan, sum 
nyttäs ti sätt äi u ta ör, ättar sum än skall mal 
fäint älla gråft [i kvam]JK. 

blegra v. blaigrä [slå i kilar]. Fyrträi . . sum jä 
bra ti blaigrä yksskaft me MK. Blaigrä fast, t.ex. 
yxskaft MK. 

blek s. m. bf. blaikän [i uttr.] lägg pa blaikän 
[lägga (lärft) till blekning]. 

blek a.1 blaikar, f. blaik, n. blaikt, komp. blaika-
rä. Han var blaikar sum lerät [lärft], sum läik 
MK. Han var blaikar sum a skrift OL. Ha var 
blaik um nasar MK. Blaik sum a kledä OL. 
Blaikar sum a kalkvägg JK. Blaik i kronu [om 
höns] JK (U). Jfr gul- o. lik-blek. -fis s. blaikfi.s 
m., pl. -ar [blek människa]. Däu jäst n bla  ikfis  
JK. -grön a. blaikgröin, n. -t [om färg]. -röd a. 
blaikraud [om färg på nötkreatur]. -sot s. blaik-
såut f., bf. -i [en sjukdom]. 

blek a.2 bli•kar, n. blickt [blickstilla (på sjön)]. 
De var så lungt, att sjoän var hall blikar MK. 
Nå blai de blikt sum talg (alldeles lugnt, om ha-
vet) MK. Um ä jär blickt, sått ä jär vaskän vä-
dar el. dyning . . JK. När de jär blickt pa sjöän 
JK. De var så blida sått ja behövd int kast taug 
[tög], äutn de lag pa ställä föräutn [om fiske] 
JK. När kauln (alfågeln) skräiar så bläir de 
blickt vädar MK. 

bleka s.1 blaikå f., bf. -u, 'bleke, [lös, vitaktig 
jordart] i myrar'. Äut imot Bussträsk . . har 
rinn så mik sand u blaikå ör träskä i kannaln 
JK. Ja har grav iginum fyst myldå u så än sårts 
väit blaikå u så än sårts mörkarä, fastare blaikå 
me n hail hopän väkstämnar äi JK. Sumli av de 
byggningar .. har vart uppsättnä i lairbräuk u 

sumt i blaikå  JK bleke-botten blaikbuttn JK 
[i myrar o. träsk]. -jord s. blaikjård MK. -vät s. 
f. pl. blaikvii•tar [grunda "vätar" på blekebot-
ten, som torka ut OM sommaren]. Jfr flänna s. 

bleka s.2 blikå f., bf. -u. 1) [lugn, vindstilla på 
sjön, när vattenytan är slät o. blank]. De var så 
lungt, sått ä int var karå [kåre] pa vattnä, äutn 
de var rakt blikå JK. Jär jä karå pa vattnä, jär, 
män där inför där star ä a sån blikå att . . JK, 
"när sjön är blank vid fläckvis". De gär int a si 
[lönar sig ej] till ha sjägäl upp äi iss' bliku MK. 
2) [lugnt o. klart väder]. Mandäs blikå gär a 
skiti vikå OL. — bleke-fläck s. bli•kfläck [lugn 
fläck på sjön]. I fjord sum ja var pa tåskän än 
dag, da blast ä ret lagli, män ja träfft n sån där 
blikfläck, sum de var lissum fätt pa vattnä, u där 
söikt ja tåskän JK. -rand s. bli krand, pl. -rändar, 
'en lång smal rand på sjön, som är blank'. Säi 
vickän blikrand där star! JK. -streck s. bli•k- 
stri• k [ett stråk där sjön är blank, medan det är 
kåre på sidorna]. De jär a blikstrik pa sjoän, vör 
liggar mitt äi a blikstrik MK. 

bleka v. blaikä [bleka lingarn, lärft o.d.]. De le-
rätä de skall Ar [ni] lägg äut u blaikä, de ganä 
skall Ar häng äut u blaikä OL. Blaikä lerät MK. 
Bad blårganslerät u hörrganslerät så blaiktäs de 
JK. 

blekna v.1 blaiknä, ipf. blaiknäd. 1) [bliva blek]. 
2) [klarna, ljusna på himlen en bit över horison- 
ten]. De blaiknar el. blicknar . . pa himln i su- 
dar, sått vör far snart rängn i sudavädar JK(U). 

blekna v.2 blicknä, pr. blicknar, ipf. blicknäd. 1) 
'lugna ut, bli lugnt'. De blicknar undar haidi, 
vattnet blir lugnt under skogen, sedd från Nab-
bu MK. Nå gynnar ä blicknä äut ret lagli; jå, de 
gynnar blicknä läit jå JK. 2) [klarna, ljusna på 
himlen]. De blicknar undar soli = bläir blaikt 
pa himln undar soli MK. 

blemma s. ble•må f. [hudblåsa]. Han hadd a ble-
må pa handi, dän putt n hul pa OL. Jfr etter- o. 
gorr-blemma. 

blessera v. sup. blasse•rä, p.pf. plasse•rn, f. plas-
se•ri, pl. blasse•rnä, 'såra, skada'. Skåttä to ham, 
sått n jär plassem, u blodn tinnar ätta n; kraku 
jär plasseri, sått ha kan int flaugä JK. Ja bräu-
kar hit bröid' mi um daim sum ja har blasserä 
MK. 

blick s. se ögon-blick. 
blicka v blickä, ipf. -äd. Såsum de blickäd till 
(t.ex. blixten), så slucknäd de MK. — Soli blic-
käd upp imillum MK. 

blid a. bläidar, blöidar [?], f. bläid. Ha visst, att 
n var int fö bläidar a si JK. I dag har vör dän 
fyst mass, u han jär int för bläidar av si han häl-
dar JK. Dän han säir så bläid äut, män där bor 
någ ann innför där OL. Äut [ute] bläid, halm 
[hemma] sträid OL. Gubbän blai så mildar (al- 
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lar blöidar) i söini sum (JK)MK [felläsn. för 
bläidar?]. Jfr bly a. 

blidka v. bläidkä (?), bläik [ap.] OL, blick [ap.] 
JK. Ha skudd nå söik u bläik nä me någä OL 
(ordl.). Ha grundäd pa någ rad, sum a kund fa 
blick dän strang härrn me, för ha visst, att n var 
hit fö bläidar a si JK [i saga]. 

blind a. blindar, f. blind, n. blint. 1) [som ej kan 
se]. Gubbän var blindar me ätt augä MK. 
Blikstn löisäd så stark i augu för uss, sått n 
[man] var blindar lang stundar ättarat JK. Däu 
säir int mair n a blind hynå MK. Lätt mi säi, 
sägd blind Sarä [ordst.PK. 2) [på måfå, utan 
märke]. Skjautä blint MK. Snarår kastäs blint, 
föräutn någän vad [vårde] pa JK. Ha (noti) gar 
blint undar äisn JK. 3) [okritiskt]. Tro blint JK. 
Jfr snö- o. sol-blind. -bock s. blind buck [en lek]. 
Blindbuck laikar vör u• iblant, u da ska ja va 
blindbuck JK. -is s. blindäis m., 'ogenomskinlig 
is'. -korv s. blindkårv m., 'blodkorv utan fett i' 
JK. -pöls s. blindpyls m., 'pyls (korv), blodpyls, 
äutn fättaug' äi MK. 

blinding s. blindiyg m., pl. -ar, 'en grå fluga som 
stinger'; 'blindbromsen (Chrysops cmcutiens)'. 
De matt visst mod [båda] rängn, för blindingar 
jär så galnä JK. 

!Anger s. bli ygar n. [oreda, trassel]. Gasungän 
har kumm i blingar me baini in i vaitn [fastnat 
med benen i vetet]MK. Baggän kåm i blingar 
me grainar MK. Da kåm ja äi läit blingar me 
klucku (tog miste på minuterna vid äggkok-
ningen)MK. 

blingra v. bliygrä, ipf. -äd, sup. o. imperat. = inf. 
1) [flimra] Blingrä för augu MK. 2) [i särsk. 
förb.] Blingrä bårt, 'blanda ihop flera saker o. 
ting i oreda' MK. Blingrä börr [bara] int bårt 
pänningar! JK. — De har di blingrä ällar blång-
rä ihop (t.ex. gan el. papper, räkningar u kväi-
tu, handlingar o.d.) MK. — blinger-sam a. n. 
bliygasamt [oredigt, krångligt]. De var bäst ti 
fa väkslä, så bläir de int så blingasamt MK. 

blink s. m. bf. bli ykän [ögonblick]. Ja kummar pa 
blinkän MK. 

blinka v. blinkä el. blackä. Se blacka o. blunka. 
blistra s. bläistrå [i uttr.] dräg bläistrå. 1) = en 
lek [dra gränja]. [Se ill.] Kalar drägar bläistrå i 
Halsrä Hansäs ängä JK. 2) (bildl.) 'ro emot vä-
der'. Vör matt sit u dräg bläistrå hail vägän MK. 

bliva v. bläi, pr. bläir, 2 p. bläirt, ipf. blai, 2 p. 
blaist, sup. blitt, imperat. bläi. 1) [stanna, förbli-
va]. Du vaist nå int, um du kumma ti gläid 
[fara], ällar um du bläirt jär MK. Nuck, at u int 
blaist innä MK. Han jär u bläir n stackäl JK. 
Döidar var n u döidar blai än JK. De jär bäst, 
att däu bläirt bäi din läst JK. De jär häldar int 
sägt, att di [tjänarna] bläir årä till släut, um di 
änd har fäst si för hall årä OL. Jå de blai där 

bäi, att ja väntäd ättar kaffi JK. De matt var va 
vällaik sum hälst, så straik än äut u de gick till 
n täid, män sän matt n bläi där [drunknade] 
JK. Lätt bläi [låta bli] JK. Han blai liggnäs, 
stanäs etc. JK. 2) [varda]. Bräudgummän sum 
skudd bläi [den blivande brudgummen] JK. 
När täidar bläir [när tid(er) blir] JK. När nå 
dän dagän blai, så hadd gubbän klet pa si säin 
gra vammälsbyksår OL. Vör jär glad att ä blai 
sum ä blai JK. Han hadd blitt sjaukar i fjord 
vinträs JK. När de sin [sedan] blai täu stöirar 
[styren] pa vändplogar JK. Han har ännu int 
blitt i årning [blivit färdig] JK. Di blai var [var-
se], att kvänni saktäd av OL. Um Gud kund 
ställ vällaikän så, att de kund bläi sättning 
u så de blai någ fisk OL. I går da blaist däu laisn 
[ledsen] da MK. Nå har ä blitt lang kväldar JK. 
Till däss att a (hon) blai me ban [blev havande] 
JK. De har set äut ti blitt rägn mang dagar i iss 
viku JK. När klucku blai åtä, så blai de mat JK. 
De bräukar bläi därtill =gå därhän MK. Ner de 
äntligän blai därtill, så var de int mindar me fålk. 
3) hjälpverb. Da bläir jårdi väl saint plögi JK. 
När de bläir plöig si [plöjt] än träi fäir gangar 
JK. Du bläirt hall uppbarki av soli OL. Unda 
täidn kaffiä blai kokt JK. När de gamblä lambi 
blai lydnä [löd jade], u unglambi blai märktä JK. 
Um . . ganä [garnet] hadd blitt sänd me laudags-
påstn, så . . OL. Särsk. förb. De bläir hit så 
mik av ti skrivä JK. De har int blitt mair av i 
dag än söislä kräki JK. De tår [tör] bläi raiså av 
JK. De tyckäs, sum um de snart bläir vintar av 
JK. Ja tror, de säir äut till bläi ovädar av. Va de 
skudd bläi av, ifall de skudd bläi kräig JK. Va 
blai de nå av me di da? MK. De vait aldri någän 
va de blai av dum MK. Nå blai vör av me än 
[med honom] MK. Di blai av me koi [miste kon] 
MK. Vör var i Häms pa tårgdagän i säistäs u 
vidd säl n häst, män dän blai vör hit a me JK. 
När de da kåm dain lassä ätta dannä i soknar, 
så kund di hit bläi av me strämmingän [inte få 
sälja . .] JK. — Bläi bäi = hålla i med, stå fast 
vid. Han blai bäi va 'n hadd sägt MK. Um de 
var så, att de blai så mik yvar, att de var launt 
fl låim igän rästn OL. 

blixt s. blikst m., bf. blikstn. Blikst pa blikst u 
skrall pa skrall JK. De var naug me mi, att tor-
nä [åskan] ällar blikstn hadd slat i hel mi JK. 
Ja kummar pa blikstn [på ögonblicket]MK Jfr 
ljungn o. korn-blixt. 

blixtra v. bliksträ, ipf. bliksträdä, -äd. När vör 
hant upp imot Gardä, kåm de ti bliksträ u tornä 

rängnä äutn ho [hov, måtta]JK. 
blixtrande adv. blikstrande. Han hadd blikstran-
dä bråttum JK. 

block s.1 bitr/c n., bf. -ä. 1) 'brädlapp som man 
hänger för ögonen på nötkreatur, när de är arga 
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el. "tar täun upp" ' JK. Dän stäutn han gar me 
bluk för augu JK. 2) [träskivan på en karda el. 
skrubba som taggarna sitter i]. Skaftä fälläs in 
pa undasäidu av blukä JK. 3) [valkbräde på 
handvalka]. Uppäst blukä, undäst blukä u säid-
bredi [sidobräderna] pa handvalku MK. Jfr 
kard-block. 

block s.2 blåck m. o. n., pl. blåckar, bf. (n.) blåcki. 
1) n. 'hissblock'. 2) m. (skomakareverktyg), [att 
fylla upp el. utvidga skodon]. Jfr krök- o. skaft-
block. -trissa s. f.pl. blåcktrissår. 

blocka v.1 blåck [ap.], pr. -ar, ipf. -äd [arbeta och 
och slita]. Va skudd de laun si till ligg där (bäi 
strand) u blåck bad täilit u saint, när de hit lau-
nar si mair JK. Så sum han anstaltädä, lag bäi 
strand u blåekäd dag u dyngn, u hit bröid si um 
u arbet me jårdar haimä JK. 

blocka v.2 blåck [ap.] MK, pr. blåckar JK. När 
di blåckar styvläskafti [när de sätter block i stö-
velskaften] JK(U). — Blåck' upp skaftä (skom.) 
MK. 

blocka v.3 blukä, 'sätta bluk för ögonen på en 
tjur'. Se block s.1: 1. 

blod s. blå ud m., bf. blåudn. Ha fick läikväl hul 
pa ådru u fick blod äut JK. Blodn laup av än 
[blodet rann bort för honom] MK. Stännä blod, 
stillnä blod JK. Da gynnt blodn ränn i mi [av 
rädsla] JK(U). Blod jär tjåckarä än vattn MK. 
De jälpar hit för mi, um ja arbetar blod, till hinn 
me alltihop JK. [Fiskaryrket] sum ännu sitar i 
blodn för någän häit u däit JK. Jfr katt- o. näs- 
blod. -avgång s. blåuda•vgayg. Ättar sum ha 
fick blodavgang, så kåird ja ättar jårdgununu 
pa När JK. -balja s. f. bf. blåudba•lju [balja, 
vari blod uppsamlas vid slakt]. -blåsa s. f. pl. 
blåudbla• sår. Än fick ro iblant, så att n fick 
blodblasår i hännar JK. -bolde s. blåudbuldä m. 
[-böld]. -förgiftning s. blåudförgiftniyg f., bf. -i. 
-grilig a. n. blodgrelut [blodsprängt]. De sum n 
kräktäs upp sag så blodgrelut äut MK. -grus s. 
blåudgrws n. [blodblandat var]. Gråitn drägar 
ör någ materjå: gur u blodgrus JK [ur en böld]. 
-gång s. blodgayg [blodflöde, rödsot]. Di sär att 
släitynnröitar [slåntömerötter] skall var bra mot 
blodgang, när konar far de MK. -korv s. blåud-
kårv. Jfr -pöls. -lever s. blåudli•var [levrat blod]. 

s. m. bf. blåudlii•kän [blodig saltlake]. När 
n saltar näbbsträmming, skall n tapp blodläkän 
av än JK. -palt blodpalt JK. -pannkaka s. blod- 
pannkakå JK. -puma s. blåudpinnil f. [fjäder 
som ej är utväxt, ännu är blod i]. [I uttr. som:] 
ga, ta me blodpinnå [gå för sig med yttersta svå-
righet, med våld]. För hagälskadn fick vör a 
åtarbetalningslån, sum gick me blodpinnå ti fa 
ällar me mik um u män JK. Vidd lat fålki bitalä, 
så to än äut ä me blodpinnå [till det yttersta] JK. 
Um än skall ha n ti röir si, så skall de ga me 

blodpinnå [med våld] JK. -pöls s. blåudpyls m. 
bf. -n, pl. -ar [blodkorv]. -rot s. blåudråut f. 
(Potentilla erecta). Röitnar av blodrot kokäs så-
sum te • u drickäs, jär bra för äutsot bad till fålk 
u kräk MK. Brännväin u blodrot, de jär fö-
träfflit när n har ont i läivä [diarré]. -röd a. f. 
blåudraud. I mårräs var a (soli) rakt blodraud 
när a rant upp, u de bräukar mod [båda] tårk', 
sär di JK. -skott s. blåudskwt (g1t) el. blåudskått 
(nu), 'röd svulst'. Han har fat blodskått i knäiä 
JK. -spatt s. blåudspatt [sjukdom hos hästar]. 
-stillare s. blodstillarä JK [person som kan stilla 
blodflöde]. -stinn a. blodstinnar JK(U), [blod-
full]. -varm a. n. blodvarmt JK(U), [varmt som 
blod (om t.ex. rakvatten)]. -vatten s. blåudvattn. 
De jär så mik blodvattn pa strämmingän (när n 
kappa [rensar] n), ta u häll av blodvattnä JK. 
Ha blodvattn i kruppän [ha bleksot] JK(U). -vät 
s. pl. blodvätar [större blodpöl]. Di slos, så de 
var stäur blodvätar pa vägän MK. -ådra s. blod-
ådrå JK(U). 

blodig a. blåudur, n. -ut. Fyst läkän han jär alltut 
blodur [om saltlake på fisk] MK. Så jär spann-
målä så billit . . , sått ja tror de bläir int så blodut 
ällar så kustsamt ti kaup läit ti jälps JK. 

bloding se full- o. halv-bloding. 
blomma s. blåumå, blåmmå f., pl. -år. Ännu jär 
de blåmmår ner i ängä, di haitar båsmanshattar, 
di jär blå JK. Vör rust da äut i marki u skudd 
skaff blåmmår älla rosår, sum maistangi skudd 
kledäs me, såsum kungsvallsbladar u ettanällar 
u bevagras . . JK. Um ä var någä blåmmå ti fas 
u ta haim u sätt i vattn OL. Jfr fagning-, kanel-, 
kaprifoliums-, kastanje-, killing-, klöver-, köld-, 
marie-, sammets- o. säv-blomma. — blom-blad 
s. pl. blåmmbladar JK [kronblad]. -kål s. blåm- 
kål 	-potta s. blåmpåttå f., pl. -år, 'blomkru- 
ka'. 

blomma v. blåmmä, pr. -ar, ipf. -äd. Vallmogar 
har hit gynt blåmmä JK. Klöivan, han slas, när 
n blåmmar JK. Jfr glonga v. 

blommig a. pl. blomuä pannstyckar [på kvinno-
mössa] MK. 

blomning s. f. bf. blåmniygi. Jfr glongning. 
blomster s. blåmstar n., bf. blåmsträ, pl. = sg. 
Ängsbackar . . jär äntliän grann nå . . de jär så 
mik gras u blåmstar pa nå, sått JK. Ängar star i 
fullt blåmstar JK. Jfr tjär-blomster. -frö s. blåm-
stafråi. -lök s. pl. blåmstarlöikar. -säng s. f. bf. 
blåmsta(r)säygi. [blomrabatt, -land]. 

bloss s. bltes n. Tjärtunnår u blus [om marschal-
ler] JK. Jfr fetveds-bloss. 

blossa v. blus  ä, blws [ap.], pr. -ar, ipf. -tid, blte st 
[ap.], 'se under lugg, se upp och se arg och bös 
ut'. Sta u så blus(ä) u käik undar lugg JK. 
Särsk. förb. Blusä me augu el. blus upp, has-
tigt lyfta upp ögonen o. se arg ut MK. Såsum a 
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kummar in fö körkduri, så halar a kull . . u när 
a da kåm kull, så blusar a upp pa läktar me de 
stäur stinn augu u ropa till .. JK. Såsum än sat, 
så blust n upp, han kan äntliän blus upp pa fålk 
JK. 

blott adv. blått. Um än jär stängslskyldur blått u 
bärt för jård ällar för kräk JK. De andrä förlor-
dä [: fiskegamen] u fick blått u bärt bärg läivä 
JK. Jfr bara adv. 

blucka v. bluck [ap.], ipf. bluckäd, sup. bluck 
[ap.], 'varna någon utan att säga något, utan 
bara blinka och göra en bock eller nick på hu-
vudet med detsamma'. Hadd n bär gitt mi n 
vink älla bluck at mi! JK. Ja bluckäd änd at di 
jå, att u skudd tigä JK. Jfr blunka v. 

blund s. blurzd m. o.n. [kort sömn]. Mang netar 
har ja int fat siv a blund JK. Ja fick int någät 
blund i augu hail nati JK. Ta si ätt el. en blund 
el. läur MK. 

blunda v. blundä, blund [ap.] Sit u blundä u hall-
sivä [halvsova] JK(U). — Ja blundäd till a stund 
JK (U)). 

bhmka v. blunkä, 'blinka  åt ngn för att ge tec-
ken'. Jfr blucka v. 

blus s. blus m., bf. bitr sn [karl- och kvinnoplagg; 
arbetsblus]. Ja gar me än blåar blus pa mi va 
ivist n dag JK. Jfr bomulls-blus. 	s. blu•släiv 
[kvinnoplagg]. -lomma s. blu•slummå f. [ficka 
på arbetsblus]. 

bluttna v. bluttnä, pr. -ar, sup. =- inf. [bli blöt, 
mjukna]. Gröini bluttnar, blötna, svälla ut MK. 
När daigän har stat yvar nati i daigtrugä, så har 
han för de mästä blitt lausar el. bluttnä JK(U). 
— Bläir de någ slagg [snöslask], så bräukar de 
bluttnä upp u ga bårt [om "skinn" på sädes-
brodd] JK. 

bly s. blöi n.1) [metallen bly]. De snarmärkä, de 
jär av blöi OL. Ståipt blöi [stöpte bly] JK. Slä-
ku har vart tung sum blöi JK. 2) [spröjsverk i 
fönster, i äldre tider av bly]. Blöi ti finstabugar 
[hade man förr] JK. Jfr fönster-, stump- o. trä-
bly. -bly s. blöiblöi [fönster-"bly" (spröjsverk) 
av bly] MK. -båge s. pl. blöibugar [i fönster] JK. 
-hagel s. blöihagäl. -kula s. blöikäulå, pl. -år 
[gevärskula av bly]. -plåster s. blöiplå•star. -sägg 
S. pl. blöisäggar [sinka av bly, att sinka ihop 
söndriga kärl med]. -sänke s. blöisäuk [ap.], pl. 
-säykar [på torsksnöre]. 

bly a. blöir, blöiar, n. blöit, pl. blöi [ap.), komp. 
blöiarä. 1) [blid, mild, om väderlek, om luft (ute 
o. inne)]. De har vart väl rängnut, män annas 
så har vällaikän vart blöiar u goar JK. Än blöiar 
solskäinsdag pa vintam OL. Nårdn jä int just 
blöiar a si i dag, äutn de känns ret kallt i vädrä 
JK. Rygroti u vaitäsroti ha ret tat si nå i iss blöi 
vällaikän JK. Um de bläir någlä sånn blöi da-
gar, da bläir vör snart ev me snåidräivår JK. 

Vör har blöi u go haustar änd ti jaul sumli ar 
JK. De har vart blöit gutt vädar, sått de har just 
int behövts så mik vid [ved] JK. Vällaikän . . 
kan int bättar var pa iss arsns täid: blöit u lungt 
u fagat JK. Ja nå ha de kast um i vällaikän, så 
att nå har vör fat blöit älla lent JK. Lent u blöit 
i luftn OL. När de jär blöit i nårdn, da far vör 
summar MK. De bläir blöiarä u varmarä i väl-
laikän JK. De gynnar mästn kännäs läit blöit 
jär inn, tror ja (i nöistäuu) MK. Jär inn käns änd 
läit blöit. män när n puttar nasar äutför, da MK. 
—2) 'blödig; blyg'. De jä mästn så, att ja hit kan 
hald mi fö' gratä, när ja riktut tänka pa de, fö 
ja jä' mik blöjar i dän vägän JK. Han jär int så 
blöiar a si (=blyg) MK. De tösi ha jär så blöi 
a si ällar försäii [försynt] OL. Bräudi . . ha var 
tämliän blöi a si OL. -vinter s. blöivintar [blid-
vinter]. -väder s. blöiväylar [blidväder]. Visst 
kan de snart va gärt (ti kumm äut pa jårdi) um 
de bläir blöivädar u int så kallt JK. 

blyerts-penna s. blöjaspinnå, blöigaspinnå f., bf. 
blöiakspinnu. Äursäkt att ja skrivar me biöigas-
pinnå JK. 

blyg a. blöigar JK(U), f. blöigd [!], pl. blöig [ap.] 
JK. A källing sum int var så blöigd a si JK. Jfr 
bly a. (bet.2). -het s. blöighait. -sam a. pl. blöig-
sammä. Sån där blöigsammä ård [blygselsåran-
de ord]MK. 

blygas v., blöigäs, pr. blöigäs, ipf. blöigdäs. Ja 
skäms ällar blöigäs pa lantbräukäs vängnar JK. 
All sina ban, int blöigdäs di för varandrä, när 
di var nåkuä [nakna]JK. 

blygsel s. blöigsl f. Sånn mänskår, sum int har 
någ blöigsl äi si OL. 

blyna v. blöinä, 'bli milt väder' (säs alltut: blöi, 
blöit [milt]). Se bly a. 
blå a. bla.r, bla., blår, blå•ar, f blå., n. bla•t, 
blå. t, best. o. pl. bla., blå.. Än blåar bomulls-
blus; bla byksår JK. Blår yvaråck MK. Däu 
jäst hail blar, sum du frausar, han fraus sått n 
jär hail bla JK. A blat augä, sum a grain har gärt 
i skogän JK. Mang blå u grann läinstyckar [lin-
åkrar] JK. När värkä [virket] var sagä av mar 
skog . . så skudde int ligg pa si, för da blai de 
blåt u skämt JK (U). Di . . skrapar av allt de 
gamblä gräusä, sum jär äutslitä u blåt u janut 
OL. Rosår [blommor] . . blå u jausraudä JK. 
När . . ja käikt äut iginum stallsduri, så sag ä 
så blåt u mul u bäst äut i luftn, sått . . nå har 
vörr . . int langt till ovädar JK. De säir blåt u 
bäst äut i nårrvästn JK. De var så blåt, så blåt, 
älla så blat, så blat, sa de gamblä, i nådar u 
austar, sått ä var sum säi pa miltä [mjälte], sum 
än bräukar sägä JK. Jfr klar-, ljus- o. svart-blå. 
-aktig a. blåaktur.  JK. -brunn s. blå-brunn [i 
uttr.] Vask bäi blåbrunn'n u tårk bäi ungs-
munn' n sum Mor bräukt sägä, nära vaskäd någ 
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läitä, sum a tårkäd bäi späisn JK. -bär s. blå bär 
Ga ste u pluck blåbär MK. Tårr blåbär jetäs 

mot lausmagä MK. -bärsiglonge s. blåbärs-
glåygä m., bf. -yän [-blommor]. -bärsigröt s. blå-
bärsgråit [-kräm]. -bärslhage s. pl. blåbärsha-
gar [hage där det växer blåbär]. -bärsjkas s. blå•-
bärska• s [blåbär och mjölk]. -bärsiloppa s. blå-
bärskippå. De jär lind [ris] me bäri pa. -bärsi-
kulla s. bla•bii•rskullå. Var pa blabärskullå, vara 
ute och plocka blåbär. -bärsilind s. blå' bärslind 
m., bf. -n [blåbärsris]. (Vaccinium Myrtillus). 
Blåbärslindn, han har nuck glångäs av nå MK. 
-bärsiskog s. blå. bä•rskåug. När n gar i blåbär-
skog, da jär n ste [åstad] u pluckar blåbär MK. 
-frusen p.a. pl. bla•fru•snä. -hatt S. pl. blåhatt 
m., pl. -ar [blåklocka], Campanula persicifolia 

C. rotundifolia. -kall a. n. bla•-, blå. kallt [grå-
kallt]. I dag har vädrä gat pa nårdaustn u de har 
ret vart blåkallt JK. -klint s. blåklint (Centaurea 
cyanus). -klocka s. f. pl. blå klåckår (Campanula 
p.o.r.), nöiarä namn JK. Jfr blå-hatt, blå-tott, 
finger-tott, o. tumling-tott. -knobb s. pl. blå-
knåbbar, (Scabiosa succisa). -kråka s. bla• lera' kå 
blåkrakå JK, f., pl. -år. Svartblå till färgän u läit 
störr än Kaiår u läit mindar n Svartkrakår el. 
Rokar. Ha fins jär pa ladingar u sumrar (män 
int pa vintrar va ja vait) u int mik fullt a dum 
JK. [Jfr även namnet blåkråka om råkan på 
Gotl. (Hortling Sv. fågeln. s. 86)]. -kulla s. blå' - 
kullå. Kan nå L. lait ör någ därav sum däugar . . 
i ann fall så sänd ä at blåkullå [dvs, kasta bort 
det] OL. -kål s. blå. kå.l 	Blåkål . . jär mörk- 
blå i bladar u hudar — int ann ja valt — u blå-
kålshudi - — karväs sundar u kokäs kålsäu-
på pa. Ådläs sälln jär äutat JK. -ler s. blerlair 
[jordart]. -lucern s. bleclusä•rn 	-‘, (Medicago 
sativa). -målad p.a. f. blåmåli, n. blåmålä JK, pl. 
blå•må•lnä. [En plog] me blåmålnä stöirar u blå-
måli drekt JK. -plommon s. f. pl. blåplomår JK. 
-pära s. f. pl. blå. pä•rår [ett slags blåaktig pota-
tis]. -sippa s. f. pl. blå. sippår (Anemone hepätir 
ca). De namnä jär nöjt. Se fagning-blomma (blå,. 
-skalle s. pl. blå skallar (Scabiosa succisa). SQik 
pigu [lien], um ha tar av blåskalln MK. När di 
kummar äut, da skall sigdn skräuäs pa MK. De 
braids brid i nackän [på "blå-skallen"], så di 
blai slankuä, u så prövädäs sigdar pa de MK. 
-sur a. bla•säur [avskummad, lätt surnad 
(mjölk)]. -tarm s. bla•tarm [skällsord till ask-
kärling, se d.o.], pl. blatarmar JK, [tarmar av får 
o. getter]. -tofs s. pl. blåtåpsar (Echium vulgare). 
-topp s. pl. blåtåppar (Echium vulgare). -tott s. 
pl. blåtåttar (Campanula). 

blåa v. pr. blerar [blåfärga]. Gröitu blåar ällar 
gröitu gär säupu [soppan] blå JK. Gröitu biåar 
säupu, de bläir snart rängn JK. 

blåma s. blamå f. [blånad]. Ha sträimäd smör pa 

bär [bara] såsum a läiti blamå (så att de söintäs 
blat) MK. B. pa himlän MK. 

blåme s. blamä JK(U), blam [apJJK m. 1) 'när 
molnen på luften ser mörka o. blå ut' JK(ordl.). 
Kåss vickän blamä de liggar ner i austar i dag, 
de bläir visst n hall hopän snåi JK. De star n 
sånnar blamä i nådar, sått vörr far snart tåivä-
dar u lent JK. De liggar n sån blam i austar, så 
att de säir äut sum um vör far mair snåi snart 
JK. Nård blamä, sann tåi; sunn blamä nård snåi 
JK(ordl.). Jfr snö-blåme. 2) 'snål mska' (skälls-
ord)MK. 

blåna v. blånä. 1) 'bli blå, även om läik [lik]'. 2) 
[färga blå]. Gröitu blånar = smittar av sig så 
att maten blir blå MK. 

blångra v. blå ygrä. Blingrä el. blångrä ihop [se 
Några v.]. De jär så hopblångrä, att ä jär int 
gutt ti fa raidå pa de MK. 

blångrig a. blåygru [krånglig, trasslig?]. De jär n 
blångru sak MK. 

blår s. bla'r (glt), nu: blår (koll.), pl. bf. bla•rnar, 
blå•rnar 	[blånor]. När de häkläs, så de sum 
da gar ör själv läinä el. hampän haitar blamar 
el. blar el. blår. (De bästä de haitar läin, häldä 
[häcklat] läin) MK. Läinä kan häkläs så, att de 
bläir täu sårtars blår. För de sum häkläs ör fyst, 
av ändn pa tuppän, bläir sämst blårnar, me mäst 
skäv äi . . så bihövar dän bäst sårtns blårnar int 
kardäs, äutn di gar ti spinn äutn kardä. Män de 
blårnar, sum bläir, när n häldar pa de gråväst 
tännar pa häklu . . bihövar kardäs JK. Spinnä 
blår, kard blår JK. Ner di fick skill av [sluta] me 
läinä, da var ä ti ta ihop me u spinn blårnar, 
fastn daim bräukt di kard saigar av, förrn di 
spant dum OL. De jär såsum sätt äld äi blår 
MK. Så fort sum sätt äld i blår JK. Han jär så 
hastur u argar u knappsintar, sått de jär sum ti 
sätt älld i blår JK(U). De gamm rutnä spåntaki, 
um de nå fallt ner a snaikst [gnista] pa de, så 
var ä sum sätt äld i blår, så tårrt sum ä nå jär 
OL. Jfr skäkt-blår. -bössa s. blarbysså f. [lek-
sak]. -garn s. bla•rga.n (g1t), blå•rga'n. Blårgan 
spinnäs av blåmar JK. Blårgan — blargan sägd 
de gamblä — nyttädäs till äislet [inslag] fö de 
mästä JK. Till jausvaikar: förr nyttäd di blår-
garn därtill OL. -garnsllakan s. blårganslakän 
JK. -garnsllärft s. bleerganslär(v)t, -lärft, -le•rät, 
blarganslärft JK(U). Bad blårganslerät u hörr-
ganslerät, så blaiktäs de JK. Blarganslärft i ner-
dailn [i nedre delen av särken] JK. -garnsinerdel 
s. blårgansnerdail 	-, [nedre delen på. särk]. 
Blårgansnerdail u bomullsåpplar 	- di vä- 
väs ihop MK. -garnslrock s. m. bf. blårgansruc-
kän [spinnrock för blårgam] JK(U). -garnsisegel 
s. blå•rga•nsfä•gäl [användes förr på båtar]. 
-garnsiskjorta s. blerrgansskörtå f., -u, pl. -år, 
blå•rga•ns-skörtår. Ja har nuck slit äut mang 
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blårgansskörtår när ja var sårk, u ja huksar än-
nu, att ja skräiäd, när ja skudd ha någu nöi pa 
mi hälst, u kand  ä för puttskörtå JK. -garnslupp-
ränning s. blå. rgansuppränniyg [anv. i ryor 
(strandtäcken)]. -garnsiväv s. bla•rgansvä.v, nu: 
blår- [tyg]. -seg s. blar- (g1t), blå•rsaig m., pl. 
-ar [ullrullar], 'som kardas av blåmar och spin-
nes blårgam av'. -tåga s. bleerta• gå f. [ej övs., 
jfr tåga s.] 

blåsa s. Ma-så f., pl. bl.a sår, blå.  sår. De ränd upp 
a stäur blaså pa handi OL. Da blai a [hon] sjauk 
u blai hail full a blasår pa kruppän JK. Um än 
far blaså pa tungu, så har någän jaug [ljugit] pa 
än JK. De rännar upp någ sma bränd blåsår (el. 
blasår) pa dum [om bröd] OL. Jfr blod- o. piss-
blåsa. 

blåsa v. blasä, blas [ap.], pr. blasar, ipf. bles, 
bläis (ä), blast [ap.], bla•sädä, blasäd, sup. bla•-
sä, blas [ap.], p. pf. m. (av) bla•sn, -blastar, f. 
(av) bla•si, n. -ä, pl. bla•snä. 1) [om vind, luft]. 
Att ä int bläir äur [yrväder], nä dä kumma ti 
blasä. I dag har de blas fräiskt i nårrvästn . . ja, 
ännu haldar de pa u blasar lagli väl JK. De bles 
(bläis), u ja mol (citat) OL. Vörr skudd tyck um 
att de snåiäd läitä, börr de int blasädä JK. Än 
hall täim därättar blast ä allt så mik, sått lantär-
nu blast äut för uss JK. Så tyckt vör att ä blasäd 
lagli väl, sått ä skudd var kvännvädar JK. De 
har stört ner me rängn hall dagän u blas ret väl 
u i sunn' n JK. Ja har stat u mal äut i kväimi för 
de mäst um kväldar, när ä har blasä JK. Så 
hadd vör ännu någlä blasnä fyrstumblar u grän-
stumblar [-stubbar] där i skogän JK. 2) [utstöta 
luft, (om människor o. djur)]. Blas äld i späisn, 
blas pa äldn, säupu [soppan], blas i hånn MK. 
Dän han blasar i hånn [horn] MK. Ja gitt sta 
där läng nuck u blas u häikst ättar andn [flåsa 
o. kippa efter andan] OL. Kattu blasar [fräser] 
OL. Da har sårkar så rolit, nä di kan fa kattu ti 
blasä MK. Gässnar blasar [väser] u jär argä, år-
mar blasar OL. Hart däu håirt någän årm blasä? 
OL. 3) [blåsa med bälg]. Så bisto bondn en 
man i smidu ti jälp smidn blasä me smidbälgän 
JK. Särsk. förb. Blas av stövän [dammet] MK. 
Så liggar snåiän pa sedakrar um vintrar u int 
blasar av JK. Vör jär ret rädd för att tigli skall 
kumm ti blas av JK. Snåiän blast av vägän pa 
gaimaldu [slätten] igän JK. Sumli (tallar) har 
blast av um tvärs [tvärt av] mitt pa JK. Talln 
jär avblasn, stövän jär avblasn pa vägän, stövän 
jär avblastar av borä, ja har blas av än JK. 
Kvänni hadd blas nackän a si, när ja kåm haim 
JK. Gräni jär avblasi, håiä jär ret lagli tårrt u 
avblas igän JK. — Han blai så argar, män de 
blasäd bårt igän MK. Än hall hopän håi blast 
bårt JK. Bi sånn tillfällar blasar gänn all lai-
samhaitar bårt OL. — Blas imot [blåsa motvind] 

MK. — De var n go stårm, de, . . vaitn blast 
iginum u var tårrar middästäid igän JK. — De 
blasar in snåi, blasar in ginum finsträ. MK. — 
När kånnstackar jär uppsättnä bra . . u di int 
blasar kring JK. — Så blast de tallar kull ner i 
Kauprä Storhagar JK. De har a styck täun blas 
kull där uppä JK. Täun'n jär kullblastar el. 
kullblasn JK (1.1). U så hadd vör ännu a par sag-
stucktallar kullblasnä upp pa haidi JK. All kull-
blast kånnstackar . . JK. — Nå har o flaugi [vår 
flöjel] blas ner OL. När kånnstackar star bra äl-
lar int jär nerblast älla kringblast, da gar int 
rängnä äi dum någänting JK. — Kvänni ha blas 
sundar MK. De var ma.ng  träi sum var avblastä 
u sundablastä JK. — De blasar upp stöv i augu 
MK. U de int kummar ti blas upp äi någän an-
nan vinn JK. — Vaitn [vetet] blasäd ör u tårkäd 
um dagän JK. Da blasäd de duktut, sått vetu 
[vätan] blasäd ör fort, sått n kund fa räkä [räf-
sa] JK. — Blas äut jausä MK. Myssu blasäd äut 
i sjöän MK. Lantämu blast äut för uss JK. I 
kväld stårmar de . . sått finstri rakt skall blas 
äut JK. När russi had fat päust äut ällar, sum 
di sägdä, blas äut läitä, var de ti kåir igän JK. 
Kånnstackar, sum lag äutblast kring all jård JK. 
— blås-bälg s. bla•sbälg. I ställ för blasbälg nyt-
täs de vaiftår [solfjädersformade fläktar] OL. 
-väder s. bla•svä• dar n., bf. -vii•drä [blåst]. Gutt 
um stårm ällar blasvädar har de vart i haust JK. 
De var blasvädrä sum gärdä, att hit gröidn blai 
förstöirdar JK. Stor batar, sum bläir . . svårarä 
ti ro gani upp me i blasvädar JK. Än bräukar 
sägä, att sjoän har känning av blasvädrä, förr'n 
de kummar JK (U). 

blåsig a. bla•sur, bla•su, n. bla•sut. Vällaikän 
jär . . umböitlir u för de mäst blasur JK. Blasut 
u kallt JK. Blasut vädar MK. Vällaikän har vart 
rängnu u blasu nå än fjortn dagar JK. 

bläck s. bläck n., bf. -ä. Bläckä jär otjänlit ti skriv 
me JK. -flaska s. bläckflaskå f. 

bläcka s. bläckå f., bf. -u, pl. -år [vipa] (Vanellus 
cristatus). Stam u bläcku har vart söinliä snart 
fjortn dagar JK. Bläcku sag ja u• flaug u skräi 
sitt vanliä pi-vitt jär yvar i går mårräs fyst gang-
än för i ar (10/3) JK. Bläckår värpar fåir ägg JK. 
De jär n gammäl sängn . . : När Frälsan hängd 
pa kårsä, så tigd all fäuglar, män Bläcku kund 
int hald käftn, äutn ha skräidädä. Da fick a de 
till straff, att a aldri kan tig sinä, någän täim pa 
dyngnä JK. — bläck-ägg s. bläckägg n., pl. =, 
bf. -i. Aldri ja kan säi bläckägg (när de ligga på 
jorden) MK. Ja harväd sundar bläckäggi MK. 

bläcka v. bläckä, 'bläcka träd i skogen', säs all-
tut spaikä JK. Se speka v. 

bläckning s. pl. bläckniogar [i träd]. Bläckningar 
sär äutsoknar, män lauboar sär spaikningar JK. 

bläda v. pass. blädäs [lägga en tunn (trä)skiva 
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på]. Arar var förslitnä i lunu u skudd blädäs pa• 
el. föskoäs JK. 

bläding s. blä•diyg m., bf. -iyän, pl. -iygar, 'sädes-
brodd'. Vaitn säir äut fl bläi duktu pa säin stäl-
lar, fastn n säir läit gäular äut i blädingän JK. 
Blädingar fallar ner, u roti gar bårt JK. Jfr hav-
re-, korn-, råg-, säd-, sädes- o. vetes-bläding. 

blända s. bländå f. [blandsäd]. Blandå el. blän-
då = blandsed. De jär int' ann' b. MK. Jfr blan-
das. 

blända v. ipf. bläruläd. Soli bländäd augu JK. 
bländning s. blänniyg f., 'råg och vete, som växa 
ihop'. Ja skall sikt någ blänning. De haitar ryg-
blänning u vaitäsblänning, sum jär ätt u de samä 
el. ryg u vait(ä) ihop JK. Jfr råg- o. vetes-bländ-
ning. 

blänka s. f. bf. bläykå f., bf. -u [klar fläck på him-
len, glans (på tyg)]. Blänkå undar soli MK. Ja 
kumma soli ner i de klarnu ällar blänku, så far 
vör ännu säi na i dag JK. [Köptyg:] De kansk 
säir läit fäinarä äut någrä dagar, män ner blänku 
kummar a de, da jär ä släut me härlihaiti OL. 

blänka v. bläyk [ap.], pr. -ar, ipf. bläykädä, bläy-
käd. Ja fick a fiskfjäll pa nasar, ha blänkäd så 
mik, att . . MK. A vändplogskäivå sum lag i 
månskäinä u blänkädä JK. — Ja tyckar de gyn-
nar blänk upp nå (i vädret) MK. 

bläs s. bläs n., 'vit fläck i pannan och ner över 
nosen på hästar'. Vitt bläs, stort bläs, läit [litet] 
bläs JK (U). Dän stäutn, hästn el. kalvän el. mä-
ri har bläs el. stjänn [stjärna i pannan] JK. 

bläsa s. f. bf. bläsu [bläsig märr]. De läil bläsu, 
de jär sum a strålå MK. 

bläsen s. (m. bf.) blersn [hästnamn]. Prästn jär 
äut u kåirar me bläsn i dag MK. 

bläsig a. bläsur, bläsu, n. -ut, pl. -uä. 1) 'försedd 
med bläs' [om djur]. Än bläsur häst, a bläsu 
mär, a bläsut russ, täu bläsuä russ MK. 2) [röd-
mosig (av drickande el. annan vällevnad)]. Han 
var ret väl druckän, sått n sag ret bläsur älla 
raubläsur äut JK. I gamblarä täidn så hadd di 
nuck allt sitt öl så gutt u kraftut så att . . gub-
bar blai raud u bläsuä OL. Bläsur u bläsu, säs 
u um fålk, sum säir välm'ånäs äut: raudar u blä-
sur JK(U). Sat där sum a par välm 'ånäs fräuar, 
raud u bläsuä, äi n goar värmä u bäi n goar bra-
sä JK. Jfr röd-bläsig. 

blöda v. blöidä, bkrd [ap.], pr. blerdar, sup. b/09 
[ap.] Blöd nasar [blöda näsblod]; sarä blödar 
ännu; däu hart blöd ner kragän MK. 

blöja s. bläjå f., bf. -u, 'yllekläde, 5 kvarter långt 
o. 3 kvarter brett (till små barn)'. 

blöt s. blåit. Ligg, lägg i blåit; ha kyt i blåit; lägg 
nasar i blåit; hit värt att däu läggar däin nasar 
i blåit me MK. Lägg bärgfiskän i blåit JK. Nai, 
ja skall int var i blåit me-  (lägga mig i den sa-
ken) MK. 

blöt a. blautar, f. blaut, n. blatt (ä.), blytt (y.), 
pl. blaut [ap.], komp. -arä, sup. -äst. 1) 'mjuk'. 
Blautar hukådd [mjuk huvudkudde], blaut döi-
nå JK(U). Ha far hald si hin i värmän u ha 
yll imot ällar än blautar ulldok imot JK. Fö 
någlä dagar sen da kund n ännu kråm sundar 
sedi, så blaut var ha MK. De va ret blaut pann-
kakå MK. De var obigräipli blatt de vait ja (om 
en filt)MK. Ungfar han vill ha blatt u ungmor 
vill ha hart, u di kan int läikäs bäi si i sängi MK. 
Vör far ak blytt [mjukt] haim MK. (Sänghalm 
var) mik blautarä ti ligg pa än ti ligg pa rna-
drassar JK. Blaut sum miltä [mjälte] OL. 2) 
'blöt, våt'. Akajårdi jär så blaut av rängnä, sått 
de kan ingän kumm pa • na JK (U). Blautar buttn 
ällar ävjäbuttn OL. Pa lairu, där jär ännu så vat 
u blatt pa säin ställar, sått n sinkar ner JK. Sko-
gar jär för vat u blaut ti kåir äi JK. Hynsi skäi-
tar blatt [tunnt], de bläir ovädar JK. Jfr igenom-
o. lung-blöt. -foder s. blautfodar JK [hackelse 
eller kli fuktat med vatten]. -laga a. blautla•gä, 
-la.  g [ap.], [tämligen mjuk el. blöt]. De var n 
blautlag bå' ll, hardarä skudd n ha vart JK. Pä-
rår [potatisen] di jär nå blautlag(ä) u jär snart 
koktä JK. Möirjårdi ha jär laus u blautlag ti 
kåir pa, sått vangnar u kräki sinkar JK. Lairu 
jär nuck ännu blautlag ti arbet me OL. -mjölken 
p.a. f. blautmjölki [lättmjölkad (om ko)]. 

blöta s. blåitå f., 'mycket regnväder'. Nå blai de 
äntliän a blåitå (= mycket regn) JK. A par häc-
kar håi har vör äut i blåitu, sum int hant u bläi 
tårrt JK. Jfr skölj-blöta. 

blöta v. blåitä, blåit [ap.), pr. -ar, ipf. blåttä 
blditäd, sup. blå itä, blåit [ap.], pass. pr., bliiitäs, 
p.pf. f. (upp)blditi n. blåit si, pl. (upp)blåttä, 
-blåitnä. 1) 'blöta'. De-  far n blåit i kaffi de' 
(hårda skorpor) MK. Blåit kledar. Vör har blåit 
n lapp i brännväin . . JK. Hackälsä . . sum blåi-
täs u stråis mjöl pa OL. Ner de bläir bra blåit si 
[blött] me de (väitlök u brännväin) . . OL. 
Särsk. fdrb. Rängnä har blåit iginum MK. 
Blåit' ner si; nerblåitn el. -blåttar MK. — Kvinn-
fålki blautäd pa pannu u tinningar me slagvattn 
JK. — Lairu har blitt för oskaplit mik uppblåiti 
nå, så att ä jär rakt sum välling JK. Styvlår kan 
nuck nyttäs, um di bläir uppblåitnä el. uppblåttä 
MK. Jfr skölj-blöten. 2) även: 'flitigt konsume-
ra'. Bl. väl me brännväin el. kaffi MK. 

blötme s. blautmä m., bf. -n (g1t), 'blöthet'. 
blötna v.1 blautnä. De gynnar nå blautnä (bli 
blött)MK. Jfr bluttna v. o. följ. 

blötna v.2 blyttnä, pr. -ar [bli lös, mjuk]. Daigän 
blyttnar (bläir blautarä u skall mair mjöl äi . .) 
MK. De skadar hit, att di (packar) liggar äut(ä) 
i vetu, kansk att di kan blyttnä någä el. bläi läit 
mair laus ti hugg u sag äi JK. 

bo s. b& n., bf. -ä. 1) [hem, egendom, kvarlåten- 
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skap o.d.]. Di har ätt stort bo = stor algändom. 
Sätt upp bo MK. Sätt bo, skift bo, kumm i full-
sätt bo, ha fick hailt bo MK. De var slikt, sum 
di hadd mässi i boä MK. De var hänn [henne, 
hon], sum hadd gärt åid me boä MK. Di anmo-
dar någän ti raid upp i boä [dödsboet]OL. 2) 
[otyg]. Ett olycklit bo (pack)MK. De (gasungar) 
bräukar var a kinkut  bo ti fa upp älla fa ti livä 
JK. De där stå' ppar ti stumbläbrautan . . de jär 
a kinkut bo ti smäidä JK. A tunnland (betår) 
har vör tat upp, de jär a jävlä bo ti tulä u ta täid 
JK. Jfr o-bo. -fast a. båufastar. Äut i iss avkro-
kän, sum än olycklitväis har blitt bofastar JK. 
-förteckning s. båuföte•kniyg, -förtäckniyg 

Hald bofötekning [hålla bouppteckning1JK. 
-märke s. båumärkä n., pl. -märkar, bf. -märki. 
Jär i all strandsoknar har nick var gard sitt bo- 
märke. Fäi bomärke 	Förr, när ja bräukt 
strandi, känd ja till va ivist a bomärke jär i Lau 
u än hall hopän pa När. Ja skall rit av pa Fäi 
gardn, de gamblä hussböindars bomärki, sum di 
skärd äi säin stranddoningar u annas i sakar u 
ting. Lars Larsn skärd äi så jär 	Nils 
Jakup Nilsn 	; pa de väisä gik de till pa 
flair ställar ällar i flair gardar ti fa sitt namn in 
me de samä i bomärki JK. -sätta v. refl. båusätt 
si, pr. båusätta si, ipf. båusättäd si, p. pr. båu-
sättnås, p. pf. båusättar. Han jär bosättnäs el. 
-sättar pa Klinte MK. 

bo v. båu, pr. Mur, 2p. bart, ipf. båudä, båud 
[ap.], sup. båut. Däu bort nemäst bäi [närmast 
intill] JK(U). Ja, så va de n smid där ner i Laus-
böiän, sum bod mitt för Krussbackä JK. Så bod 
n ainsummän i stäuu JK. Bäi K. kund nuck ha 
vart bra ti bot för dum JK. Di matt ha bot läng 
pa dän plassn JK. -plats s. m. bf. båuplassn. En 
gard har bot i Storängi äutat När, sum ännu 
gamblä boplassn söins JK. -stad s. pl. båu-
stä- dar. Nuck livd di int äi sånn varm byggning-
ar el. bostädar äi lyks u fäinhaitar JK. 

bobbig a. f. båbbu [tjock]. Ha var så båbbu el. 
tjåckbåbbu MK. Jfr tjock-bobbig. 

bobin s. bubbi• n 	m., bf. -'n, pl. -ar, 'en inrätt- 
ning att snurra garn på, innan det kommer på 
rännvinden'. -stol s. bubinstol m., sum tainar si-
tar äi MK. [Se ill.] -ten s. bubbi•ntain m., bf. -'n, 
'större ten att nysta tråd på till uppränning' 

bobina v. bubbi•nä, 'fylla bobinerna med garn'. 
De bubinäs pa tainar u snmlilt pa spolar u•MK. 

bock s. buck m., bf. -än, pl. -ar. 1) = gaitbuck. 
[getabock]. Iss killingen de jär a hännå, dann 
jär n buck MK. Ja skudd väl aldri fa lug u låim 
a gait häit, sum ännu skall ha buck? JK. Gaiti 
ha rännd upp kring all väggar u vidd int vit av 
buckän JK. 2) = lammbuck (vanl. bagge). 
Smeknamn o. lockord: båckän, båckän! 3) 
[bildl.] De jär n buck (dummar, saktfärdur u la- 

tar kal, dräng ällar sårk) JK. Sit u dräg buck (um 
någän sum sitar u förargar si); nå kåm buckän 
äut (när n gynnar tret u grälä ättarum, när n har 
sit u dräg buck) JK. Sätt' buck u gär väit' augå 
[se arg ut?]MK. Spring(ä) buck (lek), [hoppa 
bock]MK. 4) 'regnmoln'. Bön [bara] de aldri 
kummar upp sånn läitn buck, så bräukar rängnä 
kunn rinn ör JK. Män så gynt ä söinäs häit u 
däit n muln sköilapp ällar n muln buck i luftn 
JK. U så gynt ä tomä [åska] mair u mair, u så 
kåm ä upp någ buckar ällar stackar austar ifran 
JK. 5) [träbock, ställning avsedd att uppbära 
ngt, t.ex. under bänkar o. bord, för tunnaxeln i 
vandringströsk, stativ som uppbär svarven, 
"stödben" i takstol, båtstöd, ställning att sätta 
fast träskoämnet i]. Ta häit buckar ti langborä 
JK. Buckar sum skall var till bredar [bräder], 
sum di skall sit pa OL. Buckar sum köln star äi 
[vid båtbygge]JK. När n da har fat träiskopac-
kän fast i buckän . . JK. 6) [i "repkärra": kloss, 
som håller tåtarna i sär, se ill.] Jfr blind-, 
get-, jul-, kojs-, lamm-, regn-, snor-, spänn-, 
stugu-, såg-, träsko- o. yr-bock. -bent a. buck-
baintar, -baint, pl. -baintä [om hästar]. Fylung-
än . . han jär läit buckbaintar pa hygrä bakbai-
nä JK. Än buckbaintar häst jär kinkur ti skoä 
JK(U). -galen f. buckgali JK, 'brunstig' [om get]. 
-horn s. back- älla gaithånn. -hov buckho JK, 
[slags missbildad hästhov]. -killing s. buck-kil- 
liyg [hankilling]. -skog s. buckskåug 	[fyr- 
kantvirke till "bockar" och "spärrträn" (i byg-
ge)]. -spärr s. buckspärr [takstolar med "boc-
kar"]. Spärr . . nå för täidn, sum för de mäst jär 
äutn buckar JK. -väderlek s. buckvällaik •.• •.• - 
[ostadig väderlek]. De jär buckvällaik, u såsum 
de jär fagat u solskäin u säir äut ti bläi gutt vä-
dar, så kummar de n buck, sum hällar ner me 
rängn JK. 

bock s.2 buck m., bf. -än [gärs, Acerina cemua], 
en småfisk i möiri; di gar u basar si i läinråitår 
MK. Buck var n sårts sma svartgra fisk, um ja 
int minns galä, knaft så stor sum strämming, 
sum fanns i Lausmöir u hälst Ganna-träsk, sum 
de var fullt av grastain, u när ja var sårk u vatt-
nä var varmt, så rustäd n där u to buck me hän-
nar bäi grastainar JK. 

bock s.3 båck m., bf. -än, pl. -ar [fel]. De bläir n 
båck fö skaffan, um än glåimar bårt någän [vid 
kalas] JK. 

bocka v .1 buckä, ipf. buckäd, buckt [ap.] 'buga 
sig', [mest refl.] Kungän u dråttningi buckäd u 
vinkäd, när vör buckäd uss för dum JK. Ner du 
hälsar pa någän, skatt u buck di vackart OL. Än 
[man] skudd buck si u säg Jissu namn när n gick 
förbäi körku JK. Gästar buckäd u näigäd si at 
bräudparä u sägd bräudparäs skål JK(U). Klau 
än kast vid . . de skall go rygg till, för n skall 
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buck si så mikä JK. U int kan ja buck mi, äutn 
ja skall han käpp i handi JK. När ja buckäd mi, 
så kåm de ti värkä JK. Da buckt n si ättar fämti-
öringän JK. Buck si fram MK. 

bocka v.2 buckä, pr. -a [i förb.] Buckä si till (ovä-
dar)MK. De bucka si till el. båcka si till ti ovä-
dar [mulnar hastigt] JK. 

bockig a. buckur, n. buckut, båckut [molnig]. 
Luftn säir så buckur äut, stor svart äigalluä 
moln OL. Luftn säir så stackur ällar buckur äut, 
så de säir äut sum ä snart bläir haust OL. De 
tror ja int, att di gar äut u sättar i nat, de jär så 
buckut u stackut MK. De har vart buckut u 
rängnskvättut va ivist n dag JK. De säir så 
båckut äut, sått de bläir visst någ ovädar snart 
JK. Jfr mörk-bockig. 

bockning s. buckning f. [bockande]. De jär a sån 
olyckli buckning ti ta upp sed [säd]MK. 

bocksera v. bukserä. Sta u buckserä, stå och 
bocka sig och göra sig förnäm och inställsam 
och krusa för någon. De var märkvärdut va däu 
stost u buckseräd för han SK. 

bockserning s. pl. bukse rniygar. Int någ fjäsk u 
fjäs u int någ kräusningar u buckserningar JK. 

bod s. båud f., bf. -i, pl. -ar. 1) [strandbod o.d.], 
'fiskbod'. Astu E. har sätt upp a bod där nerä 
pa sitt skiftä (de jär fö rästn dairäs strandbodi, 
sum sto ner bäi Nabbu) JK. De var så obeskriv-
lit kallt um ladingän, så att vör mästn skudd 
fraus i hel um netnar i bodi [i strandboden] JK. 
Da kund n int fa bain av strämmingän äutä, för 
da frausar gani ihop, da matt n gär bras pa i 
späisn hin i bodi, u bjär gani in där JK. 2) 'han-
delsbod', ["affär"]. Ga äi a bod el. pa  tårgä u 
kaup matn JK. Kaup fårduä kledar i bodar JK 
(U). 3) ["bo", (friplats) i lek]. Vör la ikä.d  kaprå 
[kapare] u hadd bod äi Bönd luku [en grind på 
kyrkogårdsmuren] MK. De var n bit av äisväti 
[isplanen], sum haitäd bodi, u sum var fräi [i le-
ken "kapare"] JK (U). Förr n di har hinn i bod 
SK (U). Jfr bråk-, garn-, handels-, järn-, köp-
mans-, ligg-, lots-, lång-, mellan-, mjölk-, snic-
kar-, strand-, vagn- o. ved-bod. -dörr s. f. bf. 
bod-duri [dörr på strandbod]. Ja yppnäd bod-
duri u käikäd äut JK. -fröken s. båudfrockän 
[kvinnlig expedit]. -gång s. pl. båudgaygar 
[gångarna mellan strandbodarna]. Di skåjäd ner 
i bodgangar hall netnar MK. -knut s. båud-
knåut m., bf. -n, 'ändan av en "ri", som sticker 
fram vid boddörren', (=bod-nucka). Strand-
bodnykln lag pa bodknäutn ättar gamblä vanli-
haiti JK. -lager s. n. bf. båudla•grä [varulager i 
handelsbod]. -mamsell s. f. bf. båudmamsälli 
[kvinnlig expedit]. -nucka s. båudnuckå f., se 
bod-knut. -skuld s. pl. bodskuldar JK [skulder i 
handelsboden]. -nyckel s. båudnykäl. -slagare 
s. båudsla•garä, 'den som slår bollen [ut el. in i 

boet, i spelet] "långbod" '. -tak n. bf. bodtakä 
JK [på strandbod]. -varor f. pl. båudva• rår [va-
ror i handelsbod]. -vägg s. båudvägg f., bf. -i, pl. 
-ar [på. strandbod]. Häng upp tain'n u patjan'n 
pa a bodvägg JK. Undahaltuä strandkalar . . 
sum sto u styttäd bodväggar, u gärd ovädar JK. 

bodd s. bådd m., bf. båddn, pl. -ar. 1) 'huvud', 
som för det mesta säges till el. om  barn. Nå gyn-
nar o [vår] läil sårkän fa hår pa båddn JK. Ha 
hadd n krullur bådd, ha (om en docka med hår) 
MK. [Bildl.] Ha har bitt um skått av dän läil 
båddn (en liten Cactus) MK. 2) [huvud på större 
fiskar: gädda, id, sik, torsk]. Daig a kånnmjöl . . 
läggäs äi båddar, sum haitar kruppår. Så hup-
päd am n (äid) upp, u båddn to mi läik i pannu 
JK. De sat börr själv skallar el. båddar pa kro-
kar [av torsk] JK. 3) [kålhuvud]. Kålplantår . . 
läggäs kring me släkå . . för ti fa . . stäur båd-
dar el. hudar JK. Jfr flundre-, id-, kropp-, kål-, 
lever-, sik- o. torsk-bodd. 

boddig a. båddur, f. båddu, n. -ut, pl. -uä, 'nöt, 
lamm, getter utan horn', [kullig]. Båddur stäut-
kalv, båddu ko, bådduä naut. Baggän, gaitbuc-
kän jär båddur, ko-i, eji, gaiti jär båddu MK. 
Bjaurar . . var di för kramp, då kåm hatar ti säi 
så bådduä ällar trubbuä äut OL. Di jär för de 
mäst bådduä el. äutn hånn, bad baggar u ear JK. 
Båddu, namn på kullig ko. 

boddra v. båddrä, ipf. båddräd [slå el. kasta stöt-
vis]. Ja har nå stat u dåbbrä ällar båddrä . . äl-
lar klau stumblar um dagän JK. Di båddräd me 
bålln pa takä MK. 

boe, se alskog-, ardre-, by-, djupdys-, eke-, gar-
de-, grannlag, kapells-, klinte-, lands-, lau-, lye-, 
pastorats-, socken-, stads-, stånga-, vår- o. väng-
es-boe. 

boen p.a. se lätt- o. tung-boen. 
boett s. båjätt, bujätt « m. [på klocka]. Jfr 
ut(an)-boett. 

bofink s. bofink. 1) [fågel]. 2) skällsord MK. 
bog s. båug m., bf. -än, pl. -ar. 1) [på djur (häst, 
nöt, får)]; kyt, sum ruskar, liggar yvar frambai-
ni MK. Smallar [smal] yvar bogar JK. 2) [på 
fartyg]. När n siglar pa sjoän, da gar n pa dän 
ällar dän bogän ällar läggar kring pa dän bogän 
JK. Da gar ä, så skyrn [skummet] star um bo-
gän JK. [Bildi. De gick pa annar bog än han 
tänktä MK. Skudd ä ha tat pa dän bogän, da 
skudd ä va riktut laisamt (med mässlingen) JK. 
Jfr kalv- o. lamm-bog. -blad s. båugblayl n., bf. 
-ä [skulderblad på nöt]. -blod s. båugblåud. Krä-
ki har bogblod, sär mor JK. [Felskr. för -blad?] 
-gris s. båugräis m. [gris som diar vid bogen]. 
-balt a. båughaltar, ä. båugaltar, pl. -haltä [om 
hästar]. Russi jär boghaltä JK. -hälta s. boghäl-
tå JK(U). -knapp s. m. bf. bogknappän JK(U), 
[ledknapp 1 bogen]. -lam a. pl. båugla•mä [om 
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hästar]. Russi jär boglamä. -spröt s. m. bf. båuk-
sprotä, -spröitä. -stad s. m. bf. bogstadn JK(U) 
[ =lok-staden (på hästar)]. -sår a. pl. bogsarä 
JK(U) [såriga, ömma i bogarna (om hästar)]. 
-tryckt p.a. pl. bogtrycktä [tryckta i bogen av 
lokorna (om hästar)]. 

boga v. båug [ap.], [i förb.] b. in [ge bra inkom-
ster]. Så väid int tårkän bläir galit för uss, så 
kummar de nuck ti bog in (med betodling) JK. 
De bogar in bra de (t.ex. fiske el.d.)MK. 

bogla s. bOuglå f., pl. -år, 'vattenbubbla'. De jär 
så mik boglår pa vattnä JK. Nå slucknäd de 
boglu = gick sönder JK. Gär boglår, blåsa såp-
bubblor MK. Jfr såp-bogla. — bogle-het a. bo-
gälhaitar, n. båuglähatt [kokhet]. 

bogla v. boglä. De boglar pa vattnä el. vattnä 
boglar [bubblar] MK. 

bok s.1 båuk m., bf. -än, f., bf. -i, trädet o. virket 
(Fagus silvatica). Um ja int missmitmar mi, så 
skall de visst finnäs a ällar en bok pa Närs körr-
gard, u de jär de aind boki, ja vait jär um kring 
JK. Di (taldrickar) var svärvnä av bok ällar bö-
kä OL. 

bok s.2 båuk f., bf. -i, pl. böikar, bf. böiknar. Ro-
liä böikar. De var ret bra böikar allihop tå läs äi 
JK. När de rängnar i ypi bok [under gudstj.], så 
bläir de rängn hail viku JK(U). Ga me boki 
["gå med boken", när ungmansdrängen går 
fram till brudgummen med psalmboken] JK(U). 
Jfr evangelie-, gåv(o)-, kyrk-, läkar-, läse-, 
märk-, notes-, ord-, par-, plån-, psalm-, roman- 
o. vis-bok. -auktion s. bduka•v fan 	pl. -ar 

-. -blad s. n. pl. bf. Mukbla•di. -bänk s. m. 
bf. båukbäykän, 'bräde på en kyrkbänk att läg-
ga psalmboken på'. -förning s. båukföirniyg f., 
pl. -ar [i banken]. -handel s. blåukhandl 
m., bf. -n. -hållare s. Mukhållarä m., bf. bduk-
hållan. -stav s. båuksta.v m., bf. -än, pl. båuk-
stavar. Ja gynnt läs älla känn bokstävar, när ja 
fylld qäks ar JK. Ja far stav så gutt ja kan u för-
söik u int sätt däit någän bokstav sum int håirs i 
talä JK. -stavstljud s. bdukstavsjaud n., bf. -ä. 
De tyckar ja jär de retästä till skriv ättar sum 
bokstavsjaudä jär i årdi JK. 

bok s.3 [Lädret blötes, rullas ihop, en tyngd läg-
ges på:] detta kallas ligga i bok (bok läder) för 
att bli bokä, d.v.s. lätt att arbeta, halvt om halvt 
torrt (skom.) MK. Ligg' i bok (om läder) under 
stockar o. stenar för att bli ginumbokä MK. 

boken a. båukän, f. -i, n. ä, pl. båuknä, 'som bör-
jar övergå till förruttnelse' (säges för det mesta 
om frukt). Äpplä jär bokä JK. Boknä pickår 
[småpäron] u äppäl MK. Jfr halv-boken. 

bokna v. båuknä. 1) [börja ruttna (om frukt)]. 2) 
[mjukna]. Lägg maltä äi a kär u så häll varmt 
vattn pa . . , så fick de sta u boknä läitä OL. De 
skadar int . . att di (packar) liggar äut(ä) i vetu 

[vätan], kansk att di kan blyttnä någä u lissum 
boknä läitä JK. 

bolag s. båula g n. Ga in bolag, ga i bolag me 
någän, går bolag, ga ör bolagä MK. Än inrätt-
ning fl braut stumblar me .. u dän jä vör int 
mindar än säks styckän um i ätt bolag JK. Jfr 
kör-, skvaller- o. sprit-bolag. 

bolde s. buldä m., pl. -ar. 1) 'böld'. Ja kan int 
bräid pa hudä, för ja har n buld i nackän JK (U). 
Ryggråit el. smörrbröituggå mot buldar jär bra 
JK. 2) buldar = tuvor (små?) [skämts.?]. Jfr 
blod-, katt- o. spik-bolde. 

boll s. båll m., bf. bålln. Vörr skall ste u spel båll 
(=pärk) JK; [vanl. = pärkboll, en boll av får-
skinn, skuret i fyra segment ("skär") och stop-
pad med hästhår, med en korkbit innerst]. Di 
sum had lust me pärkän, di had g-äinäst tak i 
bålln OL. Jfr garn-, skinn-, snö- o. vänder-böll. 
-krunge s. bållkruygä m., bf. -än, 'nystanet i en 
boll', [bollkäman]. Bållkrungän, sum jär av russ-
ull . . JK(U). -lek s. pl. bållaikar JK(U) : väd-
drä u spel pärk . . u langbod u bållstå. -skär s. 
bållske.r f., bf. -i, 'bollruta' [segment]. -stå v. 
ballstå, 'en lek med boll'. En har fyst bålln 
(t.ex. ute på en väg) u så jär de andrä så mang 
sum hälst, a visst avstand framförä, u så skall 
dän sum har bålln, försöik u träff älla sväid 
[bränna] någän sum star framförä. Träffar n 
intä, så rännar daim, sum jär framförä, så mik 
di kan, u dän sum har kast me, ti däss n far tak 
i bålln. Da ropar han "ballstå!" Da stannär 
daim, sum jär framförä, u da sväidar ällar kastar 
dän, sum jär bakför igän, u träffar n da någän, 
da far dän ränn ättar bålln, sum bläir träffän 
älla svidn, u rop ballstå JK. 

bolma v. pr. bålnzar 	Stainkulråikän bålmar 
kring MK. 

bolna v. båulnä, båunä (ä.), pr. Mulnar. 1) 'om 
träsaker, som svälla ut av fukt'. Duri [dörren] 
har bolnä, sått ha gar int till JK. Häll vattn i 
spanni, så kummar di ti bolnä u bläi tetä JK. 
Nå har batn bolnä äut u tetnä JK. Bredi [brä-
derna] ha bonä älla bonä si MK. Väisarjauli di 
jär av träi u di bolnar da, när de modar vatvä-
dar u jär vatvädar MK. 2) 'bildas var, vara sig'. 
Buldn gynnar bonä MK. Buldn bolnar älla bol-
na si, de gynnar nå bolnä si MK. De skall fyst 
bolnä, förrn de rinnar ör MK. 

bolning s. bOulniyg m., bf. -vän, f., bf. -i, [varbild-
ning]. Ga ti bolning, om en svulst som börjar 
bli vari JK. Ha fick än bolning i larä, u da hadd 
a kumm äut för någ galä, sägd fålki JK. 

bolster s. bålstar •.• [bolstertyg, -var]. Fäint töig 
till sängkledar, såsum bomullstöig nå kan varä 
MK. Alldeles nytt [ord] (1902) MK. -dyna s. 
bålstadöinå [dyna av bolstervar]. -kudd s. bål-
stakådd m. [kudde av bolstervar]. -var s. bålsta- 
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var. Alldeles nytt efter svenskan (1902) MK. 
bom s.1 båum m., bf. -än, pl. -ar. Ti väg [väga] 
me stängar u bomar. Pa ställningsräckår slas 
knapar, sum bomar liggar på u så in pa mäum, 
. . bad haspän u bomän skall späikäs säka(r)t 
fast [på byggnadsställning]. Sätt bomän förä 
[som stänge, vilande i klykor, innanför ladu-
dört]MK, HG. JK. Sätt inum lås u bom MK. 
De klainästä grainar el. bomar [om ved] JK. Jfr 
drag-, ful-, på-, röd- o. slå-bom. -gång s. m. bf. 
båumgayän, pl. -gaygar [omgång av bommar på 
en byggnadsställning]. När n har kumm så där 
umkring täu u a halv 	[aln] haugt me mäurar, 
så skall de ställningar upp, u än har hinn ti fyst 
bomgangän, da graväs de ställningräckår ner . . 
ifall mäum skall mäuräs så haugt u skall mang 
bomgangar äi JK. 

bom 8.2 bumm. Han skjaut bum mästn jämt till 
OL. Int hadd n någ inträss för saleän . sått där 
gick ja u• bumm JK. Alltut så blai ä någän val 
strämming . . fastn de nuck kund ga bumm 
iblant u• fö'stas JK. 

bom 8.3 se kyrko-bom. 
bombasäng s. båmtnasäyg [en sorts tyg]. 
bomma v. blåumä, pr. -ar, ipf. båumäd, sup. båum 
[ap.]. 1) [bomma till]. Pa dän byggningän där 
var a dur, dän had di ret bom, så säkart var a 
tillstängd OL. 2) [i förb.] bomä pa • [sätta var-
pen i väven (veva varpen på bommen)]. Ja minns 
nä ja va sårk så va vör träi styckän nä vör bo-
mäd väv pa, en haldäd i rumpu u ätt bomäd pa• 
älla rulläd pa • ganstuckän u ätt raidäd skaidi 
iginum JK. De gamblä nyttäd fö' de mäst raid-
kamb när di bomäd pa • JK. 

bomull s. båumull m. [bomull, bomullstyg]. 
s. båumullsblws [arbetsblus av bomull]. 

-byxor s. pl. Pa summan . . nytta n bomullsbyk-
sår JK. -dyna s. pl. båumullsdöinår [bolster av 
bomullsty]. -dynvar s. båumullsdöinverr [dyn-
var av bomullstyg]. -garn s. Mumullsga-n. U så 
skall vör kaup bomullsgan ti bind slingår av, för 
de jär bättar än läingan, sum kvinnfAlki har 
spinn till uss förr, u bomullsganä fiskar bättar 
än läingan JK. Notar bindäs iblant av bomulls-
gan u iblant a hampgan JK. Ganä, sum n bin-
dar (flundrä)nät av, jär fäint bomullsgan, nuin-
mar förti, träitvunnä, ällar ännu fäinarä, num-
mar åtti, säkstvunnä JK. Till nät-tjanar har ja. 
nyttä trättisäkstradut bomullsgan JK. -garnlhär-
va s. båumullsga•nhärvå. -garnslinga s. baum-
ullsgansliygå [fiskegarn av bomullsgarn]. -hå sa 
s. båumullshu• så f., pl. -år [-strumpa]. -kläder 
s. pl. beiumullskle•dar. -kolla s. båumullskållå 
[-kjol]. -lärft s. bcfumullslerät, -lär(v)t, -lärft. 
Far u hans kamrater var di fyst, sum kaupt bom-
ullslärft u söid sjägäl av JK. -not s. Mumullsnå ut 
f., pl. -ar. Hampnotar jär tyngar än bomullsno- 

tar JK. -reve S. pl. bomullsrai var JK [reve till 
torskanglor, av bomullsgarn]. Förr var de hamp-
raivar, nå jär ä bomullsraivar JK. -skjorta s. 
båumulls-skörtå f., bf. -u, pl. -år. -skört s. Mum-
ulls-skört n. [-kjol]. -slinga s. båumulls-sliygå f. 
[fiskegarn av bomullsgarn]. -snöre s. pl. baum-
ulls-sniiirar. -spene s. pl. båumulls-spi•nar [" spe-
nar" (på fiskegarn) av bomullssnören]. -sudd s. 
båumullsådd. När n har åirnvärk, jär de bra ti 
sätt n bomullssådd i åirä JK. -telne s. båumulls-
tja•nä m., pl. -ar [nättelne av bomullsgarn]. -tråd 
s. bomullstrad m. Ränn upp en bomullstrad o. 
en ulltrad (vid väv)MK. -tröja s. båumullstråjå 
f. [bomullsrock]. -tvinna s. bomullstvinnå f., 
'tvinnat bomullsgarn'. -tyg s. båumullstöig. -tög 
s. båumullstaug rtög" av bomullsgarn]. -under-
byxor s.pl. båumullsundabyksår — -. -un-
dertröja s. båumullsundatråjå. -uppdel S. pl. 
bomullsåpplar -sb - [övre delen av en särk]. 
-uppränning s. båumullsuppränniyg [varp av 
bomullsgam]. -vadmal s. bomullsvammäl JK = 
halvylles-vadmal. -väv s. bomullsväv. De jär n 
bomullsväv, sum di har pa MK. 

bonde s. båundä m., bf. båundn, pl. böindar, bf. 
böindnar. 1) [lantman, hemmansägare, åbo]. De 
jär ätt dålit yrkä ti va bondä JK. Dän sum skall 
var bondä nå för täidn, han skall var läik så ler-
dar sum prästar var förr u ingän dumskalle JK. 
Såsum bi Kauprä ällar vickän gard sum hälst så 
haitar de, att där har vart ällar jär duktuä böin-
dar OL. All partar, sum hårrdäs till gard'n, bad 
böindar u inhöisäs JK(U). Så jär de int hältn av 
badä böindar u arbetskalar sum bräukar strandi 
mot va di gärdä OL. Böindnar di svärar yvar 
dum (tjänstmännar) u yvar dairäs launar JK. 
Vackat känn [korn] . . så att vör sälar de för de 
mäst haim ti böindar ti sakånn [såkorn] JK. U 
så sär da härrar, att ä jä böindnas skuld, att sko-
gän bläir avhuggän JK. De gar int så let ti inbil 
böindnar, att rävar värpar ägg JK. 2) 'husbon-
de', [husfader]. Av säin aigi hustrå far n hait 
bondä, t.ex. Bondn han jär int haim nå, u kum-
mar int haim förr n i kväld OL. Jär ä någän tjä-
narä ällar laigfålk, sum någän frågar, så svarar 
di: "De jär bäst ti fråg bondn um" OL. Va jä 
nå bondn självar da? MK. Tyck um mjölk de 
bräukar bondn u gärä MK. Vör ha bondn ste u 
malar jå MK. Sen da gick bondn bårt (Gannar-
mor om sin man) MK. L., han var da bond bi 
Halsrä OL. Halsräbondn MK. Finä blai bondä 
u aigarä av gardn JK. Ja jär häud [huvud] u 
bond i mitt häus JK. Saningsman'n var alltut 
bondn självar, när n sad [sådde] för hand JK 
(Ii). "Ja", sägd n (far), "fyst nä ja blai bondä, 
da va iss akan sa(ä)n [sådd] me ryg" JK. Där 
fick di sit u gno u bind slingå ti lducku blai täi 
um kväldar, da gick bondn i häus, u da fick 
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drängän ga me förstas, för ti jälp till u gi kräki 
natjetå OL. bond-barn s. bond ban OL. -bröllop 
s. båundbryllaup. Ja skudd skriv um bondbryl-
laup, har ja tänkt JK. -byggning s. båundbygg-
niyg. Iblant när dain sokni vågäd mot dannu, så 
räckäd int am n stäuå till ällar en bondbyggning, 
äutn de skudd var täu JK. -böna s. pl. båund-
bo. når, -bönnår. Bondbönor kokäs bönnsäupå 
pa, mäns di jär gröinä JK. Di (Far u mor) har 
mal bondbönår ti kräki JK. -djävul s. båund-
djä• väl. A par gangar i Stockholm fick ja hait 
bond-djäväl JK. -dotter s. båunddåutar, pl. 
båund-döitrar. -dräng s. båund-dräyg, Mun-
dräng. -dyvel s. båund-döiväl [bondeprat, 
-gnäll] Slikt bond-döiväl de ha väl L. håirt förr 
av mi JK. -folk s. båundfålk n., pl. bf. -fålki. 
När ja tjänt i Gardä a par ar bäi L.K., så gick 
bondfålki där i körkå för var sundag JK. -för-
stånd s. båundföstand. Allt arbet gick ätta bond-
fö'stand u ätta sum faffar u far hadd gärt JK. 
-griller s. pl. båundgrillår. De förbaskadä bond-
grillår kummar yvar n OL. -gubbe s. båund-
gubbä, pl. -gubbar. De var sum än bondgubb, 
'ägd, när . . JK(U). Vör var någlä styckän bond-
gubbar, sum slo o klok skallar ihop JK. -gård s. 
båundga•rd m., pl. -ar. Mårmår jär jä uppföid 
bäi n räikar bondgard JK. Ännu så jär de fäir 
partar el. bondgardar bäi Hallsrä, män de jär 
just int så mik läng sinä så var de fäm bondgar-
dar där JK. Sumli bondgardar, sum liggar av 
storvägar, kan int kumm kåirnäs äut pa hail 
vintrar iblant JK. -hem s. båundhaim. Ja för 
min dail jär uppföidar äi . . a bondhaim JK. 
-hjärta s. bondjärtä (skom.), klappstajn (en grå-
sten) ällar bondjärtä, för de jär hardt sum gra- 
stajn. -hushåll s. båundhäusald 	n., pl. =, 
bf. båundhäusaldi 	Ja har så mik ti gär, 
sum pa mang ställar ällar bondhäusald di jär 
täu duktuä kalar um ti äutret . . JK. De gamblä 
kardningi u spinningi kummar bårt mair u mair 
i bondhäusaldi JK. -knep s. båundkni• p. -kvinn- 
folk s. båundkvinnfålk 	(pl.) -kärling s. 
båundkälliyg f., pl. -ar [-hustru]. Gretä blai gift 
ti M. u jär bondkälling där JK. De var strunt för 
bondkälling, sum int kund söi . . a årrdäntli 
skörrtå ti kalar JK. -mage s. båundma• g [ap.]. 
Fårm äi si läit mat, sum än bondmag int alls jär 
kinkur me JK. -mat s. Mundma.t. Vanlir bond-
mat. -part s. pl. bondpartar JK. Täu bondpar-
tar jär i sokni, sum bod straks bäi si JK. -pika s. 
båundpäikå f., pl. -år [bonddotter]. -praktika s. 
f. bf. båundpra•tiku. Säibill spådomän ällar 
bondpratiku JK. -sed s. m. bf. båundsi• dn. Um 
ätt härrskap kummar äut pa land . . u int jär 
van bondsidn . . JK. -son s. båundsu.n. (Måf-
far) han var föidar bäi Kauprä u bondsun där 
JK. Någän end bondsun har nuck lust u kan  

bräuk strandi JK. -sork S. pl. bondsårkar JK. 
Bondsårkar skall u agger härrar JK. -stuga s. 
bondstäuå f., pl. -år JK. Så var ä laikstäuå u dans 
äi någu bondstäuå JK. -stånd s. n. bf. båundstån-
dä. Bondn Andas Danjälsn . . yrkäd pa fålkskol-
år . . u fick Bondstå' ndä till hald mässi [med sig] 
JK. -ställe s. båundställä, -ställ [ap.], pl. -ställar 
[bondgård]. De var n provryttarä, sum fick 
kvarter pa a bondställ n gang JK. När n bläir 
giftar fran a räikt el. förmöig bondställä JK. Jär 
äut pa landä pa bondställar . JK. -tåg s. n. bf. 
båundtå•gä [bondetåget i febr. 1914]. -tågsidag 
s. m. bf. bandtå•gsdagän (d. 5 febr. 1914). 
-änka s. båundänkå f. Lains de var, så hadd n 
fat augu pa a bondänkå, sum u hadd fat tyck för 
han OL. 

bonde s.2 se vit-bonde. 
bondska s. båundska, båunskå f. [bondspråk]. 
Di had skriv a historjå i GA pa gåttlänskå älla 
bondskå JK. Prästn jär otjänli ti skriv bonskå. 

boning s. boning m., pl., båuniygar [bostad]. Där 
har ham sin boning MK. Jfr huvud- o. kläd(es)-
boning. -skum s. n. pl. bf. båuniygsräumi. Kyldi 
gick iginum någ varstans u de frausäd inn äi bo-
ningsräumi um netnar JK. Pa 80:ti u 90:ti talä 
kåm böindnar till hald säin boningsräum u nöi-
stäuår för go u fäin ti dans äi JK. 

bonka v. båykä, pr. bånka, ipf. båykäd, sup. båyk 
[ap.], pass. pr. bånkäs, [banka]. De dunsäd u 
bånkäd pa duri u all stans MK. Astumåffar sto 
u bånkäd pa sitt bäihäusä [bihuset]MK. När de 
har blitt ungar i äggi, så skall de int slas el. bån-
käs u buldräs, för da dåir ungar i äggi [om gås-
ägg] JK(U). Särsk. förb. Hart däu bänk tullar 
äi? MK. — När de vat sedi [våta säden] liggar 
pa n hög pa luftä, så bånka n el. tryckar lissum 
ihop na läitä JK(U). 

bons s. båns ml) 'säges om runda saker, [t.ex.] 
äpple; ngt stort, klumpigt'. 2) 'fisk i myrar', "så 
innast stäur skallar". (De kännar ja int till JK) 
MK. Jfr brands- o. äpple-bons. 

bonsa s. bånså f., 'ngt stort klumpigt'. Ha säir äut 
sum a stäur bånså MK. De var a bra b. de (stor 
tjock piga) MK. 

bonsig a. bånsur, f. bånsu JK, (om folk) 'tjock o. 
knubbig; tjåckt klädd, otymplig'. A bånsu päikå 
MK. Bånsu el. dånsu källing, tjock fet fruntim-
mar JK. 

bord s. ber rd (ä.), båurd, båur n., båurdä, båu-
rä, ä.dat. bårdi, båurdi -, pl. båurd, båur, bf. 
båurdi, båuri. 1) 'bord, matbord'. Nå jä de däuk 
si bor [nu har man dukat bord] MK. De gamblä 
sägdä: nå skall vör ga till bårdi -, nå ska vör 
ti borä el. ga  ti bordi -, ta nå u ga ti bordi - 
da (de tror ja nuck ännu, att mor sär där haimä) 
MK. Sätt si till bors, ga, sitä till bors, däuk borä, 
läs ti bors MK. Sit till bords u jet u drickä JK. 
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01' va fl bors me u fick mat där bäi uss, u da 
sat vör u pratäd JK. När vör sat bäi borä u fick 
middag, så var farsgubbän me ti bords JK(U). 
Män alltut far int kvinnfålki täid ti sit bäi bords 
me u jet i fylg me uss, sum kalar jär JK. Så laid 
de av pa ättarminati, så skudd di ti bors ansn 
[på nytt], för de var a dundarkalas OL. Så läsäs 
de da till bords, u de gär prästn JK. U så läsäs 
de haugt till u fran bors u singäs n salmvärs fran 
bors [vid begravning] JK. De jä . . mörkt äutä, 
u da jä dä ti sit bäi brasn kring späisn ällar bäi 
bårdä bäi lampu JK. Undar täidn så skudd 
bondn lätt snäusdosu ga kring bi borä OL. Nå 
jä de frågän um fö skaffrar ti fa all ti borä, u pa 
sin ret plass JK. Di skall var så storbidnä läik-
väl, så att di skall skuffäs u drägäs ti bordä JK. 
Da kåm just kaffiä pa borä, u . . ja fick . . vänt 
u drick kaffi JK. Bord u stolar var hit målnä dän 
täkin män de tvättädäs u skäurdäs: bon i ättar 
var måltäid fö'stas JK. Kväldn för bryllaups-
dagän, så hadd skaffrar sätt bordi upp i nöistäuu 
u hadd sätt käri pa bon i JK. Skaffarmor ha 
skudd svar för däuk bon i JK. Till däss di blai 
giftä u sättäd baini undar sitt aig bord JK. 2) 
[omgång nattvardsgäster]. Så mangä bor (vid 
nattvarden) MK. 3) [sågbänk], 'det som stockar 
läggs på, när de skola sågas' MK. 4) [båtbord. 
Se veda sj. Ga um bor, kastä, fallä, trill yvar bor. 
Han jälp(t) si självar um bord sinä JK. Källingar 
blai sjösjaukä, hälst dainu sum . . var . . i grås-
säss, sått gubbar var rädd förä., att di skudd bläi 
flair inum bors, än va di var [i båten]JK. 5) 'trå-
den mellan knutarne på. ett fiskgan under bind-
ningen, när de ännu sitta på kavlän' (sedan nätet 
är färdigt o. spänt, kallas "bordi" för "akslar") 
MK. Me bordi mainäs tradar (= akslar) millum 
knäutar pa a slingå, när ganä int jär spänt (bäi 
slingbindning) . . MK. Allä akslar ihop millum 
knäutar kalläs för bord, t.ex. "räcknar Er knäu-
tar älla bord?" JK. Jfr bak-, brud-, brännvins-, 
bröst-, båt-, fall-, gästabuds-, herrskaps-, kaf-
fe-, karl-, kalas-, lång-, mat-, matnings-, mellan-, 
middags-, slag-, slå-, smörgås- o. uppläggnings-
bord. -ben s. båurbain n. [ett ben fastspikat på 
båtbordet med skåror i att draga torsksnöret 
på]. -duk s. bordok, bårdduk 	m., bf. -än, pl. 
-ar. Bon i jär däuknä me bårdokar u taldrickar 
kväldn för kallasä JK. -Oen s. bors-, bårsbain 

-,- n. [ben under ett bord]. -sibulle s. m. bf. 
bordsbull'n JK [vetebulle som ligger på varje 
tallrik vid bröllopsmiddagen]. -slbänd s. m. bf. 
båursbändn, 'sargen på ett bord'. -(s)lbänk s. 
båurs-, båurbänk in., [en bänk med uppfällbart 
säte, som fälldes upp mot väggen, då man kun-
de använda bänken som säng] HG. -slbön s. 
båursböin f., bf. -i. Så läsar Prästn bordsböini 
[vid bröllops- o. begravningsmåltid] JK. Nä da  

måltäkin {: kvällsmåltiden] jä avskildar, så lä-
säs de haugt a bordsböin (sum u gärdäs till bors), 
u så singäs n salmvärs ti släut JK. -slfot s. bors-, 
bårsfot m., pl. -föitar. Sia äut bårsfotn (= den 
rörliga). Bårsföitar (om alla benen under ett 
bord) MK. -slhake s. pl. båursa•kar [hakar som 
hålla stockarna fast vid sågbänken, "borden. 
Jfr båts-hake. -8:heder s. båur(d)s-, bdrdshaidar 
(glt) m., 'ngt fint o. ståtligt att sätta på bordet, 
kan f.ö. vara vad som helst' MK; 'smörtallrik el. 
någon annan maträtt som står på bordet men 
som det just inte är meningen att man skall äta 
av' JK. De var riktut a [!] bårshaidar (om lek-
sakstuppen som jag hade med) MK. -slkant s. 
m.bf. båurskantn. Han slo hud [huvudet] mot . . 
borskantn OL. -(s)lkniv s. bors-, bårsknäiv MK, 
bordknäiv JK m., bf. båurknäivän (JK). Än 
haimsmidn bordknäiv JK. -(s)sittning s. båurd- 
si•tniyg f. De sum gästar skall ha, förr n di rai-
sar till körkå, de jär: fyst än sup u så än gang 
öl u så än kåpp kaffi . män de jär hit någ bord- 
sitning da i [inte], äutn de far var u en ättar sum 
di kummar JK. Så jär bords-sitningi u middäs- 
måltäidn släut JK. -(s)Iskiva s. båurdskäivå f., 
bf. -u. Bordskäivu jär så stripu JK(ordl.). 
-(s)Ispänn s. båurspänn. Sit i borspänn, när borä 
star för naug' [nära] väggi MK. 	s. 
båurdställ n. [ställ för kryddor m.m.]. Män någ 
fjäsk u fjäs me bordställ u blåmmår pa borä . . 
nai ! JK. -slände s. m.bf. båursändn. Vör sat där 
ner pa ändn, sum di kallädä (borsändn)OL. 

(?)borda v. bårdä, bå• dä, ber d [ap.]. 1) 'söka 
övertala någon att uträtta ett arbete'. Ja har nå 
båd me än hail dagän, att n skudd gär de, män 
de var lyngn de JK. 2) 'pruta'. Däu skatt bårdä 
me han för ti fa bättar präis MK. 

borga v. bårgä, bårg [ap.], [gå i borgen]. Bårgä 
för någän MK. En gang . . kåm än [han] in u 
bad, att ja skudd bårg för a lån, sum än vidd ha 
OL. Nä nå A. kaupt byggning u häus, så hadd 
n int någ pänningar ti betal me, äutn da bårgäd 
di där skogskauprar för n JK. 

borgen s. bårg, bårgän in., pl. -ar. 1) [borgen]. Ställ 
bårgän för si, lanä mot bårgän MK. Da lanäs de 
pa n bank, så väid n kan fa bårgän JK. Så väid 
n int kan skaff säka bårg JK. Di kund fa län pän-
ningar bär pa a laust ård . . , bårg visst di aldri 
av ti bigärä OL. 2) [borgensman]. U så gar di da 
i kunku(r)s sän u drägar än hail hopän av bår- 
gar mässi JK. -slman s. bårgsman 	JK ni., pl. 
-män, bf. -männar 	Dåliä bårgsmän JK. 
Nå kåm de sånn lappar äut till bårgsmännar OL. 

borg-mästare s. in. bf. bårg-, bårrmästan. 
borr s. bier m., bf. bu'rn, pl. &eran 1) 'borr'. 
Skaff mi än fäinar bur! OL. Vanliä burar, sum 
buräs träi me, sum sättäs i burskaft . . JK. 2) 
'bulnad under foten i hälen'. Ja har fat bum i 
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heln, sum tros att n far, när n har tramp pa jår-
di me bär bain där sum någän har snurr kring 
pa ldackän JK. Än far int lug ti snurr kring pa 
ätt bain pa själv heln, för da far n burn i heln 
JK. Jfr hall-, slag-, spik- o. sten-borr. -ax s. n.bf. 
bwraksä, el. rundaksä pa n späibur [spikborr]. 
-brunn S. pl. burbrunnar JK [borrade brunnar]. 
-skaft s. burskaft JK [borrsväng]. -slägga s. bur-
släggå JK f. [mindre slägga att slå på borren 
med vid borrning i sten]. -stål s. burstål [som 
man smider stenborrar av]. -ställning s. bwr-
ställniyg f. [väggfast ställning för borrar]. 

borra s.1 f. pl. burår, burar JK, 'borrmjöl'. Dän 
bum, de jär själv nasar avbrutnä, så han tar int 
burår ör OL. Skräunavarä . . jär bäst, för di tar 
burar (= träiä) ör el. upp me de sam än burar 
JK. 

borra s.2 burrå f., pl. -år, -ar, 'kardborre' (Lappa 
bardana samt Lappa minor). Där vaksar bur-
rår MK. Kast varandrä me burrår MK. Kasn 
jär i burru rk2Ren" (i pärk) är i kardborrbus-
ken (?)]. — borr-blad s. burrbla'd n., pl. -bla--
dar [blad av kardborre]. -buske s. burrbuskä 
[kardborrstånd]. De star n burrbuskä jär äutä, 
u kummar n där i mot, da jär n hail i burrår [är 
man full av kardborrar] MK. -stam s. burr-
stamm [stam av kardborre]. 

borra v. bwrä, bier [ap.], pr. bwrar, ipf. bu'rä-
d(ä), bwrd [ap.], sup. bwrä, pass. inf. bwräs, 
pr. bwräs, ipf. bwrdäs, p. pf. bwrn, n. bwrä, 
bier si, pl. bu'rnä. Bur hul MK. Grastainar jär 
förbaskat hard ti bur äi . . sått da um dagän, när 
vör buräd u sprängäd, så matt far sta i smidu . . 
u lag burar JK. Ja har vart ner i äng a par dagar 
u bur grastain JK. Fyst hulä burd vör mitt äi än 
(grastain'n) JK. Di sprängäd älvå änar u burädä 
åtti fot, da fick di vattn MK. Va djaupt hart u 
burä ? OL. De hul de söins, att de jär burä OL. 
Äi de hängläparä, sum jär bur si [borrat] a hul 
i ukä JK. Hallar [sänkstenarna] . . di ska bu-
räs . . u sumbli jär hard sum flintå ti bur äi OL. 
De buräs pa flair håll jär i soknar ännu ättar 
vattn JK. Särsk. förb. Bur förä me n fäinar 
navarä u bur ättar me n gråvar en MK. — Där 
sum kvistn jär hopsättn i drekti . . jär bum [bor-
rad] n starkar hel iginum JK. — Bur si in i hal-
män MK. — Han [fågeln] buräd näbbän ner i 
jårdi MK. Ja to u hylld yvar hudä u buräd hud 
ner i kåddar JK. (Tåskän) . . han burar si ner i 
buttn JK. — Bur upp de hulä MK. — Så skall 
ja grav ör ällar bur ör de packar ti träisko JK. 
— borr-grums s. m.bf. bwrgrumsn [borrgrus, 
-slam]. -bål s. bu'rhu'l n., bf. -ä. -mästare s. bur-
mästarä JK [brunnsborrare]. 

borre s. m. bf. burrn [kardborre?]. Ja skudd bär 
säi, lains dän burrn var MK. Jfr borra s.2. 

borrning s. bwrnigg f., bf. -i. Um de jä svår bur- 

ning, så bräida bura si [vrider borrarna sig] MK. 
borst s. bust m., bf. -n, pl. -ar. 1) 'svinborst'. Iss 
gräisn han har mästn ing bustar JK. Sväin, när 
di har sånn sma fäin bustar såsum lydä [lödje] . . 
MK. Ja far n bust av di ti sätt pa biktradn. Sätt 
busten pa spitsningi (sätta borst på tråd) MK. 
Akt ar för fastgaltn, för han raisar bust u jär ar-
gar JK(U). 2) 'borste'. Vör skudd ha hatt n nöiar 
bust OL. Vör sum drängar var . . visst va än 
bra bust däugäd till . . sått vör gnälläd ryktbust 
JK. Bust ti stänk vattn pa kuli [kolen] me [i 
smedja] MK. 3) pl. bustar, Sesleria coerulea 
[älväxing]. Se ko-mun. Jfr börst s. samt blank-
smörj-, damm-, gris-, hår-, klädes-, lamp-, lim-, 
målar-, rak-, rand-, rot-, rygg-, rykt-, råg-, sko-, 
skomakar-, skur-, svin-, svärt-, tjär- o. vitlim-
borst. -lös a. pl. bustlaus [ap.], [saknande borst]. 
Bustlaus sväin JK. 

borsta v. bustä, bust [ap.], ipf. bust&I, sup. bust 
[ap.], pass. ipf. bustädäs, p.pf. bustn, n. (a•v)-
bustä. Bust än råck, styvlar; bust kärru ram n MK. 
Skrapä u bustä [rykta (hästarna)] MK. Vör 
bustäd dum [sockerbetorna] till u me • me rot-
bustar JK. Bräudgumshattn skall bustäs JK. 
Äisleti [inslaget i ryan] ha var av russull ällar 
stäuthår, sum skraptäs u bustädäs OL. Galtn . . 
han bläir tvättn u bustn JK. Bust si [borsta sig] 
MK. Särsk. förb. Bust av sumpän MK. De har 
ja bust av, nå jär ä allt avbustä JK. — Ja far ta 
u bust upp issä (= sopa bort [det här]) MK. 

borstig a. pl. bustuä. Bustuä sväin JK. 
bort adv. bårt. Amder bårt haimänä MK. Än hall 
hopän håi blast bårt JK. Ga bårt (=försvinna) 
JK. Fräui var dän sum haldäd raidå där, u ha 
kå' m nå bårt (=dog) JK. Spandlar har kumm 
bårt (månne = kommit ur bruk) (JK) MK. Nå 
har vör kårt [kört] matpusn bårt JK. Ro [roa] 
bårt täidn a stund JK. Drängar fick int siv sin 
täid bårt OL. Dräivår War fort bårt JK. Bårt 
mäddi! MK. Vaim jär de, sum har länd jo [vår] 
länningi 9  Bårt me batn gäinäst! JK. Jfr även 
blingra, blåsa, byta, domna, driva, därva, dö, 
falkas, falla, fara, fösa, gifta, giva, glömma, gni-
da, gräva, gå, hosta, hugga, hyvla, kasta, koka, 
komma, krångla, köra, laga (sig), lova, lägga, 
läsa, plocka, riva, ruttna, rycka, ränna, sjunka, 
skjuta, skrämma, skuffa, skutta, skvattla, skyff-
la, skämma, skänka, skära, skölja, slarva, slum-
pa, slå, somna, sopa, spilla, stjäla, ställa, taga, 
tinga, trolla, trå, vattnas, visa o. vissna bort. 
-byting s. pl. bårtböitiygar [egtl. ett barn som 
"de små under jorden" givit föräldrarna i stäl-
let för deras eget barn, sedan även om sjukliga 
barn] JK(U). De jär ännu vanlit jär äutat, att 
äldn int far slucknä ällar att de int far var mörkt 
i stäuu, så läng bani jär odöiptä, för da kan di 
bläi bårtböitnä JK. -död a. bårtder,  dar, -do'd. 
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Män så blai dän gamblä go' föråmingän lissum 
bårtdödar JK. -ifrån adv. bårtifreen(= från fast-
landet). Dän kaln, han jär bårtifran MK. -kom-
men p.a. bårtkummän, [tafatt]. Dän sårkän, han 
jär int så bårtkummän, han i MK. 

borta adv. bårtå. Dän stor vackrä täll- u gränsko-
gän jä bårtå JK. Snåidräivår jä när pa bårtå al-
lihop nå JK. Pinstnårdn jär aldri bårtå, sä di 
gamblä JK. Jär rängnä bårtå, så jälpar int göid-
ningi JK. Hald ograsä bårtå JK. De skudd hin-
näs, till rängnä kåm igän, u de var int langt bår-
tå JK. Bårtå jä bra, män halm jä bäst JK. I 
kvälls var ja bårtå u kåm saint halm JK. Han 
blai bårtå ( = omkom) MK. Di drunknäd u kåm 
aldri igän, äutn blai bårtå JK. Sånn sigdar [liar], 
sum di smäidar bårtå pa fastlandä OL. Han 
kåm bårtå fran MK. 

boss s. båss m., 'båssur tall el. grän'. Se följ. 
bossig a. båssur, f. -u, 'kort och tjock [tät, yvig], 
om träd; även om ngt kort o. tjockt, ss. ett kyrk-
torn, en karl, en pojke etc.' MK. Båssur tall, tät 
med grenar o. barr; båssu täuå [tuva], tätt be-
växt med gräs MK. Mots. skvatrur, se skvatt-
rig a. 

bot s. båut n., pl. =. 1) [läkedom]. Dåktår ha n 
söikt mang gangar, män har int fat någ bot JK. 
Ha drog banldedi [barnkläderna] iginum ny-
kälåiglu [på kyrkdörren] ti bot för sårkar, för 
att di var förgärdä JK. De jär hundrä bot för 
kyld, män de jär int någ sum botar läikväl MK. 
2) [lagning, lapp]. Sätt bot pa än sigdä [lie] MK. 

bota v. båutä, båut [ap.], pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, 
sup. båutä, båut [ap.], pass. inf. båutäs, p.pf. 
båutn, f. båuti, n. båutä, båut [ap.], pl. båutnä. 
1) [råda bot för, avhjälpa]. Sagi [sågen] jär fö 
nägg, män de jä så fasli snällt botä MK. [Orka-
nen] han gärd skad fö någ var . . u ännu har int 
all skadar blitt botnä, sum än gärdä JK. Da jär 
de väl int mik håpp um att sakän skall bläi botn 
JK. Ja, de blai da bot igän (ändrat med avs. på 
ägobytena vid skiftet) (JK) MK. 2) 'göra frisk, 
bota sjukdom'. Bot någän för kaldu [frossan], 
bot fålk u kräk MK. Bot årmbit = läs gaddn 
äut MK. Kvacksalvrar . . sum gir si äut för ti 
kunn botä JK. Tjänstpäikår gick ste ättar läik-
muld ti bot konar me JK. S.K. ha botar ännu, 
tror ja, u da lerar ha väl int ifran si, va ja tror 
JK. H. botar fålk, för de mäst va ja tror, me 
läsä, ja u de kan kumm langfärdnäs fålk till n u 
skall bot si . . , ja, mang sum har söikt dåktrar 
föräut u bit blitt botnä JK. Da frågd ja han, um 
han kund bot ä: "Nai, bot ä kan ja intä, män . 
JK. Låistbokällingi . . had go förtjänst; ha hadd 
årkå ti läs u bot hail dagar iblant JK. Vör far 
säg sum dän sum gick u botädä: jälpar de intä, 
så stjälpar de intä JK. bot-bön s. båutböin f., pl. 
-ar, 'bön att bota sjukdom med'. H.-T. laupt 

kring i sokni . . u botäd kräk u fållk me säin 
botböinar JK(U). A gammäl botböin: Sild, sot, 
salt u malt, jälpar för allt u allt JK. -gubbe s. pl. 
botgubbar JK [karlar, som kunde bota]. -hank 
s. båuthaok, 'ett snöre genom en svulst på en 
häst med en pinne eller hank i vardera ändan 
av snöret för att dra det fram och tillbaka för 
att hålla hålen öppna' JK. -kärling s. båutkälliog 
f., pl. -ar [kvinna som kunde bota]. Ännu jär de 
väl någän häit u däit, sum lättar råik si, u ännu 
någu botkälling, sum kan de JK. A botkälling, 
sum var de gevästu jär umkring: Nårrbysku i 
Låistä JK(U). -medel s. båutme'd1 n., bf. 
-me•dlä, pl. =, bf. -me•dli. Botmedli sum ha gav 
kräki u fålki in . . var för de mästä brännväin 
u väitlauk JK(U). Ätt slags botmedl jär raint 
bårtlägt nå jär äutat, de jär ådarlåtning JK. 
-skilling s. botskilling (gammält) = plikt. Nå säs 
böitskilling JK. 

botlig a. se o-botlig. 
botning s. f. bf. båutniogi [botande]. De där bot-
ningi har vart i bräuk jär förr JK. K.-far blai 
int bättar ättar de botningi. Mair grädd pa mjöl-
kl hadd ä blitt ättar Ålläs botningi JK. 

botten s. buttn m., bf. buttnän, pl. buttnar. 1) 
[botten i gryta, fat, tunna etc., i en smidesbälg, i 
skodon; havsbotten]. Buttn pa a fat MK. De jär 
int någän buttn i de kärä OL. Så jär de späik än 
buttn undar, att n kan bärg någ äi än [slädkar-
men] OL. Ullkränkår . . me täu buttnar äi JK. 
Ti buttn håirs: klackän u hållfotn u insulu u äut-
sulu . . (skom.) JK. Styvlår däugar int hallsuläs, 
äutn da skall de nöi buttnar undar dum JK(U). 
Skoar jä så hal undar buttnar MK. Snåiän fass-
nar undar buttnar [på träskor] JK(U). — Ga ti 
buttns (om en fiskare) JK. Sättningsstain'n sum 
liggar i buttnän . . JK. Dubbälnot . . de för-
stöirar buttnän för avin [fiskynglet] JK. [När 
man kastar snaror] så undasöikäs de va de jär 
för buttn (lains sjöbuttnän jär) OL. 2) [grund, 
underlag: jord- o. gräsbotten, trossbotten]. Lägga 
n än grastainstäun på lausar dålir buttn, såsum 
pa jäslairå, så vill n int gänn sta . . män jär de 
säkar buttn, så sum pa häll äi a däikä, så star di 
JK. Dän här buttnän (i ängsmarker) jär lausar 
u tåpsur MK. Ängsmark, sum jär så där tjåck 
grasrot, läit mus [mossa] i buttnän OL. Sumbli-
stans gas ni: lien] för mik i buttnän OL. — Tjäl 
ällar buttn i jårdi JK. De jä kallt, de sätta buttn 
i jårdi JK. De håirs läikväl, när di kåirar, att de 
jär läit buttn i vägän MK. Odrägli sump pa vä-
gar, för buttnän har nå nöis gat raint ör JK. Vör 
har väldur buttn i jårdi ännu JK. — De matt 
var tjåck buttnar jär imillum (våningarna) MK. 

[botten i vävnad]. De stöist braidäst rändnar, 
såsum pa döinvard t. äks., kalläs för buttnar JK. 

'en tarm på nötkräk'. Buttnän el. buttntarmän 
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u buttnäns bror JK. Buttnäns bror MK. Jfr 
bunk-, bunn-, bytt-, drev-, gryt-, gräs-, häck-, 
kittel-, ler-, pall-, sand-, sjö-, slad-, sten-, svart-, 
tross-, träsk-, yes-, ävje- o. ör-botten, samt flat-
o. vit-bottnad. -bräde s. pl. buttnbredar [i en 
häck-botten]. -frusen p.a. buttnfrusn, f. -frusi, n. 
-fru•sä. A•IL [ån] jär buttnfrusi MK. -fyllning s. f. 
bf. buttnfyllningi JK(U) [skom., botteninlägg, 
läderfyllning mellan bindsula och yttersula i en 
sko]. -gång s. m. bf. buttn-, buttnägayän, 'den 
delen av en båt, som ligger under vatten, (även 
vatten-gång)'. Dän batn jär hit bra i buttnägang-
än, vidår [borden] jär hit äutlägd så mik di skall 
i buttnän, sått n jär valtar [rank]. När n skall 
tjan undar, när n drägar not, så skall n hald tja-
nar [telnarna] (undartjanar) i buttnän (sjöbutt-
nän) u hald buttnägangän; de jär för läit stamn 
pa undatjanar pa noti, så att ha haldar hit butt-
nägangän (ällar buttngangän) JK. -lass s. buttn-
lass n., bf. -ä [lass som lassas på bottnen av vag-
nen el. slädfordonet, då man "snor ut" ved el. 
d. i flera omgångar]. Läss pa halv lassä u sno 
äut ti vägän u kast av de där, u så in i skogän 
igän u läss buttnlass, sum de haitar JK. -läder s. 
buttnlädar [sul- och bindsulläder till skodon]. 
-lägg s. buttnlägg (skom.) = botten-fyllning? 
-lös a. buttnlausar, f. -laus, n. -laust, pl. -lausä, 
laus [ap.] Vägän jär rakt buttnlausar, sått ing 
människ kan kåir me tomå än gang JK. Föräut 
hall täidn så var de n olyckli sump u vägar var 
buttnlaus u vat u galnä av all vetå u rängn JK. 
Vör kan hit kumm uss äi någän skog, för där 
jär så oskaplit vat u buttnlaust JK. De durrar 
änd när di kåirar, de jär hit så buttnlaust läik-
väl JK. Buttnlaus [även: när bottnen (i myrar o. 
vattendrag) är så lös att folk o. kreatur sjunka 
ned] JK(U). De finnäs u käldår, sum jär buttn-
lausä, sum än bräukar sägä JK(U). -ost s. m. bf. 
buttnustn [(fig.) det som samlas på bottnen, bot-
tensats]. Buttnustn jär bäst = de säist u de bästä 
MK. -pinna s. f. pl. buttnpinnår (skom.) [pligg 
att fästa skobottnarna med]. -rasp s. buttnrasp 
(skom.) [varmed bottnen i stövlar skrapas inuti]. 
-sur a. buttnsäur JK [om jord]. -syra s. buttn-
sy-rå f. bf. -u [i jorden]. De jä kyldi, sum gä mäst 
skad pa jård, sum jä buttnsyrå äi JK. Vetu [vä-
tan] u buttnsyru föstöirar gröidn JK. -tarm s. m. 
bf. buttntarmän [på hästar, oxar, svin o. får]. 
-trä s. buttnträi, pl. bf. -träji [i häckbotten]. 
-veda s. f. bf. buttnviVår 'de båda nedersta "vi-
dorna" [borden] på vardera sidan närmast kö-
len, inalles 4 stycken'. -vrång s. buttnrayg, pl. 
buttn-, buttnäräygar [de "små-vränger" som 
sitta i fram-, mellan- o. bakrummet i båten]. Jfr 
stam-vrång. 

bottna v. buttnä, pr. -ar, ipf., -ädä. 1) 'sätta bott-
nar i skodon'. 2) [nå bottnen (utan att vattnet 

går över)]. När de jär haugvattn . . da kummar 
de an pa, um än har så lang styvlår, sum butt-
nar JK. De var n bestur pagä [släkehop], han 
var så tjåckar att . . de var bön lagum graipi 
buttnädä OL. 

bottning s. buttnäning JK(U), [att "bottna" skor]. 
bra a. o. adv. m. bra•ar (JK), bra. (oböjl.). 1) adj. 
Än bra kal MK. De jär än bra el. braar sårk JK. 
Än bra (=duktur) arbetarä MK. A bra bok JK. 
Bra hästar MK. Iss dråppår, di jär bra för tann-
värk MK. Va skall de var bra för da? (även = 
en förebrående fråga) MK. Källingi var bra 
[hygglig] mot uss sum var ban JK. Bäi skolärans 
där jär a bra [stort] häusald där MK. Var så bra 
u ga in MK. De far L. var så bra u säg mi bi-
skening, lains [hur] n vill JK Välla  ikä n har vart 
bra i ladi [i vår]JK. Ja var rakt åidn [skral] . . 
än fjortn dagar, u ännu jär ja hit ret bra JK. Ja 
jär ret gladar, att ja har kumm pa ätt sånt bra 
ställä, för de jär mik bra fålk ti liv ihop me alli-
hop JK. Da sjaudäd kvinnfålki um de, att ko-
häusä hit sto pa någ bra ställä, fö de att int ko-
nar vidd träiväs bättar JK. Pa ättasumman u i 
haustäs så var n [han] någ lund bra, sått n årkt 
ligg bäi strand u gläid pa rak JK. Di död u blai 
bra allihop JK (vanligt uttryck, skämtsamt) MK. 
2) adv. Skrivä, läsä, dansä, smakä  bra, sta si bra, 
må bra, bra gärt, arbetä bra, dän batn han siglar 
bra (= fort), han, han kåirar bra (1. = väl, 
2. = fort) MK. Da blai än bra argar da; de bla-
sar bra; de jär bra harklut i dag; se bra äut (1. 
vacker, 2. frisk) MK. Brevä . . ja håppäs, att de 
ha kumm bra fram JK. örvi [lieskaften], di var 
bra [mycket] sämmar di OL. Gröidn säir bra 
äut JK. Vak u ryg u kånn, de blai bra de, män 
pärår [potatis] de blai lort MK. Vörr fick hit lug 
ti pek ätta mån'n, fö de var nit bra JK(U). 

brak s. bra' k n. Så var de a knak u brak jär i sko-
gän . . sum grainar brakäd av JK. Brak u knak 
[i träaxelvagn]OL. 

braka s. brakå f. (Spiraea ulmaria), [älgört]. Jfr 
brake s. 

braka v. brak  ä, bra' k [ap.], pr. -ar, ipf. -äd, sup. 
brak [ap.]. De kund ras u rigger i träii, så att de 
kund knak u brak i grainar [om troll]JK. Bäst ä 
jär så brakar talln i jård JK. De brakäd i äisn 
MK. Snåiän har knak u brak undar baini JK. 
Särsk. förb. Grainar brakäd av [brast] JK. 
Ja brakäd ner [föll ner el. igenom med brak]; 
äisn brakäd ner [brast] MK. — brak-skit s. 
brakskäit JK. -släppare s. bra ksläpparä m. 
[= föreg.]. Um än gräinar at n braksläpparä 
(= brakskäit), så far n sar [såriga] armbugar 
JK. 

brake s. brakä m., bf. -än (Spiraea ulmaria), [älg-
ört]. Jfr braka s. — brak-ränna s. bra krännå f., 
'rännil, där det växer "brake" 
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