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brakt adv. brackt, 'tvärt, hastigt'. Såsum än kård 
i fullt trav, så ständ ä brackt av JK. De kan väi-
käs lagli brackt me de (velociped) MK. Um n nå 
had stänn brackt MK. Så sum hästn gar el. rän-
nar u än far säi någ ovana, så stänna n brackt 
av (= tvärstannar) JK(U). Så väikäd di brackt 
el. tvärs av [om hästar] JK(U). De släutäd så 
brackt, fålki gick lagli väl i körkå, män så to de 
släut MK. L:n fallt brackt kull MK. Tårkäs de 
ätta si el. fö' brackt el. fö(r) fort så bläir de int 
sytt [torkas maltet för fort, blir det inte sött] 
JK(U). Di tok tak me am n hand i var änd pa läin-
tuppän, u så brautäd ällar båigäd n så där 
brackt av OL. De kåm så brackt yvar mi, issä 
[det här]MK. 

bramera v. bramme•rä, 'vara angelägen att visa 
någonting, som man är stor på sig över'. Han 
gar u brammerar u väisar pa säin lduck-kädi JK. 
Va gart du u brammerar me sja1n JK. 

brand s. brand m., bf. brandn -, pl. brandar 
1) 'eldsvåda'. Äld u brand JK. De jär äld laus i 
skogän, u de jär n sånnar väidlyftur råik, så där 
matt äntliän var n brand JK. De var änd [ändå], 
när dän stor brandn var MK. Ja var me u sag 
brandn MK. De gick sum äld u brand MK. 2) 
[skog, där det någon gång varit brand], vanl. i 
ortn. Brandn, Aitlaimbrandn, Buttläbrandn JK 
(U). 3) [kallbrand]. Han har fat brand i armän 
JK (U). 4) 'eldbrand, ett vedträ med eld i'. En 
brand kan int brinn äi a gräuå, u am n källing kan 
int tret äi a stäuå, män en brand kan brinn imot 
n stuck, u a källing kan tret imot n ruck [ord-
spr.] JK. Olycklir brand, sum int vill brinnä 
äut, han börr star u råikar MK. M. far ta tangi 
[tången], armas kummar han i legavald me 
brandar MK. Där sat gubbän T. u H. bäi späisn 
u pird i brandar MK. Jfr elds- o. sol-brand. 
-glugga s. brandgluggå f. [brandlucka (på ta-
ket)]. -gul a. brandgäul, pl. -ä. -hake s. brand-
ha•kä m., bf. -än. -järn se u. branda v. -redskap 
s. n. pl. bf. brandraidska• pi •.• 	-. -rova s. 
brandråuå f., pl. -år. Brandroår, än sårts roår 
sum jär sma u runtä, u sum ådlädäs pa ro-land, 
där di har bränt räls ällar bråtä (fag) JK, MK. 
En sårt, sum di kalläd för brandroår ällar sain-
roår, runt u väitä u vaksäd ner äi jårdi u ingän-
ting uppförä [näml. av själva rovan] JK. -röd a. 
brandraud. Soli jär så brandraud MK. -salt a. 
brandsaltar. Brandsaltar strämming MK. -sibons 
s. bransbåns m., 'brandkäpp, en käpp att maka 
bränderna el. elden ihop med i spisen, så att 
den brinner'. -sigubbe s. brandsgubbä ni., bf. -än 
JK Iden som hade "brandskäppen" i leken 
"låna eld"]. -slkäpp s. brans- , brandskäppm.,bf. 
-än [käpp att röra i elden med, en mindre för 
spisen o. en större för ugnen]. Mårmår . . sat 
bäi späisn u pird me brandskäppän i äldn JK. 

-spruta s. brandspräutå f., bf. -u, pl. -år. Sma 
brandspräutår, de fins de am n i var böi jär i Lau 
JK. -sten s. brandstain m., bf. brand-, brann-
stain'n [ = asksten, se d.o.] Hagg ritå i brand-
stain'n, när de jär någ apartut MK. Far sitar bäi 
brannstain'n . . u pusslar um äldn JK. -stod s. 
bran(d)ståul m., bf. -ståuln. Bital brandstol JK. 
Lausaigändom, sum än vill ha uppsätt i brand-
stoln JK. -stodsisyn brandståulsöin. -syn s. 
brandsöin f. JK (U). 1) [besiktning av brandred-
skap etc.]. 2) [de som verkställa brandsynen]. 

branda v. brandä, brand [ap.], pr. -ar, ipf. -ädä, 
-äd, sup. brand [ap.], [ljustra gädda el. ål vid 
eldsken]. Brand ättar ål MK. När n brandar ät-
tar ål el. gäddår MK. Hart däu vart u brand i 
nat? JK. Fickst du någän ål me brandä? JK. 
brand-eld s. brandäld JK [eld (i brandjärnet), 
då man brandar]. -fetved s. brandfaitvid 
[tjärved som lägges i brandjärnet]. Iss de jär 
brandfaitvid, de ska var bär [bara] tjäru MK. 
-järn s. brandja.n n. 'järnring med uppstående 
spetsar att lägga tjärved på vid brandning'; [en 
järnställning (på en stake), vari man brände tjär-
ved, då man brandade, användes även som lyse 
vid morgontröskning och i smedjan]. Brandjan, 
ti löis, när n skall smäid um kväldar, me tjärvid 
älla lampå MK. [Se ill.] 

brandig a. brandur, f. -u, pl. -uä. 1) [nästan tiger-
strimmig, svart o. gulstripig, särsk. om  nöt]; 
'mest svart o. röd' MK. Än brandur stäut, a 
brandu ko, di kalläs u för sjonaut, sär de gam-
blä, än nautras, sum jär så där svartraudä, stri-
puä; nå jär de int mik gutt um dum JK. De sau-
mäs randut u brandut JK(U). 2) 'brandgul' MK. 

brandning s. brandniyg f., bf. -i [att "branda"]. 
Branciningi jär avläggd nå, för de jär för ont um 
faitvid JK. 

brank a. bra ykar, pl. brayk [ap.], [brant]. Bran-
kar backä MK. Kantn jä fö brankar älla bran-
tar, de skudd släntä [luta] mair JK. Säks famnar 
de jär bra brankt de MK. Jfr brakt adv. 

brant s. brant m. 
brant a. brantar, f. o. n. brant. Da skudd di (krä-
ki) upp dän brant sagbackän OL. U så var de 
så brant upp, så att di (kräki) mästn skudd 
spräck upp si OL. A olyckli brant, gall trapp 
JK. 

brasa s. bra. sä, bra* s [ap.] m., bf. brasn. Sätt in 
än brasä, tänd pa brasn MK. U gutt jär de u• för 
uss, sum jär kalar, när vör kummar in till än 
goar brasä, när vör har vart äut i äur u skäur JK. 
Så hadd vör da en duktur bras pa, sum än fick 
sätt si mitt förä u bas si JK. Nå sita vör lim kring 
brasn allihop JK. All finnä [fjolårsgräs] u tynnä 
brant upp me samä, ja de var än jäklä brasä, ska 
ja sägä JK. Jfr bärres-, enes-, fetveds-, jul-, ris-, 
småveds- o. torv-brasa. 

1 — Laumdlet 11 
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brase s. bra.  sä m. [stor, grov karl]. De jär n fö-
skräckli stäur brasä ti präst JK. Botls Gustä var 
n stor langar brasä JK. Än stäurar starkar brasä 
JK. Än stor brasä = stor karl MK. 

braska v. braskä, pr. -ar, ipf. -äd. 1) 'vara frys-
kallt'. Andas braskar u jaul slaskar, de jär ätt 
gammält ård de MK. Um Andas braskar (att 
de jär frauskallt)), så ska jaul slaskä (tåjä) JK. 
De varkän slaskäd älla braskäd, äutn de var så 
där mitt imillum JK. 2) [pråla]. De töigä de sag 
läikväl för braskut u prålut äut de, um de kåm 
i kållå [kjol], de skudd äntliän kumm ti braskä 
(g1t) JK. Braskä u branunerä me ngä (vara 
grann o. högfärdig))MK. 

braskig a. n. braskut. 1) 'kallt'. Braskut u slaskut, 
kallt o. tö, slask JK. 2) 'brokigt o. pråligt, t.ex. 
om tyg'. Ex. under braska v. 2). 

brassa v.1 brassä, ipf. -äd, pass. ipf. -täs [brin-
na kraftigt; elda på duktigt]. Da läggdäs de mair 
faitvid undar skäidi [vedträna], sått skäidi kåm 
ti brinn u brassä [i ugnen] JK. När ja da far bjär 
de (tynn'n) pa hop, da sättar ja äld pa hall bråtn 
u de bläir n hiskli bras av, sum hit jär så gutt ti 
kumm så naug, när ä brassar sum bäst JK. 
Läggd vid unclar gröitu sått ä brassäd duktut me 
äld undar na JK. Särsk. förb. Män så ti brass' 
pa i späisn a par duktuä brasar JK. Vör ryddar 
am [ene] i hagän u brassar pa me i späisn JK. 
Di hadd n läitn kammarä upp i sagi, u där brass-
täs ä da pa iblant OL. 

brassa v.2 brassä [sjöterm]. Um än vill um bor pa 
a fartöig, ner n jär äut pa sjöän, u de kummar 
siglänäs, så jär de vanlit, att di brassar upp JK. 

bred a. braidar, f. braid, n. bratt, pl. braidä, braid 
[ap.], komp. braidarä, superl. braidäst [bf., ap.] 
Än braidar kal; a stäur tjåck braid källing MK. 
Issn . . haitar B., stäur u tjåckar u braidar, sått 
n knaft kan väik si JK. Braidar i bringu [om 
häst] JK. Vägän behövar minst var sjau änar 
braidar JK. Däiki . . graväs dubbält så braid i 
dagän, sum di skall var djaupä JK. De braid 
[grova] årdi kanst u låim haim bäi X. MK. Bratt 
u flatt, sum de haitar (om dialekten) JK(U). 
Byggningän var duktut braidar el. ovanlit brai-
darä än de andrä vanliä byggningar JK. Dän 
braidäst ändn JK. A häus, sum vör skall bygg . . 
de jär åt änar [alnar] bratt u t'åll änar langt JK. 
Han tar duktut bratt slag när n slar [med lien] 
JK. Nå pratäs de ditt u datt u väit u bratt um, 
att . . JK. Lausmöir taltäs de väit u bratt um da 
i vinträs JK. Han åt u drack u var fasli gladar u 
pratäd så vådli stort u bratt OL. När ja hämtäd 
pa dum, så hälsäd ja stort u bratt guddag JK. 
Jfr härd-bred. -bent a. braidbaintar JK. Ga 
braidbaintar. -bladad a. braidbladar. Br. knä iv, 
vaitä, ryg [råg]MK. -munt (-mynt) a. braidmun-
tar el. braidmyntar. 1) 'm.bred mun'. 2) [storor- 

dig]. -skenad a. pl. braidskin' vangnar JK. -sni-
pad (-snipen) a. braidsniiipän, f. braidsnäipi JK, 
pl. braidsnäip [ap.] OL, JK, -snäipnä 'bred i tån 
(om skor)]. Skoän jär braidsnäipän, styvlu jär 
braidsnäipi, a par braidsnäip sko. Braidsnäip-
(nä) gallåsjar el. sko JK. De styvlår ällar de sko-
ar di jär så braidsnäip ällar . . braidsnäipuä OL. 
-snipig a .pl. braidsnäipuä = föreg. 

breda v. braidä, braid [ap.], pr. -ar, ipf. braidäd, 
braid [ap.], sup. braid [ap.], pass. braidäs, ipf. 
braidädäs JK, p. pf. braidi, n. braid si, (äut)-
bratt [lägga el. veckla ut; hölja]. Braid smör pa 
brö MK. De jä braid si (smör på brödet) MK. 
Braid täck [täcket] yvar dum MK. Braid släkå 
[utbreda tång som gödsel på åkern]MK. Sumbli 
sär braidä, u sumli sär spraidä göisl u släkå JK. 
Nå liggar släku pakård pa jårdi i radar, i sma 
hopar, u da skall a braidäs JK. När släku jär 
braidi, så jär de i årning ti plöigä JK. I går brai- 
däd vör göisl u plögäd pa ättarmiddagän JK. 
Göisli el. släku braidäs straks JK. I millarat 
braidäd vör släku ättar handi vör kåird halm na 
JK. Ja vör ha årkå [göra] i täu dagar pa storvä-
gän ti kåir u braidä (aur) JK. Braid gani [utbre- 
da strömminggarnen över "garn-stakar" och 
"garn-åsar" i "garn-gården" till torkning sedan 
de äro "avbenade"]. När n har raid upp me 
strämmingän, så skall gani braidäs. Jär n täu 
styckän ti jälpäs at så braidar en flaar el. tjan 
[telnen] u en hallar . . JK. Särsk. förb. De kan 
ingän braid pa (flingsläku) me graip JK. När 
mor braidäd smörbrö pa till mi . . så braidäd 
ha hit pa stjaumorssäidu JK. Ättar handi skval- 
drä . . gar, så bläir de för de mästä pabraid si el. 
tilläggt JK(U). — Braid äut lerät [lärft] ti tårkä 
MK. Kånnä . . var ginumvat, de skudd da brai- 
däs äut u tårkås JK. Da braid vör äut a gammält 
kledä MK. Middäs-ställä . där braidäs bordo-
kar äut OL. Da to ja genast ihop me ti braid äut 
göisli JK. — Nå hart du braid yvar hall borä me 
papper u täidningar JK. 

bredd s. brädd m., bf. bräddn. De jär dubbäl 
brädd pa de töigä JK. Di skudd sänk vägän . . 
till däss n fick sin full brädd JK. A skogsstyck 
[timmer] . . sum gar tvärs yvar hall bräddn av 
häusä JK. Jfr mur-bredd. 

bredda s. bräddå f. 'skällsord för stort, brett 
kvinnfolk'. De jär äntliän än brädd pa de käl- 
lingi! jå, de skall ja säg, att de jär äntliän a bräd-
då JK. A stor tjåck dånsu källing ällar a stor 
brädslå.. sum halt Trinkä  JK. 

bredden p.a. se jämn-bredden. 
brede s. braidä, braid [ap.] n., bf. =, pl. braidar, 
bf. braidi. 1) [hopräfsat hö, sammanfört till en 
utbredd, större fyrkant (vid ängsslåtter)]. Da tar 
ha än tutt håi u läggar pa ställä u sär: "jär skall 
braidä liggä" JK(U). Iblant så gick de så hart 
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av, att n dail . . läggd braid pa a ann ställ, sum 
di tyckt var bättar, u än dail hållt si ti dän sum 
fyst pekäd äut braidä; pa sånt väis blai ä täu 
braidar i ställ för ätt OL. Braidi läggäs där sum 
jär slet mark u hat mik skugg fö träii JK(U). Jär 
de rängnut, så läggan int håiä i braidä, äutn sät-
tar de i köislingar [vålmar] JK. Köislä u braidä, 
braidä kalläs u• n plass, sum jär köislingar pa 
MK. All braidar, sum vör hadd ihop '[vålmat] u 
hadd kast ätit, skudd sättäs i köislingar igän JK. 
Um de int säir äut ti bläi rängn . . så lätta n 
braidi ligg äutä älla oköislädä, män säir de mul 
äut, så köisläs di fö de mästä, för ti fa rängn i 
ypnä braidi, de jär n faslit räddar förä JK. [Se 
III.] Jfr hö-brede. 2) [röra, oreda] Issä de liggar 
i ätt braidä, 'huller om buller' MK. — -slrum s. 
braidäs-, braidsräum n., bf.-  -ä, pl. bf. -i, 'så stor 
del av en äng som räcker för att få ett braidä el. 
en kjauk (1A—1 häck)'. Dän ängsbitn, sum skall 
räkäs ihop till ätt braidä, kalläs föra braidsräum 
ällar ätt braidäsräum JK. De säir int så magart 
äut, när n fäir u tjugå tösar ällar kvinnfålk 
samblar si kring a braidsräum. Maimdails jär de 
någän särskildar, sum svarar för till ta äut 
braidsräumi ällar där håiä skall läggäs i braidä 
för tårkning OL. De jär åt (8) braidäsräum äi iss 
ängä MK. De jär någ braidäsräum där nerä, sum 
vör int hannt (sla) i går MK. -ställe s. braidställä, 
'ställe i en äng, där man plägar lägga hö i brai-
dä'. Braidställä ällar braidsräumä MK. Da to 
ha än tutt håi u glaid ste u märkäd äut, va braid-
ställ' skudd varä OL. 

bredning s. braidniog f., bf. -i, pl. -ar [platsen där 
man breder ut fisknäten till torkning]. Um gani 
ännu hängar pa braidning ti tårkår, så skall di 
tas ihop JK. Sin tar n hallar u lyftar yvar gan-
asn [garn-åsen] mat braidningi JK. [Se ill.] 

brems s.1 brims m., bf. brimsn, pl. -ar, 'broms' 
(Tabanus). De jär så varmt i dag, sått de jär så 
olycklit fullt av brims JK. Nauti rännar me 
brimsn JK. När stäutar fick brims pa si u blai 
galnä u n da to libbastuckstabbar ti bro langs 
ryggän me, da matt brimsar rais sin väg da MK. 
-knöl s. pl. brimsknerlar [knöl efter bremsstyng 
på nöt]. 

brems s.2 brims, 'snöre och pinne kring läppen' 
[på hästar]. Vör matt sätt brims pa hästn MK. 

bresilja s. brissl 	m. Förr när di färgäd haimä, 
så hadd di brissl u viktajol [vitriol], u de färgäd 
ganä svart. Brissln 	kustäd säkstn stöivar 
marki JK. Blåt av brissl u viktajol MK. 

brev s. brev n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. Mang tackar 
för brevi JK. Jfr sorg-, vågning- o. återbrev. 
-kort s. n. bf. bre vkåurtä. 

brick s. brick m. [bricka]. Så kummar skaffafar 
me än brick me täu glas pa u så brännväins-
flasku JK (U). Jfr kaffe- o. te-brick. 

bricka s. brickå JK. f. 1) 'bröst'. Kummar me bär 
bricku (ingenting om halsen). 2) [urringningen 
i en herrväst]. Bräudgumsvästar bräukar var a 
sånn stäur brickå pa sum gar ti brausthulä JK. 
3) Väit brickå [vitt skjortbröst] JK. Bricka me 
nattkappå [löst skjortbröst] u kragä JK. brick-
väst s. pl. brickvästar JK [väst med urringning]. 

brillor s. pl. brillår [glasögon]. "Int 'ar ja brillår, 
int kan ja säi föräutn, u int 'uksar ja talä 

häutntill, så hatt de far var bra nuck" [citat ef- 
ter en bröllopsbjudare] JK. 	s. brill- 
häus n., bf. -ä, 'glasögonfodral'. -spång s. brill-
spayg f., pl. bf. -späygnar 'skalmar' [på glas-
ögon]. 

(?)brimal a. n. brimmalt. De var brimmalt de = 
duktut, storvackat MK. 

bringa s. f. bf. briygu [på hästar, nöt o. får]. Rus-
si sättar nasar i bringu JK. Där . . ränd såsum än 
stor häst u ränd bringu äi täun'n JK. — bring-
gjord s. f. bf. briygjårdi [gjord runt hästens 
bringa (på bring-sele)]. -sel s. pl. briysi•lar [sele 
utan lokor, men med en gjord framför bringan 
och en över manken på hästen]. Bringsilar älla 
remsilar, haugtäidssilar MK. [Se ill.] -tamp s. 
briygtamp m., bf. -än, pl. -ar 'stångkoppel'. 
sum haldar täisli uppä (pa loksilar) MK. Jfr 
läder-bringtamp. 

brink s. briyk m. [kant, brädd (av å, dike, kanal)]. 
De jär n sånnar olyckli brantar brink ti kunam 
upp ör de däikä pa tväri JK. Än far int stäng 
hall ai fran brink till brink JK (U). Jfr dik(es)-, 
gat-, väg- o. å-brink. 

brinna v. brinnä, brinn [ap.], pr. -ar, ipf. brant, 
brinnäd(ä), sup. brunnä, brunn [ap.], brinnä, 
brinn [ap.], p.pf. brunn'n, f. brunni, (a.v)brinni, 
n. brunnä, brunn [ap.], (ner)brinn, pl. (av)-
brunnä. 1) [stå i brand]. De brinnar i kakläun'n 
MK. Pa borä, när n fick mat, sto de a talgjaus 

brant äi än jausstakä JK. Än stäurar ypän 
späis . . sum brant faitvid äi JK. Ja matt lag, att 
bandäldn brinnäd älla brant bra JK. Så var de 
såsum säi a lyftå me jaus äi, sum brinnädä upp' 
äi ätt träi JK. Kakår . . sum än sättar pa ungs-
äldn, mäns de brinnar i ungn'n, ällar förr n 
ungn'n jä brunn'n JK. När de brinnar undar 
gröitu ällar i sotn, när n tar na av äldn, bläir de 
stårm JK. Va läng såid skudd brinnä, birod pa 
va mik vid n haddä JK(U). 2) (om kroppsl. till-
stånd). De brinnar i kinnar MK. Augu brant äi 
än, så argar var n MK. 3) p. pr. [förstärkande]. 
Nå jär n så. faslit brinnandä argar yva de MK. 
De gick me n brinnandä fart, för han hadd n 
duktur häst JK. Ja . . straik i stalln u söisläd 
me n brinnandä fart JK. I dag jär de int sånn 
brinnandä hitä MK. Vör har nå . . arbet för 
brinnandä läivä me såckarbetår JK. 4) [bryta 
sig skummande (om sjön)]. Sjoän brinnar [sjön 
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bryter sig (mot rev)] JK(U). De brinnar pa rivi 
[reven]JK(U). 5) [snurra i luften (om en slant, 
som singlas)]. Än haldar kåppaslantn millum 
fingri . . u kastar han i vädrä läik upp, sått han 
snurrar el. brinnar, sum de haitar JK(U). Han 
brant intä (sades av en gosse om en slant, som 
ej singlade vid uppkastning i luften för "lut-
ning" [lottning]) MK. 6) refl. [jäsa, förmultna] 
(om hö, gödsel, mjöl, fisk). Brinn si el. svaitäs 
[om hö] JK. Håiä liggar u brinnar si MK. Jär 
håiä int riktut tårrt, sättäs de i köislingar u sinä 
vanlitväis i stack, där de far sta u brinn si MK. 
När kjaukar far sta någlä dagar, u håiä har fat 
brinn si el. siat si . . da kåiräs de in JK (U). 
Göisl u släkå . . fa(r) ligg ihop i hopar u ruttnä, 
älla brinn si till ladingän [våren] JK. Brunni 
göisl JK(U). Särsk. förb. Brinn av: 1) [brinna 
upp (om hus etc.)]. Häusar brant av u närpa all 
gröidå JK. De har hänt, att smidår [smedjor] 
har brunn av JK(U). De jär nå avbrinnä (-brun-
nä) va ivist a grand JK. Häusi jär avbrunnä JK. 
2) [om skott]. Skutä (skåttä) vidd int brinn av 
MK. 3) [torka upp (om växande hö o. säd)]. 
Håiä . . pa all backar . . tar nå tårkän rakt i 
grund, så att de brinnar nå av JK. Ja trod, att ä 
(höet) skudd var mik mair avbrinnä, män de var 
bär någ fläckar upp pa backän MK. — Brinn 
upp. De var n hail hopän fodar, sum brant upp 
me JK. För a par träi ar sinä brant de upp a 
par partar ginum kustainsäld JK (U). De sum 
var uppbrunnä . . JK. — Brasn har brunn äut 
MK. Um än har bränt jård pa någät ställ . . u 
säir äut sum a jär äutbrunni . . OL. brinn-het 
a. brinnhaitä solskäinä MK. 

brinnhig s. brinniyg m., pl. -ar, 'bränning'. Um 
di int hadd kumm in i brinningar i mörkrä 
pa Grashålmsrivä JK. Brinningar ällar sjöar har 
slat kull dum JK. De gar brinningar el. brän-
ningar pa rivi JK (U). 

bris s.1 bris. Vör hadd full bris för undasjägli 
JK. 

bris s.2 o. brisa v., se vres s. o. vresa v. 
brissling s. brissliyg m. [salt skarpsill, som köp-
tes hos handlande och anv. till föda åt kreatur, 
men även (kokt) åt folk]HG; fisk, smat sum 
sprut MK (1878). 

brist s. brist f. Att fålk skall läid brist nå unda 
sånn go ar JK. Ja nå . . tror ja int, att vör behö-
var läid någ brist för vid i vintar JK. De jär 
ingu brist pa JK. De har vart ont um malvä-
dar . . sått de har vart brist för mjöl u brö för 
mangä JK. Jfr foder-, födo-, penning-, ström-
ming- o. vatten-brist. -fällig a. bristfällur f. -u. 
Täu'n var bristfällur u skudd lagäs JK. 
het s. bristfälluhait, pl. -ar. 

brista v. bristä, brist [ap.], pr. -ar, ipf. brast, sup. 
brustä, brast [ap.], brist [ap.], p.pf. (av)brustn, 

-bristn, f. brusti,(a•v)bristi,n.(av)brustä,-bristä, 
pl. -brustnä. Kan båigäs i vinkäl äutn bristä JK. 
U så drog ja de gani ihop i framändn, de fick 
hald ällar bristä, u så fick sårkar . . ta in dum 
JK. När äisn jär så tunnar ällar måirar, att de 
vill varkän hald ällar bristä JK. Ner de jär kallt, 
da jär janä [järnet] så skörr' u måirt, att de bris-
tar såsum lair OL. Män smällar el. bristar tjan'n 
(telnen) . . JK. Da brast tulmodä MK. Bredä 
[brädet] har brustä JK. Dän kättingän han har 
brust mang gangar MK. Sla'i [slån] jär brusti 
(int ret av u tvärs) JK. Augu . . di var brustnä 
JK. Särsk. förb. Brist av undar vävningi JK. 
Di brast av sum roå, [de (draglinorna) brast av 
som rova] JK (U). Någå gammäl aik, sum någå 
stäur grain ha' brist av JK. Ätt gangjan har 
brist av pa de duri OL. Än hail hopän ungskog 
har u brist av JK. Silheln [sel-hälen] jär avbristn 
JK. Jaulgräni . . ha var int avbristi av u tvärt 
JK. De sum nå var avbrust', de blai int någ nytt 
[nytta] av OL. Stäutkedi [oxkättingen] jär av-
brusti JK. — När vör skudd ga yvar äisn pa 
storkanaln, brast V. ner yvar knäis JK. Så lägga 
n barn pa än . . slidä . . u skjautar pa äisn, ti 
däss att äsin u alltihop bristar ner JK. — Plom-
år, de ha de vart så mik pa, så att träii rakt ha 
skutt brist sundar JK. Jfr kött-brusten p.a. 

bro s. bråu f., bf. -i, 'bro, äv. brygga'. I mårräs 
gick ja där upp u skudd lägg a bro yvar däikä, 
sum 0. grävdä JK. När ja fick broi i årning, 
så skudd ja ga haim ättar a par russ . . JK. Ja 
skudd ga äut till Lausmöirskanaln u säi pa a 
bro där, sum halt pa u fall ner . . De jär a jäldä 
kappittl ti undahald de där stäur bro . . JK. 
Vitt du sta pa bro'i ällar fall i a•i? [nötlek] JK. 
— Bro'i ner pa Jaugan MK. Bäi bryggu el. bro•i 
[på Storholmen] JK. Jfr kvarn-, ladu- och sel-
bro. -affär s. m. bf. bråuaffä•rn [bestyr med ett 
brobygge]. Ja har grund' pa de mang gangar i 
dag, dän där bro-affärn JK. -hål n. bf. brohulä 
MK. Bro'i släukar intä. Brohulä jär för läidt 
MK. -kär s. brokär n. el. stainkistå. -sten s. pl. 
bråustainar [stenar som ligger i rader i båt-länd-
ningar, vanl. gråstenar] (JK). Bäi Hörte [Herta 
fiskeläge] . . har di ännu stainvastar ällar bro 
stainar äutläggd i vattnä i all länningar, män 
bäi Nabbu u Djaupdöi jär di bårttagnä JK 
-sticka s. f. pl. brastickår, 'tunna flata ribbor 
46 X7 cm, vilka läggas under tjärveden i "kran-
sar" vid såidä [tjärdal]'. -trä s. pl. bråuträi, bf. -i. 
1) [de grova stockar på vilka broplankorna lig-
ga]. Vör skudd mäur n stainpilarä i simänt mitt 
i kannaln, sått vör hit behövd mair n hältn sån 
lang broträi . . sått broträii int bläir mair n tåll 
änar JK. 2) [de trän som bilda underlaget för 
"kvarnbron"]. 

bro v. bråu, pr. bråur, 2 p. bråurt, ipf. bråud 



broa 	 65 
	

brott 

[ap.], sup. bråut, pass. bråus, p.pf. bråuän, best. 
bråunä, n. bråuä, bråut si, pl. (0r)bråunä 
[gnugga, krossa], 'krossa sönder, gnugga ur t.ex. 
säd ur ax'. Bro kaffi, bro sinapp [krossa kaffe, 
senap] JK(U). L. kåm till fraus um fingri ällar 
hännar, u skudd n hald dum varmä, så fick än 
int gär någ ann än bro dum imot si för jamn' 
JK. Ja brod fingri pa n lavvändelstilk, u de kåm 
ti lukt så MK. Brod svämn'n [sömnen] ör augu 
JK. Bro sumpän [vägsmutsen] av byksår JK(U). 
Di har brot salt JK(U). U så har n brot augä 
MK. De skudd bros gräus [sandsten] av så go 
sårt, sum di kund fa tak äi OL. Ta äi si broän 
stainkul [ta i sig krossad stenkol (mot "utsot")] 
JK. Pipar [peppar] de var int mik brot si de i 
[inte] MK. När gräusä [sandstenen] jär någlund 
fäint broä JK(U). Så har n bro' [krossat] sigd-
spångräus mässi, de bronä sigdspångräusä . . 
JK(U). [Refl.] Sväini, di bror si u kastar si kull 
MK. De här gamblä stäutar . . när di kummar 
äut, da gar di ner äi än busk u gynnar bro si där 
MK. Särsk. förb. Jaså däu start u brort kull 
janstaum [sades till en ko] MK. Ta saltstain'n 
u bro sundar läit salt JK. Så bror n han sundar 
[om sandsten] JK(U). — Ta u bro ör sedi ör 
aksä, så far vör säi, um a jär mo'i [mogen] JK. 
Fråii [fröna] jär örbronä [urgnuggade] MK. — 
Da skall n bro maltbunkän äut me händamä 
sått kånni bläir sundasmulnä älla sundabronä u 
int liggar i tårvår MK. 

broa v. bråuä, bråu [ap.], pr. bråuar, ipf. bråuäd, 
sup. bråuä, p.pf. m. bråuän, n. (äi)bråuä, bråu 
si, pl. bråunä, pass. bråuäs, pr. bråuäs, ipf. broä-
däs OL. 1) 'grusa väg, öra, köra grus på vägen'. 
Vör har ännu läit smaväg ti broä JK. De gar int 
längar ti bro dum (vägar) me fäinar aur ällar 
rausand [rödsand], äutn de skall var gråvar aur, 
u där sum di mäst kåiräs, makadam JK. Så jär 
A. kåimäs ste ättar a lass aur ällar täu u broar 
pa vägän JK. I täistäs kård ja aur älla broäd me 
russi ti middagän JK. I dag har ja vart ste u 
vänd (plög) me stäutar, u far har bro me russi 
JK. För n 30-40 ar sinä, när int vägän var 
broän ifran storvägän u ner ti strandi . . JK. 
Smavägar jär i Lau gynnar bläi dåliä u galnä 
nå, för di har int blitt bronä nå ättar skiftä JK. 
Jä pa lairu jä värs[t], män där jä bro si älla kast 
si snåi pa [på vägen] JK. Failä liggar däräi, att 
di (vägar) broäs ällar gräusäs me för dålir mord 
ällar gräus JK. De styck sum lag sudar av Gan-
nar millum daim u a'i [ån], de broädäs aldri 
OL. Särsk. förb. Jär skudd ha vart äibroä (ett 
hål skulle ha varit fyllt med ör) MK. — Drän-
ner . . ällar bro upp u däik [dika] äut u fyll 
bröiu [vattendammen] JK. Vägar, sum jär bra 
uppbronä . . JK. 2) [förtala]. Ja trod, att ha 
hadd broä för mi (= förtalat hos någon) MK. 

Broä för ngn = skaffa ngn förargelse MK. 
brodd s. brudd m., bf. -n, pl. -ar. 1) [vass pigg i 
hästskor o. träskor]; 'klackstift'. För ti kumm 
fram jär pa gardn, sått vörr int skudd hal kull, 
matt vörr sia brudd el. späik i träibuttnar JK. 
Bruddar, 'träbotten med hästskosöm i att binda 
under stövlarna ss. issko' MK. 2) 'grodd', [sä-
desbrodd]. Sedi jär allt uppkummi, de söins häit 
u däit n brudd OL. Häit u däit star n skranglur 
brudd u förtårkar JK. Kånni [kornen] mäktar 
int u föid bruddn (om jorden är torr) JK. De 
har blitt sån märkvärdu skårpå uppa*, så att de 
jär frågän, um bruddn batar bäi [orkar med] u 
ga iginum JK. De sma bruddar, sum da jär, di 
säir så vantrivliä äut, så . . OL. Jfr råg- o. säd-
brodd. -sko s. bruddsko m., pl. -skoar JK(U). 
1) [en sorts oxsko, som slogs i yttersta klöven 
med ett litet "spett" i var ända, och var försedd 
med en fast brodd]. 2) [sko med broddar i att 
gå på is med]. Jfr is- o. spik-sko. -skorv s. 
bruddskårv [sår, som fattigfolks barn hade i hu-
vudet]. Jfr brott-skorv. 

brodda v. bruddä el. brudd' upp russbaini läitä 
= slå i ngra söm MK. 

broder s. bråur m., bf. bråurn, bråudrän, pl. bröi-
dar, bröidrar, bf. bröidnar. 1) [broder genom 
släktskap]. Ja u så K.S., brorn min JK. Da sägd 
n, att n var bror me gubbän L. . . ja, sägd ja, ja 
kännar till a par träi styckän av hans bröidar 
JK. Di jä ret [riktiga] bröidar MK. 2) 'tilltals-
ord män emellan'. Va de jär rolit, bror däu, ti 
livä JK. Va jär bror ifran? [kan sägas till en 
obekant person] JK. Jfr far-, halv-, och styv-
bror. — brors-barn s. bro•rsban (OL)MK. -dot-
ter s. brorsdotar JK(U). -kåna s. b- orskunå 
(glt), nu brorshustru el. svägaskå MK. -son s. 
brorssun JK m., bf. bråursu•n'n MK. 

brok s. pl. brokar JK(U) = brokveling. 
brok-veling s. bråukveliyg ni. [hanne av bergand, 
Aythya marila]. Nå hadd di vart ste u drug sna-
rår u fat n brokveling JK. 

broning s. bråuniyg f., bf. -i [grusning av väg]. 
Far var pa broning . . MK. Undahaldä [under-
hållet (av vägen)] älla broningi JK. Broningi . . 
jär bra besvärli nå i mörju JK. -ör s. bråuning-

aur m. [grus, lämpligt att lägga på vägar]. Iss 
[det här], de jär bra broningaur MK. 

broska s. bruskå f., 'brosk'. Um någän har braut 
n handlid ällar a bain, så säs de: di dråigäd för 
läng, förrn di glaid ti dåktårn, så de hadd allt 
vaks bruskå imillum OL 

brott s. bru.t n., bf. -ä. 1) 'en liten järnpanna el. 
en del av en gryta, vari man kokar talg o. tjära 
att smörja skodon med' (Pastor Stengård, Fårö), 
JK. 2) [stenbrott]. De brutä, de jär a bra brut 
OL. Di in me rop u skräi, att de var någän sum 
flaug ner i brutä OL. 3) Ss. subst. [i benbrott 
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o.d.] finns inte, utan omskrives: han har brut 
bainä e.d. MK. 4) brått JK [brottslig handling]. 
Jfr ben-, fett-, huvud-, is- o. sten-brott. -sjö 
s. pl. bråttsjorar. -skorv s. bru•tskårv m. 'fistel 
(endast i huvudet)'. Jfr brodd-skorv. 

brud s. bräud f., bf. -i, pl. -ar. 1) [brud]. Sta 
bräud; säi bräud; väis si bräud MK. Ha skall 
var bräud i mårgå, vaim skall ide bräudi da? 
JK. Ha kummar bräud häit JK. I går va de bryl-
laup bäi K.N., hans dotar sto bräud JK. Prustin-
nu kled na bräud så grann sum grindi, bräuka 
n sägä JK. Jaulgräni, sum star grann sum a 
bräud JK. Ha matt ha vart snäll mot kattår; ha 
fick så vackat vädar, när ha var bräud MK. Um 
bräudi i bräudstoln käikar si tibakas, så bläir a 
änkå MK. Um bräudi i bräudstoln tar in stöist 
plassn, da kummar ha d rad yvar mann'n JK 
(U). 2) så kallas ett splitter nytt strömmingnät 
första natten som det begagnas på "rak". Nå 
skall vör börr ha hallar u flaar pa, så jär bräudi 
i åming JK. Jfr kyrk- o. vardags-brud. -bröd s. 
bräudbröi, ii. (Spirea filipendula). -dörr s. f. bf. 
bräuddwri, 'n.ö. ingångsdörren till Lau kyrka'. 
-folk s. bräudfålk n. pl., bf. -i [brud och brud-
gum]. Nä da bräudfålki skudd gläid ti körkå u 
väig si . . JK. Främst borä . . , de sum bräud-
fålki sat bäi (för di sitar undar spägln) . . JK. 
-främja s. f. bf. bräudfrämju = bruttövarsku 
(nå fö täidn), se bruttöverska. Bräudfrämju 
skudd ide bräudi, bräudfrämju skudd skär fladn 
MK. -färd s. bräudfii•rd [brudparets färd till 
kyrkan]. -följe s. bräudfylg(ä) OL. -gumme s. 
bräudgummä m., bf. -än, pl. -ar. I dag så har 
astu Arvid vart bräudgummä JK. Mor var skaf-
farmor där pa dän partn, de var när sun'n 
skudd var bräudgummä JK. När ja var bräud-
gununä JK(U). Um bräudgummän sto ti vänstar 
läitä at bräudi till, så var de han, sum to ku-
mandu i häusä JK (U). [En brudgum blev bort-
tagen av ett spöke under bröllopet], fö dän dail 
så vill n hit ännu, att bräudgummar skall ga äut 
ainsumnä nä bryllaupä jär, hälst nä de bläir 
kväldar JK. -gumsibyxor s. pl. bräudgums-
byksår JK, [byxor som brudgum bär]. -gumsl 
handske s. bräudgumshandskåu m., pl. -ar [vita 
skinnhandskar som brudgummen bar]. Se un-
der brud-handske. -gumslhatt s. m. bf. bräu[d]-
gumshate n. Förr så var bräugumshatt'n en 
haugar sillcäshatt JK(U). -gumslhäst s. m. bf. 
bräudgumshäsen JK(U), [den häst på vilken 
brudgummen i äldre tid red till kyrkan]. -gams' 
kläder S. pl. bräudgumskledar, bf. -kledi [brud-
gummens kostym]. Töig ti bräudgumskledar 
kaupt fästmann'n självar JK(U). -gumsinäsduk 
s. m. bf. bräudgumsnasdokän. Lummår [fickor] 
bak i sköti [rockskörten], sum väit bräudgums-
nasdokän bräukt sit n bit äutförä JK(U). -gumsi 

rock s. Bräudgumsråckän var u jär n skötråck, 
me lummår bak i sköti [skörten] JK (U). -gums1 
skjorta s. f. bf. bräudgums-skörtu var de för de 
mäst vanlit, att bräudi (el. fästmåiu) söidä JK 
(U). -gumsistrumpa s. bräudgumsstrumpår var 
de vanlit förr att fästmåiu saumäd ti bräudgum-
män, bad langstrumpår u hallstrumpår me 
grann rändar JK (U). -gumsistövla s. pl. bräud-
gummsstyvlår JK (U), [stövlar, som brudgum-
men bar]. -gumslväst s. m. bf. bräudgumsväse n 
me pärlämoknappar pa, u um ä skudd var stor-
ståtlit, av silkä u grann rosår äi JK(U). -gåv s. 
bräudgå'v n., bf. bräudgåvä JK(U). Förr, int så 
mik läng sen . . da to di bräudgåv upp mäns n 
sat bäi borä allihop JK. Skaffafar bjärar fram 
bräudgåvä JK (U). Da blai ungfar argar, för de 
att n hit fick all pänningar, sum di fick till 
bräudgåv JK. -handske s. bräudhandskåu m., 
pl. bräudhandskoar, -hanskar JK(U). [vita 
skinnhandskar som fästmön fick av fästman-
nen]. De väit bräudhanskoar u bräudgumshan-
skoar bräukäd de gamblä förr gåimä, för ti fa 
dum pa si när di dödä u sto läik, u fa dum mäs-
si i gravi JK(U). -hus s. n. bf. bräudhäusä [bröl-
lopshuset]. -kaka s. bräudka•kå f. [vetebröd, 
vanl. bullar, som bruden hade med sig till kyr-
kan och delade ut bland folket utanför kyrkan 
efter vigseln]. U så gir da bräudi bräudkakå, när 
di kummar äut för körkduri, u de räckar läng 
bäi iblant u säir lustut äut pa all sårkar, när 
bräudi kastar ste någlä äpplar u kakbitar . . JK. 
-kammare s. m. bf. bräudkamman [brudparets 
sängkammare]. När da prästn jär me (på bröl-
lopet), da skall bräudfålki singäs i säng i bräud-
kamman JK. -klädsel s. bräudkle•sl f., bf. 
-kledsli JK. En dail av bräudkledsli, såsum 
bräudslöijå u pärläband, bisto fö de mäst brutt-
övarsku, till lans JK(U). -klänning s. in. bf. 
bräudkleniogän OL, bräudklänningän JK. De 
jär ännu hännäs bräucikleningän de OL. -krona 
s. bräudkråunå f. Bräudkronu gärdäs fö' de 
mäst pa bryllaupsdagän av myrtn i bryllaups-
häusä av bruttövarsku JK (U). -känga s. f. pl. 
bräudkängår JK(U), [kängor, som bruden bar]. 
-lucka s. bräudlwkå f., bf. -u 'en av portame på 
kyrkogårdsmuren, genom vilken bröllopståget 
gick in'. -marsch s. m. bf. bräudmassn [spelas 
när brudgummen kommer för att hämta bruden 
o. de båda gå in i brudens hem; då brudföljet 
går in på kyrkogården o. då man vid återkom-
sten från kyrkan går in i bröllopsgården, stund-
om även under färden till o. från kyrkan]. Förr 
i gamblä täidn, så speläd spelmännar bräud-
mas'n hm i körku me, änd fram ti allträ JK (U). 
-näsduk s. bräudnasdokän var spitsar kring, u 
äutstaffem [broderad] JK(U). -pall s. pl. bräud-
pallar JK(U), [pallar, på vilka brudparet knä- 
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böjde vid vigseln]. -par s. n. bf. bräudparä. Så 
staig all upp me glasä i handi, bräudi u bräud-
gummän me, u gästar buckäd u näigäd si at 
bräudparä, u sägd: "bräudparäs skål" JK (U). 
Jfr silver-brudpar. -pika s. bräudpäikå f., pl. -år 
[brudtärna]. Bräudpäikår di skall svar för ti 
lded bräudstolar upp i körku u så Med nöi-
stäuu . . u så h imlän, sum skudd sit yvar bräud-
fålki JK. Bräudpäikår u ungmansdrängar, di 
star pa sangarsgålvä [korgolvet] undar hall 
bräudväigsli, u så skudd di hald päll me gav-
dokän, u de bräudpäiku, sum hårdäs bräudi till, 
u dän ungmansdrängän, sum håirdäs bräudgum-
män till, di sto längst uppat gradar [altarskran-
ket] JK. -polska s. m. bf. bräudpålskän JK(U) 
[polska, som dansas efter skaffarpolskan o. först 
dansas av brudparet]. -port s. m. bf. bräudport' n 
= brud-lucka, se d.o. -swing s. f. bf. bräud-
säiningi [seden att "se brud"]. -skjuts s. m. bf. 
bräudskjussn [den skjuts som brudparet åkte i 
till o. från kyrkan]. -sko s. bräudsko m., pl. -ar 
JK(U) [skor som bruden hade under bröllopet]. 
Undar bryllaupä bräukar ungmansdrängar 
gåim bräudskoar för bräudpäikår, sum skall an-
svar för bräudis sakar JK (U). -slöja s. bräud-
slöijå f., bf. -u JK(U). -smycke s. bräudsmyckä. 
När di Med bräudsmyckä av si, ällar kronu u 
kransn JK. -stass s. m. bf. bräudsta•sn [brudstå-
ten, brudföljet]. När hail bräudstasn glaid ti kör-
ku JK. -stol s. bräudstol JK m., pl. bräudståular 
'stol med hög rygg, överdragen med ett vitt la-
kan med blommor o. kransar på'; [stol för brud-
paret, framför altaret i kyrkan]. När n väigdäs 
i körku, u de var bräudstol där pa sangasgålvä 
[korgolvet], u bräudparä sto framför bräudstoln 
pa a fäin mattå JK. Undar salmså' ngän så sättäd 
bräudfålki si pa bräudstoln JK (U). -särk s. m. 
bf. bräudsärkän [brudlinnet]. -tal s. bräudtaq 
n. [tal för bruden vid bröllop]. -vigsel s. bräud-
väigsl m., bf. -väigälsän, -väigsln, f. bf. väigsli. 
Yvagi far u mor, sum de star i bräudväigälsän 
JK(U). De har vart bräudväigsl pa När i dag 
OL. -äpple s. (pl.) bräudäppäl [äpplen, som bru-
den delade ut åt folket vid kyrkan]. 

bruddel s. bruddi n., bf. -ä [krångel, besvär]. Allt 
bekymmar u allt bruddi me skift' u äutdäik-
ningar u djävläskap JK. Så talt vör um de där 
bruddlä me märkar angåändä snåikastningi JK. 
Jfr landsmätare-bruddel. 

bruddla v. bruddlä, pr. bruddlar, sup. = inf. 
[krångla]. Att n skall bruddlä u skriv um slikt 
JK. Di skall Mag u bruddlä så läng di kan JK. 
Ja kan int begräip att di bruddlar me de där tul-
lar va ivist a ar JK. De jär någ arv, sum B. u K. 
har bruddlä me där JK. 

bruk s.1 bräuk m., bf. -än [murbruk]. Ståit bräuk, 
sia bräuk [stöta, slå murbruk] MK. Iss [den här] 

bräukän jär ännu för tunnar MK. Gamblä 
byggningar u häus . . di har vart mäumä i 
bräuk, ällar de har int vart tårrmäur JK. Han 
rappäd än späis hm i stäuu, så att bräu-
kän stratt kring väggar OL. Jfr kalk-, ler-, 
o. murbruk. -kista s. bräukkistå f., bf. -u 'låda 
att stöta bruk i', [ett slags lave vari en rund 
stock, fäst i en stolpe i mitten, gick runt, dragen 
av en häst, o. vari man ältade murbruk]. Sta i 
bräukkistu u ståitä MK. -kätta s. f. pl. bräuk-
kättå f. 'låda med handtag att bära murbruk i'. 
-lave s. bräukla•vä m. [låda vari murbruk be-
redes]. Vägar jär så sumpuä u hallgalnä . ., sått 
ä jär såsum kåir äi än bräuklavä JK. -stöta s. 
bräukståitå f. [redskap att stöta bruk med; se 
ill.] 

bruk s.2 bräuk n., pl. =. [sedvänja, användning, 
järnbruk o.d.]. De jä till u me oläik sidar u 
bräuk inum var sokän JK. De jär a gammält all-
mänt bräuk MK. Pa dän täidn de gamblä sagar 
var i bräuk JK. Ja har aldri hatt n i bräuk [an-
vänt den] MK. Staintäunar jär ännu just int mik 
i bräuk jär äutat iss soknar JK. U så har ja log 
[lovat] B.D., att ja skudd vänd [vändplöja] för 
han me stäutar . . män . . ja har för bråttum u 
mik bräuk [användning] ti stäutar självar JK. 
Nå, när de int jär någ bräuk till dragrar um da-
gän . . JK. Jfr gårds-, hemmans-, jord-, lådigs-, 
små-, socker-, strand-, tegel- o. åker-bruk. -*to-
ning s. pl. bräuksdåuniogar [jordbruksredskap]. 
Bräuksdoningar had di ingänting häldar, di hadd 
än spissplog u än träiharväl, de var alltihoup 
JK. -gjord p.a. pl. bräuksgärd [ap.], [tillverkad 
på bruk]. Bräuksgärd läiår [liar] MK. -harvel s. 
pl. bräuksharvlar JK(U), [harvar tillverkade på 
järnbruk]. -hästskospik s. pl. bräukshässkospäi-
kar JK(U), [hästskosöm, tillverkade på järn-
bruk i motsats till hemsmidda]. -ha s. f. pl. 
bräuksläiår [liar, tillverkade på järnbruk]. -sigde 
s. pl. bräukssigdar OL [en sorts liar, tillverkade 
på järnbruk]. -spik S. pl. bräuksspäikar JK(U), 
[spikar, tillverkade på järnbruk]. -yx s. pl. 
bräuksyksar JK(U), [yxor, tillverkade på järn-
bruk]. 

bruka v. bräukä, bräuk [ap.], pres. -ar, ipf. bräukt 
[ap.], bräukädä, -äd, sup. bräuk [ap.], pass. -äs, 
pres. -äs, ipf. bräuktäs, p. pf. bräukän, f. bräuki, 
bräukt, n. bräukä, bräukt, pl. bräuktä OL. 1) 
[nyttja, begagna]. Vör väntar fyl me mäni 
snart . . så att dän kan vör nå int gutt fa bräukä 
JK. Ja försöikt a stund, så gutt ja kundä, ti 
bräuk mitt munnlädrä mot Linas lärpu JK. 
Russi u stäutar bräukar vör för de mäst um da-
gän JK. Gubbän H., han bräukäd tobak JK. Ti 
bräuk hand mot varandrä [slåss] MK. Längar 
täid ti bakas var ä int vanlit, att di bräukt så 
mik me patmkakå OL. Russi ha vör släppt äut 
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i hagän . . di livar gillt där nå, så väid di hit 
skall bräukäs um dagän JK. Ti käldår bräukäs 
aldri krok [brunnskrok] JK. Gani, di strävar 
höigst täi tåll ar, u för en sum bräukar dum täit 
[ofta], knafft så längä JK. Nä de jä bräukt älla 
begagnä täu träi ar [om fiskegarn] JK. 2) [bear-
beta, odla]. Bräuk jårdi. Bräuk strandi [idka 
fiske]. De launar si bättar ti bräuk jårdi än 
bräuk strandi JK. Raidskapar, sum di bihövd ti 
bräuk jårdi me JK(U). Jårdar, hälst lairjårdar, 
kan vör hit fa bräuk u plög u harv, sum vör 
skall, för rängn JK. Di bräukäd gardn i hop all 
träi JK (U). Förr, när ha [hon (jorden)] bräuk-
täs i träiskiftä JK(U). A stor . . i trätti ar bräuki 
möir [myr] JK. Sen dän täidn ja var dräng u var 
till bräuk strandi någlä år, så jär de hit mair n 
hältn av badä böindar u arbetskalar, sum bräu-
kar strandi mot va di da gärdä OL. S. han har 
bräuk strandi bäi Kappällä u bäi Djaupdöi JK. 
Bäi Snausräbod . . där bräukäd: Snausrä, 
Gogs, Botvidä u Gumbaldä, u di had säin 
strandbodar u gangard' där JK. 3) [pläga, vara 
van]. Sum än [man] bräukar sägä JK. Ko'i ha 
bräukar va stadu MK. Ovädar bräukar de alltut 
var millum Gartrå u Bänt [Bengt] JK. De var 
dän täidn, sum di så bräukädä OL. A historjå, 
sum far bräukt tal um iblant JK. De bräukäs 
(el. bräukar) sättäs ätt lass i vart stäckä [stack] 
JK. Da bräuktäs de hurräs JK(U). Så bräuktäs 
de singäs a par salmvärsar JK(U). Särsk. förb. 
Bräuk av kledar, styvlår etc., sum jär åidnä [då-
liga, slitna] MK. — Ja tyckt da, att jårdi var 
lagum tårr ti bräuk till, ti sätt u sa äi JK. De 
finns äutmärkt bra raidskap ti bräuk jårdi till 
me JK. När vörr bräukäd till dum me harvlar 
JK. Ja har bräukt till kånnjårdar, sått i liggar i 
årning ti sa JK. Jfr lätt-bruken, hård-, lätt- o. 
sträv-brukt. — bruk-bar a. bräukbar.  . Jfr. o-
brukbar. 

brukare s. se hälften-, jord-, lant- o. strand-bru-
kare. 

bruklig a. bräukli, n. -lit, pl. -/iä JK. En laik, sum 
haitar "väv vammäl" u jär mik bräuklir jär 
äutat av ungdomän JK. De har vart bräuklit 
häitntill, att . . JK. De bräukliä namni pa väks-
tar JK. 

brukning s. f. bf. bräukningi JK. Bräukningi av 
akajårdi. 

brum s. brumm m., bf. -än. 1) [brumning; knorr 
(i vrede), klagomål]. Där var än släikar brum 
(när ngra st. gräla o. gå på) MK. Han gick pa 
dur u var argar me brumm JK(U). De blai än 
förbaskad brumm jär i sokni yvar de, att skolu 
blai för döir JK. Brunun u fö'bistring mot la-
gar u yvarhait JK. [Um] dragrar kummar ti 
skäin [skena] för tråskän, da bläir de än anna 
brumm av [i tröskverket] JK (U). Han had' 

naug' [nära nog] kumm' häit mitt i brummän 
MK. 2) 'yrväder'. Nå jä de brumm äut (=yr-
väder) MK. Ja, i kväld jä de sam brummän äl-
lar äurn igän sum nöiarsdagän JK. Iss brummän 
ällar äum, sum har vart i dag u ännu haldar bäi 
i kväld . . JK. Jfr stor-brum. 

brumma s.1 brummå JK(U) f. [ko som aldrig blir 
ikalv, brummar som en tjur]. 

brumma s.2 f. pl. brummår, 'fläckar av gung-
fly, beväxt med säv i myrar'. [Snarast ortn.] 
Äut i möiri där var n stor sävlund, sum halt 
Brummår MK. 

brumma v. brummä, brumm [ap.], pr. -ar, ipf. 
-äd, sup. brumm [ap.]. 1) [surra, brumma]. Flu-
går brummar pa väggar, där sum soli basar pa 
JK. Ko, sum . . brummar u mumlar, sum än 
fastar stäut [som en tjur] JK(U). A. jär äut u 
löidäs, lais de singar u brummar i tradn [hur det 
surrar i telefontråden] JK. Ja kan sia bålin, så 
n brummar MK. Ännu brummar ångtråskar jär 
äutat um dagar JK. Tråsktunnu kim i gan, sått 
a brummädä JK. Särsk. förb. Nårdaustn han 
brummar pa i dag me stårm u rängn ret duktut 
JK. Nårdn fick brumm pa bäst n vidd äutä JK. 
De var till brumm upp ällar brumm pa i mårräs 
u äurä JK. — 2) [banna, "skälla", gräla]. Ga u 
brummä (folk sum jär argä) MK. Gubbar gynt 
brumm u svärä yvar källingar JK. När ja da 
kåm i fylg me dum där i Råirakan, sum di 
skudd kåir yvar all däikar . . så gynt kuskän 
brumm u bläi argar, för hit vägän var ypän JK. 
[Han] straik pa gatå u brununäd u var arg, så 
att de var förskräcklit JK. Far skudd äut u 
brumm ätta di [banna dig] MK. 

brun s. bräun f., bf. -i, 'iskant, yttre kanten av 
landfast is'. Äisn har braut äut, sått de jär bräun 
langsat hall landä JK. Ja gick langsat bräuni JK. 
Di (fäuglar) vill så gänn ligg bäi iss bräuni MK. 
Brautar av bräuni (=iskanten) u packar pa • hin 
bäi bräuni, när de kummar äisflingår äutförä 
MK. Kast' bi bräun (kasta snaror med öppna 
havet utanför) MK. Vör kastäd snarår bäi bräun 
(äisbräun) i dag, u de var oskaplit, va kaul [al-
fågel] där lag. Jfr is-, sand-, o. skog(s)-brun. 
-ribba s. bräunribbå f., pl. -år [ribbor, som man 
sågar bort av bräder på klingsåg], 'första or-
dentliga ribban nära barken' MK. Bräunribbår, 
de har ja någlä styckän de (av bredkantar), ribb 
sågad närmast kanten av ett bräde MK. 

brun a. bräunar,  , f. bräun, n. bräunt, f. självst. (de) 
bräunå, pl. bräunä. Bräunar häst, bräun mär, 
bräunt fyl [föl] JK. Ätt vitt russ u ätt bräunt 
MK. Han hadd n läitn bräunar hund JK. De 
bläir vackat bräunt, vacker brun [färg] MK. 
Näckuä russ [skäckiga hästar], di var väit u 
bräunä för de mästä JK. När läinknuppar [lin-
fröhusen] bläir bräunä JK. [Best., självst.] De 
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läil bräunå Iden lilla bruna märren] hadd slat 
na älla spark na JK. U bräun'n [den bruna häs-
ten] kund vörr släpp in i hagän JK. De var väl 
a annu mär u int de bräunå, sum ja maintä MK. 
Han (hästn) var spänd mot o [vår] bräunå 
(=märi) MK. Jfr lever-, ljus-, mörk-, röd-, sten-
moss- o. svart-brun. -aktig a. bräunaktur, pl. 
-uä. -barka v. bräunbarkä, p.pf. -barkän, f. -i, n. 
-ä, -bark [ap.], [bereda läder på visst sätt]. 
Förr .. så barkäd n säin häudar u skinn haim 
självar, u da kalldäs de för bräunbarkä, män de 
däugäd int ti yvalädar u ti gär baindomt av så 
sum de var, äutn de skudd beredäs . . fyst JK 
(U). Lambskinn. sum var barkä el. bräunbarkä 
[anv. till foder i skodon] JK(U). Ha jär så sol-
bränd, sått ha jär . . hail bräunbarki JK(U). 
-kopp s. bräunkåpp (fågel), [brunand] (Ay-
thya ferina). (Finns i Lauväiki) MK (1926) 
-nacke s. bräun-nackä m., bf. -än, pl. -ar, (Orchis 
ustulata). -steka v. p.pf. bräunstaikt OL [starkt 
solbränd]. -tavlig a. bräuntwvlu [fläckig i brunt, 
om hästar under hårfällningen om våren]. 

bruna v. bräunä, bräun [ap.], ipf. -ädä, pass. 
bräunäs, p. pf. pl. bräun'nä, bräunäda JK, im-
perat. bräun, 'kanta bräder och plank antingen 
med cirkelsåg el. med en yxa' MK, 'hugga el. 
såga bräder el. plank raka och skarpkantiga' 
JK. Ner di fick haim säin bredar, da var de årkå 
ti sta u bräun dum . . di ritäd me a blöigaspin-
nå . . da huggdäs kantar av ättar ritu, de hait 
bräun bredar OL. De bred jär så mik vankant 
pa, sått de skall bräunäs JK. Ta u bräun de 
planku! JK. Bredar sum int jär bräunädä JK 
(U). Int far vör de så prässäis ti ga ihop, ick vör 
far bräunä MK. Skudd di säl plankår el. u• bre-
dar till kaupmännar pa hamnar, så skudd di 
bräunäs ättar tumtal JK(U). Särsk. förb. Di 
hadd bräun av dum a kvarter MK. Da ska bred' 
bär [bara] bräunäs av, så bläir de gäint MK. 
Jfr o-brunen p.a. 

brunn s. brunn m., bf. brunn' n, pl. -ar. L. hadd 
n brunn, sum int var stainlägdar JK. De jär än-
nu vattnbrist, män vör har int någ brist vaskän 
i brunnar ällar bröiår JK. Jfr brya samt gödsel-
brunn. -röd s. brunnraud =- följ. -röda s. 
brund-, brunnraudå f., 'gungfly eller bottenlös 
mark, som inte gärna fryser till, lös svart el. 
brunaktig jord med vattendrag el. drag el. käll-
drag i, som gärna icke fryser till'. Där skall var' 
så att de jär buttnlaust murras, där sum än int 
kan ga, med vattendrag MK. I Källdängä jär a 
källdå, sum jär brunnraudå pa någlä änars um-
kräts, sum jär laust sum tjåck välling, u um-
kring än träi fäir änar [alnar] djaupt, förr n de 
bläir fastar buttn, u star vattn upp arä kring u 
frausar aldri till JK. Brunnraudu el. murrasn 
[moras] mainäs me jårdi runt um kring källdu, 

u jårdi undar gröinsvadn sum gungar, jär råst-
bräun JK(U). När vör had prästjårdar äut i stor 
Nöiu, da var de än bit där sum var ådlä, sum 
var sån där bärt svartaktu jård, sum just int var 
mik vat, för ha var bra däiki, män dän sägd 
gubbar så um: de jä lortjård, för de jä sån där 
brunnraudå, u de blai ingänting sed pa na häl-
dar JK. -slborrare s. brunnsbwrarä m. -*räv- 
ning s. f. bf. brunnsgrä• 	-slgubbe s. m. bf. 
brunnsgubbän [som man skrämde barn för]. 
Brunnsgubbän skrämd Far u Mor uss förä, när 
vör käikäd ner i brunnar, för um vör gärd de, 
så to brunnsgubbän uss JK(U). -slholk s. 
brunnshålk m., bf. -än, 'träkransen kring en 
brunn'. Ja gärd brunnshålkän så där säkskan-
tur, sum än var förr JK. -sihök s. m. bf. brunns-
haukän (gammalt), = brunnskroken. -sikrok s. 
m. bf. brunnskråukän [stång med en krok på 
ändan, varpå man sätter en hink ("ett spann") 
för att dra upp vatten ur brunnen]. -sllucka s. 
brunnslu•kå f., 'lucka på. hålken'. -slvatten s. 
brunnsvattn. -sivind s. brunnsvind, 'inrättning 
att hala upp vatten med ur en brunn' MK. 

brus s. bräus m., bf. bräusn. 1) kortspel. Gubbar, 
a par lag, sat u speld kårt, bräus u majas JK. 
Fyst bräusn vannt vör, män de andrä bäggi täu 
vannt Er JK. 2) m.bf. bräusn, 'hjärterkung i 
kortspelet brus'. [Se P. A. Säve, Gotl. lekar, nr 
292 o. N. Lithberg i Nord. folkminne till C. W. 
v. Sydow 1928, s. 235]. 

brusa v. bräusä, bräus [ap.], pr. -ar, ipf. -ädä JK, 
p.pr. (upp)bräusnäs. 1) [dåna, susa]. Sjoän 
bräusar MK. Sjoän dynäd u bräusäd(ä) JK. 2) 
Bräus el. bris i väg [rusa åstad] JK(U). Särsk. 
förb. Han bräusar upp u bläir argar, han bräu-
sar äut MK. Han var hall uppbräusnäs JK. 

brusandes p.a. bräusnäs el. raubräusnäs, om en 
halvfull eller full karl, som blir rödbrusig av 
starkvaror. Han sag bräusnäs äut MK. Raudar 
u bräusnäs MK. Jfr röd-brusandes. 

brusig a. se röd-brusig. 
bruskvald s. bruskvald el. spruskvald, spursk-

vald m., bf. -n, 'pinne i en stege'. 
bruskvalda s. bruskvaldå f., pinnå äi a stäitå älla 
stigä [pinne i en stätta eller stege]. GOB: sporr-
sk(v)aller. Bruskvaldå järn gammäl binämning, 
pinnår äi n stigä kalläs nå späilår [spilor] MK. 

brust s. brust f. [bräcka, bristning]. Blai de brusst 
i bakän, så nätäd di än lapp pa [blev det bräcka 
i (lie-) baken, så nitade de på en lapp] JK(U). 
Skaftä gick av just bäi brusti (i bräckan) MK. 

brutt-bonde s. bruttbåundä m., bf. -båundn, 
'brudgummens ledare'. Vaim skall ja bid ti 
bruttbondä? Bid n bruttbond, sum kan gär någ 
bra tal JK. Bruttbondn skall gär tal JK. Patron 
B. var bruttbondä JK. Jär de så, att bryllaupä 
jär bäi bräudis haim, da skall bruttbondn ti 
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bräudgummäns haim u kle han JK. Fyst räidäd 
bräudgummän u bruttbondn [vid avfärden]. 
-bondeltal s. bruttbandta.1 [tal av bruttbon-
den]. -överska s. brutto•vaskå, brutto•värskå f., 
bf. -u, 'den som klär bruden och består brud-
klädsel och är brudens ledare'. Vaim var brutt-
övärskå da? Bruttövärskå var för de mäst 
Prästfräuar el. Prästmamsällar JK (U). Bräudi 
u bruttövärsku di kåird förä JK. Skummästan 
u bruttövarsku skudd skär staiki u skinku  MK. 

bry v. bröidä, bröid [ap.], pr. -ar, ipf. bröidäd, 
bröid [ap.], sup. bröid [ap.], p. pf. bröidar, f. 
bröid, pl. bröid [ap.]. 1) [bekymra, plåga]. Va 
lains di rislverd u bröidäd hudä, så kund di int 
finn någ rad JK. Ja har bröid hud a go stund 
me de där årdi JK. 2) p.pf. [brydd]. Han var ret 
bröidar me dän ällar dän sakän ällar me dän 
pärson'n, förr n kund bläi av me än OL. När n 
vidd vit, vick hynår sum skudd värpä, da var n 
bröidar MK. Oln han var så bröidar me de, att 
n pissäd i säng um netnar JK. De var n ill bröi-
dar me de [mycket besvärad av] MK. Ha va 
ret ill bröid me än [med honom] MK. Ha var 
så bröid me maru [besvärad av maran] MK. 
L:s hund kåm häit, u da blai gasi [gåsen] så 
bröid MK. De tår Er var bröid me [det tör ni 
vara besvärade med] JK. 3) [retas], 'bry' 
(skämts.). Bröid någän för någä OL. De var 
hännä, sum än da skudd bröidä [som han då 
skulle bry], u de iblant all fålk OL. Di bröidar 
na för dän drängän JK. 4) [refl., bry sig om]. 
Vör bröidar uss int um u klagä JK. Ja bröida 
mi int um ti skriv mair i kväld JK. Ti ga pa skall 
bröidäd ja mi int um JK. Gardn . . bröidäd di 
si int mik um JK. Va bröid di si um källingi! 
MK. De bröid ha si aldri um a grand MK. Ja 
har int bröid mi um u gat i körkå i dag JK. Da 
har ja int bröid mi um u sägt de för någän JK. 

brya s. bröiå f., bf. -u, pl. -år, 'vattenställe i ägor-
na, där kreaturen ha vatten, (så grävd, att de 
kan gå ner och dricka)' JK. De jär a go bröiå, 
sum haldar vattn ti kräki JK. De jär a go bröiå, 
sum aldri släckar [tryter] JK. Bröiår u vattn-
ställar släckar [tryter] dain ättar dannä JK. 
Bröiår jär gravnä så, att kräki kan fa ga ner i 
bröiu u drickä JK(U). Ja skall änd snart ga ste 
u vattnä stäutar, sum gar ner i Kauprä ängä, 
sum hit har blitt någ vattn i bröiu ännu, fastn de 
har skvalrängnä JK. Han var så vatar, sum n 
kund ha vart drugän ör a bröiå MK. Än bräu-
kar säg iblant, när n jär pa tåskän, u int tåskän 
vill ta, att "de jär såsum hald äi a bröiå" JK. 

bryderi s. bröidaräi n. Vick a jäklä bröidaräi u ar-
bet u måk de jär ti tillträd skiftä JK. De fylgar 
a olycklit bestöir u bröidaräi me de där prusäs-
sar JK. A jäklä bröidaräi ti fa gani [fiskegar-
nen] JK. 

brydning s. pl. bröidningar [att bry någon]. Da 
blai de gissningar u bröidningar vaim han el. ha 
skudd gift si me JK. 

brygg s. brygg m., bf. -än, pl. -ar, 'brygd'. Va stor 
brygg skall vör ha? MK. Ja skin bär [bara] ner 
u säi ättar min bryggän MK. När de var stor 
bryggar, da var de kinkut me ti fa råstn bra MK. 
Jfr stor-brygg. 

brygga s. bryggå f., bf. -u, 'lastbrygga'. 13äi bryg-
ga el. broi [på Storholmen] JK. 

brygga v. bräggä (ä.), bryggä, brygg [ap.], pr. 
bryggar, ipf. bragg (ä.), bryggädä, -tid, sup. 
bruggä (ä.), bryggä, brygg [ap.], imper. brygg. 
U brygg ska di (kvinnfålki) gär, så att drick u 
jaulölä strävar till Knäut JK. Kvinnfålki . . di 
har brygg u bakä JK. Ta u brygg läit drick i 
mårgå MK. Undar solståndä jär de int bra ti 
bryggä . . drickä kummar int ti jäsä JK (U). Di, 
sum bryggädä, skudd ha tunndrickä ällar svag-
drickä för sitt besvär OL. "Rävän bryggar" 
[dimma stiger upp på kvällen]. Rävän bryggar 
allt i kväld ällar väit håpu [dimman] räidar, 
sum allt töidar pa fagat u gutt vädar i mårgå JK. 
Jfr dag- och hem-bryggd p.a. — brygg-balja s. 
f. bf. bryggba•lju. -bunn s. bryggbunn f., bf. -i 
[stort bryggkar med tapphål nertill], -= mäsk-
ning-bunn. -ene s. bryggainä m., bf. -ain'n JK, 
[enrislcvistar, som vid brygd lägges i botten på 
bryggkaret]. -gärd s. bryggärd JK(U), 'bryggjäst'. 
-hus, se bryggar-hus. -jäst s. bryggjäst [jäst, som 
var kvar på bottnen av öl- eller drickkaret, och 
som tillvaratogs för att även användas vid bak]. 

bryggare s. pl. bryggrar. I haustäs . . da fick vör 
ingänting för de (kånnä), u bryggrar vidd int ha 
de JK. — bryggar-hus s. bryggarhäus n., bf. 
bryggar-, bryggahäusä. De fanns alltut förr bål 
var bondä än flygälbyggning, sum sto naug 
[nära] manbyggningän u sum haitäd bryggar-
häusä JK(U). 1872 byggd vör nöit bryggahäus 
av stam, umkring tjugå änar langt me spåntak 
pa JK. Mor ha har årkå i bryggarhäusä um da-
gän me tvättå u bakä u bryggä JK. B. kåm . . 
äut ti mor i bryggahäusä, när a just to 
bröi ör ung'n JK. -husloft s. n. bf. brygg'-
häusluftä JK. -husspis s. m. bf. bryggarhäus-
späisn JK(U). Späisn framför ungsmunn'n jär 
a än [1 aln] djaupar u träi änar braiciar u kalläs 
för bryggarhäusspäisn JK (U). -husstuga s. f. 
bf. bryggarhäus-stäuu JK, [ändr. av MK från 
brygghäus-]. De räumä had i all fall vart själv 
bryggarhäus-stäuu, sum di had brygg u bak äi 
JK, [om ett rum i en (JK:s) gammal manbygg-
ning]. Fabbror Nils bod i brygghäusstäuu JK. 
-shigulspis m. bf. bryggastäuspäisn, [brygghus-
spis]. 

bryggeri s. n. pl. bf. bryggaräii. Kånnä sto till sånt 
lagt präis i haustäs u . . bryggaräii vidd int ha 
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de JK. -korn s. bryggaräikånn 	Vickän 
kånnsårt sum skudd var bäst ti fa sälä [sälja] ti 
bryggaräikånn JK. 

bryn s. se vatten- o. ögon-bryn. 
bryna v. bröinä, bröin [ap.], pr. -ar, ipf. bröindä, 
bröind [ap.], bröintä, bröinädä, sup. bröin [ap.] 
OL. 1) 'vässa'. Bröin sigdar [liar], vässa med 
den grusade sigdspånen. Dän sum int kan hald 
förvässningi pa sigdn, när n bröinar, haitar att 
n bröinar runt JK(U). Däu skatt bröinä, annas 
fart u int av någät strad me dän sigdn OL. 
Spån'n [liestickan], sum än hadd ti bröin me 
OL. Ja har n sårk mä mi, sum jär nöibegyn-
nare, sum int kan bröin sigdn vassar självar, 
äutn ja bröinar för n JK. Bröin u striglä rak-
knäivän JK. 2) [gnida, nöta]. Bröin nasar [nä-
san], näbbän [näsan] MK. Kattu vaskar si yvar 
åiru: ha sitar u suckar pa dain frambainä u bröi-
nar åirå [gnider öronen] JK. Kvadu [kådan] . . 
de jär a olycklit pack ti sit pa . . de skall bröinäs 
duktut me tvål u vattn JK. Särsk. förb. Han 
skudd bär bröin rai [råeggen] av än [näml. av 
sigden] JK. Bröin av - naglar (me tangi), = 
fila MK. Stålä jär avbröinä [bortvässt] pa sigdn 
JK. De jär avbröin nå ällar avbröint si nå 
( =avskilt), [vässningen är avslutad] JK. Bröin 
upp sigdn läitä OL. — När n da har fat kast pa 
si . . u så fat bröin ör augu me läit vattn (så bör-
jar arbetet) JK. Jfr hård-brynt. 

bryne s. bröinä [brynsten]. Sigdn jär så hardar, 
att n int löidar bröinä [inte "lyder brynen MK. 
Där nest skudd sigdn var så lagum hardar, att 
n löidäd bröinä OL. Jfr hen-bryne. 

bryning s. bröining JK(U) f. [vässning]. De sträc-
ku, sum än kund sia millum var bröining u sum 
sigdn el. läiu bäitäd, haitar a bröining JK (U). 

bryt (bröt) s. bryt Il De jär ett bryt me issä = be-
svär o. bråk MK. Jfr huvud-bryt. 

bryta v. brautä, braut [ap.], pr. brautar, ipf. 
braut, brautäd, 2p. brautst, braust, sup. brwtä, 
brwt [ap.] brautä, braut lap.], pass. brautäs, pr. 
brautäs, ipf. brautädäs p.pf. bru•tn, brautn, f. 
brwti, brauti JK(U), n. brzetä, imperat. braut. 
1) [bryta fram, rinna upp]. När de ryddnar 
i austar, förr n soli brautar, de modar 
ståmi JK(U). Ja 'dm upp i mårräs, när soli 
braut JK. Tåskän [torsken] to int förr n soli 
braut JK. 2) [bräcka, knäcka]. Ja har braut (el. 
brut) bainä  JK Um nå läggän ha vart av, älla 
börr [bara] n ha braut (brut) älla rill n pa någ 
väis JK. U så jär väl int någät bain brutä JK. 3) 
[bända]. Braut arm [idrottslek] JK(U). 4) 
[spänna, trycka]. Um . . kåggar [kuggarna] 
kununar ti ga för langt in i millum drivvalar 
[drevpinnama], så haitar de, att de brautar för 
mikä [i vandringströsk] JK(U). 5) [öppna]. Ja 
to u brautäd brevä straks u läst iginum de JK. 

När vör had gärt aftå . . braut ja brevä. Ja und-
rar, um prästn har braut kuvärtä, sum boki lag 
äi, för de var brut, när ja fick na av än . . um 
än [han] had lug [lov] ti braut ä ällar de var 
braut, mäns Er var i fylgä JK. 6) [arbeta loss]. 
Braut stam, braut stumblar JK. När n skudd 
bygg kohäus u stall . . ällar manbyggning, så 
brautäd n stainar självar. JK. Di har brut så mik 
stam, att . . MK. I går var vör ste [åstad] a 
brautäd stumblar JK. 7) [om rörelse hos vågor 
o. hav]. Mot släutä så slo de yvar täit [ofta] för 
mi, u sjoän gynt brautä JK. Sjoän brautar JK. 
De var haugar dyning, u han brautäd pa rivi 
JK(U). 8) [förändra en vokal till diftong]. Far 
u mor di sär u [u] di, män nå brautar vör u-ä 
[iu] (JK)MK. 9) [tala med främmande uttal]. Di 
far straks ann' talsätt, di brautar mair MK. 10) 
[svika, kränka]. Dän sum har fall [felat] ällar 
braut lagän, bläir böitfälldar JK. 11) [refl.] 
( = spöi) MK. Särsk. förb. Fålk brautar armar 
u bain u nackän a(v) si JK. Män att n knäckar 
av älla brautar av bainä, när n far någän rik-
tu skarpar tåsk, de gär n sum täidäst u så kastar 
äut n igän JK. Um än far någän tåsk, sum bainä 
ha vart a(v)brutä, han jär alltut tjåckar JK. 
Braust däu int av a nal? MK. Käppän jär av-
brutn el. avbrautn JK. All staurändar jär av-
brautnä el. avbrutnä JK. A jårdyks, sum än 
hadd hugg äi någ röitar u stumblar u braut 
skaftä av JK. — Braut n sko bårt [:hästsko] 
MK. — Braut ifran skoar för russi MK. Han 
braut buttnän ifran kistu JK. — Såidsbrännan 
[tjärbrännam] . . gar kring såidä u säir ättar, 
att hit äldn brautar iginum JK(U). — Braut 
gangjani [gångjärnen] låss MK. De brautäd låss 
me ovädrä JK [av riksspr. 'bryta löst'?]. — 
Braut ner a grain MK. Ja räivar ner gamm' 
byggningän u brautar ner mäurar JK. Mäurar 
matt brautäs ner JK. — Braut sundar [bryta 
sönder] MK. — Aar [åar] u rännår har braut 
upp [om islossning] JK (U). Braut stain u stum-
blar upp JK. Braut upp a dur [dörr] MK. Fyst 
så brautäd vör upp luftä yvar kökä JK. Ätt stort 
hul sum di hadd braut upp än stumbäl JK. Sin 
så brautädäs boklådu upp JK. Braut betår upp 
JK. I vintar ha' mik stumblar . . blitt upp-
brautnä (uppbrutnä sä' de gamblä) JK. — Ja 
brautäd äut a par tändar i haustäs MK. Äisn . 
had braut äut innför arännu [årännan] a gutt 
styck [isen hade brutit upp] JK. Jfr hård- och 
nerbruten. 

brytare s. se stumle- o. våg-brytare. 
brytning s. brautning se ben-, sol-, upp- o. ut-
brytning. 

bryttja v. brytä, bryt [ap.], ipf. brr täd p.pf. 
brytn JK(U), [sönderdela, hugga sönder, bryta 
sönder]. Brytä kräk = hugga sönder ett slaktat 
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kräk MK. Ti jälp mi fla u ta invald [innanmä-
tet] ör u fl bryt na (män), de har G. jälp mi me 
JK. När A. u ja brytäd koi ( =hugg kytä sun-
dar) JK. När n kalvkrupp el. lamblcrupp, sum 
jär slaktn, jär brytn el. styckän JK (U). De var 
nuck mäst drängar ällar ungdomar, sum to ihop 
me ti bryt täunar [bryta sönder gärdsgårdar] 
OL. Bråk u bryt(ä) si i ginum täunar JK (U). 

bryt-tun s. (?bröt-) bryttäun m., pl. -ar, 'en 
gärdsgård av små fällda träd med grenarna på 
el. av grenar o. kvistar'. Någ slags täun, sum än 
nämnar bryt-täunar, u släik jä' ännu ti fa säi 
fast int pa mang ställar, di jä' bärt [enbart] av 
grainar u oupphuggnä räckår ällar ouppkvistnä, 
me grainar pa, ällar av am n u tynn [törne] u slikt 
bråtä JK. 

bråck s. bråk n. Hästn har bråk JK. Ha had bråk 
i slemi [ljumsken], sum ha död [dog] me JK. 

bråd a. brå•ar, brå , superi. brå•ästä, brerdästä, 
äldre dat. (i) bra•du [bråd, brå' dskefylld]. Bråar 
täid; undar bråästä täidn MK. Int gar di just ti 
strand mang äi dän brå täidn um sumrar JK. 
Da sat J. bäi bor(ä) u skrivd mitt i brå täidn pa 

flatar vardag JK. Vör ha allt kumm i dän 
värst brå täidn, fö de bläir mo [moget] allting 
när pa pa en gang JK. Mitt pa brå vardagän JK. 
I brådästä täidn JK. [Spec. uttr.] I bradu, om 
något som sker hastigt. De gär han int i bradu, 
de i, det gör han ogärna el. aldrig JK. De blai 
gärt i bradu JK. Jär de ännu int i årning? Sått 
de matt int ha sket i bradu, de i JK. — Vittu int 
gär de, skattu fa sit i bradu JK. Gamm Löibar 
sägd till hästn, um han int vidd ga ör starrköis-
lhigar, så skudd n fa sit i bradu JK [uttr. "sit i 
bradu" är numera obekant och oförklarligt]. 
-djup s. bra•djaup n., bf. -ä. Di störtar si ner äi 
bradjaupä MK. -djup a. bra•djaupar, n. bra.-
djaupt. Sumblistans jär sjöän så bradjaupar OL. 
Där (i Visby badhus) var nå så bradjaupt vattn 
OL. -död s. bra•do'd, breedo'd m. 1) [hastig 
död]. Han har vart obarmhärtu mot de fattiä u 
snålar . . sått någ var tyckt, att de var hit mair 

lagum till n att n fick än sån brådöd JK. 2) 
'kärra med två hjul' (glt). Kåir me bradöd 
( =kärrå) MK. Däu kåirar me bradöd i dag JK. 
-fägen a. bra•fti• gän, f. -i, pl. brafägnä JK, 'iv-
rig'. De jär förskräcka va däu kanst var bra-
fägän (han) el. brafägi (ha) ti kumm pa bryllaup 
JK. U int var fålki så brafägnä ti lan [låna] pa 
bankar häldar JK. -häpen a. bra. hä• pän 'för has-
tig, ivrig med något'. -mogen a. bra•måuän, f. 
bra•nului n., bra•måuä, breemåuä, -måugä [för 
hastigt mogen]. Rygän ällar gröidn han blai så 
bramoän i år, bär för de att de var så tårrt u 
varmt OL. Sedi . . bläir bramoi, ner tårk u sol-
hit gynnar päin na OL. Kånnä . . var . . för 
bramoä, sått de jär hit mik i värd me ä JK. 

-stöda v. bra•stört [ap.]. M. jär sultn, vait ja, 
älläs skall ja brastört me matn MK. -tjock a. 
bra•tjåckar. B. hel el. käil [kil], för tjåckar upp-
till. -torka v. ipf. bra•tårkäd, pass. bratårkäs, pr. 
bratårkäs JK, p. pf. f. bra(d)tårki, n. bratårrkä 
JK (U), [torka för hastigt]. Där förä skall han 
[klövern] sta i köislingar [vålmar] u tårk lang-
samt u int bratårkäs JK (U). Så kåm da n sån 
betöidli solhit pa, sum bratårkäd na så betöidlit 
fort [om lerjord] JK. 

brådska s. bråskå f., bf. -u. De jär a släik bråskå 
MK. Da var de int sån stor bråskå me tråsk-
ningi JK. De blai a bråskå, sum ingän kan tal 
um än gang, me till fa av de (fodrä) u fa ihop 
de u fa in de OL. Nå jär änd de värst bråsku av-
skild [slut] för i ar JK. Jfr jul-brådska. 

brådska v. bråskä, ipf. -ädä JK. Da var de a ann 
årkå [ett annat arbete] sum bråskädä JK. 

bråk s.1 brak f., bf. -i, pl. -ar -‘ bf. bra•knar 
—. 1) [linbråka]. Sta bäi vassäin [varsin] brak 

i bryggarhäusä JK. Så gynnar klapsningi me 
braknar JK. [Se ill.] Jfr hamp- o. lin-bråk samt 
under-bråk. 2) = pärbrak, [potatiskross]. Pärår 
[potatisarna] falläd ör braki u ner äi a stor bunn 
JK(U). Jfr jordpär- o. pär-bråk. 

bråk s.2 bråk n., bf. -ä, 'krångel' [buller, besvär 
o.d.] När di kåm pa Vängshaidi, så håird L. någ 
bråk hin i skogän JK. Hu! ja vidd int ha sånt 
bråk u läiv, sum han har JK. A olycklit bekym-
mar u bråk har ja JK. -makare s. brå•kma•karä 
m., pl. -ma•krar. 

bråka v.1 bra-kä, bra.k [ap.], pr. -ar, ipf. brakäd 
JK, pass. bra käs, ipf. braktäs JK, perf. part. n. 
brakä, brak [apok.] JK, pl. braknä JK [bråka 
lin o. hampa]. Brak läin, för att skilja skävän 
ifran tagu MK. I mårgå skall vör ste u brakä 
OL. Sin så skudd toä [linet] brakäs, da fick än 
upp mitt um netnar u brakä, all ungdomar JK. 
Så brakäs läinä för ti fa skävän ti bristä MK. 
När hampän u läinä jär brak' u skäftä [bråkat 
o. skäftat] JK. — bråk-rum s. bra' kräum n. 
[rum där man stod o. bråkade lin]. -stuga s. 
bra•kstäuå f. = föreg. -ugn s. bra kuon m., 'av-
lång ugn av sten med löst trälock att torka 
hamp och lin i vid bråkning'. 

bråka v.2 breekä, bråk [ap.], pr. bråkar JK, ipf. 
brå•kädä, bråkäd, breektä, brå•kt [ni, sup. 
bråk [ap.], pass. ipf. brer ktäs, p.pf. (kriy)brå•-
kän, n. (a•v)brå•kä, imper. bråk [anstränga sig, 
rådbråka, väsnas, krångla]. Att n gynnar bläi 
gamblarä u tråttarä, sått n int årkar bråk u ar-
bet så mik sum än har gärt förr JK. Skriv u läs 
u bråk me skalln fö jämn JK. Bråk äut' i skog u 
mark JK. Lains [hur] källingi bankt u bråktä 
JK. Så bråkäd de pa duri [dörren], så att de va 
föskräcklit JK. U da kom ha [hon, spöket] så 
naugä [nära] så att de bråkäd i träji [träna] strax 
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bäi dum JK. Såsum ha gick . . så bråkäd de i 
täun'n [gärdsgården] . . så oskaplit mikä, så JK. 
Stain i sedi [säden], sått ä bråkar i syllindan 
JK. — Er skall int bråk så mila, tyst nå da, 
bråk int mair um dän lortn MK. Slas u tret u 
bråkä JK. Prästn vidd int, att ja skudd klag u 
bråkä JK. Särsk. förb. Russi bråkäd av täisli 
[tiseln] MK. Bad staur u trolår [trinnor] så jär 
de avbråkä, de lag avbråk [avbrutet] va ivist a 
grand JK. — Ättar G. blai änkman, gynt n fräiä 
u bråk kring ättar u skudd ha si a källing OL. 
Rivkårgän [bröstkorgen], han var hail kring-
bråkän MK. — När täun'n [gärdsgården] jär 
nerbråkän, da skall n lagäs upp MK. — Bråk 
si fram: en går på isen och drar upp båten på 
den, så att isen därigenom tynges ner och brå-
kas sönder MK. Bråk si fram iginum äisn JK 
(U). De jär tillskar' i dag [is på vattnet], så far 
Er da hak u bråk Er iginum MK. Ha bråkt si 
upp fran borä u stört si däit till uss OL. — U 
had naug [nära nog] bråk duri sundar JK. P.pf. 
sundabråkän JK. [Russi] bråkar täun'n sundar 
JK (U). Läinknupp [linfröhus] bråktäs sundar, 
de lägdäs pa gålvä, u så rulldes de me mangäl-
doningar MK. — Nest gang drivä kåm ti de 
ställ, så bråkäd de till, så flair kåggar straik 
av . . u iblant blai russi räddä, ner ä bråkäd till 
där upp yvar dum OL. — Sjoän bråkäd yvar 
vågbrytan da u da någän gang JK. 

bråkning s. bra•kniyg f., bf. -i [linbråkning]. 
Bralmingi gynnar millum klucku 12-2 um nati 
JK. 

bråkt s. bråkt, 'krig o. ofrid'. 
brånandes p.a. brunnäs 	De star sån stäur 
brunnäs stackar i austar, sått nå far vör rängn 
MK. Brunnäs stackar [dubbla skyar som solen 
skiner på, så att de ser gula o. granna ut] JK (U). 
Jfr gul-brånandes. 

brås v. brås JK, [se artas v.] Han brås el. adäs pa 
mori [liknar] JK. 

bråte s. brå•tä, bråt [ap.], m. o. n., bf. bråtn, 
bråtä JK, 'saker och ting, som man anser för 
odugligt el. annars icke sätter värde på'. All 
bråt sum jä i braustä har änd gynt låssnä läitä, 
så att nä ja hokstar, så far ja upp än hail hopar 
kvav u bråtä JK. Så har de kumm rasnäs ner gi-
num mjöltrumbu fyst än hail hopän bråt, sum 
råttår har riv låss JK. Allt de där bråtä . . JK. 
De jär så mik gras u bråt(ä) i jårdi JK. Vör 
brännar int någ ann i späisn än någ grainar u 
bråtä JK. Ja har hatt bråtn (pus-sjauku) självar, 
när ja var sårk JK. Skiftä u möiräutdäikningar 
u allt slikt förbannat bråtä, sum aldri gär nytt 
för a grand JK. Ja kan int bigräip va all sårkar 
u bråt lerar till JK. Pa tågä ti Ballingbo var ä . . 
någlä halldrucknä rallrar, sum sang väisår män 
. . bäi B. staig bråtn av JK. Ja tyckar att kronu 

launar så mik bråt, så att de finns snart sägt 
launtagrar i vart hul JK. Någ skall allt bråt gär 
vätjä! JK. Jfr herre-bråte. 

bråttom adv. bråttum. De ha vart bråttum nå i 
jaulhälgi JK. Da blai de bråttum, ska ja sägä 
MK. Han gär si int så bråttum MK. De jä 
skam ti tal um, att n skall ha så bråttum pa sun-
dag JK. De jä väl [mycket] bråttum för uss me 
jårdbräukä JK. Värst bråttum me plögningi var 
de, när n skudd sa JK. Så fick ja tak äi a gam-
mäl bok, sum ja fick bråttum ti läs iginum JK. 

bräck s. bräck m., bf. -än. 1) [bristning, bräcka]. 
Än bräck i sigdn [lien] MK. När de blai än 
bräck i äggi [eggen], sum gick in at bakän än 
bit . . så låidäd [lödde] di pa än tunnar janlapp 
yvar bräckän JK(U). De ma ick hald läikväl, 
um de änd jär n bräck äi (int av u tvärs, äutn 
t.ex. i halv träiä) MK. Jfr härdsel-bräck. 2) [i 
uttr.] De var ingän bräckän tingen brist, intet 
knussel, t.ex. på kalas] MK. 

bräcka v. bräckä, bräck [ap.], pr. -ar, ipf. bräckäd 
JK(U), sup. bräck [ap.], p. pf. bräcktar, f. bräckt, 
n. (av)bräckt, (av)bräckä [bryta, knäcka, vi-
ka tvärt]. Aksln jär bräcktar . . inäi MK. Di far 
säin hälså bräckt ällar bläir bräckliä JK. Bräck 
int så mikä (ällar väik int så brackt), näml. med 
stainslepä (stensläpet) MK. Särsk. förb. Täisli 
har bräck av ällar jär avbräckt, bad täisl u sil-
bro [storsvängel] så jär ä avbräckä JK. Drivä 
[drevet i trösk] . . vidd rapp yvar kåggar . . de 
händäd iblant att ä bräckäd av flair kåggar OL. 
— När sjöiän bräckar äisn sundar JK. — Bräck 
ör [bryta ur (en spik med kofot)] JK (U). Bräc-
kä till, knycka häftigt till MK. 

(?)bräcken a. n. bräckä. När a träi vaksar 
krampt, da bläir de flain uppa . . da bläir de 
skörr u bräckä MK. Se f.ö. bräken a. 

bräckig a. pl. bräcku tskrällig, om åska]. Åsku 
var int så hard, de var så langsläguä skränar, 
di var int så kårt u bräckuä ällar skrälluä MK. 

bräcklig a. bräcklir, -1i, pl. /iä. Far jär mäst 
bräckli av uss jär i häusaldä JK. Mäin armar 
jär bättar nå . . män ryggän har ja bräcklir 
sum täidäst [oftast] JK. 

bräckning s. bräckniog f. [brytning, daggryning 
el. skymning]. När ä blai bräckning av dagän, så 
glaid ja upp u skudd säi pa vällaikän JK. Ännu 
jär ä bräckning av dagän, fastn soli har rinn ner 
u dagän snart jär släut JK. 

brädd s. brädd m., bf. brädd'n JK(U), pl. bräd-
dar [brink (på å), kant på gryta, balja etc.]. De 
haitäd: att n skudd var hövlir u int flåit fatä 
[skumma fatet], äutn var u en skudd hald si bäi 
sin brädd JK. Hastu äutlåisning [utlösning (om 
våren)] . . da bläir de vattn yvar all bräddar 
OL. Jfr gryt-brädd. 

bräde s. bredä, bred 	 bredar, bf. 
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bre•di [sågades förr från 9 till 13 tum breda, de 
som voro under 9 tum voro "ut-skotta" (se 
d.o.)] JK(U). De far di späik pa a bredä, de var 
a bra tunt bredä OL. Da vait ja int, va vör skall 
fa någ skaplit bred någänstans OL. 1 mårgå jä 
de avsjon [auktion] pa fämti töltar bredar ti 
körku JK. De finns u de böindar, sum int jär 
aigarä av a bred till gär a kistå av, annars har 
de vart n gammäl vanä, att di har skutt kumm 
ihåg u låimt av någjä sån braid bredar, sum 
skudd var till läikkistbredar OL. Så lägga n a 
par bredar där upp pa u så stam n där upp pa de 
bredi sinä JK. Jfr bakstam-, botten-, bås-, 
framstam-, för(e)-, gavel-, golv-, kölne-, lik-, 
liklcist-, narv-, presenters-, rödkärn-, salt-, sido-, 
sitt-, skur-, skär-, sköt-, små-, stam-, strik-, 
sörj(e)-, tak-, takstols- och valk-bräde. brädes-
bit s. m. bf. bredsbitn JK. -kant s. m. bf. bredäs-
kantn JK. -kim s. bredäskimb m., bf. -än, pl. 
-ar, 'brädlapp el. brädstump'. Ullkränku jär 
buttnän av än bredäskimb JK. Knäikarpän . . : 
än stäurar braidar bredäskimb, sum jä väl köi-
pur [kupig] JK. -lapp s. bre.  slapp, bredäslapp 
JK. -ribba s. bresribbå f., pl. bredsribbår. Tjåck-
lag [ganska tjocka] bredsribbår, sum än huggäd 
av bredäskantn JK. -stapel s. bre'däs-sta•päl m., 
bf. -sta.  pin. -stump s. bredässtump JK (U), pl. 
-ar JK. Än bredässtump, sum göislkåiran had 
ti sit pa JK(U). -tak s. brestak MK, [brädtak]. 
-vägg s. f. bf. bre•däsväggi [brädvägg]. -ände s. 
m. bf. bre•däsändn [brädända]. Ja trampäd pa 
dän bredäsändn JK. — bräd-lave s. m. bf. 
bre•dla•vän. Vör har hynsungar där i bredlavän 
MK. -stapel bredstapäl m., bf. -staplän JK(U). 
-stege s. pl. bredsti•gar. Bredstigar el. fjälar 
[på vagn] OL. -stump s. bredstump m., pl. -ar, 
'brädlapp'. Späik pa någ bredstumpar yvar hulä 
JK. -tak s. bre•dta• k. De var mang av de gamm 
byggningar jär i Lau u pa När me, sum var flatt 
bredtak pa, män hit alltut fläis pa el. fläistak 
JK. 

bräka v. bräkä, pr. bräk  ar, ipf. bräkädä JK(U). 
Lambi bräkar u skräiar JK. Ha [hon] talar sum 
ti håir a gait bräkä JK(U). 

bräken a. (vräken?) bräkän MK, bräken OL, n. 
bräkä, pl. brä• knä [skör, som lätt brister]. Hal-
män jär bräkän = bristar när n bindar skupar 
[kärvar], halmän jär tårrar u bräkän MK. De 
var . . aik pa haidar, sum sag slet u bra äut, 
män i daim var känn'n [kärnan] alltut mair 
bräken ällar skärm (måirar) [skör, mör] OL. 
Träiä ällar värkä [virket] jär skört u laust u 
bräkä [om körsbärsträd] JK. Träi sum sitar i 
flaini jär bräkä ällar skörrä MK. Tuppgrainar 
[toppgrenama] jär bräknä  u kännlausä [kärn-
lösa], sått di jär int starkä ti råk [röta] pa JK. 

Tynnäsnålar [nålar av törne] jär bräkriä (=skö-
ra och brista lätt) MK. 

bräm s. brem f., bf. -i, pl. bremar JK, 'bräm på 
en hatt'. Ha båigäd [böjde] ner bremi, sått ingän 
kund säi augu äi na MK. Jfr hatt-bräm. 

bränna s. se hals-, is- och sol-bränna. 
bränna v. brännä, bränn [ap.], pr. brännar, ipf. 

brändä, bränd [ap.], brännädä, -äd, bränd [ap.], 
sup. bränt, pass. brännäs, ipf. brändäs, p.pf. 
brändar, n. (a•v)brännä, -bränt, pl. (av)brändä, 
bränd [ap.] JK. 1) [påverka el. förstöra medelst 
eld el. hetta]. Hard sigdar [hårda liar] jär otjän-
liä, män di kan brännäs läit mjaukarä OL. 
Bränt skaul [svallkött] för russ JK (U). Bränn 
roland [rov-land] JK. Ja har bränt hul pa kållu 
[kjolen] MK. 2) [förbruka till uppvärmning el. 
belysning]. Bränn vid, stainkul, jaus, åljå [fo-
togen o.d.]. Di jä rädd um vidn, sått di brännar 
just int mik vid JK. 3) [bereda något medelst eld 
el. hetta]. Bränn bik [beck] JK(U). Bränn 
brännväin JK. När di bränd självä, u de var 
brännväin ti fa i vart hul! JK. Bränn kaffi [rosta 
kaffe]. Bränd el. obränd kaffibönår JK. Bränn 
såidä [tjärdal] JK. De tuläd [dröjde] träi fäir 
dyngn, förr'n de blai bräma u färdut ti släcka 
[om tjärdal] JK(U). 4) [tillfoga skada el. smärta 
genom eld el. frost]. De brändä så langt de rån-
dä MK [brukar sägas, då man tar en sup]. 
Bränd' Jakå [kallades en man med brännskador 
i ansiktet] JK. Bränt, de luktar [osar] bränt MK. 
Bränd blåså MK [brännblåsa?] Kyldi bränd fö 
mikä MK. [Refl.] Han bränd si pa a glod OL. 
Ja bränd mi pa nättln MK. 5) [träffa med boll]. 
Bränn puttä el. ti fa båll'n i kungshulä JK(U). 
[Jfr P. A. Säve. Gotl. lekar, nr 31]. 6) [hetta]. 
Soli jär så hait, så de brännar ret i skinnä OL. 
De brännar u värkar u sväidar där pa de ställ 
jamt till OL. De brännar i ryggän [från brasan] 
JK. 7) [dep.] Äldn brännäs MK. Nättl [näss-
lor], di bränns MK. Särsk. förb. Ja skudd ste 
[åstad] u bränn av någ am n u tynnä [törne], män 
nå jär ä avbrännä alltihop JK. Grasä var av-
bränt av soli JK. Däu skatt bränn av bärrn 
[barren] på ainäsbandar [enehank] JK. Käl-
lingi . . lag mitt för späisn .. me all kledar av-
brändä JK. — Soli har raint i grund bränt bårt 
grasä MK. — Glodi [glöden] bränd iginum 
täcka MK. Nättln [nä sslorna] bränd iginum byk-
sår JK. — Dän sum Rä ist  had kunun i lem, 
skudd brännäs in [den som sist hade kommit i 
(skomakar) lära, skulle brännas in (då man lade 
eld under skomakarstolen)] JK (U). — Stor 
grastain . . brännäd di sundar JK (U). — Nå 
hart u snart bränt upp jausä MK. Än kan knaft 
fa så mik vid [ved] haim, sum än brännar upp 
ättar handi JK. Ja had naug [nära nog] bränt 
upp mi me fisksud [-spad] JK. Slo än för mik 
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naug jårdi, så haitäd de, att n bränd upp gras-
roti [om slåtter] JK(U). Jårdi jär . . uppbränd 
av solhitä JK. Strandbodar raivs ner . . u brän-
(läs upp JK. Ja had' naug' [nära nog] bränt mäin 
kållu [kjol] upp MK. — Sta nnstainar ["stånd-
stenarna" i spiseln] . . di var så örbränd . . att 
de var hul iginum OL. Jfr hård-, is-, len-, 
lok-, mo-, rock- o. sol-bränd. — bränn-bar a. 
brännbar, -barar, n. -bart, pl. -bar [ap.] JK. 
Grainhopar u brännbar ämnar, sum di sättäd 
äld pa . . i ofridliä täidar JK. -blåsa s. f. pl. 
brännblasår JK(U). -het a. brännhaitar JK [om 
ugn]. -hetta s. m. bf. brännhi•tn [stark hetta]. 
-järn s. bränn jan n., 'järn att bränna hästar med 
för att bota spatt'. -nättel s. brännättl m. (o. 
koll.), särsk. om  Urtica urens. Brännättl, än 
mindar sårt, nättl jär störrä MK. De var olyck-
lit, va de jär fullt av brännättl jär JK. -sand s. 
brännsand [hård, mörkbrun sand, svår att plöja 
i, brukar ligga ungefär plogdjupt under myllan, 
på sådan jord vissnar grödan fort]. Brännsand 
= gäular el. raudar sand sum jär hardar . . Eg-
gar fö de mäst undar rucku jård el. ruckbackar 
JK. -sjuka s. brännsjaukå MK, JK(U) f. [trol. 
nervfeber] JK(U). -sår s. brännsii.r. -torv s. 
bränntårv m. Vör var i Stangmöir i sumräs ät-
tar täu lass bränntårv . . u de tyckar vör de var 
äutmärkt ti värmä JK. -varm a. n. brännvarmt. 
När aksi kåm äut, da blai de för brännvarmt u 
tårrt MK. -vin, se d.o. 

brännare s. m. bf. brännan, pl. brännrar [i fo-
togen- o. karbidlampor]. Brännrar di haldar int 
längä JK. 

bränning s.1, se brinning. 
bränning s.2, se av-, brännvins- o. husbehovs-
bränning. 

brännvin s. brännväin n., bf. -ä. Bränn brännväin 
MK. Lent [svagt, milt], starkt brännväin JK. 
De var dålit präis pa jårdpärår, män han brän-
näd brännväin pa dum u fick dubbält så mik för 
pärår, när n sälld brännväinä, u had änd bränn-
väin självar, så mik än bihövdä [en arbetskarl, 
som brände] JK(U). Dän täidn, sum di had lug 
till säl brännväin . . daim sum had brännväin ti 
säl, di vidd gänn ha laikstäuå, för da fick di säl 
brännväin u kaffi JK. När di äi dän gamblä 
täidn had haimbränt brännväin pa borä, u bröi-
stumpän i ställ för kaffi, u di duppäd bröiä i 
brännväinä el. u så hälld brännväin pa bröi-
skäivår JK(U). Än dail gubbar hälld u• bränn-
väin i ärtsäupu JK (U). Än duktur halvä [kaffe-
halva] alltut av brännväin OL. Jfr jul-, malörts-
och slättkarl-brännvin. -siande s. brännväinsan-
dä [brännvinsluktande andedräkt]. Di had int 
kalv-andä, sum än bräukar sägä, äutn starkar 
brännväinsandä JK. -ankare s. brännväinsankar 
m., pl. -ankrar [kagge, rymmande en ankare]. 

-bord s. brännväinsbåur n. [ett långbord vid ena 
väggen, vilket sattes fram efter bröllopsmidda-
gen, med öl, brännvin o. tobak på, där satt gub-
barna o. drucko o. spelade kort]. -bränning s. f. 
bf. brännväinsbränniygi. -bröd s. brännväins-
bro • , -broi, -bröl [tilltugg till en sup]. Så. to di da 
vassin klunk ör flasku u vassitt styck bröi ti 
brännväinsbröi JK. Nä di kummar haim igän 
(från jordfästningen), så fa kalar n sup bränn-
väin u n bit goråd ti brännväinsbrö JK. Ta än 
såckabit ti brännväinsbröi! JK(U). -bytte s. 
brännväinsbyttä n., pl. bf. -bytti [bytta att ha 
brännvin i]. Gubbar di gick da u dingläd me 
vassitt brännväinsbyttä MK. -bägare s. m. bf. 
brännväinsbä kan JK, pl. -bäkrar JK (U). 
Brännväinsflasku u brännväinsbäkan sto pa 
borä JK (U). -dele s. m. bf. brännväinsdi•ln [en 
sudd, dränkt i brännvin, som småbarn fick suga 
på]. Bani fick dän brännväinsdiln MK. -domt 
s. n. bf. brännväinsdomtä JK (U). [redskap för 
brännvinsbränning]. -dön s. brännväinsdaun f., 
bf. -i tbrännvinslukt, -ånga]. Brännväinsdauni 
sto ör n JK. -flaska s. brännväinsflaskå f., 
bf. -u. De fyst, sum di to ättar um mårg-
nar, när di kåm upp, så var de brännväinsflasku, 
såsum de jär me kaffipannu nå för täidn JK. L. 
han sto me brännväinsflasku i handi u gav 
skaffrar n sup JK. -get s. f. bf. brännväinsgaiti 
[lerkrus för brännvin]. Brännväinsgaiti har gat 
sundar JK. -glas s. n. bf. brännväinsgla•sä JK. 
-halva s. brännväinshalvä JK(U), [kaffekask på 
brännvin]. -halvstop s. n. bf. brännväinshall-
staupä [1  stop brännvin]. När di da had druck 
äut brännväinshallstaupe . . JK. -hål s. bränn-
väinshu-1 n., fyllhund. -kagg s. m. bf. bränn-
väinskaggän . . han var nerlestar [nerlåst] i a 
kistå JK. Så skudd brännväinskaggän läggäs 
upp u slas upp u buräs svickhul äi [vid bröllop] 
JK. -kvarter s. n. bf. brännväinskvarterä [1/4  
stop (3,27 dl.) brännvin]. Av de där brännväins-
kvarterä blai ja stam n druckän JK. -liter s. m. bf. 
brännväinsli•tan [liter brännvin]. Da to han 
brännväinslitan fram JK. -panna s. brännväins-
pannå f. [för brännvinsbränning]. -tratt s. 
brännväinstratt m., pl. -ar, 'fyllhund'. -tunna s. 
brännväinstunnå f., 'fyllhund'. -tår s. m. bf. 
brännväinsta•rn. U så drickar vör häut hiss 
brännväinstarn sum ja ar i mäin flasku [citat] 
JK. 

bränsel s. bränsl f., bf. bränsli. Skog had när pa 
var bondä pa sitt hämmän till bad bränsl u 
stängsl u ti bygg me JK. Bränsli jär döir nå för 
täidn JK. 

bräss s. (vres GOB) bri's [körtlar omkring och 
under halsen på kalvar och svin (då det följer 
med "slaktarstycket")]. Bris, sitar pa vail'n 
(=matsträupän], u aitlar [körtlar] i hals'n u för- 
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kastäs el. bigangnäs intä JK (U). Jfr mellan-
bräss. 

bröd s. bro' d (ä.), bro* , broi, bröi n., gen. bro.  s, bf. 
bröiä, bröjä, pl. =, bf. broji, broidi. 1) [spec. 
grovt bröd, rågbröd]. bro•c/ säger mor, men 
icke far MK (1877). Vör fick bärg o [vår] sedi . . 
sått vör int prässäis fick någ förstöirt . . äutn 
de däugar till bröi u kakå JK. Vör far at minstn 
sed ti brös MK. Vör har tråsk [tröskat] någlä 
lass ti sased [såsäd] u ti bröis pa o [vår] gamm' 
tråskän JK. Sedi var moi [mogen], sått di kund 
fa skär ti bröis JK (U). När n har bröi u fisk, så 
svälta'n int i hel JK(U). Jet bröi u kyt [kött], jet 
bröi u skyr [surmjölk], jet bröi u säupå [soppa] 
JK(U)). Jet bröi sårk, så bläirt du stäurar u star-
kar JK (U). Fastn de int på langt ner jetäs så 
mik bröi [rågbröd] sum förr äi dän gamblä 
täidn, äutn mair kakå [vetebröd] i ställä JK(U). 
Di skudd da bak ti jaul, så att bröä skudd räck 
ti Paskar, u de vår vanlit gråvbrö OL. Lenbakt, 
hardbakt brö JK. Far vör int mair n ätt sugäl 
[sovel] till bröijä. da? JK. Ja far a skäivå brö av 
di JK. Da haldäd L. där u päustäd me russi u 
gick fram u gav russi brö JK. — [Bildi.:] De 
jetar int bröi = kustar int någ väidarä, när de 
en gang jär kaupt, (ss. möbler o.d.) MK. Sma 
smulår jär u bröj JK. Käppän u säckän gir bröj 
pa fläckän [om tiggare] JK. Ha böitar gänn 
[gärna] kakå [vetebröd] bårt för bröi [rågbröd], 
ha [hon] MK. Däu skatt ga täilit upp um mårg-
nar, de jä stånn Ii stånd] till gi bröj pa hyllu JK. 
Han har raint bröi i pusn [om den som är ärlig] 
JK (U). Nå jär ä släut me jaul u de fäin bröä, 
sum ä haitar, för i ar [år] igän! JK. — Bröi . . 
kalldäs av de gamblä för de mästä för bröiguss-
namn JK (U). Banungar di ropar bröigussnamn, 
bröigussnamn Isade en fattig kvinna] JK (U). A 
bit bröigussnamn sär de gamblä JK. 2) [bröd-
kaka, -bulle]. Um någän av de gamblä . . fälläd 
ner a bröi el. än bröibit så kyssäd n bröiä, när 
n to upp de, u sägdä: "Gud förlåt mäin ond 
syndar" JK(U). Kåm de någän fatti, när bröii 
var baktä u had kumm ör ungnän, så fick di för 
de mästä a hailt färskt brö, i synnarhait när de 
baktäs ti Jaul JK(U). Bröi ällar kakår u bullar 
di skall int ligg avut JK. A halvt bröi pa landä 
jär bättar än a hailt pa sjöiän [ordspr.] JK. 3) 
[föda, kost, levebröd]. Bani, så läng di jär i fars 
u mors bröi ällar våld . . JK. Han har vart i 
hans bröi när pa i all sin täid [tillhört hans hus-
håll, tjänat hos honom] JK(U). De jär a svårt 
ällar tråkut brö ti bräuk strandi u JK. Jfr bränn-
vins-, fisk-, grann-, jul-, knäcke-, nattvards-, 
russ-, råg-, salt-, smör- och öl-bröd. -back s. m. 
bf. bröibackän [svarvad träskål, som användes 
till brödkorg]. JK (U). -bakning s. broiba• knip. 
-bit s. br0*-, bröibit. Ja far kaup a bröi av Är i 

dag, för vör aigar aldri än bröibit JK. Sumli 
glaid pa rak [drivfiske] kväld ätta kväld, bön 
[bara] me n storar fiskask fullar av färskar 
strämming äutn någän bröibit till JK. Jet upp 
säist bröibitn, sum du jetar pa, armas så bläirt 
du int starkar [sades till barn] JK(U). -deg s. 
brer-, bröidaig m. [deg, varav bakas grovt sur-
bröd]. -degtråg s. n. bf. bröidaigtrugä JK(U), 
[stort degtråg för rågbröd]. -föda s. brölöidå 
f., bf. -u. Bröföidu räckar int till för uss, fö de 
att ä gar för mik till ti kräki JK. Nå jär rygän 
ällar bröföidu släut för uss, sått nå skall vör 
kaup u skaff de till summan [sommarn] JK. 
-hand s. f. bf. bröihandi, 'vänstra handen', ty jag 
har brödet i vänstra och skeden i högra handen 
"när ja säupar" (äter soppa) MK. -häck s. brO' - 
häck m. bf. -än, pl. -ar, 'träställning att ställa 
bröd på, ett bräde i bottnen och med uppstå-
ende pinnar'. -kant s. bröikant [yttersta, vid än-
dan avskuren bit, brödskalk]. -kniv s. m. bf. 
bro•knäivän. Mor . . to bröknäivän u skar av 
än duktu plig JK. -knyppel s. bröiknyppäl m. 
[brödstump]. Nai, än bröiknyppäl me n staiktar 
ällar koktar strämming ällar tåsk till . . de jär 
mat sum däugar JK. -korg(e) s. bröikårg, -kårgä 
m., pl. bror kårgar [korg vari bröd framsättes på 
bordet]. -kvarn s. bröikvänn JK(U) [person som 
jämt går o. mumsar på bröd. -lukt s. bröi-
lukt JK (U). Än bräukar sägä um än stäurar 
grastain, att för var gang han far känn färsk 
bröilukt, så snor n si JK. -lycka s. f. bf. bro•-
lycku [tur med brödbak]. U B. fick sin vil [vil-
ja] fram u fick än sån läitn bit, "män", sägd mor, 
"ätt sär ja di, ta int brölycku a' mi" JK. -lös a. 
bro-, bröilausar, pl. bro•laus [ap.] Bättar bröi-
lausar än radlausar JK. Fålki jä brölaus fö de 
mästä . . u int någ mjöl ti bak pa u int vill de 
bläi kvännvädar JK. -mjöl s. brö•mj0.1 n. [mjöl 
varav grovt bröd bakades]. ht någänting vattn 
häldar, sått vattnkvännar gar, sått fålki jä ret 
i legavald fö brömjöl JK. -pleg(e) s. broipli•gä, 
brer pli.  g [ap.] m., bf. -än, pl. -ar [(stor) brödski-
va]. Dän stäur bröknäivän . . var int så goar ti 
hanterä . . när n skudd skär av si n bröplig u n 
slintädä JK. Tänk um vör var där [vid midsom-
mar]! . . män de skall mang bröpligar till ti däss, 
bad ti fålk u kräk JK. -Pål s. bröiperl [gosse 
som äter mycket bröd]. Ja var än sån där bröl- 

ällar matåik, sått de var frågän um, att n 
kund begå si [klara sig] i malmillum [mellan 
målen] JK. -skiva s. bröiskäivå [skiva skuren 
av grovbröd]. -skorpa s. bro-, bröiskårpå f., pl. 
-år [skorpa på grovbröd]. -skura s. f. bf. broi-
sku•ru [brödspade med långt skaft, varmed 
bröden sattes in i ugnen]. [Se ill.] -smula s. 
brer bröismu•lå f. -smörbröd s. bro•smörbrer 

n. [smörgås av grovt rågbröd]. -stump s. 
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bröistump m., bf. brer-, bröistumpän [brödbit, 
brödkant]. Förr had vör alltut n duktur bröl-
stump me uss pa färdar, sum vör jetäd [åt] av u 
russi fick av JK. -säd s. bro•-, bröise'd [råg och 
vete att baka bröd av] JK. Sased [såsäd] har vör 
självä, män bröised matt vör kaupä JK. -tand s. 
bröitann JK (U). "Där hart du n kaktann, gi mi 
än bröitann i ställä" [sades i det man kastade 
mjölktänder i elden]. -tråg s. brötrug MK [deg-
tråg]. [Se ill.] -tugga s. brer tuggå f. Staiktar 
strämming ti jetä, äutn någu bröituggå [under 
fiske i nödår] JK(U). -tur s. bröitäur m. [tur 
med brödbak] = bröd-lycka, se ovan. 

bröl s. braul JK m., bf. -n [risved (grenar o. kvis-
tar med barren på)]. De . . bläir varm u go bra-
sar av dän där brauln, sum vör bräukar kall de 
förä JK. Bränn va vid sum hälst, så sum: ainä 
[ene], braul u bärrä [barr] JK. Så kårrdäs [kör-
des] de däit mair fag u braul [att bränna på ny-
odling] JK (U). [Jfr (?) mlty. bred (Brilhl) . . 
Gebusch in sumpfiger Gegend o. ty Briihl i äld-
rebet]. 

bröla v. braulä, pr. -ar, ipf. -tid [vråla]. Stäutn 
braular JK. Vör had n stäut haimä, män han 
tuld aldri säi velosipedar, u när n kåm i möit 
me någän, så brauläd n till, u så i däikä [diket] 
MK. Han (käut,n) [sälen] brauläd u riggeräd i 
vattnä, såsum själv päukän (fan) var lausar JK. 
Nå i kväld jär ret nårdn galn ti var argar jär 
äutförä, sått n braular ret sum än argar galn 
stäut JK. Braul stäut [vråla som en stut] JK (U). 

bröllop s. bryllaup n., bf. -ä, pl. bryllaup, bryl-
laupar JK (U). Di ska nå gär bryllaup OL. Ja, 
i träi dagar ha vör vart pa bryllaup nå, i laudäs 
u sundäs u mandäs upp bäi astäuås [grannas], 
så att de var a dundrandä bryllaup JK. Sum K. 
sägd i o [vårt] bryllaupä . JK. Förr så var . . 
bryllaupar pa haustn, Mickelitäid, när gröidn 
va bärgän JK (U). [Se ill.] Jfr bond- och silver-
bröllop. -sibjudare s. bryllaupsbjaudarä m. Ja, 
bryllaupsbjaudarä ha vör hatt i kväld, så att vör 
jä bidd [bedda] pa bryllaup JK. -dag s. bryl-
laupsda'g m., bf. -än •.• — — pl. -ar. När bry1-
laupsdagän var äutsättar JK(U). Bräudgum-
män han haldäd si läikväl Mg lund årdäntli un-
dar bryllaupsdagar han JK. -gård s. m. bf. bryl-
laupsgardn [gården, där bröllopet står]. -gäst s. 
pl. bryllaupsgästar. -hus s. n. bf. bryllaupshäusä 
[huset, där bröllopet står]. -kväll s. m. bf. bryl-
laupskväldn. Va för int bräudar ällar bräud-
gummar skall ga äut ainsumnä, nä de bläir 
mörkt bryllaupskväldn . . JK. -läxa s. bryl-
laupsläkså [ramsa, som lästes upp av bröllops-
bjudaren]. [Förr] så sked alltut bjaudningi me 
bryllaupsläkå JK(U). -stass s. m. bf. bryllaups-
stcesn [brudföljet]. När bryllaups-stasn kård ti 
körkår [till kyrkan], där bräudfålki skudd väi- 

gäs JK. -tal s. bryllaupstal [tal vid bröllop]. 
Sum gubbän sägd i bryllaupstalä . . JK. Ja 
skudd ga till M. u fa någ bryllaupstal u begra-
välsätal JK. -tid s. m. bf. bryllaupstäidn. Bryl-
laupstäidn jär nå kummän sum vanlit ättar 
gamblä sidn, de jär för de mäst um haustar sum 
fålki jär äut i soknar dräivar till me gift si OL. 

bröst s. braust n., bf. -ä. 1) [bröstparti på män-
niska]. Ja har ännu . . snäuå u hokstä u ont i 
braustä, sått de sväidar ret ner i braustä för mi 
JK. De känns s'åsum än tyngd yvar braustä MK. 
Ha gutt, dålit braust MK. 2) [spec.] kvinnobröst. 
Brausti läggar si till [blir svullna vid amning] 
OL. Kåss vick braust ha har, di hänga rakt ner 
pa läivä [magen] JK. 3) [bröst, bringa, på djur]. 
Pa lamb: bringu ällar braustä, sum sitar millum 
frambaini JK. Braustä pa sväin JK. 4) [på 
spinnrock: den bräda, i vilken de flesta övriga 
delarna av rocken äro fästade]. Ruckstandrar 
sum sitar äi a tvärstyck nertill, sum sitar fast i 
braustä sum sitar i kränku JK. 5) [del av bränn-
vinspanna]. Jfr rock-bröst. -ben s. n. bf. braust-
bainä JK. -bord s. braustbåur n., bf. -ä, pa 
n navarä [bröstbrickan på en navare el. borr-
sväng]. -hål s. n. bf. brausthulä, 'brösthåla'. I 
kväld så har ja sån otäckar värk i braustä mitt 
för brausthulä JK. Han slo mi pa brausthulä, så 
jag naug had dån av OL. -korg s. m. bf. braust-
kårgän JK(U) [på djur]. -lapp s. braustlapp m., 
bf. -än JK. 1) = bröstveck [på en skjorta]. 2) 
Min far had än yll-lapp unda till pa bär [bara] 
kruppän, sum kalldäs fö(r) braustlapp JK. 
-lomma s. braustlummå f. [bröstficka]. Skräd-
dam har int söit någu braustlummå i tråiu OL. 
-meta s. braustmaitå f., dä faitastä kytä mitt för 
bogän (pa va kräk s. hälst) MK. -pigg s. m. bf. 
braustpiggän JK(U), [brosk- el. benpigg framme 
i bringan på djur] JK(U). -pinna s. f.bf. braust-
pinnu JK(U), = föreg. -ring s. m.bf. braust-
ringän JK(U), pl. bröstriogar [ringar vari drag-
linor, resp. "fimmelstänger" äro fästa]. -stock 
s. m.bf. brauststuckän, 'på en vävstol'. -värk s. 
braustvärk m., bf. -än [värk i bröstet]. 

brösta v. braust [ap.], pr. -ar. 1) [bli för tjock 
upptill]. Skär n läit mair jamnar, att n int 
braustar = gar för mik i krum (om en kil) MK. 
2) [refl.] Braust' si, brösta sig OL. 

bröstig a. braustur —. 1) [för tjock upptill], för 
tjåckar i uppäst ändn MK. Braustur käil = för 
tjåckar upptill MK. Braustur hel ["häl", kil] 
MK. 2) [stolt, högfärdig]. Han säir braustur äut, 
gär n de MK. Di jär så braustuä, sumliä MK. 

bröstning s. braustniyg f., bf. -i [fals el. kant på 
t.ex. en "mötare", vars tapp sättes ner i ett hål]. 
Braustningi gar runt ikring pa all säidår MK. 

bu interj. bu [läte att skrämma barn med]. 
2 — Laumdlet il 
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Stangä bu, lek med små barn [då man låtsar buk s. bäuk m., bf. -än [buk, mage (på männi-
stångas och säger bu] MK. 

bubbel s. bubbäl m. [bubbla, buckla]. Se följ. 
bubbla s. bubblå f. 1) [buckla i bleckplåt el.d.]. 
Bubblå pa kaffipannu ällar a bläckspann MK. 
2) [bubbla på. vatten] = bogla s. 

bubbla v. bubblä, ipf. -äd [bilda(s) bubblor]. De 
gyntä bubblä MK. De bubbläd äi vattnä; bubblä 
me vattn äi munn'n MK. 

bubblas v. bubbläs, få en bubbäl [buckla]. 
bubblig a. bubblu [bucklig]. Hart u sån bubblu 
hatt pa di? MK. 

bud s.1 bu'd n., bf. -ä, pl.=, bf. -i. 1) [föreskrift, 
lagbud]. Budi i kattkesn JK. 2) [anbud, erbju-
dande]. Annas da var ä för de mäst bud pa, att 
var u en fick var bi sitt [ty det fanns  inga nöjen] 
OL. Han vidd gi ria n kyss, män ha tackäd fö 
budä ( =anbudet) JK. De jär mik fålk, sum kåi-
rar däit (ti Stangä) me betår um dagän, u ja 
har u bud pa ti kåir däit, um ja vill kåir däit va 
ivi än dag pa förtjänst JK. De jär go' bud, mang 
tackar för budä JK. Ja har hatt bud pa ti skriv 
i täidningar pa gåtlänskå JK. Njaut av de go', 
sum jär ti buds OL. Strämming de jär hit ti buds 
alltut de i [inte] JK. Gi varandrä bud [i pärk-
spel: samspela]. Så vackat bud de änd var så 
död de, u di fick hit någ för de huggä [i pärk] 
OL. 3) 'budskap', [budskickning]. Sänd bud pa 
el. ättar någän MK. Så skickt n bud ätta prästn, 
att han skudd kunun däit JK. Di hadd bud ätta 
dum, att di skudd kum upp u fa kaffi JK. — 
[Särsk.: budsändning till staden el. affären efter 
varor]. Papper . . de kund ja annas ha hatt bud 
ättar i dag ifran K. JK. G.L. frågd mi, um ja hit 
kund skaff någ bud i böin [staden] . . för ha 
vidd ha bud in ti jaul JK. All daim . . sum hadd 
bud ättar brännväin mä mi JK. 4) [budbärare]. 
Um de var någät paläitlit bud ti sänd me, så ha 
bisvär u sänd äut säckar OL. Jfr an-, by-, fläsk-, 
före, gästa-, kaffe-, mat-, middags-, om-, post-, 
på-, snökastning(s)-, sorge-, till- och åter-bud. 
-ord s. n. pl. bf. budårdi, 'de 10 buden' MK. 

bud s.2 bu.d m., bf. bicdn -, pl. bu•dar [bål i 
skjorta o.d.], 'en skjorta förutan "armar" i, ett 
klädesplagg utan "armar" i, såsom tråjå, skör-
tå, särk o.s.v.' De skall bär [bara] armar äi budn, 
så jär skörtu färdi MK. Jfr tröj-bud. 

buffla v. bufflä, ipf. -äd, pass. pr. buff läs 	ipf. 
bufflädäs, [stöta, knuffa (med nosen el. huvu-
det), lätt stånga]. Bufflä u båikä i kåilu [om 
svin] MK. Till u me så bufflar junkan ["jun-
kem", kalven] mot mor; junkan buffläd mot 
mor JK. Bufflä till ngn, 'puffa till ngn (ss. om  
kräk s. vilja ha ngt)' MK. [Dep.] Kalvän jär 
vackar han, män han jär ovitur u jär n junkar 
u stangäs u buffläs JK. I fjor da var o [vår] läil 
stäutn så argar u galn, stangdäs u bufflädäs JK. 

skor o. djur)]. Dän de jär n bra bäuk pa, de säs 
um någän sum jär mik tjåckar u bäukur OL. Jfr 
ister-, skyr-, trät- o. vass-buk samt häng-bu-
kad. -Eskil s. bäukäskäl m., pl. bäukäsklar JK 
(U), 'skällsord till en fet människa'. Stäur braid 
karretar me än stäurar tjåckar bäukäskäl i ka-
nu [om provryttare] JK. -fylla s. bäuk fylld f. 
[föda som fyller buken]. -fylle s. bäukfylle n. 
1)[= föreg.]. Så gar di (kaffikällingar) hit förrn 
di riktut har fat si a bäukfyllä OL. Iss' de jär 
just hit någ fö mat, män de jär änd bäukfyllä 
OL. 2) 'en som tar väl till livs'. De jär ett sånt b., 
sum aldri far nuck MK. -gjord s. bäukgjå•rd f., 
bf. -i, pl. -ar [på sele], undar läivä bäi fram-
bogar, knäppäs fran dain pagjårdi till dannu, 
bäukgjårdi hadd sumli, u sumli intä MK. -lödje 
s. bäuklydä [lödja på buken o. på benen hos 
får]. Bäuklydn tas för si självar u blandäs hit 
ihop me dann [den andra] lydn JK. -rem s. f. bf. 
bäukremi = bukgjord. -skinn s. n. bf. bäuk-
skinnä JK(U) [huden på buken (hos djur)] -ull 
s. bäukull JK [på får]. -våm s. bäukvamb f., 
'tjock person'. -värk bäukvärk JK [magvärk 
(om man ätit för mycket)]. Jet si bäukvärk JK. 

bukett s. puckätt m., bf. -n, pl. -ar. Ja to någlä 
ärtglångar [-blr] u sättäd i puckättn MK. Him-
län, sum skudd sit yvar bräudfålki . . var av ätt 
fäint vitt lakän, sum var klet me puckättar u 
grönt JK. 

bukig a. bäukur, bäuku, f. -u, n. bäukut JK (U), 
pl. bäukuä JK. 1) [(om människor och djur) 
som har stor och stinn buk]. Än stäur tjåckar 
bäuku gubbä, sum sitar där u häikstar [andas 
tungt] MK. Jis va G. jä stäur u bäukur nå, de 
jär sum n storar prost MK. De var sån go gråit, 
så ja har jet mi hall bäuku MK. Han jetäd si väl 
mättar u bäukur MK. Dän stäutn har jet si bäu-
kur OL. Drack mi bäukur pa öl u kaffi JK. När 
di [korna] var bäukuä u grasstinnä JK. Russi 
bläir bäukuä, nä di int fa drägä MK. Skudd ha 
var äikalv, de kol, ha jär hit mik stinn el. bäuku 
JK. 2) [om kvinnor] 'havande'. I min ungdoms-
täid . . så var ä hit hält'n så mik bäukuä bräu-
dar (brudar i grossess) JK(U). A bäuku källing, 
nå jär X:s källingi bäuku igän, u de jär hit a ar 
sin a fick än sårk MK. (Om märrar) = äifylä 
[se i-föl], (om kor) = äikalvä [se i-kalv]. 3) '(om 
kärl [m.m.])' A bäuku tunnå (?) MK. Att hit 
spolår [vävspolar] blai för bäukuä el. fö' haugä 
JK. 

bukt s. bukt f., bf. -i, pl. -ar. 1) [böjning, krök-
ning o.d.] Ämnskog . . sum passädä u hadd 
skapliä buktar ti graipskaft u graiphånn JK (U). 
Da graväd n kull gränar u nytffid rotbaini (män 
di skudd ha skapli bukt) [att anv. t. plog] JK. 
Um di (plogar) jär haug pa drekt ällar lag [låga] 
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pa drekt, ällar um bukti jär haug ällar lag JK. 
Batbjaurar me självvakst skapli bukt pa JK(U). 
Vägän gar i buktar MK. Sia bukt pa si [om 
orm] MK. Bukti [kröken mellan hullingen och 
"läggen" på torskkrok] JK(U). [Smågrisar] sum 
drickar mjölk, sått läivä [magen] star i fämtn 
buktar JK. Täunar sto så föskräcldit knyklut, 
så. att de var hundrä buktar pa dum JK. 2) 
[buktning på tåg, vidja o.d.] Gär a slag me nåli 
at vänstar, sått ä kummar ti bläi a bukt av tradn 
[tråden] JK. Fla upp [flåa upp] gani [gamen] gär 
n pa de väisä, att n tar am n bukt millum var fla 
millum a visst spin-par me hygrä handi u läggar 
all buktar i vänsträ handi JK. Stainsnaru . . var 
de fyst bukti, sum lägdäs av raivän [reven] JK. 
I all buktar pa tjan'n [telnen], sum ganstakän 
jär trädn i ginum JK. Sin så sätta n bukti um 
dän staum [om "bande" på stör] JK(U). 3) 
[vik]. Väik jär a stäur bukt, vikä 	jär n läitn 
bukt MK. A bukt me ävjur blautar buttn [dy] 
äi, . . där bräukar de för de mäst vaks säv JK. 
4) [I uttr.] Ta bukt me JK. Ta bukti pa de [få 
bukt med, övervinna] OL. R. var pa jakt i dag 
u fick så. bukt me än harä OL. -vis adv. bukt väis 
JK [i bukter]. När de jär träd si [trätt] bäi bukt-
väis (am n bukt bäi var fla [flå, flarn]) JK. 

buktig a. buktur. Jfr kort-buktig. 
bula v. refl. pr. bular si [bulnad De mackar 
[maskarna] di läggar säin ägg i häudi pa kräki, 
u de bular si MK. 

buldan s. buldan m. (en sorts tyg). Mjölsäckar 
av bulldan nyttädäs mik  förr JK(U). Förklä jär 
av tjåckt starkt töig, så sum bulldan JK. 

bulla v. bull [ap.], ipf. -äd, pass. ipf. bulldäs, p.pf. 
n. (upp)bull si [i förb.] bull' upp [sätta fram rik-
lig förtäring]. Ha [hon] bulläd upp där för mi 
MK. De bulldäs upp bad me mat u starkvarår 
JK(U). Pa borä i kamman var de uppbull si 
[uppbullat], fyst me tårtå . . JK. 

bulle s. bullä m., bf. bulln -, pl. bullar [vanl. = 
vetebulle] U så där ättar kaffi u än duktur bul-
lä OL. Ingän fletn [flätad] bullä MK. Um än 
ånd knåbbar ihop bullar aldri så stäurä, så har 
närkar [närboma] dum ännu störrä MK. Airik 
me axä u 01 me bull'n OL. Bullar u ann' kakå 
[o. annat vetebröd] JK(U). Jär skall Ärr fa säi 
pa andrä bullar, sägd dän sum skait i ungnän 
JK(U). Jfr bords-, gästabuds-, holk-, jul-, kak-, 
otendags-, saffrans- o. skrap-bulle. — bull-
deg s. bulldczig. -panna s. bullpannå f., pl. -år 
["långpanna" att grädda bullar i]. 

buller s. buldar n. De jär a haplit torn u buldar 
[åska och muller] JK(U). A buldar, sum um de 
kårdäs me stäur stainvangnar upp pa völfti [val-
ven] JK. Er haldar a förskräcklit buldar u allarm 
JK(U). Buldar i magen (när de kåirar i tarmar 
pa kräk) MK. De var a faslit buldar, säs um 

storpratuä källingar, sum star u pratar u skram-
blar u buldrar OL. En sak . . sum de jär mik 
buldar um [rabalder, prat] JK. Ja skrivd någ 
huldar um buldar JK. Jfr sten-buller. -bytta s. 
buldabyttå f., 'flicka el. barn som bullrar [el. 
pratar] mycket'. V. pratar, ha jär a buldabyttå 
MK. -kolik s. buldakulläik 	[kolik med 
"buller" i magen]. -köttstycke s. buldaky•tstyc-
kä [avh.] n., pl. bf. -stycki JK(U) 'den läckraste 
delen av ett oxlår' MK, 'de tjockaste styckena 
av baldåren på. nöt' JK(U), = salt kyt MK. 
Skummästan skudd skär buldarkytstyckä u 
fläskskinku [på bröllop?] MK. Buldakytstyc-
ki . . sum skudd var till piprotskyt JK(U). -sam 
a. n. buldasamt. Stämmu i mandäs gick hart 
[hårt] u snart av, u de var ret buldasamt iblant 
JK. 

bullergräs buldagras (växt), Ballota nigra. 
bullerjan s. buldaja•n 	-‘. 1) (växt), Marru- 
bium vulgare [egtl. Valeriana, Ity. bullerjan]. 2) 
'plump människa, en sum pratar mikä' MK. 

bullra v. buldrä, pr. buldrar, ipf. buldräd, pass. 
inf. buldräs. Vangnar gynt buldrä u skramblä 
pa vägän JK. Kvänni [kvarnen] buldrar MK. 
När de blai mörkt i stäuu, så had ä gynt gat u 
stamblä [stappla] u buldrä i byg,gningän [om 
spöke] JK. Bäst ä jär n gar där pa backän älla 
jär inn i bodi [strandboden], gynnäs ä buldräs 
me klåbbår i batar JK. De var n torsböi [åsk-
by], sum gick yvar, ja skudd just sumnä, så gynt 
ä buldrä MK. Han buldrar [sjön bullrar] JK 
(U). A mänsk, sum star u buldrar u pratar OL. 

bult s. bålt m., bf. båltn, pl. -ar [bult (i vagn 
m.m.)]. När di kåm haim, så had di förlor n bålt 
ör vangn'n JK. Du fart smäid n nöiar bålt 
OL. Jfr bak-, flöt-, fram-, fyll-, järn-, lom-
me-, löd-, stick- och vagns-bult. -hål s. n. bf. 
bulthu•lä [hål för bult, i t.ex. vagns-"rede"]. 
-skalle m. bf. bultskalln. -tång s. bålt-tavg f., till 
hald båltar älla rundjan me. [Se ill.] 

bulta v. bultä, bult [ap.], pres. -ar, ipf. bultäd, 
pass. pr. bultäs, p.p.f.n. kil si. Bultä me n ham-
marä, bult pa duri, de var någ sum bultäd upp 
pa luftä i neträs [i natt] MK. De bultar i tin-
ningar JK. Nå kåiräs de u bultäs me vangn igän 
JK. Haldar de si kallt u de bläir kåirt si [kört] 
u bult si [bultat] pa än [:vägen], så bläir n snart 
sletar u bra JK. — Ja bankäd el. bultäd ret upp 
än duktut [klådde upp honom] MK. 

bultig a., se tjock-bultig. 
bulvask s. bulvask, 'ett trästycke med form av 
en halvcirkel av omkr. 1A alns diameter och 2 
tum tjock att prässa på (skräddareterm)'. Ven-
dell, Ordb. bulvask. 

bums adv. bums [tvärt, genast]. Da to länsmann'n 
bums u så föird n tf böin [staden] gäinäst i sälln 
[cellen] JK. 
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bumsa v. bumsä. B. kull, di bumsäd kull, så de 
dynäd i jårdi MK. 

bunk s.1 buyk [(oböjl.), hög av fuktigt malt]. 
[Kornet skall ligga i vatten i 3 dygn]. Da skall 
de pa luftä [loftet] fyst u läggäs i bunk MK. 
Sedi liggar i bunk [säden, fuktad, ligger i en 
hög på loftet för att gro till mältning] JK(U). 
Jfr malt-bunk. 

bunk s.2 butik  [oböjl. koll.], 'näckros' (Nymphaea 
alba). Förr, da vaksäd så mik bunk i Lausmöir 
MK. -blad s. buykbla.d n. [blad av näckros]. 
-blomma s. f. pl. buykblåmmår [näckrosor]. 
-foder s. buykfåudar n., 'ett slags grov rund 
starr, som växer i myrar' [med runda stjälkar o. 
bruna blommor] MK. (Scirpus lacustris ?). 
-gräs s. bunkgras n. 'groft myrfoder, runt gras 
(starren är flatar)' MK. -starr s. buykstarr m. 
[en sorts starr, som växer i myrar o. sidlänt 
ängsmark] MK, (Scirpus lacustris); [förnekat 
av dr Karl Johansson). 

bunka v. se bonka. 
bunke s. buykä m., pl. -ar [större skål av trä el. 

plåt (för mjölk m.m.)]. Ti slaiv äi si n bunk' skyr 
[surmjölk] JK. Ta än bunk' skyr ner av mjölk-
hyllu JK. Täu bunkar (mjölk) um dagän, de 
sträikar de [går åt (till kalven)] MK. Jfr fil-, 
mjölk-, skyr-, sten- och trä-bunke. — bunk-
botten s. buykbuttn [botten i en bunke]. 

bunn s. bunn f., bf. -i, pl. -ar, 'ett större träkar 
med stavar och band'. Ha skall .. ha ainlag i 
all drick-kär, i bad baljår u bunnar u tunnår 
JK. Bunni jär otet JK. Bunnar, sum n slar känn 
[korn] äi me kallt vattn, de jär de fystä sum 
kånnä biredäs ti malt MK. Gär bunn, en lek 
av flickor, när de snurra runt, så att kjolen står 
ut, då de sätta sig ner på golvet, så att luften 
kommer emellan oph kjolen står ut som en 
bunn JK. Jfr bark-, brygg-, korn-, kölne-, kött-, 
mäsk- och mäskning(s)-bunn. -botten s. m. bf. 
bunnbuttn. -kant s. bunnkant, m. bf. -n JK. 
Lägd hamptuppän pa bunnkantn JK. 

bunt s. pl. bunt m., pl. -ar JK. När n da har fat 
krokar pa tåpsar [tofsarna] u läggt daim raidut 
i buntar .. så slar n um var bunt ti vart klau, 
än trad [en tråd] JK. En bunt tä,ndstickår MK. 
Jfr eldpinn-bunt. 

bunt-barka v. buykbarkä, pass. -äs, p.pf.n. bunt-
barkä el. bunkbarkä JK(U). Häudi [huden] 
skall bunkbarkäs, d.v.s. att de skall var till sul-
lädar, han lättäd bunkbarkä häudar inn' bäi 
Uddäin i böin [i stan] MK. Sullädar, sum jär 
tjåckt u jär buntbarkä el. bunkbarkä sär sumliä 
JK(U). 

bur s. bäur m., bf. bäurn. Jfr fågel-, höns-, star-
och svin-bur. 

burg s. f. bf. burgi [(spec.) åsen i Burs och När]. 
Vör kård halm yvar burgi där i Buss u När JK. 

O.B. maint pa, när vör skudd kåirä, att pa burgi 
kå'm vör ti blas bårt JK. Jfr is- och ör-burg. 
-boe s. pl. burgboar JK(U), [iv. i de gårdar som 
ligga vid "burgi" i När]. 

burk s., burk m., se kaffe-, snus- och svärt-burk. 
burnösk a. purnöiskar [arg, vild]. Hästn var så 
pumöiskar, u bäst sum ä var, så slo han upp u 
sårkar flaug MK. Jfr bamaus. 

burra v. pr. burrar [i förb.] burrar upp si [om 
höns] JK(U). 

burs-boe s. pl. bussbåuar [iv. i Burs sn]. 
buse s. busä m., pl. -ar, 'hamnbuse' MK. Svartar 

u lortur, sått n sag äut sum än busä JK. All bu-
sar u pöbäl JK. Jfr byse o. flå-buse. 

buska s. buskå f., 'ny vört, vari lägges humle o. 
jäst, s. jäser förrän det andra drickat är färdigt' 
MK. 

buske s. buskä m., bf. -än, pl. -ar. All träi u bus-
kar, sum jär i vägän, skall huggäs bårt JK 
"Mitt sväin ga [går] ti skogs". — 'Vickän busk 
båika de undar?" [nötlek]JK. Ja fick ret mang 
nytar, när ja kåm ti ga u käik u glo i buskar JK. 
Unda täidn far vör säg sum harn: "häus i var 
buskä" JK. Jfr bär-, enes-, grön-, hässle-, la-
vendels-, napeltörn-, salvia-, stickelsbärs-, törn-
o. törnes-buske. — busk-aktig s. buskaktu 
[buskliknande]. Hägg.. vaksar buskaktu JK. 

buskig a. buskur, n. -ut. Buskur hagä, beväxt 
med buskar MK. A buskut vackat ängä JK. 

bus-lägg s. bu•slägg m., bf. -än, pl. -ar, 'den del 
som är ovan knäet på ett nöt, eller låret' [på ett 
slaktat djur]. 

buss s.1 buss m., bf. bussn, pl. -ar [cylinder, vari 
en axel går; hjulbössa]. Dän täidn hadd di int 
rad ti sätt så lang bussar äi, så di räckäd igi-
num hall navu [på vagn] OL. Bussn jär av träi, 
än runtar fyrpackä [furukubb] . . me a hul i gi-
num till nali [nålen (i kvarnsten)] JK (U). I 
tain'n [spinnrockstenen] sitar bussar av lädar el. 
filt JK. Jär bussar äutslitnä . . , så sättäs de nöi 
bussar äi, en i var ändä [på spinnrockstenen] 
JK. Jfr halv-, hel-, kvarn- och vagns-buss. 
-dor(n) s. [m.bf.?] bussdorn [grov, oskaftad 
stamp, som användes vid smidning av hjulbös-
sor] JK(U); nyttäs när n skall sla käilar i na-
vår .. när bussar jär skaivä MK. -järn s. buss-
ja-n n., bf. -ä [järn varmed man slår hål i "bus-
sen" i kvarnstenen för att få ner kilar, efter 
hand som "bussen" blir utsliten]. 

buss s.2 buss m., bf. bussn, pl. -ar, 'tobaksbuss'. 
Daim sum jär snäusrar [snusare], di fräiskar 
upp si me än präis snäus, u daim sum jär tugg-
rar, di tar si än buss OL. Där ättar gynt väl H. 
sno pa bussn läit fordarä än vanlit u blai badä 
argar u snorur OL. Nå i iss viku sullnäd käftn 
upp för mi . . sått ja har set äut sum um ja har 
gat mei än stäurar buss bäi kinn'n JK. -tobak s. 



buss 	 81 
	

byboe 

busståubak. Busstobak de jär mang russ, sum 
jär anglägnä ättar MK. 

buss s.3 se sjö-buss. 
bussa v.1 bussä, pass. bussäs [sätta (nya) "bus-
sar" i vagnshjul, kvarn etc.]. Buss kvänni [me-
delst kilar täta "bussen" kring "nålen" i en 
kvarn] JK(U). Kvänni ska bussäs MK. Ner di 
bussäd, da slo di äi sma tunn träikäilar i bussn 
runt umkring [i kvarn] OL. Tai'n [tenen] skall 
bussäs [i spinnrock] MK. — De ska bussäs um, 
um de ska ga (a kluckå) MK. 

bussa v.2 bussä, 'tugga tobak'. 
bussa v.3 bussä me slantar [lek, då man slår med 
en käpp på slantar för att få dem att vända sig]. 

bussa v.4 bussä [stoppa, ej vara i stånd till]. De 
bussar du för de = de lättar du bläi: a) de fart 
u int (lug ti) gärä, b) de kanst u int gärä MK. 
Nai, Jakobus, däu bussa (=stå' ppa) di, de jäst 
däu för smallbaintar till ti döim i dän sakän JK. 
De fysäd [hasade] yvar u bussäd (med slåtter-
maskin = de fassnar millum "fingri" [tänder-
na], sått ä stännar) MK. 

bussla v. busslä JK [ruska, skaka (halm) i förbi. 
Busslä (el. för de mästä russlä) i ginum aksi el. 
halmän. Busslä el. russlä iginum aksi läitä, så 
ifall de jär någ sedkånn äi, så fallar di i ginum 
JK. 

butelja s. puttäljå, f., pl. putäljår OL [butelj]. 
Flasköl sum di hadd i putäljår, hailputäljår u 
halvpufäljår OL. — butelj-grön a. n. puttäljä-
gröint. -rova s. pl. puttäljäråuår [bortfelder-
rova ?]. Än almar sårt, sum di kalld för puttäl-
järoår, di var langä u vaksäd uppför jårdi JK. 

butta s. buttå f., pl. -år (fisk) Bothus maximus, 
'piggvar', [förr kastade man bort dem, om man 
råkade få någon]. Stäur flundrår sum mysskullu 
[mösskullen] haitar buttår MK, mik skråvluä pa 
ryggän u mik mörkbräunä JK. När n kastar 
flundräanglår, så kan n fa buttår i blant så stäur 
sum kardbluk, sum n bräukar sägä JK. Förr när 
n var sårk u vadäd . . langs at landä u laitäd 
flundräungar, så kund de träff till, att n kund fa 
någu buttå i blant, sum än to me hännar JK. U 
fick vör någu buttå, så skudd vör int kast äut 
dum, så sum va nlit  var . . JK. För buttår var 
go ti jetä u avsättning me ti sälä, fastn di var 
vårtuä u sag fäularä äut än flundrår JK. 

butter a. buttar [vresig]. L. . . var n in& buttar 
u äutgapur [ut-gapig] u pikur kal JK. 

buxbom s. buksbom m. bf. -än, pl. -ar [odlad 
prydnadsväxt, Buxus]. 	s. buksbomsblad 
JK. -buske s. buksbomsbuskä. Vör har träi styc-
kän buksbomsbuskar, sum jär läik stäur u haug 
sum ja, u di star gröinä u vackrä ad kring JK. 

by s.1 böi m., bf., böiän, pl. böiar, gml. dat böi-
um, 'vindby', [regn-, snö- el. hagel-by]. Ja, u så 

blai klucku tåll [12], u da kåm de n rasandä böi 
me rängn u stårm, da ankäd [ångrade] ja, att 
ja int had glid iland, män ja lag böiän yvar JK. 
När böiar kåm, så sto int batn för sjäglä [seglet] 
JK. Sin när böiän gick yvar, blai de fagat u sol-
skäin bäi stundväis JK. De jä förskräcklit va de 
stårmar i kväld, de jär böiar, sum ret håirs 
byckliä [hotfulla] JK. De var haplit va de har 
stårm u riv si i dag, de har vart slikt sått ingän 
har kunt hald si fast pa räumsletu i de värst 
böiar JK. De äurar u dambar [ryker] ännu , 
män millum böiar kan n säi än läitn bit 'ängar 
ste JK. [Bild1.] Fastn de var någ böiar pa ällar 
årdkastning, undar de di fäktäd mot si . . [vid 
"våg"] OL. Bi böium, byvis el. stundvis JK. Jå, 
bäi böium, så . . (glt) JK. Jfr hagel-, kast-, ovä-
der-, regn-, snö-, storm-, tors-, ur- och väder-by. 
-vis adv. böiväis. I neträs u i dag så har de snål 
u haglä bäi böiväis JK. De har vart ti snåi bäi 
böiväis läit i dag JK. I dag har vör hatt a olyck- 
lit ruskvädar me stårm u äur [yrväder] bäi böi-
väis JK. I går u i dag har ä rängnä bäi böiväis 
JK. 

by s.2 böi m., bf. böiän, pl. böiar. 1) [byalag, 
"grannlag", samling av nära varandra liggande 
gårdar]. "Grannlagä" jär de vanlist årdä u 
"böi" mik sällsöint MK. Jär [här] i sokni jär 
träi böiar el. grannlag: Uppsoknar, Lausböiän 
u Nådagardar JK(U). All drängar inum än böi 
bjaudäd av [utmanade] de andrä drängar inum 
sokni [på "våg"] JK(U). Vör sum var ban . . 
had u• . . laikstäuå . . u hopläggning pa någät 
ställä i rotn el. böiän . . de var int all ban pa ätt 
ställä i hall sokni, äutn var böi el. [vart] grann-
lag för si JK. När en böi had hopläggning, så 
var de de andrä böiars skylduhait ti bjaud igän 
JK(U). I hälgtäidn iblant så kåm vör yvarains 
all drängar u päikår inum hall sokni, u da dailt 
vör sokni i träi dailar, ällar var böi för si lägd 
ihop: vör sum var uppsoknar lägd ihop u så 
nådagardar u lausbyggrar JK. 2) böin, 'staden, 
Visby'. Ja skall ti böin i mårgå JK. Ja kummar 
i böin a slag i haust me sväinkyt JK. Var de hit 
grämsl [klagomål] där i böin . . um präisä pa 
all matvarår?JK. När de skudd kaupäs gavår, 
så raist för de mäst fästfålki ti Böin JK(U). 
"Böin snärpä", sum än bräukar sägä, ällar för-
nämt ällar svänskå [om riksspråkspåverkat tal] 
JK. Fålki . . äi de soknar blandar ihop gått-
landsspråkä u svänskå, u än bräukar säg um 
dairäs språkä, att di far håir Böin "snärp(ä)" 
täidarä [oftare] JK (U). -boe s. böibåuä m., bf. 
-än, pl. -båuar [stadsbor, inv. i Visby]. Dän af-
fäm, dän har böiboar lämn äut ti någlä stäur 
tjåck tårgkällingar, sum skinnar böindnar [bön-
derna] u böiboar JK. I laudäskvälls fick vör 
böiboar jär äut til uss, de var dän där målan u 
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hans källing JK. -bolkäräng böibokälling JK(U), 
[stadskäring]. -bud s. böibu'd [bud till staden]. 
I förrkvälls var ja upp bäi 0. u skudd håir ättar 
böibud JK. I blant så fick än än oskaplir hopän 
böibud, sum än hadd för andrä JK (U). -byse 
s. pl. böibrsar [stadsbusar]. -färd s. böifti•rd f., 
bf. -i [stadsresa]. I blant var ä da för sumbli 
[somliga] läit umböit me ti fa gär a böifärd OL. 
Da kåm ja ti tänk pa de böifärdi, sum ja gärd 
da i sumräs OL. -gata s. f. pl. böiga•tår [stads-
gator]. Ränn där i Böigatår JK. -gott s. böigutt 
n., 'något som man ger de hemmavarande, när 
man har varit i Visby, och som är köpt där'. 
Fick Er någ väl böigutt, när nå far kåm ifran 
böin da? Jå, ja fick karmällår, u mor fick än 
dok JK. När mor var fämtn-säkstn ar u var i 
böin fyst gangän me sin far, så fick ha till böi-
gutt a mässingnal [-nål], sum kustäd träi stöi-
var MK. -hamn s. f. bf. böihamni, 'Visby hamn'. 
De jär väl någ ti gäräs i Böin u i Böihamni, sum 
vädrä liggar pa JK. -kyrka s. f. bf. böikörku 
[stadskyrkan (Visby domkyrka)] -kärling s. pl. 
böikälliygar [stadskäringar]. Langt äutför Aus-
taport kåm di i möit mei än träi fäir böikälling-
ar, sum frågd dum, um di had smör mä si JK. 
-köpt s. böikauptar, pl. -ä, 'köpt i Visby' -man 
s. m.bf. böimann'n [byfogde], skulle på anmo-
dan söin' täunar, sit' böiret me täu bäisitrar, ta 
pliktar äut, när täunar var bristfälluä MK. Um 
de var någän, sum var treskar u int vidd hald 
täunar bi läikä, da bihövd n bär säg till böi-
mann'n MK. Till släut blai de tillsägälsä av 
länsmann'n u böimann'n, att di skudd töin 
söingo [syngoda] täunar JK. -marknad s. m. bf. 
böimarknän [marknad i staden]. -resa s. böi-
raiså f., bf. -u, [stadsresa]. Vör ha ämä gär a 
böiraiså i haust ännu JK. -rätt s. böiret m., bf. 
-n JK (U) [bystämma (om äldre förh.)] Böiretn 
döimd av de haimä [hemma] [om försummel-
se att underhålla "tunar"]. -sed s. pl. böisi•dar 
[stadsseder]. -skomakare s. böiskumma•karä. 
-skräddare s. böiskräddarä. -sork s. pl. böisår-
kar. 1) [stadspojkar]. 2) (växt) Orchis ustulata. 
-väg s. m. bf. böivägän [vägen till staden]. När 
di kå' ird ti Böin (Visby), så var di äut för gas-
tar u trull pa flairfalduä ställar langsat Böivä-
gän JK. -åka s. bök' kå f. [egtl. kronoskjuts]. 
[Sagesm. hört ordet, men kände ej betydelsen] 
MK 1884. 

byckas v. byckäs, pres. byckäs, ipf. bycktäs 
[frukta, vara rädd för]. Ja byckäs mästn för ti 
ta ihop me de, ogärna ta itu med något JK. Di 
byckäs för de mildä arbetä JK. Va di (albion-
plogar) jär döirä! 75 kr., de jär de • sum än byc-
käs förä JK. Di had sån duktuä raidskapar ti 
förflytt de förskräcldiä stäur tung grastainar, 
sum än mang gangar byckäs för nå för täidn 

JK. Di byckäs för hundskattn JK(U). Jfr följ. 
o. byckt p.a. 

bycken p.a. byckän, f. bycki, pl. bycknä, 'rädd, 
skygg, om hästar el. annars hastigt rädd'. Han 
jär så byckän a si, ha bräukar var så bycki JK. 
När di .. fick säi dän där träibackän [-skålen] 
i rygbasä .. så blai di läit bycknä a si u tyckt 
där i hallmörkrä . . att di sag Nissn JK. Hästn 
jär så byckän a si, lambi blai så bycknä JK. Di 
skäinäd [skenade] sum täidäst [oftast], daim 
sum var bycknä u räddä JK (U). 

bycklig a. byckli, n. -t., pl. byckliä, 'hemsk', [ry-
sansvärd, kuslig]. Byckli vällaik (regnduskig o. 
mulen)MK. I kvälls u i mårräs var ä ret bycklit, 
sum ä blast u stånnädä JK. När vör rod iland, 
så kåm de till bliksträ u tornä [åska] så för-
skräcklit . . så att de hårdäs ret bycklit JK. De 
jä förskräcklit va de stårmar i kväld, de jär 
böiar [byar], sum ret håirs bycldiä JK. Int jär 
ja räddar för tom [åska], för de jär Guts vällaik, 
män bycklit jär de de • MK. 

byckt p.a. bycktar, f. byckt, pl. bycktä [rädd]. 
När kapsln smälld, da blai n bycktar da (om 
en fågel) MK. Han . . blai lissum bycktar, när 
n halt pa u skudd flaug kull där i graistainar u 
tynn'n [törnet] JK. Män [märren] blai byckt 
för dän stain'n JK. 

byffel s. se dräng- och sork-byffel. 
byffla v. ipf. byfflädä [stöta, knuffa]. J. u så G. 
di gick där u båistäd [böstade] u byfflädä MK. 

bygd s. bygd f., bf. -i, pl. -ar [bebyggd plats, be-
bodd trakt]. Så att de knafft finns någå bygd 
kring strandkantar, sum int någän ha drunknä 
JK. Källingar, sum var haim där i bygdar lang-
sat vägän bäi Kauprä u astäuås [grannar], sto 
u käikt pa än [honom] i ginum finstri JK. De 
var en gang a källing u än sårk, sum bod ain-
sumnä ner äi n skog langt ifran bygdar JK. 
(Gaitbuckän) gick ste u fick dum (gaiti u kil-
lingän) fl bakäs igän ti bygdar JK. Han bor i 
fyst bygdi [första bebodda platsen] ner i lundar 
MK. Jfr lands-bygd. 

bygel s. bygäl 	[avh.1, m., bf. by. gln, pl. 
byglar [i t.ex. "stumbläspel", stubbrytare]. 
Bygin, sum sitar pa undasäidu av stangi, sitar 
i avhållskättingän JK. Jfr tisel-bygel. 

bygga v. byggä, bygg tap.], pr. -ar, ipf. byggtid, 
byggd [ap.], sup. byggä, byggt, pass. byggäs, 
p.pf.m. byggdar, n. byggt si. Bygg häus MK. 
Bygg tråsk [vandringströsk] JK(U). För än tju-
gå trätti förti ar sinä kund n byggä snart sägt 
äutn pänningar, bön [bara] n hadd gutt um mat 
u brännväin u öl JK. När någän skudd bosätt 
si el. bygg pa n nöiar plass förr, så gick dän däit 
pa dän plassn, sum skudd bygg där, träi torstäs-
netar ätta si millum klucku tåll u ätt .. u frå-
gäd till, um de var någ hindar i vägän, för gastar 
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u trull u de sma undar jårdi, ti bygg u bosätt si 
där JK(U). Så byggäd Nils där sum Hans nå 
bor JK. Så raiv di ner u byggd u bod [bodde] n 
täid av straks ner bäi Botls JK. De var a duktu 
häussträckå, sum Er har byggä OL. Batar [bå-
tar(na)] bräukar byggäs pa ladingar, i april u 
maj JK. Har vart me, när batar har byggäs JK 
(U). När batn var byggdar JK(U). De kökä jär 
byggt si, sin ja kåm ifran haimä MK. Särsk. 
förb. Um någän trad bristar i uppränningi . . 
bakför sålvnar, så knöitar n äi än tradänd, där 
n har bristä, u träda n iginum sålvi u skaidi, u 
fästa n framm bäi töigä, de haitar ti bygg in [i 
väv] JK. — Träi dagar har ja vart bäi K.J. u 
jälpt han ti bygg kvänni um JK. — Kalar bjä-
rar jaulvidn in u byggar jaulfloi upp JK. Han 
har byggt upp a stäur håilädå [hölada] OL. 
Gassfålki had jälpt dum byggt upp dän gamblä 
byggningän JK. Han var så säkat uppbyggdar 
JK. Jfr kring-, ny-, stor- och tät-byggd. — bygg-
mästare s. byggmästarä m., bf. -mästan, pl. 
-mästrar. Än [man] byggar för de mäst jär äutat 
ännu äutn ritning, ällar byggmästan har de i hud 
[huvudet], lains de skall varä JK. Sumliä bygg-
mästrar sättar karmar än träi tum in i mäum 
JK. Byggmästan skall ha fullt för dagän, män 
de andrä tar mat u drickä u läit brännväin för 
alltihop JK. 

byggare s. se båt-, in-, laus-, orgel-, strand- och 
trösk-byggare. 

bygge s. byggä n., bf. =, pl. byggar JK. Da skri-
väs de .. kuntrakt, sum än skall gär byggä i år-
ning till bestämdar täid JK. När n har . . hinn 
ti fyst bomgangän, da graväs de ställningsräckår 
ner runtumkring hall byggä JK. Ta i mot byg-
gar ätt för allt JK. Jfr bi(prep.)-, hamn-, hus-
och skol-bygge. 

byggerage s. m. bf. byggra'sn, pl. byggrasar 
[byggnad, bygge]. Nå för täidn .. så jär de n 
byggmästarä, sum tar i mot byggrasn, antingän 
för a viss summå ällar . . JK. De där byggrasar 
var uppmäumä i lairbräuk JK. En sak till . . 
sum jär mang böindars fattidom nå fö(r) 
täidn, de jär all oskapliä u onöduä byggrasar, 
sum fålki tar si för nå, när di byggar, de skall 
var stort u grant u stå' dit JK. De var bra alltihop 
me byggrasar så ner sum pa kohäusä JK (U). 

byggnad s. [sent rspr.-lån i gotl.] --sjItunnig a. pl. 
byggnaskunnuä. Skolrådä skudd frag si förä bäi 
någ byggnaskunnuä kalar JK. -styrelse s. bygg-
nadsstöirlsän, byggnas-stöirlsn. Vör jär åt styc-
kän i byggnadstöirlsän JK. -sätt s. byggnadsätt 
n., bf. -ä. Sum nå täidns [nutidens] byggnadsätt 
jär JK. 

byggning s. byggniug.1) m., bf. byggniygän ‘‘• 
'boningshus'. Millum byggningän (boningshu-
set) u häusi (ladugårdshusen) JK. K.L. byggar 

i summar nöiar byggning JK. Di skudd da bygg 
häus u byggning u bryggahäus JK. De dundräd 
i hall byggningän JK. Mang fattiä .. så har di 
gamblä otet byggningar ällar stäuår ti bo äi JK. 
Vör var rädd för att takä skudd blas av, men 
de strävd alltihop bad byggningar u häus u till 
u me gam kvänni JK. 2) f. bf. byggniygi [byg-
gande]. Ja håppäs till pinst de värst u mäst skall 
var avskilt me bygningi JK. Ja, me byggningi 
blai besläutä, att själv grundi . . skudd byggäs 
i flest ar JK. Jfr bond-, båt-, flistak(s)-, flygel-, 
man-, präst-, skol-, trä- och över-bygning. -rum 
s. byggniygräum [plats att bygga?] Di kund hit 
fa byggningräum pa gardn. -slaffär s. pl. bygg-
niysaffä•rar. De jär mang böindar, sum byggar 
u har byggningsaffärar si för i ar jär i Lau JK. 
-s'gavel s. m.bf. byggningsgavin [gaveln på man-
byggningen]. -s;karl s. pl. byggniuska•lar, 'som 
åtagit sig att uppföra ett hus på beting' MK. 
-s'plats s. byggningsplass m., bf. -n [byggnads-
plats]. Där skudd' var än bra byggningsplass 
MK. -(s)skog s. byggniy(g)skäug m., bf. -än 
[byggnadsvirke, -timmer]. Ja far n tall a di ti 
byggningsskog MK. Ja har vitt [velat] i skogän 
u hugg någ vid u byggningsskog u sagstuckar 
JK. Vör skudd ännu hugg byggningsskog ti 
smidu u snickabodi, såsum standrar u spärrträi 
JK. När da byggningsskogän var haimkårdar: 
all räiar u band u spärrträi u handbalkar u . . 
u de lag runt pa gardn allt i hop pa en hög, så 
skudd de huggäs äut än vackar dag JK. Nå för 
täidn hugga n hit äut byggningsskogän ällar 
fäirkantskogän, äutn än sagar äut n pa kling-
sagar JK. -(s)skogsstycke s. pl. byggniugskäug- 
styckar 	-. Ja, u så har ja än [en] tjugå 
styckän stäur träi ällar byggningskogstyckar, så-
sum räiar u band u spärrträi ti hugg äut JK. 

bygla s. byglå f. [bygel, t.ex. på plog, för plog-
knivens fästande vid åsen]. 

bygla v. byglä, pr. byglar, ipf. byglädä [krång-
la, knåpa]. Han sägd hit beskening [besked] .. 
lains n skudd hald i griffln . . äutn de fick än 
byglä självar me va lains [huru] n viddä JK. 
Lains gart däu u byglar me baini? MK. Ja sitar 
u byglar me sticksaumän MK. Täu träi russ u a 
par stäut, de fick än byglä me u ta halm mässi 
[med sig] OL. — Byglä ihop. Han har änd' 
byglä ihop de (om snickeri el.d.), krånglat ihop 
det (slarvigt el.d.) MK. 

byig a. böiur JK, böiu MK. Sudvästn han jär böiu 
MK. Nårrvästn var så förbaskat böiur JK. 

byk s. byk. Ligg i byk (om läder) MK. 
byke s. böikä, bo•kä, bock [ap.], [patrask]. De 
fattistäukällingar, de jär a olycklit bökä JK. Nå 
har di hall de bök ti föid pa OL. 

byle s. bylä, by! [ap.] n. [byggnadsvirke, särsk. 
väggplankor]. Bul, el. gammält: bylä = två 



bylk 
	

84 	 byta 

tums tjocka plankor JK. Väitgränä [vitgran] . . 
läik så säkat ti ruttnä pa sum aikä ti bylä, sä de 
gamblä, älla bular ti väggar u lädlauar [logar] 
JK. Dän gränstuckän skall sagäs byl (kl) ör, 
sägd de gamblä JK. Jfr an- och vägg-byle. 

bylk s. bylk [i uttr.] Sätt bylk [se arg ut] MK. 
bylkas v. bylkäs, bölkäs, pres. bölkäs, ipf. bölk-
täs 'tjura o. se arg ut', sta u käik undar lugg, om 
sårkar o. stutar MK. Sta u bölkäs u säi argar 
äut JK. Ga u bylkäs imot si bägg täu MK. Ha 
var så arg, sått ha börr sto u bölktäs JK. Han 
sto u bölktäs undar lugg el. han sto u lunsktäs 
= såg skamflat ut JK. De jär int värt, att du 
start u bölkäs längar u käikar undar lugg JK. 
Så gick L. u bölktäs i mot n . . u var argar JK. 

bylkig a. bölkur [som ser arg el. tjurig ut]. 
bylsk a. f. bölsk [ondsint, lömsk]. De var oskap-
lit, va ha sag arg u bölsk äut JK. 

bylskas v. bölskäs = bylkas v., se d.o. 
bylskig a. bölskur = bylkig a, se d.o. 
bylt s.1 bylt, 'avfall av sandsten'. 
bylt s.2 bylt n. [bestyr, besvär]. De jär a byk 
(=bistöir MK. De jär u• stort bylt u såil me (att 
få stuten på marknaden) JK. De skinår [vagns-
skenorna], de var a bylt me, ner ä nå var pa 
summan, u jauli tårkäd ihop OL. 

bylta v. byltä, bylt [ap.], pr. -ar 'knåpa' [ävla]. Ti 
ga så där u pusslä jä bäi haimä u sta så där u 
snick u byltä, de jä bäst passlit för n JK. De 
räcka till bad me dain u dannä ti knog u byltä 
JK. Till jaul . . har ja årkå ti knog u byltä me 
jård u vid u allt möiglit JK. Mor gar u sjåggar 
hail äutlang dagar u byltar me konar u gräisar 
u kalvar JK. De jä mang gangar mair besvärlit 
ti bylt me vangn i skogar. Vör matt kåir u bylt 
me vangn hall vintan JK. Sta u byltä, stå o. söla 
MK. Va hart däu bylt' me i dag (= gärt). Vör 
har bylt me kvänni JK. Särsk. förb. Fålki fick 
bylt si fram, så gutt di kundä OL. Pa de väisä 
så byltäd di si fram förr . . bad me färgning u 
annä JK. — Bylt' ihop kledar i ätt knöitä MK. 
bylt-sam a. n. byltsamt [besvärligt, knogigt]. De 
jär jäklut så byltsamt ti kåir me vangn i sko-
gän JK. Förr sum di hadd de där pinnörvi u da 
sum sigdn skudd bindäs fast, de var allt läit bylt-
samt OL. 

bylte s. byltä n., pl. byltar, 'knyte'. Raisu ifran 
böin da, gick sum vanlit bra me mäin kaggar u 
byltar JK. Matvarår . . i knöitar, kårgar u byl-
tar JK (U). Jfr lapp- och tras-bylte. 

byltig a. n. byltut [besvärligt]. Kå' nnä [kornet] 
var klaint, så vör mad upp dä [ryckte upp det], 
va de var byltut MK. Um di kund sia [slå hö], 
ällar o• så fick di ler si de, u de var byltut nuck 
iblant för mang . . OL. 

bynka v. bynkä, byyk [ap.], pr. byykar, 'bedja' 
[bönfalla]. Bynk böindar um någä, de skall n 

hund gärä, tänkt ja MK. I ansäiändä me bro-
ningi [väg-grusningen] . . de far nuck ga för si 
föräutn bynk någän annar ti jälp si JK. Förarg-
lit skudd de varä, um vör skudd behöv bynk 
skåningar JK. 

byrå s. bäireed 	by-MV m. [en möbel]. 
byse s. bysä, bf. bysn, pl. -ar. 1) 'skogstroll'. 
Bysn ropar ner i hagän i kväld JK. Bysn ropar 
mot ovädar MK. Min far talt um, att de var n 
Bysä, sum vistädäs äl än skog, sum haitar Gyl-
lauän, män sum för de mästä kalläs för Haidi, 
a skogsstyckä, sum liggar i Ardrä, u sum håirs 
till Kauprä, Hallsrä, Smiss, Fäiä u Annäksn. 
När far var dräng, så tjänt han bäi än bondä bäi 
Kauprä sum haitäd Tomäs. Tomäs hadd n bror 
haim bäi si — namnä huksar ja intä — u han 
kård pa Gyllauän än dag u skudd hugg a lass 
vid el. skog. När n kåm pa plassn u skudd gynn 
huggä, så gynt bysn ropä: "Hu hu hu huuu !" 
De var väg snåi u kallt. Så kåm bysn däit till n 
u frågd n, um än fick lug ti jälp än hugg lass. 
— "Däu däugar int huggä u fäll någät träi, för 
däu jäst så läitn u gammäl u skarpar, sått däu 
årkar int yksi än gang, äutn ga din väg, u ja hug-
gar lass självar". — Bysn sag laisn äut u gick 
sin väg, män när han [bonden] huggäd u fälläd 
pa träii, u di skudd fall i jårdi sum vanlit, så 
hängäd di si i andrä träi, sått han fick int kull 
någät träi um dagän äutn matt kåir haim me 
tomå, u bysn gnäggäd u gräinäd at n, när n kård 
haim, sått de skaldräd i skogän JK(U). Bysar, 
sum för de mästä hadd säin namn ättar skogar 
där sum di grasseräd, såsum än bysä sum haitäd 
Fällungsgubbän, sum vistädäs äi än skog el. ha-
gar, sum haitäd Fällungshagar sum Eggar i Ro-
nä . . JK(U). Ja tänkar de var de, när ham el. 
äuglu [ugglan] ropäd, sum de gamblä maintä 
var bysn . . sum ropädä JK. 2) 'buse'. När ja var 
i böin [Visby], kåm ja äut för n bysä el. tårg-
bysä JK. De . . finns n hall hopar bysar i Böin 
. . sum hit funderar pa någ ann n brännväin JK. 
Sumli av de främlingar jär årdäntliä kalar, män 
sumliä jär någ äkta bysar u slarvar JK. Jfr by-, 
strand-, sömn- och torg-byse. 

bysing s. böisiyg m., pl. böisingar JK [oväder-
by]. Nå gynnar de snåi äutä me vatar [våt] snåi, 
så att de säir äut, sum vör far någän böising igän 
JK. De var aindäst i jaulhälgi sum de var n läitn 
bö[i]sing, sum vör matt äut pa snåikastning a 
par gangar JK. De har int vart någän vintar just 
i ar me kyld u snåi u äur, de har vart a par sma 
böisingar, män de har just int vart någänting ti 
tal um JK. Jfr oväder-, snö-, ur-, vinter- 'Åh 
väder-bysing. 

byste s. se ekorr-byste. 
byta v. böitä, böit [ap.], pr. -ar, ipf. böitäd, pass. 
böitäs, pr. böitäs, p.pf.n. böit, pl. (o)böitnä. 1) 
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'byta' [något mot något annat, utbyta]. Böit häs-
tar, kluckå, doså (snusdosa), böit u skåjä, böit 

- jamt um jamt MK. Böit sigdä [lie (vid slåtter)] 
JK. Um du vidd böit mot mi, så . . JK. De • böi-
täs de*: en val strämming för a bröi MK. De var 
n ihop mä mi, um vör int skudd böit plånböikar 
OL. Så kåm än dail kåirnäs ner me frukt till 
strandar för ti böit si fisk förä JK(U). 2) [dela]. 
När di böitäd pänningar, när fiskän var säldar 
[såld] MK. Dailä, sått var u en far likt si,- när 
n böitar ällar haldar lag . . när täu styckän jär 
pa tåskän i fylg pa en bat JK. Ner di . . har vart 
äut u drug snarår ällar anglar, så jär de vanlit, 
att de jär täu i fylgä, far di någ fäugäl ällar 
flundrår, så skall de böitäs i läik låttar, u så läng 
di int de jär, så haitar de, att di jär oböitnä OL. 
U så var vör ner i batn ättar gäddår u böitäd 
daim i träi dailar JK. Hallbjäns u Botvidä har 
vart yvar ätt ett skifte] förr . . män nä de blai 
böit mitt i täu, så fick dain hait Botvidä u dann 
Hallbjäns JK. Kall u Låttä (L:s ban) böitäd 
gardn (mitt i täu) bäggi täu, sått de blai täu par-
tar av JK. Per u bani böitäd gardn me landsmä-
tarä, sått var u en fick sin dail JK. Ja skall möit 
Kaupräkalar äut i Lairhagän u böit någ täun JK 
[fördela gärdselskyldigheten]. Böit håi [genom 
lottning dela hö från gemensam mark] JK(U). 
Böit släkå [dela influten havstång] JK. Var u 
en har int sin släkdöjä, äutn hail gardn [dvs. alla 
"parter" i gården] har släkdöjän ihop . . män 
de snos int upp ihop läikväl, äutn släku böitäs 
ättar vass u ens lått, ättasum än har storar gass-
dail [gårdsdel] till, i bitar, ättasum pagän [tång-
högen] liggar tjåckar ällar tunnar JK. Kummar 
de da ti blasä u dairäs bitar slar ihop, u de kum-
mar mair släkå in, så böitäs släku igän JK. 
Särsk. förb. Ha böitar gänn kakå bårt för brö 
ha [hon byter gärna bort vetebröd för grovbröd 
(dvs. lever för dagen)] MK. Ja böitäd mäin 
klucku bårt MK. De gamblä trodä, att um de 
blai mörkt i stäuu, så kund "de sma undar jår-
di" kumm in i stäuu u böit banä bårt JK(U). 
— Böit igän [byta tillbaka] MK. — När ä jär 
mik sank u sträivt ti drägä, böitar millkaln u 
bak-kaln um me drägä [draga fiskegarn] JK. 
Sin [sedan] bräukar de böitäs um, bräudgum- 
män dansar me bruttövarsku u bruttbondn me 
bräudi JK(U). De skall böitäs um vattn pa kledi 
[kläderna] JK(U). — Ga u böit si el. böit si till 
[gå och byta sig till matvaror för träslöjd] 
JK(U). Böit si flundrår till MK. Knallar u an- 
drä, sum gick kring u böitäd si föidvarår till 
JK(U). — Böit ti bakas [tillbaka] MK. — byt-
nål s. böitnå• 1, 'stoppnål'. 

byte s. böitä, böit [ap.] n. Gär böitä, fa (gi) i böi-
tä, förlor (vinn) pa böitä, gutt, dålit böitä MK. 
Sin ångtråskar kåm ti gat [!] i haust, så har ja 

vart äut u jälpt andrä i täi dagar, ällar vör har 
gärt böitä, så att di har jälpt uss i ställä, . . för 
de star nästa int till ti fa laig så mik få& . ., sått 
da matt böindar jälp varandrä u gär böit pa de 
väisä JK. Ungdomar . . di gärd böit me ti sia 
ällar räkä [dvs. de turades om] OL. Jfr om-, 
syskon- och ut-byte. -shräg s. böitsvä• g. De gar 
så i böitsväg [genom byte] MK. 

byting s. se bort- och ut-byting. -slbarn s. böi-
tingsban el. bårtböitingsban [bortbyting]. 

bytning s. böitniyg f., bf. -i. Så blai ä böitning 
[byte] av OL. Böitningi [delningen] jär mik just 
[noggrannhet] me iblant, i synnarhait när släku 
liggar ojamt JK. 

bytta s. byttå f., bf. -u. 1) [laggkärl med handtag 
av en uppskjutande stav]. När han [nätfärgen] 
var koktar, så håistäs de upp me a byttå u häll-
däs äi a kär MK. 2) [drickbytta — jfr bytte s.] 
Jär pruppän i byttu? (att int torspjäsku skudd 
kräup in) MK. 3) [smörbytta]. A byttå smöir 
[näml. att sälja] JK(U). 4) [bildl.: liten flicka]. 
Da kåm ja int haim förrn klucku näi i kvälls, u 
da var di ännu upp allihop . . till u me de läil 
byttu V. JK. Jfr baller-, drick-, flagg-, grädd-, 
gäl-, jäs-, kalv-, kvarn-, mjölk-, piss-, skvaller-, 
skyr-, smör-, tjär-, tredsk-, vatten- och ös-bytta. 
bytt-botten s. m. bf. byttbuttnän [botten i en 
bytta]. 

bytte s. byttä n., bf. = [tvebottnat laggkärl med 
raka sidor och tapphål i en lagg på sidan, att 
ha brännvin, dricka el. öl i (särsk vid arbete på 
åker och äng), "tvebottnakanna"]. Stöist dailn 
had u a byttä ällar n kagg . . mässi ti ta haim 
(brännväin) äi OL. A stort bytt' hadd n mässi, 
de klunktäs av langs vägän OL. Vörr hadd a 
bytt' drickä JK. Jfr brännvins-, drick- och öl-
bytte. 

byxa s. f. bf. byksu, pl. byksår. 1) [benkläder]. 
Nå fick än bär [bara] tak äi byksu el. bykslarä 
[om en hund] MK. Förrn än da gav si i väg, så 
skudd n Ide svart byksår pa si OL. Ja straik in 
ti härrskapä me gamm' byksår pa mi, sum dain 
lappän var så u dann'n så JK. Känn äi lummår 
äi de gra byksår, sum Eggar i kleskistu JK. När 
vör var n täu träi ar gamblä, fyst när vör fick 
byksår pa uss, så däugd vör int knäpp byksår 
upp u ner självä JK. Ja arbetäd börr [bara] me 
byksår u skörtu pa mi JK. Da blai ja så räddar, 
att ja ret gynt darr i byksår JK. Skäit u piss i 
byksår JK. Ga bårrt me byksår; låis byksår 
[göra sin tarv] MK. "Byksår" var de än pålsk 
[polska] sum hait JK. Ja ska ste me byksår 
[göra sin tarv], ja har så olycklit ont i läivä MK. 
När bäiår [bina] har fråimjöil pa baini, så haj-
tar de, att di har "byksår" JK (U). 2) [torsk-
rom]. Tåskbåddar [torskhuvuden] kokäs fö de 
mäst me livrar äi (u någän gang me byksår äi 



byxarshål 

u JK. Jfr gästabuds-, kort-, kyrk-, lång-, 
skinn-, söndags-, under-, utan-, vadmals- och 
värkens-byxa samt puk- och rom-byxor. — byx- 
arshål s. n. bf. byksassulä ss, 	[byxbaken]. 
Jär jär de falit för byksassulä (på spåntaket, 
bland alla spik) MK. -gren s. f. bf. byksgraini 
[skrevet]. De had gat hul pa byksgraini fö gub- 
bän, u de hängäd äut alltihop MK. -hake s. 
bykshakä [att knäppa byxorna med, i linning-
en] JK. -klocklomma s. byksklucklummå MK: 
ha var apartut [särskilt] gärd till klucku u sat 
mitt frammä pa magän. -knapp s. pl. byksknap-
par JK. -knä s. n. pl. bf. byksknäii. -linning s. 
byksläiniygi. Da matt ja .. vad [vada] däit till 
n, så att vattnä gick upp till byksläiningi iblant 
JK. -lomma s. bykslummå f. [byxficka]. De jär 
oskaplit, va lerät [lärft] de bär gar ti de lang 
bykslummår OL. -lucka s. bykslu•kci f., bf. -u, 
pl. -år [gylf (i äldre tid en lucka som knäpptes 
ner)]. Dän täidn nyttäd di bykslukår framm 
förstas, bäst a var så kåm gubbän pa tåtn [kom 
att tänka på] me va än hadd ringän pla, gynnar 
så till u knäpp upp am n bykslukå, män ner nå 
gubbän hadd fat ner am n bykslukå, u så än gynt 
knäpp pa damnu me, da äuthärdäd ha int längar 
äutn gav si iväg OL. -lår s. byksla.r n., bf. -ä, 
pl. bf. -i [byxbenen]. När farsgubbän gick ti 
strand så rännd n u haldäd han i bykslari . . för 
ti kumm me han äut pa sjoän JK(U). -mas s. 
byksmass m., 'liten gosse, som kan gå och har 
fått byxor på sig, liten tjock gosse el. karl'. De 
var n byksmass de, sum laupar där JK. -par s. 
n. pl. bf. bykspa•ri. Byksrövi straik ör bäggi 
bykspari där i knåbblar, u skörtstjärtar me JK. 
-röv s. f. bf. byksrövi [byxbaken]. Di gräinar at 
mi, för de att ä har gat hul pa mäin byksrövi 
MK. -spänna s. f. bf. byksspännu JK [spänne i 
byxslejfarna baktill]. -ur s. byksäur n., 'fickur'. 
Att de gamblä kalläd klucku för byksäurä, bi-
rod där pa att . . di hadd a äurlummå [urficka] 
i byksläiningi framm' pa läivä, sum di hadd 
klucku äi JK. -ångest s. byksåygäst. Bäst ä var 
vör sto där någ var i byksångäst . . JK. 

byxera v. bykse•rä. Ja skall bykserä, göra mitt 
tarv MK. 

båda v. sup. bu.d [i förb.] bud upp [uppbåda]. 
Ja hadd bud upp all hussböindar i ploglagä, 
att di skudd möitäs at jär bäi uss JK. 

både konj. badä, baddä [!], bad [ap.] Badä 
drängar u päikår, badä yngar u gamblarä. Ha 
nyttäd bad läikbain u läikmuld till bot bad 
dain u dannä [det ena o. det andra] JK. Ja jär 
bad argar u laisn JK. Klucku blai bad ätt u täu, 
förrn vör visst årdä av JK. Tåskar .. di lättar 
hailt änkält bläi u ta bäi badä dän am n såväl 
sum dän andrä OL. Där var mik badä till fa säi 
u håirä badä pa land u strand OL. Di skällar 

bågig 

pa varandrä ret duktut iblant, badä ner di lig-
gar där äutä u till u me ner di har kumm iland 
OL. Annas tular de bad väl u läng förrn . . JK. 
Bad innum u äutum släkti JK. 

(?) båg s. bug m., 'ring, örring', gullbug, 'örring 
av guld' MK. 

båga v. bu•gä [slå rommen ur garnen med en 
"rom-båge"]. 

båge s. bugä, bug [ap.] m., bf. -än, pl. -ar. 1) 
[krök, krökning]. De jär där, sum vägän gar äi 
än sånnar bugä OL. Nä ja kåm i dän bugän bäi 
L. A:s, så va de omöiglit ti säi va ja kård hän 
JK. Vör har nå töint [gärdslat] hall vägän lang-
sat storvägän ifran o [vår] hagän ner till närk-
bolinju .. a jäklä styck där i hail bugän JK. De 
jär för langa bugä där ner, sått de bläir int gäi-
narä yva marki MK. De häckträiä sto i en bugä 
[i krök] OL. Ja n sättar int alltut nätä gäint 
[rakt] i am n sträckå langlands äutn äi än bugä 
el. i än hallmånä JK. Ullsaksar . . fjädrar si i 
bugän JK. 2) [bågformat föremål el. redskap]. 
Bugän [själva bågen i en "pilbössa"] JK (U). 
Själv bugän ällar bugbandä [i lcreatursbindsle] 
(se bågband) JK. Koi har fat bugän upp u 
kumm låss JK. De var ti lait grängrainar um 
haustar u gär bugar, till kräki kåm in MK. 
Bugä = bugband u klaivå. i hop MK. [På 
oxok:] Bugä u sia [slå] i ukändn . . bugän 
sitar på insäidu av halsn. Bugä pa a räi-
vå, bugar . . av klain råinkvistar el. av väl-
dä [vide], [de böjda vidjor, som från "huvu-
det" gå genom "staken" i en räfsa (se riva s.)]. 
Sätt bugar i räivu JK (U). Ta upp sed [säd] me 
bugä [en krok av grov ståltråd på träskaft], sum 
någän häit u däit begangnar, män annas jä de 
vanlit, att kvinnfålki tar upp föräutn någ raid-
skap JK. Krampar sum bugä [krokig]. 3) [ring 
el. ram, som spänner ut el. omfattar]. Bugar [i 
en ryssja] JK(U), se bänd s. Bugar av blöi 
[(fönster)bågar av bly] JK. Ja väntäd glasmäs-
tare i kväld, sum skudd skär glas i bugar (fin-
starbugar) för mi JK. Han gärd bugar ti rått-
fällu MK. Jfr ann-, fönster-, järn-, lamm-, 
nöt-, pil-, riv-, rom-, stor- och stäv-båge. — 
båg-band s. bu•g-band. 1) [bindsle]; bugband 
me klaivu, när kreaturen stå i båset. [Se nöt-
båge]. Vör ska ste u hugg bugband ti gär bug av 
MK. 2) bugband me klaivu, när de äro på bete 
för att hindra dem att "flyga" [flöja], att sätta 
på getter och kalvar för att hindra dem att "fly-
ga"; de hängäs klund äi, består av bugän och 
klaivu (klavu). '[Se ill.] -såg s. pl. bugsagar JK 
(U) [såg där bladet är fäst i en båge]. 

bägge s. [=nötklase], se bagge. 
bågig a. bu•gur, bu•gu, 'böjd, lutande'. Än bugur 
krampar tumling [tjughorn] JK (U). Staurar 
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[störarna] . . kan var kramp u skaiv u buguä JK 
(U). Jfr lång-bågig. 

båk s. båk m., pl. -ar JK, 'fyrar vid fisklägen, som 
eldades med ved, förrän lanternorna kom i 
gång', [höga murade stenpelare som man hade 
eld ovanpå, man klev upp med veden på en ste-
ge, inuti var rum för ved] JK(U). De var bäi 
Sant 01ä, sum di tänd båkar bäi Nabbu MK. 
Jfr lysare-stång s. -bod s. f. bf. bå•kbåudi [bod 
där man förvarade material till eldning av bå-
ken]. -mästare s. bå•kmästarä [man som sköter 
båken]. 

båka v. båkä JK(U), ipf. berkädä, -äd [sköta bå-
ken]. Löibar båkädä [Lyberg skötte båken] 
MK. L. båkäd, u iblant kund de smällä, så 
snaikstår öiräd ikring MK. 

båkning s. f. bf. bå•kniygi [arbetet att sköta bå-
ken]. U så var de a par källingar, sum svard för 
båkningi JK. 

bål s.1 bu'l m., bf. buln, pl. bular. 1) 'trädstam'. 
Buln pa björki huggäs äut u nyttäs ti väisn 
[plog-"visen"] JK. Stuckän pa aiki, när grainar 
jär avhuggnä, haitar u• buln JK. Ja, u så bjär 
de ti mel [mäta] upp buln i stuckar, fäm änar 
langä JK. Hald me russi undar a stäur grän . . 
sum russi bindäs bäi buln av gräni JK. Hagg-
späitn . . rännar langsat buln pa träii u pickar 
JK. Barkän var låssn fran buln MK. 2) 'två-
tumsplank av gran eller fur, som begagnas till 
husväggar och loggolv'. Bular ti väggar u läd-
lauar [logar] JK. A nöjt [nytt] träigålv av bular 
JK. Di had lägt brol av någ bular, sum lag så 
ojamt MK. Haggvannar [hoarna] sättäs fast i 
gålvä ällar tildi nerä för nauti u gä(r)s av täu 
tums bular ällar av vanliä bredar JK. 3) [bål, 
kropp]. Självästä buln el. kruppän [Ordet i den-
na bet. snarast från riksspr.]. 4) [skjortbål (utan 
ärmar)]; jfr bud s.2. — Jfr för(e)-, gran-, hus-, 
log-, träd-, tälle- och vägg-bål. -hus s. pl. 
bughäusar [hus i skiftesverk]. -vägg s. pl. bu.1-
väggar 'plankväggar' [i skiftesverk]. U skillnä-
väggar me möitrar i fall de skall var bulväggar 
JK. -ände s. pl. bu•ländar [plankändar]. 

bål 8.2 baul m., bf. -n, 'dryck av öl, rom, sirup, 
äpplen, russin, sviskon, goråd etc., som kokas 
ihop'. Syn. flipp. Kok baul el. flipp JK. 

bål a. berlar 	f. berl, n. bå•lt, 'bra, duktig; 
konstig' MK. Han var för bålar dän kaln, el. 
gildar JK. Ha var änd för bål mot mi så JK. De 
var ret bålt (bra) MK. Va däu jäst kånstu u bål! 
De jär haplit, va däu kanst var bålar, att u int 
kanst gär de JK. -föda s. bålföidå MK [god 
mat]. -het s. bålhait [förträfflighet]. De var läik-
väl bålhait me janvägän MK. -karl s. berlka.1 
m., 'hedersman'. -pika s. båqpäikå, 'präktig 
flicka'. -präst s. bålpräst MK [bra präst]. -soppa 

s. bå•lsäupå [god soppa]. De var bålsäupå de 
MK. 

hångla v. bånglä [köra på ojämn väg, så att det 
skakar]. Um de kund bläi någlä kånn snål till, 
att n slapp u kåir u bånglä me vangn, för de tar 
vangnar väl, iss hard u ståituä vägän JK. 

bång-styring s. båygstöirigg [bråkmakare]. 
bår s. beer f., bf. -i. Han sto pa bår palmsunda-
gän MK. De jä täu läik pa bår i Lau JK. Ja tyc-
kar bättar um de gamblä sättä, att läiki bjäräs 
pa bår JK. Ställar läiki me baini för' pa båri, 
sum star äut för duri JK. — Så bjäräd täu styc-
kän möirfodrä ihop pa bår, sum var av täu 
stängar me tug imillum var stang JK(U). Jfr 
lik- och sten-bår. 

bård s. m. bf. bå•dn; bårdn, bådn JK(U), pl. 
bå•dar, 'rand på kläder av annan färg än det 
hela' MK, [skaftkant på skor] JK(U). Båd finns 
bär [bara] pa förkäl [förkläden] u förr pa kål-
lar [kjolar] MK. Jfr sulk-bård. 

bås s. bas (ä.), bå• s (y.) n., bf. -ä, pl. ba's, ba• sar, 
bå•sar, bf. ba•si, brr sar, gen. basis JK. 1) 'spil-
ta, bås' [för djur]. Russbas, stäutbas, kobas: 
alltihop haitar bas, män daim sum vill var läit 
bättar, di sär bås OL. Ja skudd gär a bas i år-
ning i kohäusä, sum tildi [tiljorna] var rutnä JK. 
Fotstuckar sättäs fyst fast me helar i unda(r)-
slagi så langt ifran si sum basis brädd, sin så 
läggäs de tildar . . i vart bas JK. Basar jär för 
de mäst träi u a halv än langä u knaft täu änar 
braidä JK. Sop u gär raint i basi u pa taggatu 
[tad-gatan] JK. Mang kräk har er [ni] pa bas? 
JK. 2) [förvaringsrum för hö o. säd]. Träsk basä 
tomt [rågbåset] OL. Jfr hömd-, ko-, ladu-, russ-, 
råg-, stut- och vägg-bås. -bräde s. ba•sbre•dä n., 
pl. bf. basbredi [bräder som skilja båsen el. 
spiltoma åt], 'spiltbalk'. Haldu [bindslet], gärd 
a vidår, sat fast i basbredä MK. När da basbredi 
i bas-stuckar kummar äi, sum jär skillnä mil-
lum basi u sum jär av vanli bredar . . JK. Nå 
har stäutar bråk sundar basbredi OL. -rad s. pl. 
basradar [i ladugård]. De jär för de mäst täu 
basradar, am n pa var säidå tvärs pa häusä JK. 
-stock s. m. bf. ba's-stuckän, pl. -stuckar [ståen-
de stockar från "fotstocken" i golvet till en "ri" 
i taket, vari båsbräderna äro infällda, en stock 
innerst o. en ytterst i båset]. Dän äutästä bas-
stuckän jär dän, sum star mot taggatu, u dän 
innastä dän, sum star mot skillnäväggi mot 
håimdi [hörummet], bas-stuckar jär spunnnigar 
äi ti sätt basbredi äi JK. 

båt s. bat m., bf. ba•tn, pl. ba•tar. Förr byggd di 
än bat pa träi dagar fäir [4] man, batbyggan u 
all träi batkamratar JK(U). De blasar väl, män 
bäst ä jär, så jär ä en bat [ett båtlag], sum gyn-
nar bjär äi [bära i fiskredskapen m.m. i båten] 
JK. Fyst batn har allt sätt undasjägli till u sig- 
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lar JK. Betöidlit me strämming . . så mik sum 
bär [bara] batar kund flaut i land me JK. De 
var mang batar äut pa tåskän um nati JK. Um 
än bat jär byggdar smallar i buttnän, så haitar 
de, att n jär vakar [rank], män jär n braidar i 
buttnän u int vakar, så haitar de, att n jär sta-
dur JK(U). Langskutn bat, d.v.s. att bjaurn häl-
lar fö mik tibaks älla fram MK. [Se ill.] Jfr 
fisk(e)-, laubo-, lots-, segel-, skepps-, stor-, 
torsk-, vrak- och ång-båt samt tre- och två-
männing, bak-rum, bjure, bock, docka, fot-
skotta, knä-stycke, köl, land s.2, ländning, mast, 
mellan-rum, märla, nucka, närvel, om-ränning, 
plikt, roddare, roder, rulle, segel, skott s.2, 
skygge, stam, stut-bås, tapp, tofta, tulle, vad-
hål, veda, vrång, år s.2, ös och ös-kär. -binda s. 
batbindå f., 'ett tåg att binda fast en båt med 
vid en sten el. dyl. [på land], en stropp'. Di fick 
grynn sin batn u dräg upp än pa land . . u så 
gär fast n me a batbindå (a särskilt tug någlä 
famnar langt) me än taugstain i ändn JK. Gär 
fast n me taugstain u batbindå JK. -bjure s. 
ba•tbjaurä m., pl. -ar [båtstäv]. De var n bra 
batbjaurä, de jär ont um batbjaurar JK. Bat-
bjaurar, sum skall var kramp u själv-vakstä, äl-
lar självkrampä, jär av fyrä [furu] JK. -bord s. 
ba•tbar n., bf. -ä, pl. bf. -i, = umränningi [se 
omrännin g, översta kanten på båten, reling]. 
Me batborä el. umränningi jär ä hit de samä 
pa nöi batar . . sum pa de gamblä JK. -bordlben 
s. ba•tbåurbain n., 'ett ben, fastspikat vid bat-
borä pa tåskbatar'. Sma tåsk dräga n snöir mot 
batborä ällar umränningi, u sumli har a bain 
fastspäik si pa batborä me ritar ät ti dräg snöir 
pa, de haitar borbain JK. -byggare s. ba•tbyg-
garä m., bf. -byggan. Ti fa batbyggarn ti si, just 
ner n vidd ha än, de var int så säkat, att de 
lycktäs OL. Di bräukt ha årkå me ti bygg än 
bat pa träi dagar, da glaid batbyggarn, sen da 
fick kamratar . . gär rästn 	såsum tuftår 
OL. -byggning s. ba•tbyggniyg [båtbyggeri]. J. 
matt begå si me en dräng, sått de blai hit någ 
batbyggning av me dum JK. -garn s. ba•tga.n 
n., bf. -ä [det garn, som sättes ut sist, alltså när-
mast båten, när man fiskar på "vrak" (driv-
fiske)]. När batkamratar sättar i fylgä nat ättar 
nat, så haldäs de täurgang, vaim sum skall hald 
batgan, sått ni har hit batgan flair netar ätta 
si JK. Dän sum har batganä, skall vakä, när n 
jär pa rak MK. Atsäiningssträmmingän [som 
man får när man vittjar] . . tillfallar aigan av 
batganä MK. Ja . . drog taugi in u n åt näi flaar 
av batganä JK. I fran stäutn [yttersta garnet] 
u ti batganä JK. -garnsiklubba s. ba•tga•nsklåb- 
bå 	- 	f., bf. -u Istort flöte vid båtgarnet]. 
I blant när ä ret jär lungt u blikt, så vill int batn 
hald ifran, äutn taugi sinkar ner u fassnar i bat- 

ganä, u batgansklåbbu gynnar buldrä mot batn 
JK. Batgansklåbbu, de säistå, sum kastäs äut 
MK. Bak-kaln ringlar sankä ihop u tar bat-
gansklåbbu in JK. -garnsisköt s. n. bf. bat-
ganskautä [ändan av övre telnen på båtgar-
net]. Taugi [tögen] knöitäs i säist ändn av tjan'n 
[telnen] av batganä älla batganskautä JK. 
-garnsitelne s. m. bf. batganstja•n'n JK [telnen 
på båtgarnet]. -hamn s. bat hamn. Kronfogdn 
skall hald sammanträd me fiskrar um nöi bat-
hamn JK. -kamrat s. ba•tkamra•t m., pl. -ar 

-‘ 	'[tre man som bilda ett båtlag„ bygga 
båten gemensamt o. fiska gemensamt]. När n 
skall bygg än träimänning el. träironing, så slar 
träi styckän si ihop, sum haitar batkamratar, u 
di jär sum nemästä släktingar när pa, um di änd 
aldri jär i någ släktskap . . u di jär bjaudnä me 
pa kallas till varandrä, så sum pa bryllaup u 
bigravälsar, så sum andrä naug [nära] släkting-
ar. När kamratskapä jär uppgärt u bildä, u de 
skall byggäs bat, så jälpäs di at all träi ti skaff 
värk [virke] ti batn u jälpt till me fö'stas i fylg 
me batbyggan JK. Måffar han var batkamrat 
me än [honom] någlä ar, män han yvagav än 
ti släut JK. Di jär batkamratar all träi JK. Så 
var de a nat, sum han u hans täu batkamratar 
lag pa rak [drivfiske] JK. -kamratskap s. n. bf. 
batkamratskapä OL. Pa sumbli ställar där kund 
de batkamratskapä ha hald bäi i flair lid [släkt-
led] ättar si, u där ä så. hadd gat, där blai ä så-
sum släkt OL. -köl s. m. bf. balko•In. När n int 
har någän janköl unda batköln, så släitäs köln 
äut u bläir för lagar [låg] JK. -lag s. ba•tla.g n., 
bf. -ä [de som fiska på samma båt]. Um de skall 
gäräs någ arbet bi strandi me uppränsning av 
hamni ällar vikän, så skall de ga ättar batlag 
OL. De jär int mang batlag bäi Nabbu nå, äl-
lar träironingar JK. De var Malmström u daim 
(man begagnar alltid det uttrycket om ett "bat-
lag", när kamraterna äro i sällskap, att man 
nämner namn på en) JK. Förr hadd vart batlag 
säin länning [båtkås] ti länd äi JK(U). När n da 
hadd fat jälpäs at än träi fäir batlag, u fat upp 
de batar, u sätt buckar unda dum JK. De fjärd 
batlagä, sum u• trodäs ha drunknä JK. -last s. 
batlast f. A hall batlast me fisk OL. -lott s. ba•t-
het (ä.), ba•tlått (y.) m., bf. -hrtn, pl. -ar [del i 
fiskebåt]. Vör hadd da ingän aignäs batlut, så 
att ätt av uss skudd höir [hyra] si äut, u dann'n 
[den andre] hadd Gannans batlåttn JK. De var 
int prässäis all, sum hadd batlutar (gammält) äl-
la batlåttar, män sättäd pa rak [drivfiske] läikväl, 
för de träffar till sum täidäst, att int all jär nerä 
[näml. vid stranden], sum har batlåttar, u da 
far daim stim hit har, fylg me i däns ställ, sum int 
jär nerä JK. -lottägare s. m.bf. batlåttaigan JK. 
-ländning s. ba•tlänniog f., bf. -i, pl. -ar [land- 
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ningsplats för båtar, båticås]. Vart batlag ällar 
träironing har . . säin aigi batlänning JK. 
-shake (bords-hake) s. bårsha• kä m., pl. bårrs-, 
bords- JK(U), borshakar JK. Ner n gar me sna-
rår u så än skall äut, ner de jär sjöäis, sum int 
haldar ti dräg batn pa, da bihövs bårshakar (än 
hak' av jan me spit pa dain säidu, sum än stic-
kar ner i äisn u skjautar så batn fram, u än krok 
pa dann säidu, sum än huggar ner i äisn u drä-
gar så batn fram i ginum de att n har n stak', 
sum jär n fäir fäm änar langar, sum dän jan-
krokän sitar pa), för ti ta si fram ginum äisn 
OL. Hak si fram me borshakar JK. -skotta s. 
batskutå f., 'lös brädlapp i bottnen av en båt'. 

s. båsman n., pl. ber.  smännar. Fäir full 
hämmäntal skudd undahald n båsman JK (U). 
Um . . vör slapp ifran u laun båsmännar, sum 
aldri gär a grand nyttä! JK. Än båsman ifran 
Ronä, sum hait Kajäutn JK. -simanslhatt pl. 
bås  manshattar (växt) Scabiosa succisa. -slmansi 
hö s. båsmanshåi JK(U), [hö som båtsmannen 
fick av bönderna såsom naturaförmån]. -Omans' 
knapp S. pl. båsmansknappar JK [blanka knap-
par med ankare på, på pojkkläder]. -*ans:kär-
ling s. f. bf. båsmanskällingi JK(U) [båtsmans-
hustru]. -simanstmössa s. f. pl. båsmansmyssår 
MK (växt) [Scablosa succisa?]. -simansitorp s. 
bå•smanstårp n. Så skudd di ha nöjt båsmans-
tårp, u da säld Fäi-kalar båsmanstårp ti rotn 
JK. -spik s. m. (koll.) batspäik JK (U) [spik att 
spika fast båtborden med]. -veda s. f. pl. ba•t-
vi'dår, 'tunna bräder att bygga båtar av', [båt-
bord]. A par rispret u knaggfräi tallar, sum 
skudd var ti batvidår OL. -vedstock s. bat  vid-
stuck m., pl. -ar [furustock varav båtbord så-
gas]. Gläid [fara] i skogän . . u hagg batvids-
stuckar JK. Knaggfräi(ä) gäulbarknä fäin tal-
lar hagga n ti batvidsstuckar, sum sagäs ti bat-
vidår JK. -virke s. batvärkä n. De skall laitäs 
batvärkä u huggäs batvärkä u byggäs batar JK. 
Um någän behövar n batvidstuck ällar någ ann' 
batvärkä, så kan de hit naikäs, män han far bi-
tal' för de, fö'stas MK. -vrång s. ba•trayg f., pl. 
-räygar 'spant'. Till baträngar graväs gränar 
kull, sum har någät stort skaplit bain i stumbln, 
u så tar n da än bit av buln . . u sagar stumbln 
äut ti baträngar JK. Gläid i skogän u grav bat-
rängar [gräva kring granröttema för att se om 
de duga till spantvirke] JK. Någu självkramp 
grain, sum däugar ti baträngar JK. 

båta v. ba•tä, bal [ap.], pr. batar, ipf. ba•täd, 
bal [ap.], sup. bal [ap.], pass. batäs, sup. 
batäs. 1) [orka, förmå]. Ta u braid pa smörbrö 
ti mi, sägd läil A. ti mi, för smörä jä så hart, sått 
ja batar intä JK. Fiskrar ainsumnä, di batar 
int(ä) [förmår inte], um di änd har go vilä [att 
bygga om hamnen]. Så kan de träff till att n kan 

yvasträv ti lyft upp än [honom], män batar han 
intä, så jär ä alltut någän annar sum försöikar 
JK(U). 2) [verka, åstadkomma]. I dän mån upp-
löisningi stäigar, skudd fålki fa insikt äi de sum 
jär ret u klokt . . de har hit batäs ännu OL. 
Särsk. förb. Bat bäi torka, förmå]. Han batar 
int bäi dum = får inte makt med dem MK. Ja 
batar int bäi n ja i [inte] (om en stor sten, som 
det gällde att lyfta) MK. De var så dåli väg, att 
russi int kund bat bäi u drägä, MK. Da plögar 
n . . så. djaupt kräki kan bat bäi JK. Klucku 
batar int bäi ti ga MK. Vör matt ro bak me, för 
framkaln batäd hit bäi de MK. Ti sta bäi huli 
u dräg noti me hännar, de bata n hit bäi [orkar 
man inte] JK. Ja maint, att ja skudd fa betal' 
av mair, män de bat ja int bäi JK. Gäddu var 
så stäur u stark, sått örnän batäd int bäi na ti ta 
na ör vattnä JK. Hadd int iss lägliä tillfällä blitt, 
så hadd väl aldri lauboar bat bäi u fat någän 
årgäl JK. Han hadd aldri bat bäi u så vad' i 
land ainsummän JK. Bygg upp än årdäntli 
byggning . . sum hadd kunnt batäs bäi u haldäs 
bi läikä [förmått(s) vidmakthållas] JK. Kund 
de batäs bäi u gas iginum för allmänhaiti [skif-
te o. myrars torrläggning] så . . JK. — Bat pa 
[bita på]. De batar [biter] int någ pa han MK. 
Ströik [stryk] . . de var n fö gammäl ti fa, u någ 
ann' de batäd int pa MK. De tyckäs, sum um de 
hit batar någ gutt pa fålki nå för täidn JK. Dräi-
vår var så hardä, att skurår [skovlama.] int ba-
täd pa dum JK. A. har de int bat pa någä, äutn 
han jär ännu raskar JK. Trullharar . . sum skatt 
aldri batäd pa JK(U). 

bäck s. pl. bäckar (i ordspr.) Årdä bäck för-
kummar mik läitä i språkä jär pa ortn JK(U). 
Mang bäckar sma gär a stor a (ordspr.) JK. 

bilda (bädia) v. bädä, bäd [ap.], pr. bii•dar. 
1) 'värma, uppmjuka vidjor ("bandar") att 
gärdsla med': bädä bandar. Han bör ha nå-
gän ti bäd bandar . . u ti säi ättar bandar, att di 
int bläir fö' mik bädnä [värmda, basade] JK(U). 
Mor har lug [lovat], att ha skall bäd bandar för 
uss JK. Björkbandar bädäs intä, äutn daim bin-
dan um ra JK (U). Järn tårrar, så lägga n bändn 
[tunnbandet] i vattn, u så sin bäda n [värmer 
man den] JK(U). 2) [i förb.] Bäd in [basa in] 
smöiru [skosmörjan]JK(U). Tjäru bräuka n bäd 
in [i träskorna] bäi än bras i späisn JK(U). Jfr 
sol-bäda. — bäd-ved s. bä•dvi'd m., [ved att ba-
sa vidjor o.d. vid]. De gamblä kärt', rutnä stub-
bar [stumparna] nytta n ti bädvid, ti bäd ban-
dar bäi JK. 

bädd s. m. bf. bädd, m., bf. -n. 1) [säng o.d.] 2) 
[underlag för "armstakar" till åryssjor]. Arm-
stakar: dän ainä sättäs naug u star mot "bädda" 
(jårdtårvår älla grainar . . ). Jfr döds-bädd. 

bädda v. bäddä, bädd [ap.], pr. -ar, ipf. -äd, pass. 



bäddra 	 90 
	

bämba 

-äs, ip. -ädäs, p.pf. f. bäddi, n. bädd si, pl. 
(upp-)bäddnä JK. Bädd a säng MK. Ja skall 
bädd för di, sått du kanst fa lägg di JK. Gamm' 
mårmår . . årkar int upp ör sängi så mik, att n 
kan fa bädd för na JK. När vör da har kumm 
upp allihop millum säks u sjau u fat kaffi, så 
bäddäs sängar u de städäs JK. De bäddäs (el. 
bäddädäs) systarsäng OL. Ha (sängi) jär bäddi 
i dag, jär a de MK. Ha lag bäddi [nerbäddad] i 
vangn MK. Bädd si ma ick de väl änd var, vait 
ja [bäddat måtte det väl ändå vara, vet jag] MK. 
Såsum än bäddar, så far n liggä (ordspr.) OL. 
När n njausar yvar ypnä sängi, när n bäddar, 
ällar förr n far döinu [dynan] pa, far n spör läik 
[spörja lik] JK. — [Spec.: bädda ner sig i bå-
ten, då. man ligger på "vrak"-fiske]. När ä da 
jär lang u kald netar . . u de just int söins fullt 
av fartöig, så bädda n, iblant börr [bara] mil- u 
framkaln, u baldcaln liggar äi balcstammän, män 
iblant all träi i jamt si JK. Hans täu kamratar 
bäddäd . . i millräumä, när di had fat sätt av 
[satt ut gamen] JK. Särsk. förb. Ha (päiku) 
vidd haim, u da bäddäd di ner na äi än fjädar-
vangn u kård haim na JK. Da to ja u bäddäd 
ner mi äi a säng äi någlä ciäundöinår, u di hyl-
läd pa mi riktut me skick JK. Bakkaln bäddar 
ner si i bakstammän JK. — När A. far skill av 
me städ' u bädd sängar upp um mårgnar JK. Ja 
fick än kammarä ainsummän me täu uppbädd-
nä sängar JK. 

bäddra v. se väddra v. 
bäderska s. se band-bäderska. 
bäding s. bä•diyg m., 'något stort o. duktigt, bad-
dare'. Dän tåskän de var n bäding de JK. De 
var n bäding ti var starkar JK. De var n bäding 
ti var haugar (ångbåten) MK. Däu vast n bä-
ding till ha vaksä [växt] OL. 

bädjare s. se band-bädjare. 
bädning s. f. bf. bei•dniygi [att basa vidjor]. Ja 
matt lag, att bandäldn brirmäd bra, da gick de 
äutmärkt me bädningi för na da JK. Jfr band-
bädning. 

bägare s. bä-kar 	m., bf. bä• karn 	[avh.] 
Da fick di n sup, u bäkar hadd i, u så fick di 
smör u bröl u fisk MK. Jfr silver-bägare. 

bägge pron. bäggi. Bredi [bräderna] blai läik 
tjåck i bäggi ändar OL. Pa bäggi ställi kund di 
int var pa en gang OL. Bäggi de fyst gangar matt 
ja laig [leja] än kal ti jälp mi, män i dag har ja 
bäggi kvinnfålki mä mi JK. I dän vägän da var 
de likt si pa bäggi de partar OL. J. u R. bäggi 
täu pa en bat JK. Um vör livar bäggi täu, så.. 
JK. Min far u hans bror Nils dailt gardn bäggi 
täu JK. 

bälg s. bölg m., bf. -än, bälgän JK(U), pl. -ar. 1) 
'pust i spisen, smidesbälg'. [Se ill.] 2) [slida (på 
säd), skida på växter (ärtor, bönor, senap m.fl.)]. 

Kånnä star i bölg = aksä har int kumm fram 
MK. Kånnä . . de hadd int kumm i aks äutn 
sto i bölg, vaitn . . jär i bölg u gynnar ga i aks 
JK. Nå jär ärtstyckä hållt gröint .. av ärtar, 
sum rannt ör, för bölgar sprack JK. Sumbli böl-
gar [ärtskidor] jär gröinä JK. De jär akasinap, 
de söins pa bölgän MK. 3) [stor mage, buk]. 
Han har bälgän fullar [magen full] JK(U). Jfr 
blås-, smed-, sund- och ärt-bälg. -botten s. m. bf. 
bölgbuttnän [botten i smidesbälg]. -handkläde 
s. bölghaykäl, bälghaykäl n., bf. bölghayklä, 
pl. =, bf. -haykli [tumvante]. Ja skudd a hatt 
a par nöi bälghankäl OL. Bölghankäl saumdäs 
[stickades] de förr mik grannä, me mang färgar 
JK(U). Äutn bölghankäl jär de omöiglit ti arbet 
me grastain, sum jär sprängnä JK. De har vart 
riktut kallt i vädrä bad i går u i dag, så att bälg-
hankli ha matt pa bäi stundväis JK. Snåipasår 
[snötrasor], sum va stäur sum bölghankäl, ja de 
snåiäd bölghankäl, sum än bräukar sägä JK. 
-katt s. pl. bölgkattar [tvär nar på smidesbälg]. 
-krok s. m. bf. bölgkråukän, än jankrok, sum si-
tar baktill pa bölgbuttn u sum stangi sitar fast 
bäi MK. -lock s. n. bf. bölglwkä [locket på smi-
desbälgen]. -pipa s. bölgpäipu, bälgpäipu JK(U) 
[det järnrör, varigenom luften från blåsbälgen 
blåses in i ässjan]. -stinn a. bälgstinnar JK(U) 
[tjockmagad]. -stång s. f. bf. bälgstaygi [den 
stång varmed smidesbälgen sammanpressas]. 
Da to han bölgstangi . . u ti blas' me smidböl-
gän på äimän [så mycket] han kundä JK. -tuta 
s. bölgtäutå f. = bälg-pipa. 

bälga v. bälgä, bälg [ap.], ipf. -äd [dricka 
glupskt]. Bälg si stinnar MK. Da fick vör jaul-
öl . . så. mik vör vidd ha, u vör bälgäd u drickäd 
så mik vör nåksns kund u• JK. — Bälg äi si [bäl-
ga i sig]MK. 

bälja v. bälä = baila [tjuta], se bela v. 
bäll s. bäll ni., bf. -n, 'buk'. Mackar i bälln [mas-

kar i magen]JK(U). 
bälte s. bältä, bält [ap.]. Da sto de såsum än sto-
rar stuck bäi täunän u blänkäd såsum sylvar u 
me ätt gäult bält mitt pa stuckän, sum blänkäd 
såsum gull JK. 

häftig a. bältur, bältu, n. -ut 'tvärrandig'. Katt-
ungän han var raudar u väitar u bältu undar läi-
vä JK. Vamlä jär bältut, tvärrandigt på. grund 
av ullens beskaffenhet MK. När de jär mang 
sum kardar sålkar [ullrullar], så jär de kånst ti 
fa de lik si i färgän, ann.as  så bläir vamlä ällar 
töigä bältut JK. 

bämba s. bämbå f., 'stor, stinn o. tjock män-
niska, tjock o. klumpig, om ett kreatur el. mska'. 
Han (ällar ha) säir äut sum a bämbå, stinn, fet, 
tjock o. ovig, även skällsord JK. Däu jäst a för-
bannad bämbå, sum aldri däugar till a grand 
JK. Däu jäst stäurar u stinnar u tjåckar sum a 



bänd 
	

91 	 bär 

bämbå JK. Nå har ja jet mi så stinnar sum a 
bämbå JK. 

bänd s. bänd m., bf. bändn, pl. -ar. 1) 'band (av 
trä el. järn) kring träkärl'. Ja skall ta u sia än 
bänd pa de spannä JK. Ja far lan' a bit bandjan 
av di till n bänd JK. De jär ingän, sum kan sia 
bändar kring a kär jär i sokni MK. 2) 'träband 
kring smedbälgen (ss. på en tunna)'. [Se ill.] 3) 
[ringformigt träband i allm.]. Stjärtstakän star 
pa snitt ner i buttn, u kring dän laupar n bänd, 
sum stjärt-tugä sitar fast äi, u pa dann' [den 
andra] säidu pa bändn sitar nerfimingsstakän 
fast [vid nedläggning av å-ryssjor] MK. Än läitn 
runtar bänd i buttnän [på ull-mes] JK. 4) [båge 
i ryssja]. Till a äidräuså skudd ä var 6-7 bän-
dar . . u a go än [aln] millum var bänd JK. 5) 
[kant ("svep") på "rissel" (såll) m.m.] Fyst n 
bänd av a tunn vidå [tunn bräda], sum järn säks 
tum haugar u jär ihopsöidar me ldain klunä röi-
tar JK(U). 6) [mjölrand, som blir liggande inom 
"malstret" kring "på-stenen" i kvarn]. Mjölä 
sum fassnar kring stain'n äi a kvänn, kalläs 
bändn MK. Mal bänd pa stainar [mala "bänd" 
(mjölring) på kvarnstenarna (då de äro nyhac-
kade)] JK (U). När n skall pickä [hacka kvarn-
stenarna], da skall n kar' bändn av da MK. Ung-
far han skudd bär mal bändn pa (= mjöl för ti 
ligg u täppä) MK. Jfr bords-, gran-, hässle-, in-
gångs-, järn-, lagg-, rissle-, stjärt- o. stor-bänd. 
-kavel s. bändkaväl m. [kavle varöver man bin-
der "bändmaskor" till ryssja]. -kniv s. bänd-
knäiv m. [bandkniv]. Bändknäiv ti skär bändar 
me, di jär bra ti skär träisko me u• OL. -knäppa 
s. bändknäppå f., bf. -u [bandhake (tunnbinda-
reverktyg) se ill.]. -kränka s. bändkränkåf. [bänk 
att skära till tunnband på, se ill.] -orm s. m. bf. 
bändårmän. De var n årm, sum halt bändårmän, 
han ränd så fort, för han bäitäd si i stjärtn u 
ränd runt MK. -rum s. bändräum n. [området 
mellan "bändama" (bågarna) i en ryssja]. När 
n binda räusår, så fälla n av fäm maskår millum 
vart bändräum MK. Andrä bändräumä gynnäs 
me 89 maskår . . De yvriä säks bändräumi bin-
däs sam så . . MK. -stake s. bändsta• kä m., pl. 
-ar [smäckra hasselstammar, varav tunnband 
skäras]. 

bända v. bändä, bänd [all], pr. -ar, imperat. 
bänd, p.pf.n. bändä. 1) [sätta band om laggkärl]. 
Jär i Lau finns de ingän mair n ja, sum kan 
bänd a kär MK. Bänd spann: bänd upp a spann, 
bänd ihop spannä MK. Gränbändar till bänd 
stäur bunnar u baljår me JK. Han bändar n fjä-
ring MK. De spannä jär otet, ta u bänd ä, så. 
bläir ä tet JK. Du rustar u bändar i dag [håller 
på o. sätter band på] JK. De kär, de skudd ha 
vart bändä, slag si [slaget] bändar pa OL. 2) 
Kumm' bändnäs, komma rusande. Han kåm 

bändnäs in me än hiskli fart JK. [Jfr komma 
bädandes (GOB: bäda v.)] 

bände s. bändä, bänd [ap.] n., bf. =, pl. -ar, bf. -i, 
'det foderfång, som dras upp i tåg av två man, 
när man täcker tak med foder (halm el. ag)'. De 
var just int stort bändä, er nå har lägt äi, kvinn-
fålk JK. U så. kastäs baggän [bagghornet] u rai-
pä ner igän, u kvinnfålki läggar äi a nöit bänd 
igän JK. Vör skall börr [bara] ha upp någlä 
bändar till JK. 

bängel s. MO/ m. [slyngel]. De var n hoslausar 
[glupsk] bängäl MK. 

bänk s. btiok m., bf. -än, pl. -ar. 1) [molnbank]. 
Soli gar i bänk [går ner i moln] JK. De bläir 
nuck snart någ ovädar, för soli gar i bänk i kväld 
OL. Soli gar i bänk i kväld, i mårgä far vör stänk 
(ällar än skänk), haitar de i ordspråkä (de mo-
dar rängn) JK. 2) [sittbänk (i kyrka, skola etc.)]. 
Ja n fick ligg pa bänkän fö skåjstrik u ovituhait 
u fick smak än duktu battång JK. Nå var de så, 
att var gard hadd sin bänk, en ti kalar u en ti 
kvinnfålki, sum di ännu nå har pa När me flair 
soknar, sum di ännu har de gamblä bänkar me 
lukår JK. Kluckan sat ner äi n bänk u sivdä 
[sov] JK. I körku var de . . int så mik fålk, sått 
all bänkar var fullä JK. Jfr bok-, fog-, hy-
vel-, kvinnfolks-, kyrko-, kyrkoväld-, lillhus-, 
lugn-, låne-, lång-, skam-, skol- och sten-bänk. 
-fot s. m. bf. bänkfotn JK(U), [underlaget för 
bänkskivan i en hyvelbänk]. -kamrat s. m. bf. 
bäykkamra•tn 	[som sitter i samma skol- 
bänk]. -lucka s. bäyklu•kå f., bf. -u, pl. -år [luc-
ka på kyrkbänk]. Så kåm någän in iginum 
körkduri . . u gick u sätt si äi än bänk u slo 
bänkluku till ätta si JK. -rad s. pl. bänkradar [i 
kyrkan] JK(U). -sida s. pl. bilyksäidår [sidorna 
på kyrkbänkar]. De hall' bänksäidår me späg-
lar äi [de hela bänksidorna med "speglar" i] JK. 
-skiva s. f. bf. bänkskäivu JK(U) [skivan på en 
hyvelbänk]. -skruv s. m. bf. bänkskräuän JK 
(U), [den stora skruven i en hyvelbänk]. 

bänsk (bärnsk) a. bänskar, f. bänsk, n. bänskt, 
'förnäm, högfärdig o. isht i tal'. De jär oskaplit 
va ha har blitt bänsk nå, de kan mästn ingän 
första na talä, ja, de var oskaplit va ha jär för-
näm nå vät jä JK. Han jär bänskar u förnämar 
JK. Tal bänskt [tala förnämt, tillgjort, stads-
språk] JK(U). Han pratar så bänskt nå JK. Da 
frågd ja baptistar um di trod att int Gud förstar 
gåtländskå, ätta sum di tald så bänskt MK. 

bänskas v. bänskäs, 'vara högfärdig o. tala för-
nämt' MK (1876). 

bär s. bär n., pl.==, bf. bii•ri. Nå jär bäri monä, 
nå pluckar vör de', de jär mang slag av daim, 
sum vaksar jär äutat u sum jär monä nå, såsum 
raubär, u naikar u blåbär u fäugälbär JK. Bäri 
jär likt si pa luktntånn [lukttörne] u napältynnä 
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[vildrostörne] MK. Jfr blå-, en-, fågel-, körs-, 
lager-, lind-, mjöl-, oxel-, röd-, salomon-, snö-, 
sten- och svin-bär. -buske s. pl. bärbuskar. Ha 
sägdä, att ha hadd sätt någ bärbuskar i haustäs 
JK. -kippa s. bä'rkippå f., 'bärklase'. Kobärs-
träi me säin stor raud bärkippår pa OL. 

bära v. bjärä, bjär [ap.], pres. bjärar, bjär, ipf. 
bar, bjäräd, bjärd [ap.], 2p. bcrrst, sup. bur 
[ap.], bjär 	bjärt, pass. bjä•räs, pr. bjä•- 
räs, ipf. bars, bjä•rdäs, p. pf. bwrän, n. bwrä, 
(av)bjär si, pl. bjä•rnä, imperat. bjär. 1) [bära 
i händer el. famn (och förflytta)]. Sumli matt 
kåir ste [åstad] me sänningar [förning], för di 
kan int årk bjärä JK. Jä de stor gamblä kalar, 
så jä de a otäckt styggt arbet ti bjär läik [lik] 
JK. Int för just mang ar sin jär i Lau bar (älla 
bjäräd) di läiki ti körku pa bår JK. Ja . . sag 
hälst um all läik ännu blai bjämä nå sum förr 
JK. Mat bar för de mäst fålki mässi (till häus-
ating) JK. Ja . . var me um ti bjär n [bära ho-
nom] ti körrgas JK. När vör bjärd spannmål, så 
bar ha (Hemmor Gret) läik stor säckar sum än 
dräng MK. Ha [hon] hadd bjär mi ti dopä MK. 
Bjär vattn ti konar u bjär mat ti sväini JK. Ung-
lambi matt bjäräs halm fösta's JK. Bjär salt-
säck [idrottslek] JK (U). Sumbli kåirnäs [kö-
rande] u sumbli bjämäs [med "sändningar"] 
JK (U). All så vill di härrar varä, u ingän vill 
pusn bjärä, haitar de i ordspråkä JK. 2) [fram-
bringa, alstra (gröda, frukt)]. De träiä, de bjärar 
bra de MK. Dän träigardn u träii, um de jär någ 
frukt pa dum, sum jär någ av värdä, ällar di 
bjärar någä JK. Ja har . . än hail hopän go jård 
ti ådlä, sum int bjärar någänting nå JK. När 
stainjårdar far väl me släkå' , så bjärar di väl 
me ryg JK. Göidar n dum [åkrarna] . . så bjä-
rar di bra JK. De jär så i kyt burä de [medfött] 
MK. De jär i kytä burä u int äi kledi skurä (t.ex. 
en puckelryggig) MK. 3) [uppbära, tåla belast-
ning]. Baini vill mästn int bjär n [bära honom] 
MK. När stränuningän tar jamt hail netnar [nät-
terna], så ligga n till . . ti däss n ansäir, att int 
batn bjärar mair JK. Bjärar int min batn allt-
ihop, så fart däu ta iland de, sum int min bjä-
rar JK. De klåbbår [klubborna] . . bjäräd int så 
bra sum hank-klåbbår [bar upp näten] JK. 4) 
intr. [föra, leda, utveckla sig i viss riktning, 
likna]. Stårmän bar läik pa västäst gavin JK. 
Där sum vädrä ha bjär [burit] langs me . . finns 
aldri a snåikånn, u där sum de ha bjär tvärs pa, 
där liggar till [igensnöat] JK. Stårmäd de da me, 
u så vädrä bar at häusi . . OL. Va bjär dän vä-
gän hän da? MK. I mandäs mårgå . . da bar de 
i skogän igän ätta gra  inar  u vid JK. Så bjär de 
i väg ste u så fråg ättar till fa lanä (malt) OL. 
När de var avskilt me förläsningi, så bar de halm 
ti Kauprä pa kalasä igän JK. Da bar de at hai- 

mä me n duktur häst u kärrå JK. U så bar ä 
iblant i däik [diket] u så kull me lassä OL. De 
bjär väl snart pa täidn JK (U). — De bar at fan-
dars (häckänfält, skogän) MK. Jär i Lau bar de 
upp at all väggar [med skiftet] JK. De bjär nå 
aldri ättar någ de gamblä anläggningi me däiki 
u striki ällar tvärar [tegarna] . . äutn de kum-
mar ti bjär pa snitt u kårs u tvärs yvar däiki u 
tvårar JK. Så väid de någlund skall bjär ättar 
gåttlänsku [likna gotländskan] JK. — Ja, da bar 
de ti kok gråit u lägg mot JK. När vör fick dräg 
av [dra upp fiskegarnen], så bar de ti kryss' me 
uss JK. U da bjär ä ti laitä (ätta gani) JK. Da 
bar de ti tretä [träta] OL. Bar de ti laik u ha ro-
lit, så var di gänn [gärna] allmänt ste u dailto 
OL. Da hadd vör kaupt vid i Adrä, da bar de ti 
kåir i skogän ättar vid JK. Bäst ä jär, så brakar 
talln i jård, u da bjär de ti hugg upp än JK. Ja 
u så bar de ti kåir vait [vete] in, så äimän [så 
mycket] vör kundä JK. — Reflexivt: a) [löna 
sig]. Kyt [kött] . . bjärd si änd läit bättar n ti 
säl spannmål JK. Maiaräiä kåm ti bjär si JK. 
De bjär si bra för daim MK. b) [äga grund, vara 
sant]. De kan aldri bjär si, att de kan var sant 
MK. — Särsk. förb. Bjär av: 1) 'bära hö från 
"sträng" till "brede]. Bjär av håi (till a braid' 
e.d.) MK. När di nå hadd räk [räfsat] ihop så 
mik, att strängän blai för tungar ti ga u välträ 
me, da skudd di bjär av, u in ti braidä OL. De 
jär väl håi, de bär int jär avbjär si [det bara inte 
är avburet[ MK. Nå blai strängar avbjämä MK. 
2) 1(opers.) fara iväg, barka iväg, (äv. bildl.)]. 
De bar av i stainar me rop u skräi MK. De bjär 
av ti böin [till sta'n] MK. De bjär av (= uppåt 
alla väggar) JK. Da bar de rakt av upp langsat 
all väggar me hans oskapliä tal, så att . . de 
minst ban kund fösta, att de rakt bar av JK. Da 
tyckt gubbar, att da. bar de rakt av da JK. Stund-
tals kan n ret var klokar, män bäst ä jär, da bjär 
ä av me än igän OL. Hantvärkrar de bjär av de 
(äro orimligt dyra) MK. — Ja hälsäd in mei än 
ifran uss till Er, u de tror ja nuck, att n har bjärt 
fram JK. — M. var int ret så dum, äutn visst någ 
lund, va de bar hän [vart det syftade] JK. Di sag 
råikän fran kaffiställä, u da visst di, va de bar 
hän OL. — Bjär äi [bära i]: 1) [bära fiskredska-
pen m.m. ner i båten då man skall ut på fiske]. 
U så gynt vör da bjär äi ällar lag äi (gani äi 
batn) JK. När di bjärar äi um kväldar u gläidar 
pa rak [drivfiske] u bjärar upp um mårgnar JK. 
Så bars de da äi u straiks [fors] äut för full' sjä-
gäl JK. U de bjärdäs äi u var full rulljans bäi 
Nabbu, när da än sjutti styckän bar äi u straik 
äut JK. De fyst, sum än gär, när n bjärar äi batn, 
jär ti bjär äi all klåbbår me sankt äi JK. När all 
gan u doningar . . jär äibjärnä, u de jär färdut 
ti skjaut äut JK. 2) [göra sammanskott av malt 
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för att brygga öl till "lekstuga"]. Förr för n 60 
70 ar sinä had dän vuksnä ungdomän hoplägg-
ning me laikstäuå, sum haitäd: bjär äi JK. 1 min 
bandom . . "bjärd" all drängar i hail sokni "äi" 
pa ätt ställä, så mang sum va' me, föstas. De 
gick till så, att di lägd ihop malt, sum di skudd 
svar för ti brygg öl pa, där sum laikstäuu skudd 
varä, u så mang kannå  r malt var u en lägd ihop, 
så mang kannår öl fick än, när de skudd dric-
käs JK. Undar hälgtäidn, när di hadd bjär äi 
[burit i] JK. Så sättäs de da äut n kväld sum di 
skudd bjär äi ällar bjär ste [åstad] sitt malt OL. 
— De bjär rakt ifran si (det bär alls icke ihop) 
MK. — Ja skall bjär igän [lämna tillbaka] väv-
skaidi flest vikå MK. — De bar iginum äisn 
[isen] MK. — Bjär' ihop: 1) [hö, säd ifrån sträng-
ar till "kysling", stack el. "rak"]. När da sträng-
ar fick ligg snodä [vända], sått di blai tårrä, da 
bjärd n ihop strängar me a tjaugå u sättäd fodrä 
i stackar JK (U). I dag skall vör bjär ihop u räkä 
[räfsa], de sum int har vart tårrt förr JK. I blant 
så bjärar n ihop strängar straks u sättar n [hav-
ren] i sma köislingar JK. Bjär kånn ihop JK. 
Rygän liggar pa slag u skudd bjäräs ihop u sät-
täs i stackar i går JK. Så skall all skupar [kär-
var] bjäräs ihop JK. 2) [passa ihop, gå ihop]. De 
bjär int ihop me de räckningi [räkningen], de 
vill int bjär ihop för daim (= räcka till) MK. 
Att aldri skiftäslinjår bjärar ihop me däikar [di-
kena] ällar anläggningar JK. 3) [opers. råka 
ihop, tagas itu med]. Hadd naug [nära nog] bur 
ihop ti slas JK. Dagän ättar kåm än igän, u da 
bar de ihop me uss igän [att tvista] JK. Så bar 
de da ihop me rislverä, va vör skudd gär bäi de 
där oskapliä stäur abäkä (bro•i) JK. Sin så bar 
de ihop me kard' u skrubb' igän JK. När ja kåin 
haim så bar de ihop me ti går träisko u hugg vid 
u söislä JK. Så var där skapli äis . . där bar de 
gäinäst ihop me ti väck Plugga vakar] u drägä 
JK. — Jaulä gick av, u de bar ikull MK. — Ja 
skall bjär sed in ifran lädu i dag JK. Pa ättamid-
dagän har ja bjärt tvaitvid in i vidbodi u lägt upp 
i floar där. A. u A. har jälpt mi bjär in JK. Da 
bar ja kvällsvid in JK. — Ner di hadd fat kaffi 
u mat, så bar de i väg me än träi fäir sjussar at 
Gardä OL. — Iss vägän, han bjär ner till strand 
MK. De bar ner i all, ner för backän MK. — De 
bjär aldri pa [bär till, slumpar sig], kansk de 
kan bjär så pa, att ja kummar jär förbäi ännu n 
gang MK. De var ret yppalit, att ä bar pa så bra, 
att ja hadd ämdä däit JK. När . . sedi skudd 
plögäs ner . . så var de int alltut sägt att vädrä 
bar pa [låg på] pa de hållä JK. — [Um] int läikä 
[liket] tular sta upp' ti däss begravälsn ska va-
rä . ., så kåira n älla bjära n upp ä [upp till 
kyrkogården], sum än bräukar sägä, u sätta ner 
ä i gravi JK. Ha [hon] har int kunt bjärt upp a 

pinnå vid n gang JK. Di har bur all säin sed upp 
pa luftä OL. Bjär upp (spec.): a) [bära fiskred-
skapen ur båten upp på land]. När di bjärar äi 
um lcväldar u gläidar pa rak u bjärar upp um 
mårgnar JK. Da jär n i årning ti bjär upp, u ätta 
sum da gani lig,gar, sum di jä drugnä . . JK. När 
all gan jär uppbjämä ör barn JK. b) [bära god 
skörd]. (Havan) gir så där umkring täi tunnår 
ättar tunnu u mik mair iblant, när de vill bjär 
upp JK. Dän akan har bur upp bra (=- givit rik-
lig skörd) MK. Vör sad [sådde] täu tunnår u fick 
int mair n älvå tunnår igän, u hadd de bur upp, 
så hadd ä kunn blitt dubbält så mikä JK. — Stä-
du tett flöte] bjärar de uppä [bär upp garnet ]JK, 
— Bjär ör [bära (fiskegarn m.m.) ur båten]. Pa 
de väisä händar ä sum täidäst [oftast], um än 
förhöirar [förhyr plats i fiskebåt], att n far bjär 
ör igän, u sta där ainsummän JK. — Förrn di 
bjär läikä [liket] äut, så singäs de n salmvärs 
OL. Bjär jaul äut = ga sin väg ifran ätt ställ' 
undar jauln äutn ti fa någ ti bästår MK. För int 
ti bjär jaul äut, så bjaud ha pa öl JK. De bar ste 
[åstad] igän me de samä MK. — Bjär si at [bära 
sig åt]. Bjär si dumt, klokt at, nå hart u bur di 
vackat at nå, bjär si hallgal at MK. Lains [hur] 
n bjärar si at, så jär de int bra läik väl MK. Tar 
int färg pa si, bjär si at lains n vill JK. Rakt fä-
aktut sum di har bjärt si at mot uss JK. Så bar 
vör uss hit at i körku undar preku, när vör var 
ungdomar JK. Såsum än [han] bjärd si at järum 
dagän JK. Jfr före-, inne- och upp-bära. — 
bär-arm s. bjä•rarm m., bf. -än, pl. -ar [bär-
trän för "trösk-ringen" i tröskvandring]. Fäir 
lang träi sum . . räckäd tvärs yvar ringän, di lag 
täu ijamt si pa var säidå um storaxlän i kårs . . 
de där storkårsä de kalldäs för bjärarmar OL. 
Se ill. 

bärga v. bärgä, bärg [ap.], pr. -ar, ipf. -äd, sup. 
bärgä, bärg [ap.], p. pf. bärgän, f. -i, n. bärgä, 
pl. bärgnä. 1) [hysa, rymma, behålla]. Ja kund 
läss pa duktuä lass, så mik ja kund bärgä me 
björkvid JK. I iss viku har ja rust u töinä [gärds-
lat] . . sått vör kan fa bärg kräki i hagar JK. 
Russi flaugar yvar täunar sum hundar, sått de 
kan ingän bärg dum i aigår JK(U). Iblant far n 
int bärg matn äutn far kräkäs upp än igän JK. 
Gåim dum för ini, älläs far ja hit bärg dum [be-
hålla dem]MK. Jär de någ mair, så bärg int pa 
de (= spara, gömma)MK. Ja skall in me de 
härä, så slippar ja bärg pa de [hysa det]MK. 2) 
[inbärga (under tak)]. Så kumma de mik an pa 
vällaikän, va fort de kan ga ti fa bärg gröidn JK. 
Vör fick än förti lass ryg; än trätti lass fick vör 
bärgä, sått ä int blai sprungä [grott]JK. När 
vaitn u kånnä u havan skudd bärgäs JK. När 
gröidn var bärgän el. när n hadd fat in han un-
dar tak JK(U). Kånnä blai moä u bra bärgä JK. 

3 — Laumdlet il 
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De var hit någ gröid . . sum blai förstöirt 
äutn alltihop blai bärg' gutt JK. 3) [rädda, be- 
vara, skydda]. De kan träff till iblant, att en älla 
täu kan fölorä [gå förlorade] u en älla täu kan 
bläi bärgnä [på sjön] JK. Så sättäd da sjöfålki 
bat äut u bärgäd n [räddade honom] JK. Så fick 
vör kast taugi äut ällar släpp gani, um vör vidd 
bärg läivä [rädda livet] JK. De jär int gutt ti fa 
bärg någät kissbär för trastar JK. Ner bäi stran-
dar ällar fisklägi hadd ä vart a faslit gär ti bärg 
all batar (i stormen) JK. Vör matt ga nådar um 
hålmar äutför Storhålmsrivä . . u in i väiki, da 
var vör bärgnä [skyddade] JK. Vör kåm undar 
tak me, u da var vör bärgnä sinä [för ovädret] 
JK. Värst var de ti bärg taki pa byggningän u 
häusar [i stormen] JK. De finstri, sum vör hadd 
finstalukår förä, fick vör bärgä, män de andrä 
slo hagli sundar JK(U). Sandn u jårdi äuräd 
kring uss, sått ingän kund bärg augu [ögonen] 
JK. Kvinnfålki har hit kunt fat bärg smörä, äutn 
fålki har gnällt [tiggt] de av dum ättar handi JK. 
Nå. kan ja int bärg fingri längar ti sit u skrivä [i 
kylan], äutn nå far ja äut u laup mi varmar JK. 
Ja kan int bigräipä, lains di kan bärgä di sma 
baini i kyldi [om fåglar?] MK. 4) refUreda sig, 
klara sig]. De kund ingän bärg si för kyld, hitä 
[hetta] MK. Äut undar bär himmäl har vör hit 
kunt bärg uss i stårmän u kyldi u äum [yrväd- 
ret] JK. Smakräki .. kan hit bärg si äutä, för 
da frausar di JK. Ja ränd ti däss ja blai så päust-
fullar [andtruten], att ja int kund bärg mi JK. 
Ja kund hit bärg mi fö gräinä [skratta] MK. 
Särsk. förb. Grödn jär avbärgän, sedi jär av-
bärgi MK. Bärg in fodar u föidå till fålk u kräk 
JK. Gröidn jär inbärgän u jär undar tak JK. 

bärgning s. bärgniyg f. Slaningi [slåttern] u bärg-
ningi av akafodrä JK. Han hadd sit pa köln at- 
minstn en täim u hadd alls int någ håpp um 
bärgning JK. Jfr liv-bärgning. -slväder s. bärg-
niysvä•dar n. [lämpligt väder för inbärgning av 
gröda]. De har vart . . någlund gutt bärgnings-
vädar JK. -väderlek s. bärgniygvällaik 
[= föreg.]. 

bärm s. bärm m., bf. -än; f., bf. -i, 'det sista i 
drick-karet av svagdricka eller öl, varuti jästen 
finnes, när den (jästen) får sjunka till bottnen, 
när det står i ett mindre kärl'. Således är det 
tunna bärm el. bärmen och det tjocka vid bott- 
nen jäst. De blai hit någ jäst av, äutn de var int 
ann bärm JK. Bärm = dåli jäst, sum int däugar 
JK. 

bärning s. bjärning JK. Hankldåbbår [en sorts 
flöten] .. ställar si int så fort pa änd äutn har 
bättar bärning [bärkraft] MK. Jfr i-bärning 
-rum s. bjä.rniyräum n., 'skvalprum' (då man 
bär vatten i ett "spann") HG. 

bärre s. bärrä m. (o. n.) koll., bf. bärrn •.• - [barr 

tall- och granris med barren på]. Skall Er sätt 
äld pa Hallbjännä? Er har så mik bärrä haimä 
MK. I mandäs var ja upp i Alskå i Syllsko-
gän . . u kvistäd tällgrainar upp älla kvistäd 
bärrn a daim JK. Vör kvistar int bärm av i sko-
gän äutn kåirar haim grainar okvistnä me bärrn 
pa JK . . De klainästä grainar u bärm huggäs 
i hop u sättäs upp äi a flo el. u så i stackar JK. 
Smat, tårrt bärrä ällar smaar tårrar bärrä (JK) 
MK. Lud' bärrä (OL), ällar ludn bärrä (JK) 
MK. Va jär de för grainar pa de tallar da? De 
jär int ann någ lud bärrä OL. Däu skatt bränn 
av bärm pa ainäsbuskar JK. Jfr enes-, gran-, 
små-, täll(e)- och ugnskvast-bärre. -slbrasa s. 
bärräsbra•sä m., bf. -bra•sn [brasa på enris]. 
När magistan nå jär inbudn pa bärräsbrasn, så 
skall de ick änd läggäs pa läitä MK. -gren s. f. pl. 
bärräsgrainar [tallris (torrt)]. Ja glaid 	äut pa 
vidbackän u pickäd sundar någlä bärräsgrainar 
JK. Iblant mäns di hadd de gam' späisar förr u 
så di bränd någ sån där lorur ällar purrur vid, 
såsum bärräsgrainar . . OL. Nå har vör än sto-
rar duktur hop me bärräsgrainar pa gardn JK. 
Pa vintan, när lambi skudd ligg hin' um dagar 
så fick di håi u till middag fick di laugrainar 
(äsIdau) u ra tallgrainar ällar bärräsgrainar . . 
män um de var någ kraft äi de där bärräsgrai-
nar, de var väl frågän um de JK. -kvast s. bär-
räskvast m. JK(U) [(ugns-)kvast av tallris med 
barren på]. -kvist s. bärräskvist m., bf. -n, pl. -ar 
[kvist av gran el. tallris]. -putta s. bärräsputtå f., 
pl. -år [barr]. Haugfärdsandn har kumm i fålki 
så dant, sått di kan hit . . årk säi a bärräsputtå 
pa gålvä JK. Tallgrainar jetäd di (lambi) bär-
räsputtår av u skaväd barkän av JK. Han skudd 
gär n plåtkamin till uss, sått vör kan fa bränn 
sagdus [sågspån] u bärräsputtår u smavid JK. 
-stjälk s. bärrässtilk m. [kvist med barren på]. 
-tryssja s. bärrästry'så f. [gren med barr på]. 

bärrig a. bärrur [barrig], me mik' bärr' pa MK. 
bäst a. superi. bäst, best. sg. (förenat) o. pl. bästä, 

bäst [ap.], f. självst. (de) bästå, subst.genitiv (till) 
bästår, -ar. 1) adj. a) förenat. De bäst läinä [li-
net] u dän bäst hampän JK. Askå ättar lauvid 
[lövved] de blai bäst läuti av [bästa luten] JK. 
Han har set säin bäst dagar MK. A. kler nå pa 
si bäst kledi [bästa kläderna] JK. De bäst släk-
tingar OL. b) självst. Ja var . . bilåtn me min 
dag, u de var dän bästä i dän vägän sum ja har 
hatt OL. Han var dän bäst u skicklist av allihop 
OL. Di skudd såll' de minstä u sämst sedi [sä-
den] i fran de bästå JK(U). Vör far håppäs pa 
de bästä JK. Där ifran ska ja söik ställ' pa de 
bästä (att n far sjuss) OL. Stäutn jär så räddar u 
villar .. så att de jär int de bäst ti laid däit n 
[svårt att leda dit honom] JK. Ja hadd blitt pa 
de bäst mottagän OL. Da var de sum bäst bad 
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me drick' u prat' u ha rolit OL. 2) substantive-
rat. Sta pa sitt aig bästä MK. Till bästar, bästår 
[till bästa]: Bästar, de gamblä sägd bästår. Han 
har vart sjaukar, män nå gynnar n ta si u bläi ti 
bästar igän [bli bra igen] JK. L. har läikväl blitt 
till bästar igän MK. Nå blaist u ti bästar igän 
MK. — Fa ti bästar (fa spänderning) JK. Hald 
ti bästar el. ti godar, ta väl ti bästar MK. Gav 
än er int någ ti bästar da? MK. Så väid n jä ras-
kar älla vill ta ti bästår u jet u drickä JK. U där 
blai ti bästår bad mat u kaffi u halvar u . . JK. 
Undar täidn arbetä (kardningen) star pa, bläir 
de ti bästår jamt u samt me kaffi u flair sårtars 
kakå JK. Di fick duktut ti bästår allihop . . u 
sumli fick för mikä [av sprit] JK. Han var inn' 
bäi K:s u fick mat u ti bästår JK. Säi ättar, att 
gästar far någ till bästar OL. De var änd' så att 
di slapp u gi någän någ till bästar OL. Daim 
sum kummar me sänningar [förning], di skall 
da ha ti bästår di u• JK. Ner n jär fräiskar u bi 
gutt humöir, så tar n ti bästar av de sum bjauds 
OL. 3) adv. De vaist (d)äu väl bäst självar JK. 
Bäst hadd daim, sum kåm någlund täilit (till 
körku) OL. Kaffibori var . . däuknä så sum de 
bäst kan bläi, ner n slar si ner i de gröinä OL. 
Bäst hadd ä vart, um ja hadd kunt fat ådlä 
[odla] jär haim' föstas JK. Så skudd han risslver 
me han, vickän av de andrä var bäst tjänli u 
hadd bäst täid JK. — I dag har di matt kårt 
[måst köra] i ginum dräivår, bäst di har kunt 
JK. Ja gick ifran dum u lätt dum sit u språk' 
bäst di viddä JK. — Bäst (= rätt som, just som) 
MK. Bäst ä var, så straik a lass kull JK. Män 
bäst ä var ja lag där u gumpädä u napptäs me 
tåskän [torsken], så slo de yvar för mi JK. Bäst 
ä var ja sat där u hadd ämä ga min väg . . kåm 
J. JK. Bäst ä jär, så kan de kumm än stårm igän 
JK. Bäst sum vör gick där (pa strandvägän), så 
var vör framm' bi badhäusä JK. -ljus s. n. pl. bf. 
bästjausi [bästa sortens ljus]. Di ståipäd nå än 
täu träi oläik  gråvlaikar; de gråväst [grövsta] de 
var bästjausi OL. -mjöl s. bästmjöil JK(U) n. 
[det bästa mjölet, det som siktades mellan för-
sta och sista omgången]. -mjölsikt s. bästmj0I-
sikt f. 'finaste sikten'. -pamp s. m. bf. bästpam- 
pän 	— [bästa viljan, förmågan, alla krafter]. 
Mang sum hadd säin lang läiår [liar], matt sack 
ättar, ner de gamblä sättäd bästpampän äi OL. 

bätter-lek s. bättarlaik, bättalaik m., 'förbättring' 
vid sjukdom o.d. Ja, i dag jä de sam sjaud [kla-
gan] me mi sum i går u alls ingän bättalaik me 
sjaukdomän JK. De jär sam vädar, de jär int 
någ bättalaik, stort MK. 

bättra v. bätträ, ipf. -äd ti förb.] Bätträ pa kasn 
[i pärk] MK. De kummar ti bätträ pa vägän, de 
snåiar nå MK. Di var pastruknä . . u bätträd pa 
de undar täidn ör säin litarflaskår JK. — Bätträ 

upp sitt hämmän ti flair hundrä kronårs värdä 
JK. Förtjän någ u bätträ upp säin klain laun 
JK. — [Refl.] Han bättrar si väl ättar handi JK. 

bättre komp. bättar. 1) adj. A.P.O. har vart mik 
sjaukar . . män nå jär n visst bättar JK. Matt 
[måtte] vör bär [bara] fa bättar vädar u bättar 
väg än sist JK. Fålki kaupt någ bättar raidska-
par, jårdi blai bättar arbeti, gav så bättar skörd 
OL. De bläir sämmar dag me dag, i ställ för 
de . . skudd ta si u bläi bättar u bättar [med 
grödan] JK. Bär [bara] de hadd vart varmt, så 
kund vör int bättar ynskä OL. Så va de omöig-
lit ti gär ä fö bätta präis JK. I blant i bättar u 
iblant i sämmar umständuhaitar OL. Ja kan int 
bättar sägä JK. De årdä har vart vanlit . . av 
gammält badä av bättar u sämmar få' lk OL. 2) 
adv. Bättar någ än intä JK. Bättar saint än aldri 
OL. Så kåm ja ti tänk pa . ., att ja bättar skudd 
tal me F. um sakän JK. De gick iblant int bät-
tar av, än att . . OL. Da vidd int päukän [fan] 
Uttar ha än att . . [da] hald han kull pa a äisvät 
JK. Flair de jär, bättar jär de JK. Däss förr, däss 
bättar MK. Di skudd ha än buss, sum räckt ti 
dän dagän u änd läit längar, däss bättar var ä 
OL. Djauparä vör kan fa plögä, bättar jär de, 
u Uttar vaksar de JK. Nai, bättar kall  de vark 
u bättar upp! JK. Sätt di bättar upp! MK. 

bättring s. bättriyg, bättrniyg, 'förbättring'. Jå, 
han ällar ha . . beröima si av att i jä Guss ban 
u ha gärt bättring JK. -Iväg s. m. bf. bättriygs-
vii•gän. Mor har vart så sjauk . . män de tyckas 
läikväl nå, sum a jär pa bättringsvägän JK. 

bävar-gräs s. bevagra.s, 'darrgräs' (Briza media). 
Bevagras skudd var i de tuppar, sum sat i maj-
stängnar (i körku) i kronu MK. -gräsikippa s. 
be•vagra•skippå f., 'darrgräsvippa'. 

bäver-gäll s. bäva(r)jält [en apoteksvara]. 
bävra v. be•vrä, pr. bevrar, ipf. be•vräd(ä) 'dar-
ra'. Hu, va ja blai rädd, ja kåm ret ti bevrä JK. 
Han blai så räddar, sått.n börr [bara] sto u bev-
rädä JK. Ha star u bevrar sum a äspblad JK. 
Gamm' sagi [sågen], ha star nå bär' u bevrar, 
ha skall nå. ner [rivas ner] MK. De jä äutmärkt 
goar strämming i ar, han jä så tjåckar u faitar . . 
så att när n staika n, så ligga n börr [bara] u 
bevrar pa ristn JK. 

bävring s. bevrning f., bf. -i 'darrning]. Nå kåm 
de bevrningi yvar han igän MK. 

böckling s. (becldng) bäckiyg m., 'böckling, rökt 
strömming'. Nå jär de ingän, sum råikar bäc-
king jär äutat .., a källing förr . . sum di kalld 
för Lund Kaisä råikäd bäcking, sum ha gick 
kring u säldä JK. -kula s. bäckiygkäuld [grop 
e.d. vari man rökte strömming]. De finns int nå.-
gän sum råikar bäcking, u de finns häldar int 
någu bäcicingkäulå JK. 
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bödel s. böl m. Han säir äut sum än b., stäur b., 
arg o. tvär MK (1876). 

bög s. baug m., bf. -än, 'en knöl på en rak uthug-
gen bjälke eller ett annat uthugget "skogstycke" 
[timmer] el. ett bräde, självväxt utböjning?, en 
knöl eller bukt på något, som skall vara rakt'. 
De var n olyckli baug där pa dän mäurn. De 
bred jär int gäint, de jär n sånn olyckli baug där 
mitt pa JK. Hugg av dän baugän JK. Jfr guld-
bög. -såg s. baugsag, 'såg med båge av en van-
lig gren' (Kyrkoh. Kullin) JK, MK. Jfr båg-såg. 

böj s. se knä-böj. 
böja v. båigä, båig [ap.], pr. -ar, ipf. -äd, sup. 
båigt, båigä, pass. båigäs, p. pf. båigdar, båigän, 
n. båigt, båigä, pl. båigdä. 1) (tr.) [kröka]. De 
janä [järnet] de fart u väl lägg i esu [ässjan], an-
nas fart u väl int båig de OL. Där upp yvar dän 
ändn båiga n a slanå pa flätu [flatsidan] JK. Ja 
kund knaft båig pekfingrä, för da gärd ä ont JK. 
Båig rygg [kröka rygg, arbeta hårt]. Jär far n 
båig rygg (ss. vid grävning) MK. Ja har stat u 
båig rygg ner i hagän u klau ravid JK: Di har 
hit fat båig rygg så mik sum än vanli(r) arbetarä 
JK. Ja, tänk um prästar kåm bårt, va mang lat-
hundar da fick kanhänd båig rygg JK. Båig knäi 
(om en s. gytt gi si undar) (OL)MK. — (Refl.) 
Täisli [tistelstången] ha båigar si, båltn [bulten] 
har båigt si JK. De var så mik äppäl pa, att grai-
nar båigäd si ner mot jårdi MK. De klain h'ånni 
[hornen på en grep] di haldar väl int så längä 
äutn båigar si u bristar av JK (U). 2) (intr.) Vä-
gän båigar [kröker] OL. Där sjöän båigar kring 
bjärgä MK. Vässar n staur [stör] gär n . . at de 
säidu sum ändn båigar [är böjd] JK. Särsk. 
förb. Båig av ståltradn MK. Vägän båigar av 
MK. Båig bäi [ge efter, foga sig]. L. u P. bad så 
trägä, så ja matt båig bäi JK. Kalläs sårkar fick 
di hit ti båig bäi, ti bläi andliä el. läsrar JK. At-
minstn en täim [timme] sto än äut u vidd ha 
dum ti båig bäi JK. — Båig ihop de janstangi 
JK. — Bär vör far Mig kring [vända] fyst, så 
skatt däu fa ro MK. — Båig ner de klainäst 
grainar JK. Dän fyst späikän [spiken] båigäs 
yvar u tas bårt sinä [sedan] MK. 

böje s. se knä-böje. 
böjig a. pl. båiguä [krökta, böjda]. Di jär så 
kramp u båiguä i ryggän, sått ä säir äut sum um 
di har sväinrygg JK. 

böjlig a. båigli. 
böka v. båikä, båik [ap.], pr. -ar, ipf. båikäd, 
båikt [ap.], sup. båikä, båik [ap.], [böka (om 
svin)]; 'gå och gräva och plöja'. Sväini di kan 
äntliän båikä JK. Sväini skall ha ring i tröinä, 
um di int skall båikä JK. De säir äut, sum sväi-
ni kund ha gat u båikä, säs um någän plögar då-
lit OL. Ja . . ynskar att vintan matt ta släut u ja 
kan kumm äut i jårdi u båikä ällar plög u gravä 

JK. Däu gat [går] u båikar i jårdi va iviän dag 
gå och gräva och plöja JK. När ja da kåm där 
äut i möiri, så var allt J. där u båikäd u graväd 
så äimän [så mycket] han kundä JK. Särsk. 
förb. Trodatäun . . dän båikar di kull [om 
svin] JK(U). Da båikäd vör uss ner unda känn-
strängar (när regnet kom) MK. Di (sväini) fick 
ränn u skräi pa gardar . . u va sum hälst u båik 
upp vägar u gardar, så att ingän kund kumm 
fram, u iblant så båikt di durar upp u kåm in i 
stäuår JK. Sväini båikäd gatgrindar upp JK. 

böke s. bö• kä n., 'bokträ, virke av bok'. Bökä 
nyttäs till hyvlästuckar MK. -tallrik s. pl. bö•k-
tallärkar [tallrikar av bokträ]. Talldrickar sag 
så där mörk äut . . di . . var svärvnä av bok 
ällar bökä (böktallärkar) . . Di var sma u flat u 
slitnä, så di nyttäd vicku säidå uppat sum hälst 
[anv. vid slåtteröl ute]OL. -trä s. bö•kträi [bok-
virke]. 

bökor s. pl. se svin-bökor. 
böl s. baul n. [tjut, vrål]. De var a olycklit baul 
(älla bail) du haldar! JK. Stäutar haldar a sånt 
baul! JK. 

böla v. baulä, baul [ap.], pr. -ar, ipf. -äd. 1) 'tju-
ta, vråla'. De var n galn sårk ti baulä JK. Va 
baular el. bailar du yvar (= fläipar) JK. När 
vör kåm yvar ains, att vör skudd skräiä, så gynt 
vör da baulä. Stäutn, koi, kalvar, nauti baular. 
Bäst ä var ja lag u sivd . . så bauläd ångvisslu 
JK. De skudd ha vart rolit ti vart i böin [staden] 
u set när sjoän brautar u baular äut bäi vågbry-
tan JK. Nårdn baula ret jär äut MK. 2) [rinna, 
forsa, strömma]. Snäuå [snuva] har ja i kväld, 
sått snorn baular ör mi JK. De bani, de baular 
snom kring för jäm'n OL. Snäus u snor bauläd 
kring dum OL. Prästar blai arg u galnä, u fålki 
gratäd u lästä, så snor u tarår bauläd ör dum 
OL. 

böle s. se byle s. 
bölja v. bölg [ap.], pr. -ar [bolma]. Råikän . . böl-
gar ör kustain'n JK(U) Råikän vill bölg äut 
MK. 

bön s. böin f., bf. -i, pl. -ar [bön, botläsning, sig-
neri]. Han skudd da svar för gär böin, bid a 
böin OL. Luttars förklaring yvar fjärd böini JK. 
Ha blai faslit rädd u . . läst all böinar, så mang 
ha kundä JK. Hallbjänskaträinäs böini de var: 
"sild, sot, salt u malt, de skall botä di för allt u 
allt" MK. De där böinar, sum di nyttar ti läs 
yvar fålk ällar bot' me, när fålk jär sjaukä JK. 
S.K. livar ännu, u ha botar u me böinar JK. Jfr 
av-, bords-, bot-, för-, morgon-, nattvards- o. 
torsk-bön. -dag s. böinda•g, -dagar m., bf. 
-da•gän, pl. -dagar. I dag ha vör dän fyst böin-
dagän JK. I dag ha vör böindagar u sundagar 
JK. De visst ja haldri hav, hatt de var böindagar 
i sundäs (citat) JK. De gamblä haldar böindagar 
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för än stor haugtäidsdag JK. -höra v. böinhåir 
[ap.], p.pf. böinhåirdar JK. -söndag s. m. bf. 
böinsundagän JK 

böna s. ber nå, böinå, bönnå f., bf. bönu, pl. bö• - 
når, bönnår. 1) [bönväxter o. frukten därav]. 
Haim i träigardar sättäs bönnår täu slag: bond-
bönnår u gäul bönnår JK. Sårkar di jär så ivruä 
me ti spräng bönår MK. Sväinkyt me bönnår 
(bönår) till JK. Äi de grå' itfatä, sum ungdomar 
säupäd ör, läggdäs de alltut a böinå, u dän sum 
fick de bönu i säupskaidi, han blai fyst giftar 
JK(U). 2) [kaffeböna]. Daim sum har go akokar 
[avkokor] . . kan därför spar pa bönu OL. Jfr 
bond-, gul-, kräk- och skär-böna. — bön-gård s. 
bönngard JK(U), [täppa, där man odlade bö-
nor]. -soppa s. bönnsäupå f. Bondbönor kokäs 
bönnsäupå pa mäns di jär gröinä JK. -säng s. 
bönnsäng JK f., pl. -sängar. Vör har 56 bönn-
sängar ner i ängä MK. 

böne-man s. böinman JK(U). [Um] än jär blöigar 
u dålir talarä, så tar n böinman mä si [för att 
fria] JK (U). 

bör s. m. bf. byrn —.1) [= slingbyrn, en bit av 
något sämre fiskegam på omkr. 1 alns längd, 
som man "kastar upp slingan" (garnet) på]. När 
n har fat så langt pa slingu, att n kan fa "ta 
upp" (sum de haitar), da skärar n av än knäut 
av byrn u kastar byrn pa säidå JK. 2) 'början' 
[greppet på ett arbete e.d.]. Nä du fyst fart byrn 
i häckän, da gar de bra (när du fått upp de för-
sta kärvarna etc. vid avlassningen) MK. Ja har 
nå arbet me de i mang dagar, män ja har int fat 
byrn pa de mair n lagum JK. Han sättar där pa 
ätt ställ' va ivist a nat u far strämming jamt till, 
sått där lär han ha fat bym pa dum där JK. Jfr 
sling-bör. 

böra v. (inf. saknas) pr. bör, bör, ipf. båurd [ap.], 
sup. båurt [Um] di int tillbakasättar säin skyl-
duhaitar . . da bör di ha någ rolit u uppslupp u 
glatt någän gang OL. Ja i a nsäiändä pa skogar 
jär pa Gåtland, så bör någ me de snarästä gärås 
JK. Ja kanhänd talt' um sakar u ting, sum ja 
häldar bord ha tigt JK. Di bord ha si n duktur 
kok ströik för säin fäaktuhait JK. Visst hinnar 
ja int me allt, sum de skall u bord gäräs JK. 
Oskaplihaitar, sum ha bort vart näpst me lagän 
JK. 

börd s. börd f. 'tur', [skyldighet]. Han sär så, att 
ä jär o börd ti töinä [vår skyldighet att hägna] 
MK. De hadd vart min [!] börd u skylduhait ti 
raid upp iss affäm för läng sinä JK. Att de jä 
mäin börd ti dräg bestör [bestyr] um JK. De jär 
bak-kalns börd ti säi ättar . . när bålln kummar 
[i pärk] JK (U). Jfr neder-, upp- och åt-börd. 

börda s. bördå f., bf. -u, pl. -år. Så gav a n a [hon 
honom en] bördå matvarår haim mä si JK. Dain 
[den ene] kummar jär u dann [den andre] där . . 

me all klåbbår pa ryggän fyst i am n bördå . . sin 
[sedan] a bördå gan [fiskegarn] JK. De jär läik-
väl duktuä bördår a maurå [myra] kan ta OL. 
[Spec. bet.] a bördå = 12 st. gärdsgårdsstör. 
Fäir u tjugå bördår u tåll staur i var bördå u så 
än talstaur kastäs av för var bördå . . de jär a 
fullständut fyrlass staur JK. Jfr karls-börda. 

börda v. bördä, börd [ap.]. 1) [i förbind.] Bördä 
igän [bära igen, återbörda?] 2) [lägga bördning 
under tak]. 

bördes, se in-bördes. 
härdning s. börrning f. [underlag av bräder un-
der yttertak]. Lägg börrning undar spåntak el. 
papperstak = bräder s. spånorna spikas på MK. 
-bräde s. pl. börrningbredar. Iss' di däugar till 
börrningbredar MK. 

börja v.1 I. brrä, brr [ap.], ipf. -äd, pass. -äs 
JK(U), imperat. brr, p.pf. byrän, f. -i, n. -ä 
[börja taga av ngt, t.ex. skära av brödet el. ste-
ken för första gången]. Byrä brö el. ust el. ätt fat 
grät el. a vidflo, skära första skivan av bröd el. 
ost, ta första skeden då man äter gröt etc. MK. 
Nå jär bröd [bröden] läit svalä, sått nå gar ä an 
ti byr ätt JK. Ta u byr bröiä! = skär av första 
skivan (stumpän) JK. De skall byräs [det (brö-
det) skall man börja skära av] JK(U). Da to ja 
min jaul-litan [-litern] mä mi u byräd han JK. 
Kaku jär byn, när fyst' kantn kummar av MK. 
De bröiä jär hit byrä (ett helt orört bröd) JK. 
pres. börjar [= riksspr.] När ja nå har a stund 
lidu i kväld . . så börjar ja pa nöit igän [att skri-
va]JK. Se f.ö. gynna v. 

börja v.2 byrä [i förb.] byr ner 'stoppa ner djupt, 
t.ex. ngt i halm' HG. Byrä ner äi snåi el. jårdi 
MK. 

början s. början, -än [..= riksspr.]. I början pa åk-
tobar JK. De snåiäd lagli väl i början pa viku 
JK. Se f.ö. gynning s. 

börst s. byst m., pl. -ar [svinborst]. Dän gräisn 
han var faslit tunnhårä, för de jär häit u däit n 
byst JK. Sväinhäudar hadd ligg i kalkhagg-
vann'n [-hon], sått bystar el. hån i gick av JK. 0 
[vår] fastgaltn, när han bläir argar u slas mot 
soar, da sättar han bystar pa ändä JK. 
De jär int launt att du kummar u sättar bystar 
i vädrä u vill slas JK (U). 

börsta s. bystå f., pl. bystår [svinborst]. Da raist 
gäinäst bystår si pa galtn JK. 

börsta v. bystä, byst [ap.], p.pf.pl. bystnä. 1) [bor-
sta]. M:s kängår har int blitt bystnä i dag MK. 
2) Byst si till, göra sig till och vara stursk och 
duktig. Slikt lort, de vill änd' byst si till u var 
haugfärdut u duktut JK. Säi pa dän sårkbyffln, 
han vill byst si till u slas! JK. Va start du u bys-
tar di? ä, däu jäst n haugfärdsnarr JK. 

bös s. baus m., bf. bausn, pl. bausar, 'ett litet runt 
träklot, kägelldot'. Päikår [flickorna] har åt [8] 
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stigs mål ti kast el. trill me bausn u drängar tåll 
[12] JK. De där lådu me bausar äi (= krocket-
lådan), ha star äut äi snickabodi MK. Bär ja 
snubblar pa a grain, da jär de kull sum n baus 
MK. Jfr hurr-, kägel- och sten-bös. 

bös a. bo• sar, böisar, f. bos, n. bo.  st, böist, pl. 
bers [ap.], 'som ser ful ut'. Dän där gubbän fab-
bror sag mik fäular u bösar äut ti säi pa, hälst 
när n kåm laupnäs äi säin vardäspaltår. Ha säir 
faslit bös äut, män de jär a gillt mänsk läikväl 
JK. Han var så svarthöiar ällar mörkhöiar 
[mörkhyad], ja tyckt ret de var n bösar kal MK. 
Di kå' rn ti säi bös äut u käikäd skaivt pa än JK. 
Himln säir muln u böisar äut JK. När de bläir 
mul' um vintan ällar de star sånn där stor bös 
moln pa himln . . de säir böist äut u bläir snart 
snål. av JK. De blasäd ret väl i nårrvästn, u han 
sag böisar u styggar äut JK. Bösar i målä (grå' v-
målar u haisar)MK. 

bösa v. [bausä], pr. bausar, ipf. bausäd, baust 
[ap.], [falla, dråsa]. Di bausar i jård [de dråsar 
i backen] JK (U). Så. bar de ti häv' av all kraftar 
igän, u . . så fick gräni [granen] mair läutning . 
u ti släut så baust a i jård. I bryggahäusä . . där 
har vör a säng stanäs . . när n [han] fick säi dän, 
da bausäd n pa rygg där u lag u sivd där JK. 
Han baust avut pa rygg JK. 

bössa s. bysså f., bf. -u [(jakt)gevär]. Han har nå 
kaupt nöi bysså, skall nå ga pa jakt OL. Måffar 
[morfar] tar ännu byssu pa nackän u gar pa jakt, 
när n hitta(r) pa JK. Jfr dubbel-, jakt-, skit- och 
spar-bössa. — böss-hagel s. bysshagäl JK (U). 
-pipa s. pl. bysspäipår JK (U). -skott s. byss- 

skirt, bysskått n., bf. -ä, pl. bf. -skuti. När de 
raistäs pa gatå, knalläd bysskuti [vid bröllop] 
JK (U). 

böste s. båistä n., pl. båistar, bf. bdisti, båistar, 
'svinbog'. Ja har ännu dain [det ena] båist igän 
[kvar] av fläskä, däu hart väl ännu bäggi båistar 
igän, däu? JK. Sväinkytä, så. sum a stäur skin-
kå, el. a båistä, sto oskurä pa tinfat [vid bröl-
lopsmiddagen] JK(U). Jfr svin-bäste. 

böt s. pl. båutar (gli). Läggä b. (snaror af tagel), 
nu: snaror. -snara s. bautsnarå (gli) = bautar 
MK (c. 1878). [Rz bauter etc. förnekat av JK]. 

böta v.1 bautä, pr. -ar [fiska ål genom att på 
grunt, tångbemängt vatten gå och slå med en 
"harkla" el. "ål-riva" i sjöbottnen]. Bautä ål 
(nyare benämning) MK. Ja har hårt: Baut ättar 
ål, män vait int lains de gar till, för ja har int set 
ä el. vait lains de riktut gar till JK [till Rz bautä 
al]. Ja har set de där fiskaräiä, u ja kan int ann' 
minnäs, än de haitar "bautä", me a sårts jaustrå, 
sum ja hit ann' kan minnäs, än de haitar "har-
klå". De har ja set N. Jakupsn gat i Nabb vilan 
i släku i jamt batn u vadä u slat me de där har-
klu i släku, u för vart slag han har slat ner, så 
har han välv harklu i batn JK [i anledning av P. 
A. Säves ord i Hafvets och fiskarens sagor]. Jär 
i Lau (kansk i Alskå u pa När me) bautar di nå-
gän gang sumliä i släku ättar ål JK [i ariledn. av 
Säves anf. arb.]. 

böta v.2 botä (OL)MK, [betala böter]. 
böter s.pl. botar el. -år (OL)MK, böitar JK. De 
var hämsk böitar el. plikt pa JK. 
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c 
cambridge-vält s. kambringvält JK. 
cedera v. sidderä [avstå, ge vika]. Da far dän 
sum har förhöirt [förhyrt] sidderä el. ta gan u 
doningar ör batn igän JK. Di begärd lansmä-
tarä, da matt en för de mäst sidderä [flytta] ör 
byggningän u så bygg pa a ann ställä JK. 

cell s. säll m., [fängelse]. Han fick a par månars 
säll för de där tagä JK(U). 

cement s. simmänt m., bf. -n. Nå har ja skafft mi 
läit simmänt u mäurt kring me de . . um di (råt-
torna) däugar . . räiv sundar de me JK. -bruk s. 
simmäntbräuk [murbruk med cement]. Aur el. 
gråvar sand till simmäntbräuk JK. 

cementera v. ipf. simmänte•räd. Di simmänteräd 
för dålit i kantar pa kannaln, sum broträii . . 
liggar pa, sått nå fallar ändar ner JK. 

centrum-borr s. säntnärbwr, säntnabwr, sän-
trumbwr — (nöi' amerikanskä burar)MK. 

cerat s. sirra.  t. U så har ja smärt ä mä sirrat JK. 
ceremoni s. särrmunäi JK(U). Äutn någän väidrä 
särrmunäi. 

champagne s. m. bf. fapanjän. 
chance s. tjavs [liv och fart]. I går . . var ja äut i 

majäräiä, sum nå jär i full gang u gar me tjangs 
JK. 

chaufför s. skift& JK. 
chef s. m. bf. skti•fän, sjäfän JK, pl. skä far JK. 
Varkän sjäfän el. addgutantn hadd någ raidå 
pa . . JK. 

choser s. pl. få•sar, 'dumheter, konster'. Va har 
är [ni] för sjåsar er förä? Han hadd mik sjåsar 
si förä JK. 

cigarr s. sigga.r m., pl. -ar. 
citera v. sikte'rä. 
civilisation s. sivillafåun, sivillisjon JK. 
cykel s. m. bf. syckln, pl. sycklar. Sycklar el. ve-
losopedar JK. När päikår [flickorna] kåm ti sit 
u räid pa sycklar JK(U). 

cykla v. sycklä JK. G. matt sycklä haim ätta mat 
JK. 

cylinder s. m. bf. syllindan 	Syllindan el. 
tunnu i ångtråskar JK. 
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dabba v. dabb [ap.], pr. -ar, [refl.] dabb si, [göra 
fel, missa]. Så kan  de fortsättäs flairfalduä gang-
ar, ti däss att någän dabbar si [missar bollen] 
JK(U). Da gar ä let ti dabb si [då går det lätt att 
göra fel] OL. Jfr fördabba v. 

dabbig a. dabbur, -u [fumlig]. Gammäl u huks-
lausar u dabbur JK. 

dag s. dag, ä. nom.sg. dagar -‘— m., bf. da' gän, 
pl. dagar 	 ,ä. dat. dagum —. A. [tidsbe- 
grepp. a) [den ljusa delen av dygnet]. Dagar jär 
aldri a grand nå, när ä jär så mul' u mörkt um 
dagän, sått ä jär sum än bräukar sägä: de jär int 
ann' dag u nat ti jaul JK. Lungt u klart u sol-
skäin um dagän u läit kallt um netnar JK. Nå 
ätta handi bläir de dåli väg, fö de tåiar fö mik 
um dagän JK. Dagän gar undar [dagsljuset för-
svinner, det blir mörkt] JK(U). De säs iblant ner 
soli har gat ner, u de ännu jär n sånnar jausar 
rand jär i västar . . dagän har int gat undar än-
nu OL. Nå har vör hinnt så väit, att dagän har 
gat undar, u da gynnar de bläi natut, u de jär 
dän tålt [12] augusti MK. Män så a stund pa 
dag så kåm de a fäul tjåckå JK. Vör dråigäd av 
a stund pa dag ti klucku näi täi, da blai de läit 
bättar me vällaikän JK. Än rängnskvätt da i går 
mårräs, sum haldäd bäi a stund pa dag JK. — 
b) [bestämd el. obestämd tidsperiod: dygn, vec-
kodag, arbetsdag etc.]. Va jär de för dagar i 
dag? [för veckodag] JK(U). Ja frågäd . . va de 
var för dagar (da'gar) i dag. — "Fredagar", 
sägd di JK. At dagar i dag, da ska astäuås 
ha sletkalar [slåtterkarlar] OL. At dagar i sun-
däs da rängnäd ä OL. Han Uni åt dagar i dag u 
skall gläid [fara] åt dagar i mårgu MK. Gubbar 
u drängar . . sat u drack u spelt kårt dag u 
dyngn JK. Di . . matt ga bi böindarnä dag ät-
tar dag u sia OL. Arbet dag in u dag äut fran 
täilit till saint JK. Gamm' mårmår bläir sämmar 
dag me dag [dag för dag] JK. Vör . . jetar upp 
minst en val färskar strämming för dagän JK. 
Di far gi si i väg straks pa mårgnän, um di skall 
hinn u fa kistu färdu för dagän [på dagen]. De 
var visst [bestämt], va mik di skudd ha för da-
gän OL. I fyst dag [från början, ursprungligen]. 
De har i fyst dag vart n fläistaksbyggning JK. 
Särsk. uttr. Um dagän: 1) [den dagen]. Unglam-
bi, när di skudd märkäs um dagän JK. Vör 
fick ret väl flundrår um dagän JK. Da um da-
gän fick vör läikväl skär av 8-9 lass JK. 2) [= 
om dagarna, varje dag]. Ja haldar ännu pa u 
plögar um dagän JK. Vör tärnar russ nå um da-
gän, int just prässäis all dagar, äutn när vör far 
täid JK. I dann [den andra] viku rustäd vör fö 
de mäst upp i Syllskogän u klauäd ravid u tro- 

dar um dagän JK. Äutmärkt vackat vädar har 
vör ännu um dagän JK. Um dagar gar ja u plö-
gar ällar vändar, u sumliä dagar gar ja u gravar 
däikä JK. Ja ha vänt pa brev if ran n nå um da-
gar JK. — Bi dagum [vissa dagar, somliga da-
gar]. Ha . . rustar ännu i bryggahäusä bi dagum 
JK. Han ha fat a sånt hald älla styng i dann säi-
du, u de vill aldri släpp tak, äutn bäi dagum jä 
de bättar u bäi dagum värrä JK. A äutmärkt 
vackat vädar ha vör hatt nå a vikå, aindäst de 
ha vart läit tjåckt u rängnä bäi dagum JK. — 
Kummar dag, så kummar rad JK. Dän han jär 
kal hail dagän, sås um någän sum jär starkar u 
duktur u har raidå pa si OL. Ta dagän sum än 
kummar JK. [Har] int dagän ti liv av [nästan ing-
enting att leva av] JK(U). Han livd . . sum um var 
dag va(r) dän säistä, sum de haitar JK. -- Ännu 
i dän dag, sum idag jär, så finns de . . JK. Ättar 
dän dag, så plögdäs de . . JK. Dann dagän [föl- 
jande dag] JK. Dagän dailäs i fäir 	ti 
mårgmatstäid, därifran ti middagän, de jär mid-
dästäid. Därifrån ti autndagstäid. Därifran ti 
afttäid OL. — c) [levnadsdagar]. Ja sag a sånt 
gammält blad [sågblad] halm bäi Astu Askas . . 
de var ännu sen Bäntäs dagar OL. Han har int 
set all säin dagar kväld MK. Visst kan händä, ha 
vör int set all o [våra] dagar kväld ännu, så att 
vör behövar int ros' uss för mikä JK. U så har n 
sägt hall täidn .. att hans dagar snart var släut, 
u sum u• slo in, för han fick slänt säin dagar i 
fredäs JK. — d) [i uttr.] i dag. I dag jär de 
ret kallt äutä MK. R. var pa jakt i dag OL. 
e) hälsning. gu  dag. Än go dag MK. Gu dag, gu 
dag! sägd ja u slo i hand me dä samä JK. Gu 
dag, u gutt släut pa hälgi u gutt nöjt ar JK. — B. 
[dagsljus]. Dagän [dagranden] gynnar söinäs 
JK(U). Aftnstjännu . . när a rinnar upp . . da 
söins ha i kantn av dagän i dagrandn, u allt ät-
tar sum dagän sinkar . . så rinnar aftnstjännu 
ner JK(U). Vör far int jaus netar, förr n vör 
hinnar fram i jäuni månä, där till far vör int säi 
någän dag hall netnar MK. När n käikar in äi 
dum [träskorna] u haldar dum mot dagän . . da 
skall raud dagän söinäs iginum träiä [trät] JK. 
Nå säir vör int bäi dagän längar, sått nå far de 
va bra nuck för i dag JK. Ja hannt in u söislä 
bäi dagän ällar föräutn jaus JK. A riv [rev] .. 
sum liggar i dagän el. uppför vattn JK. Sum 
hälli liggar upp i dagän JK. Skall däikä var a 
än [aln] djaupt, så skall de var täu änar i da-
gän JK. — [I jämförelser]. De jär klart sum da-
gän OL. De jär dag sanning el. dagnäs s. MK. 
Jfr andre-, annan-, arbets-, bemärkelse-, 
bröllops-, bön-, döds-, examens-, femte-, 
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fisk-, fjärde-, fri-, fråg-, först(e)-, Gertruds-, 
gräs-, går-, helg-, hälsa-, högtids-, höst-, in-
sättnings-, isnot-, jul-, julaftons-, jämnårs-, 
kak-, Kristi himmelsfärds-, kyndelsmässo-, 
kyrko-, lev-, lådigs-, mid-, midsommars-, Mi-
kaeli-, morgon-, nattvards-, nyårs-, olycks-, 
oten-, oväder-, pingst-, post-, prediko-, påsk-, 
päron-, regn-, riks-, skog-, skrap-, slåning-, slätt-
karl-, solskens-, solstånds-, sommar-, spår-, 
såning-, säd-, söcken-, tjugonde-, tordöns-, torg-, 
torsk-, tredje-, trettonde-, ungdoms-, ur-, var-, 
vinter-, vårfru-, välmakts-, ångtrösk- och års-
dag samt god-dagar. -bryggd p.a. n. da• gbrykt 
[bryggd samma dag]. Dagbryggt drickä de har 
vör de MK. -fänge s. da• gfäygä n. [fångst av 
flundror el. torsk, som man får på dagen], 'fisk-
fänge på dagen med angelkastning o. snaror o. 
nät'. Jfr natt-fänge. -kast s. da• gkast. När n kas-
tar anglår t.ex. um dagän, de kalläs iblant för 
dagIcast JK. -rand s. m. bf. da• grandn [den ljusa 
strimma på himlen, som synes strax före solens 
uppgång och strax efter dess nedgång]. Dag-
randn gynnar söinäs läit i sudaust JK. Dagrandn 
(el. dagän) söinäs ännu JK(U). När soli har gat 
ner, u ännu dagrandn söins . . JK. -regn s. dag-
rägn n. [dagsregn]. När austsol skäinar pa väst-
moln, da bläir de dagrägn MK. -rik s. da' gräikar 
[i uttr.]. Gud jä dagräilcar MK. Gud jär dagräi-
kar, de sum ja int hinnar me i dag, hinnar ja i 
mårgå JK. -Oftare s. dagsbäitarä JK(U) m. [lie 
som håller sig vass en hel dag]. -slhia s. dakshäjå 
f., 'tidspillan'. -siljus s. dagsjaus [daks-] n., bf. 
-ä. Dagstundar di jä(r) så kårt, så att n hinnar 
int mik bäi dagsjaus nå JK. Så mörkt sått ja 
mästn int kan säi u skrivä bäi dagsjausä JK. 
-silyse s. dakslöisä n. De blai allt mörkt, så att ja 
säir int längar bäi dagslöisä JK. -(s)penning s. 
da' g-, dagspänniog [daks-] m. Arbetskalar, sum 
int hadd någ jårdbräuk äutn skudd ga för dags-
pänning JK. Dagspänningän var int så draugar 
[dryg], di fick pa sin håigd n träi dalar dagän u 
så matn OL. De bär [bara] jäktäs u fäktäs ättar 
störr dagspänningar u störr launar OL. Um nå-
gän fälläd ner [tappade] räivstakän pa jårdi, när 
n räkädä [räfsade], så haitäd de, att n hadd 
fö(r)lor dagspänningen JK(U). Så skudd n ha 
dagpänning MK. -stund s. da• gstund f. [stund 
på dagen]. Vör var ner u plögäd u har snart 
skilt av [slutat], vör skall där ner a dagstund till 
JK. Dagstundar jär faslit kårtä JK. -slverkare s. 
daksvärkarä. -slverke s. daxvärkä (OL)MK n., 
pl. dagsvärkar, bf. -värki. Han skall äutgäe dax-
värkä. Gär daxvärkä (OL)MK. Dän täidn var 
ä vanlit, att di skudd går dagsvärkar ti prästar, 
u de dagsvärki . . fick di äutgär me sia i Tran-
ängä OL. Jfr socken-dagsverke. -vis adv. da' g-
väis [vissa dagar]. De jär så bäi dagväis, sum di 

kan träff pa ti fa bra bitalt för håi [hö] MK. Nå. 
hart de vart så dagväis, att a [hon] jär krasslu 
MK. 

daga v. se av- och upp-daga. 
dagandes p.a. da. gniis [i uttr.] dagnäs sanning. 
"De kan aldri var möiglit slikt", sägd ja. — "Jå, 
de jär dagnäs sanning, så sant ja sitar jär", sägd 
L. JK. 

dagas v. da• gäs. Da gynt ä dagäs i austar JK. Han 
har liv i stort bitryck nå n langar täid, män nå 
gynnar de dagäs för n [ljusna för honom] JK(U). 

dager s. da' gar -‘ m., bf. da• gan. Ja har arbet 
sträivt hail dagän, sin de blai dagar pa himln i 
mårräs JK. När ja kummar upp um mårgnar 
kl. 4-5, u sin [sedan] söislä [sköta kreaturen] 
ti dagan u sin arbet sträivt, så läng de jär da-
gar . . JK. Da kan di fa kåir bad ste [bort] u 
haim bäi dagän, ällar mäns ä jär dagar JK. Nä 
de da blai full dagar, så . . JK. 

dagg s. dagg m., bf. -än. Dimbu ha vetar väl, sått 
de bläir väl dagg 'dimman hon väter bra, så att 
det blir rikligt med dagg] JK(U). De har fall väl 
[mycket] dagg i nat, u de bräukar mod [båda] 
vackat vädar pa dagän JK. När de int fallar någ 
dagg pa summartäidn um netnar, bläir de snart 
rängn JK. I går . . var de lungt sum fätt, u så 
va de så mik dagg, så att daggän kåm int av 
förrn middästäid JK. -droppe s. daggdru• pä 
[avh.] -våt a. daggv a. tar, n. -v a. t. Fyst i mårräs 
va' de läit daggvat u vidd' fassnä i räivu [räfsan] 
JK. Grasä jär allt [redan] daggvat JK(U). 

daggig a. n. daggut. Daggut i grasä, håiä jär ännu 
daggut JK(U). 

daglig a. da' gli, n. -lit, pl. -/iä. 1) adj. De ska va 
dagli sanning, sägd D. JK. Vanliä ård, sum 
bräukäs i daglit tal JK. Dairäs laun ällar livsjon 
u dagliä bröi JK. De dagliä läivä [livet] JK. 2) 
adv. [dagligen]. Stolar . . sum vör begangnar 
daglit JK. Iss umrådä sum än daglit vistäs . . u 
allting jär . . daglit si läikt JK. Um än änd' far 
håir de daglit JK. Jfr all-daglig. 

dagligen adv. da•gliän. Nå begangnäs han (brun-
nen) allt dagliän JK. 

dagning s. dagning f., bf. da•gniggi [daggryning-
en]. För ti kumm täilit haim . . så skudd vör ha 
lassi lässt u fa kåir ste [åstad] i dagningi JK. I 
dagningi när vör rod äut, gynt de blas' i nård-
austn JK. 

dags adv. dags [daks]. De var pa summan u så 
dags, att fålki allt var uppä OL. Va [hur] dags 
di da kan kumm haim OL. Jfr kyrk-, syssle- och 
säng-dags. 

dahlia s. dalia f., pl. -år MK, -är (JK), [prydnads-
växten]. Daliär står ännu så raud u grannä jär 
äut för duri JK. 

dal s. da'l m., pl. -ar. Dän sjätt agusti, sum de var 
syndaflod bad pa Backar u i dalar JK. Bor nå- 
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gän äi någän dal, så bräukar de haitä: Analys 
dal-Nickås [Nils] u dalböiar [dalbyarna] JK(U). 
— Jfr jämmer-, löj-, sten- och vinter-dal. 

dala v. dalä [slutta]. Gålvä dalar el. hällar ännu 
läit' däitat MK. 

daler s. dalar 	m., bf. da•la(r)n, pl. o. koll. 
dalar 	[äldre myntenhet]. [Arbetskarlar 
fick] träi dalar (50 öre) dagän. Män så gynt di 
ta hallfämt dalar dagän (75 öre) JK. Sträm-
mingän fick di träi u fäir dalar valn förä JK. Än 
dail rustar u byggar för fålki u kan förtjän n näi 
täi hall älft dalar dagän u så matn OL. Jfr fyr-
och riks-daler. 

damaska s. f. pl. damaskår. Snåisuckar [snösoc-
kor] de kalld vör för damaskår MK. 

damm s.1 da.m n., bf. -ä [fördämning]. Botls u 
Ganna-kvänn sta i ätt dam JK. I sam damä sum 
Gannar haddä, där hadd Botis hältn äi för di 
hadd jård pa dann säidu um a'i, u där hadd di 
byggt upp a sånn tårrmaldskvänn OL. Ner di 
blai var [varse], att kvänni saktäd av, da var 
mästn damä tomt OL. Jfr kvarn- o. såg-damm. 
-arm s. damarm 	m., bf. -än, pl. -ar [sidorna 
i kvarn- el. sågdammen], 'som möter vattnet på 
sidorna'. Ner de nå var mik vattn, da gick de 
yvar damarmar u så äut yvar lairu OL. U så äut 
pa damarmän u räiv bäilukår ör, da skvaläd 
snart vattnä äut OL. -lucka s. f. bf. da•mlu• ku 
[i kvarn- el. sågdamm]. 

damm s.2 damb m. 1) [ånga, rök]. Vör blai gi-
numvat pa hannvänningi . . män de bar ihop 
me hugg bandar u töin' [gärdsla], så att råik u 
damb sto a* uss JK. 2) [snöyra]. Nå jä de så 
oskaplit mik lausar snåi ti ta av, sått nå skall ä 
äntliän bläi än damb, um ä kummar ti blas, 
förrn de bläir lent JK. Vädrä sprank pa nårdn, 
u de blai än hiskli damb u äur JK. De jär n äur 
ällar damb äutä, sått ä rakt tar andn av fålk, när 
n skall äut JK. Ja, stortråju pa • u äut i dambän 
me', sått ä sväidar i skinnä! (på snökastning i 
yrväder) JK. De häva(r) ner så oskaplit u står-
mar me* så mikä, sått de jär i en damb äutä 
JK, . . fast de ännu jär i e'n damb pa gaimaldu 
(i yrväder) JK. Jfr stöv s. -rock s. dammråck m., 
[överrock av tunnt tyg, som användes på som-
maren, då man var ute o. åkte]. 

damma v. dambä, pr. -ar, ipf. -äd. 1) [damma, 
ryka]. Mjölä dambar MK. [Den nya ryktbors-
ten] to stövän fort u bra ör för russi . . de var 
bär [bara] sått stövän dambäd kring mi JK. Nä 
vändplogän kasta kring så damba de haugt upp 
i luftn MK. 2) [yra (om snö)]. Snåiän jär så 
päudränäs [pudrande] u letar [lätt], sått de skall 
ingänting väda till, så damba de av än JK. De 
stårmäd så oskaplit mikä, sått ä dambäd u 
äuräd så otäckt av dän gamblä snåiän JK. Snåi-
än dambäd kring än, sått skägg u hår blai hailt 

vitt av snåi straks JK. De har äur [yrat] i dag 
. . för de har blas ret väl u damb(ä) i kväiar 

JK. 3) [tr., torka, borsta el. piska bort damm]. 
Damb' mattår MK. Sop u gär raint inum häus 

damb mattår u skäur gålv JK. Särsk. förb. 
Kvinnfålki di läggar mattår undar vävän . . u 
så drägar di da äut mattår u dambar av JK. Nå 
jär ä avdammä (-dambä) all stans i hail stäuu 
JK. — Damb ner värgnäti MK. — Damb till 
["klämma till", ta itu med]. Um ja nå skall 
damb till me u skriv a langt brev! JK. Ja har 
set, att G.A. [en tidning] bläir för gutt präis i 
nest ar, sått ja far visst damb till u ta na JK. Um 
ja int far håir någ ifran n i nest vikå, så dambar 
ja till u gär, sum ja har sägt JK. 

dampa v. pr. dampar, ipf. dampäd JK [dimpa, 
falla]. Dra na [henne] i skalln me a ar [åra] sått 
a dampar JK (= fallar ner u dumnar av) MK 
[om en fågel]. Sårkar dampäd i jård [damp i 
backen] JK(U). 

dan a. danar, f. da.n, n. dant - (men: läik da•nt, 
likadant). 1) 'halvt förskräckt och liksom skam-
sen, när man oförmodat får höra el. se  något, 
som man aldrig har trott'. Ja blai ret hail danar, 
nä ja va äut pa påstn i jåns u braut brevä JK. 
Måffar han blai ret hall danar (när han fick 
höra att U.F. ätit hästkött) u visst mästn int va 
än skudd svarä JK. Di var galnä ti tret bäggi täu 
(t.ex. man o. hustru), ja sto u hård pa dum a 
stund, sått ja blai ret hail danar JK. Ja sägd till 
na, att a haldäd till me astäuän [grannen] u da 
blai a ret hall dan JK. 2) [n., i förb.] så dant, 
[så. pass]. Ja, vaitn [vetet] hadd tårkän tat så dant 
sått han var int längar än va kånnä bräukar var 
sumli ar JK. Skrämsli, sum ännu sat så dant äi 
än JK. Närkar . . har kumm till tyckt um än så 
dant, sått . . JK. En gang . . så fraust styvlår till 
um baini fö' mi så dant, att ja int kund fa dum 
(baini) varm igän JK. Pa säin ställar var de så 
dant fålkträngsel, att hadd n fallt kull, så hadd 

vart sundatrampän JK. Jfr hurudan, likadan 
och sådan. 

dandra v. dandrä, pr. dandrar, ipf. dandräd, 
'dallra, giva ljud ifrån sig', [skallra, skramla, ris-
ta]. Fylä kan sia upp i basä iblant, sått ä kan 
dandrä ättar JK. Gubbar speld kårt u slo i borä 
sått ä dundräd älla dandräd ättar JK. Han slo 
baini i gålvä, sått ä dandräd i hall byggningän 
JK. De dandrar i finstri MK. När n kåirar i böl-
gatår, där kan äntliän dandrä, sått slaar dandrar 
ör vangnar, u de sum int liggar säkat pa vang'n, 
dandrar av JK. De flovidskäidi [vedträna] dan-
dräd av (= fant av av skakningi) JK. 

dangla v danglä, dånglä JK(U), ipf. dayglädä 
'gå ostadigt'. Ga u danglä el. dånglä [gå och dra-
ga benen efter sig (?)] JK(U). Ner di i ivam me 
kårti [korten] u av matthait av öl, flipp u bränn- 
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väin sat där u danglädä u häigädä [lutade] u 
skudd trill av stolar OL. Jfr ut-danglen. — 
dangle-sjuka s. f. bf. dayglä f auku [hängsjuka?]. 

danglig a. dayglur, dayglu, n. dayglut [hängig, 
matt]. U så ha ja känt mi så tråttar u danglur 
um dagän, u ja har hatt värk i kruppän JK. Ja 
känna mi . . så där hängu u danglu u matta i 
kruppän JK. 

dank s. dank m., pl. daykar,'litet ljus' MK; [säm-
re (talg)ljus]. Mor . . gär ännu jaus u dankar all 
ar, u de har a gärt i haust u• JK. Bästjausi u så 
än millsårt u så dankar OL. Jfr ljus- och talg-
dank. 

dank (slå dank) se dånk. 
dans s. dans m., bf. dansn, pl. -ar. De sto int läng 
pa, ick de var i gang me dansn . u för att de 
skudd var let u bihändut, så kastäd sumbli ka-
lar baindomtä pa säidå u dansäd me bär baini 
[bara fötterna] OL. När n da kummar ifran bo-
rä, da gynnar dansn, u så gynnar spelmännar 
fil' pa skaffarpålskän [vid bröllop] JK. Di har 
int sånn tråitsam dansar nå, sum vörr haddä, 
när vörr var ungdomar. Ja frågd drängar, va di 
hadd fat lert all nöi dansar ifran, . . jå, pa lägrä, 
sägd di, när vörr jär inn u äkserar JK. — [Bildl.] 
De gick sum än dans JK. Skall di da äut u ta 
ryg nar vait upp, da far di bär häu stäup u fylg 
me, u de far sta i en dans [i en röra] jär haim i 
stäuu JK. Nå brummar nårdaustn jär äutförä . 
da jä ja säka pa . . att ä jär i en dans äutä [dvs. 
yrväder] JK. Jfr gubb-, lin-, lång-, ring-, skaf-
fare- o. ungmors-dans. -musik s. Dansmussäi-
kän var ättar Nol, av än skicklir spelman, sum 
kund säin stumpar, så sum kadrill me mångfri 
[monfarino], pålskår, valsar, sjåttsar u ängelskå 
JK(U). -mästare s. dansmästarä m., 'spektakel-
makare'. -sal s. dans-sal m. Lädu [ladan] kan 
däug ti lövsal u dans-sal för ungdomar JK. 
-stycke s. pl. dans-styckar [danslåtar]. Han speld 
dans-styckar MK. 

dansa v. dansä, pr. -ar, ipf. -ädä, sup. = inf., 
pass.pr. -äs, ipf. danstäs, sup. dansäs, p. pr. 
dansnäs, p. pf. (av)dansn. När vör vidd ha ro- 

så fick vör dans äi a stäuå u hadd gubbän A. 
ti spel för uss, u där dansäd vör u hadd rolit till 
dagän iblant um sundäskväldar JK. Da samblä-
däs ungdomar iblant ti dans' u laik' u ha läit 
rolit. Slagsmål håircläs int av, äutn de tos ti bäs-
tar u danstäs u pratädäs . . OL. Där danstäs um 
nati, så de sto härlit till, gubbar dansäd me bär 
bain [bara fötter] OL. Di (kvinnfålki) slo si ihop 
u laikäd någ laikar . . u dansäd ättar sång i ställ 
för spel, män maimdails had di spel, sum di 
dansäd ättar OL. Ungdomar dansädä ättar fäio-
lar JK. Fyst dansädä skaffam u skaffarmor, så 
skaffardrängän u skaffarpäiku [osv., vid bröl-
lop] MK. Da skudd ä dansäs kronu av bräudi,  

u da skudd a dans avsked sum bräud JK(U). I 
gamblä täidar dansäd di avut u ret, fyst dainä 
[det ena] u sen dannä, nå dansäs bär [bara] ret 
MK. Da hadd di set, att de var jaust i va ivist a 
finstar, u så hadd de speläs u dansäs i nöistäuu 
JK. Mor ha talt um fö mi . . att soli dansar när 
a rinnar upp påskmårgn'n JK. — [Bildll Di 
vidd gänn skilt a• [slutat] me ti kåir slik 	 u plög 
ansn [andra gången] ti missåmmam, u därför 
fick kvinnfålki ällar päikår dans äut [skynda ut] 
me um dagar OL. När da kvänni hadd surr älla 
ränt a käulå [ett slag] . . så gick fyst pastain'n 
sundar, u han kåm dansnäs äut iginum väggar 
JK. Durar [dörrarna] kåm dansnäs ätta n [efter 
honom] JK. — Särsk. förb. När skaffardansn var 
avdansn [slutdansad] JK. Tigälpannår gynt dans 
av pa stäutakä JK. Dokän jär avdansn [duken 
är bortdansad?] JK. Förklä jär avdansä JK. — 
Skaffrar kåm dansnäs in me staikfati haugt i 
vädrä JK(U). — Iblant så sättäd di när' pa staik-
fati pa borä, män dansäd äut ör stäuu igän 
JK(U). 

dansk s. dansk. Än dansk [en dansk] JK. 
danska s. danskå [danska språket]. 
dansning s. dansning f., bf. dansniygi [dansandet, 
dansen]. De kåm till ga bra me dansningi igän 
OL. 

darr s., se kalv- och tun-darr. 
darra v. darrä, pr. -ar, ipf. -äd [darra, skaka]. 
Handi darrar, så att n aldri kan rad na [råda (sty-
ra) henne] MK. Da blaj ja så räddar, att ja ret 
gynt darr i byksår JK. När däu bläirt argar, da 
darrar vör sum än janvägg [järnkil] MK. När ja 
slo havrän, da darräd örvä [lieskaftet] MK. Ja 
har nå ainsummän gat u slat timmänte u klövar i 
hitn [hettan], sått de har darr i örvä JK. Såsum 
ja gick, så skralläd de till, ja trod att Hulda dar-
räd me n stol älla så, ha lag u skäurädä MK. 
Han snarkäd, sått ä darräd i hail byggningän 
JK. Vör tyckt, att ä stårmäd sum värst klucku 
älvå tåll ätt, för da känd vör töidlit, att bygg-
ningän darräd, när vör lag i sängar JK. De dar-
rar äi finstri (dallrar) MK. U va de tornädä! så 
att ä börr [bara] darräd allting JK. Kannaln, 
sum sprängäs . . sått ä darrar i jårdi JK. — 
Särsk. förb. Drickbytt har kumm hårt u de jär 
förmodliän avdarrä, när de nå ha ligg jär upp 
pa lassä, ällar darr av JK. 

darras v. darräs, pr. darräs, ipf. darrdäs [darra]. 
Han kåm ti darräs u fraus, tror ja JK. Ha dar-
räs hall, när ha far håir taläs um E. MK. När de 
värst skränar kåm, da lag ja u darrdäs i sängi 
MK. Ja sag, att du darrdäs sum äspblad OL. 

darrig a. darrur, n. -ut. Han jä darrur, de jär löi-
tä [lyte] MK. Darrur i målä [i rösten] MK. Dar-
rut mål JK(U). 
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del 

darrning s. darrning f., bf. -i, pl. -ar OL [dallring 
i luften]. 

dasa v. da•sä [refl.] dasä si i soli, 'gassa sig' MK. 
dask s. dask [stryk]. De bläir dask, när du kum-
mar haim MK. Fat dask iblant me knäiremi 
[knäremmen] JK(U). 

daska v. daskä, pr. -ar, ipf. -äd JK(U), sup. dask 
[ap.]. 1) 'slå, klå'. Dask pa varandrä [slåss]JK 
(U). Han hadd n svaig i handi, sum han daskäd 
pa de andrä me JK(U). Ja skall väl dask upp di 
läitä ja MK. Han blai bra daskän (fick stryk) 
MK. 2) [driva, slå dank], 'vara ute o. skoja' 
(OL)MK, [idka] 'osedligt umgänge' JK (ord!.). 
Ga u daskä, gå o. driva, slå dank MK. Di rän-
nar u daskar bäggi täu i fylgä. Drängar u päikår 
di rännar u daskar äut um sundäskväldar i fyl-
gä. Däu kanst ränn u daskä um netnar. Nå hart 
du allt ränt u dask äut iss kängår u de börr me 
de, att du rännar äut u daskar all sundäskväldar 
JK(ordl.). Jfr ut-dasken. 

dass s. m. bf. dassn, n. bf. dassä JK [klosett, av-
träde]. Äut pa häus el. pa  dass JK. Gröinar grä-
nä ti stråi dassä me JK. 

dato s. da•tu n., bf. da'tuä [datum]. I dag har ja 
int sätt någ datu [på brevet], män annas så jär 
de dän 26 mass JK. I kväld fick ja hindar me 
slcrivningi, just när ja fick skriv datuä JK. 

dattlig a. dattlur, f. -/u, 'matt, trött dåsig; [som] 
se[r] dålig o. utvakad ut'. Ja ( = ha [hon]) fick 
int siv någ i neträs, sått i dag jär ja ret dattlu JK. 
Ja (=han) jär så sultn nå, sått ja gynnar ret bläi 
dattlur JK: 

debet-sedel s. m. bf. de•betsä•dln [skattsedel]. 
debitera v. de.  bte.r [ap.], pass. de•bte'räs, dib-
bite•räs, p. pf. dibbite•rn [fastställa utskylder]. 
De blai besläutä, att de skudd dibbiteräs äut ät-
tar fyrk pa a par gangar ättar beho JK. 

december s. dässämbar. -stämma s. f. bf. dässäm-
barstämmu [kommunal- (o. kyrko-)stämma i de-
cember]. De vanliä dässämbarstämmu, sum an-
nas bräukar var triddagän JK. 

deg s. daig m., bf. -än. Ja skall lägg (älla sätt) daig 
i kväld JK. Daigän jär så lausar, så ja far knäd 
äi läit mair mjöl OL. Nå jär daigän jästar, nå 
skall n bakäs upp JK. Kvinnfålki har läggt ii 
varmar grastain i daigän, för att daigän skall 
hald si varmar ti dann [den andra] dagän JK(U). 
De jär tjåckt sum daig OL. Jfr bak-, bröd-, bull-, 
grannbröd-, kak-, kringle-, limpbröd-, pann-
kak-, rågbröd- och vetes-deg. -bakt a. daigba• k-
tar [degig inuti, dåligt gräddad]. -holk s. daig-
hålk m., glt i st.f. -trug. -kränka s. daigkränkå f. 
[ställning för degtråget]. Se ill. -lapp s. daig-
lapp JK(U), [duk att hölja över degen med]. 
-skura s. daigsku'rå f., 'degspade' [att bearbeta 
degen med och ta upp den ur tråget med]. -tråg 

s. n. bf. daigtru' gä [baktråg]. -vatten s. daigvattn 
'vatten som värmes att göra rågbröddeg av'. 

deg a. daigar 	n. daigt, pl. -ä [lat, trög, öm (i 
kroppen), mjuk, vek (om metall)]. Daigar i bai-
ni MK. Han gynnar bläi dainar u daigar (måirar 
i kruppän) MK. Visst kan de var så, att n jär 
läit daigar ällar stäivar i kruppän um mårgmar 
JK. Hännar u tännar bläir daigä (ömma)MK. 
Stäugräis [stuggris] . . de säs um än kal, sum jär 
latar u daigar (sä' de gamblä), sum börr [bara] 
vill sit i stäuu u int äidäs äut, hälst um ä jär 
ovädar JK. Dän sum va daigar (sma-latar) u int 
kund sla si äut u ha jamt arbetä . . di var fattiä 
JK. De jär så. daigt u äuslt [om metall?] MK. 
-bent a. daigbaintar, -baint, pl. -baintä, 'ömfo-
tad'. När n skall plöig i stainu jård me stäutar 
ällar russ, sum int har sko undar si, så bläir di 
daigbaintä, u sam så, när di skall ga pa vat [vå-
ta] nöibronä [nygrusade] vägar JK. Analys ko-
nar, di var så. daigbaintä, sått di mästn bihövd 
akä, när di skudd flyttäs MK. -tänt a. daigtän-
tar, -tänt, 'ömtänt'. Nå har ja jet så mik säur 
lindbär [lingon], sått ja har blitt daigtäntar. Av 
frukt (äppäl, lindbär, blåbär, rips . . ), när n je-
tar mik av de, så bläir n daigtäntar. 

degig a. daigur, n. daigut JK(U). 1) 'full med deg'. 
2) = dainut, se degnig a. 

(?)degn a. dar nar [= d eg a.]. Dainar u daigar 
(måirar i kruppän) MK. [Trol. blandat av dai-
gar och dainur (degnig)]. -bakt p.a. dainba•kt 
'segt, stålbakat bröd'. 

degnig a. f. dainu, n. dainut, pl. -uä [degig, deg-
bakad, seg]. Sedi [säden] matt ha känning av ti 
var sprungi, för bröiä jär så dainut JK. Dainut 
mjöl MK. Dainut bröi = degigt o. ldaisut MK. 
I fjord så var di flintuä u dainuä, o pärår [vår 
potatis] JK. 

dejlig a. dägli, 'dejelig'. 
del s. dail m., bf. dailn, pl. dailar. 1) [del av det 

hela, stycke, parti]. Träivärkä pa spitsplogän jär 
täu dailar: drekti u kvistn JK. Väisn [visen] hai-
tar dän dailn av kvistn, sum . . JK. Lambi har 
mästn sam dailar älla namn pa dailar sum nauti 
JK. Int täiändä dailn mot förr JK. 2) [obestämd 
mängd]. Än dail haldar säin stäuår för goä (till 
laikstäuår) OL. .De händäd iblant, att n dail 
giftäd si, ner di var så ung', att . . OL. De jär n 
dail arbetsfålk, sum har tänkt pa dän sakän OL. 
Um di hadd tårgdagar pa Stang malm u i Häms 
var ann'n månä, så skudd ä bläi än go dail bät-
tar för uss JK. Fingrä har blitt n go dail bättar 
fö mi JK. Pa När tyckar ja de jär n läitn dail 
bättar JK. Ha först,ar än hail dail sakar, sum 
än talar till na um JK. Än stor dail har int fat 
sat Isått] a end känn vaitä u sumt int någänting 
ryg JK. Mästn dailn [se mest a. superl.]. 3) [sak, 
ting, omständighet]. De jär hit för följänstis 



delgiva 	 105 
	

den 

skuld, sum än [han] jär me i stöirlsn, äutn för 
dän dail, att någän skall varä JK. Män för all 
dail (ropt astumor till Allä), gi gräisn gillt JK. 
4) [andel, lott], 'gårdsdel'. U så pa snåikastning 
igän, män da gick A. ste [åstad] ainsummän u 
tyckt, att han kund svar för min dail JK. Int 
vill han han banungä, surn int han har dail äi JK. 
Arbetskalar .. vidd ha dail i allmänningän JK. 
Fäifabbror [Fie farbror] han to äut dail fran 
Kauparä MK. Bärta .. to sin dailn mä si i fran 
Andasä JK. Hämmor . . de jär dailt nå i flair 
dailar u flair partar JK. Bygg' pa Snausrä. dailn 
OL. Han har n läitn dail bi Bjärgäs OL. Ättar 
sum n da har stor dailar (= garsdailar) till, skall 
n ha na (ett fattighjon) i mang dagar MK. 5) 
[i uttr.] Ja för min dail sättar int alltut tro till 
sån där ovädartäckän JK. Ja far säg att ja för 
min dail har äutmärkt go hälså nå igän. Vör för 
o [vår] dail far tack' så mikä JK. Jfr an-, bak-, 
fjärde-, fram-, för-, gårds-, hemmans-, kropps-, 
kvarters-, löps-, nack-, ner-, nionde-, sextonde-, 
sjätte-, tionde-, tredje- och åttonde-del samt all-
och fram-deles. -giva v. dailgi• , sup. dailgi't,-gitt, 
p. pf. n. dailgitt. De har kumm för mi än oför-
nuftur ta nk'  kanskä, sum ja skall dailgi L. JK. 
Han har ännu int . . dailgitt skiftäslagä äutslagä 
JK. -taga v. dailta', ipf. -tåu, sup. -tal. Um vör 
skudd dailta i unclarhaldä av vägar JK. Um han 
da vill dailta i laikän JK. -vis adv. dailväis. Ry-
gän [rågen] sträv(d) någlundä u dailväis vaitn 
JK. Ännu jär int puppälpäiln [poppeln] ret tår-
rar, män dailväis MK. -ägare s. dailaigarä, pl. 
-aigrar JK(U). Jfr skiftes-delägare. 

dela v. dailä, dail [ap.], pr. -ar, ipf. dailäd, dailt 
[ap.], sup. dailt, pass. dailäs, ipf. daildäs, p. pf. 
daildar 	(sundar)dailtar, dailn, f. daili, n. 
dailt (si), dail si, (av)dailä, pl. dailnä, dailt 
Kassn [kassan] skudd dailäs ättar hämmäntal 
JK. De där släkdöiar [tångtäktema] jär int dail-
nä ti var u en bond . . äutn jär ihop, män ja vait 
pa När at Hörtä jär di dailt till var u en bon-
dä av lansmätarä JK. Nå har var u en . . fat sitt 
da dailäs de igän, t. äks. E. u D. dailar börr [ba-
ra] sitt styck mitt i täu JK. Allt um längä, så jär 
nå släku daili JK. K. [lantmätaren] har dailt så 
jäklut, att ä jär knafft en endä, sum har fat nå-
gän end bit skog igän JK. Dän gardn han jär 
dailn imillum sysku OL. Um de var täu sårkar, 
så dailt di gardn mitt i täu bäggi täu u byggning-
än u häusi me JK. Han hadd dailt de ti gardn, 
hadd n de' MK. All vägar skall nå dailäs u jär 
begärt si landsmätare pa [näml. underhållet] JK. 
Gardn har nå blitt dailn el. dailt; håiä jär nå 
dail si [delat]MK. — Särsk. förb. Släkdöiän 
jär avdailn mitt um pa JK. Dän dailn jär av-
dailtar ti mi JK. Släku jär nå avdailt si, sått n 
kan fa vick styck än vill JK. — Akan [åkern] 

blai daildar ifran [vid skiftet] MK. Di slo si 
ihop flairä u daild de ifran si, när di fick haim 
brännväinsankan JK(U). Tvist' um någ allmän-
ning, sum di hadd blitt frandailtä OL. — Di 
dalat in skogstyckä i hundrä pärkar JK. När 
vör kåm in, u vör skudd dailäs in i plutonar . . 
JK. Hall läikprusässn, sum jär så indailtar, att 
n fäir styckän gar för' u singar OL. — De jär 
ännu ti fa säi, där n [stenen] nå liggar sundar-
dailtar ällar sundarsprängän JK. — Så har var 
u en sin täunbit [gärdsgårdsbit] till undarhaldä, 
u dän jär uppdailn ättar jårdviddn MK. — Me 
sam' raisu så dailäd ja all allnackår äut JK. E. 
sat där, män han dailt int pänningar äut självar, 
äutn de var än annar bokhållarä . . sum gärd ä 
JK. Nä ja kåm ör körku u äut pa körkvalln u 
påstn daildäs äut . . JK. Jfr byta samt in- o. till-
dela. 

delas v. dailäs [(dep.), dela]. Dailäs um rovä [de-
la rovet] JK. "Da kan ja fa kaup a jaus av ung-
mor". — "Ja, de kan vör dailäs at". MK. 

dele s.1 dilä 	m., bf. di-In 	'kvicket, kär- 
nan i djurs horn' [även i hovar och klövar], äi 
hånn, stäutklauar u russbain, mitt i hoi MK. 
De bagghånnä sitar diln äi JK. De jär n dilä, 
sum har sit äi a stäut- el. kohånn JK. 

dele s.2 pl. di•lar -. De sum haldäd ihop graip-
hånni pa träigraipar, de kalldäs för dilar, sum-
bli sägd nyklar MK. 

delirium s. diläirium, file•rium. 
delning s. dailniog f., bf. -i. De har int vart någ 
nöi dailning pa någ smavägar nå ättar lag' skif-
tä JK. Jfr av-, tun- och väg-delning. 

dels konj. adv. adv. dails. Ja har skutt skriv för 
läng sinä, män dails har ja int vart riktut ras-
kar . . u dails har ja int hatt täid JK. Vör jär 
tvungnä ti sälä, för dails skall ja pråmpt ha 
pänningar, u dails kan vör hit föid allihop JK. 
I möiri fick vör väl fodar, för dails va de väl 
[rikligt] pa*, u så va de tårrt all stans, sått n kund 
fa sia alltihop JK. I kvälls blai de int någ skriv-
ning av, för dails va jag tråttar . . u så sat H. 
jär a lagli stund . . u pratäd JK. 

den pron. o. art., m.o.f. dänn, dän, gen. däns, f. 
de• , de, n.de. , de, ä (efter dental, se h i n pron.) 
pl. di, de*, de, gen. dairäs, ack. daim, dum. Dän 
användes såsom självständigt demonstrativt o. 
determinativt pron. i m. o. f., som förenat i m.; 
de användes i fem. som förenat, i n. som själv-
ständigt o. förenat; di i pl. självst., de i pl. för-
enat; daim användes som personligt o. demon-
strativt pron. som objekt, såsom determinativt 
även som subjekt. Såsom bestämd fristående ar-
tikel användes i m. dän, if. de, i n. de, i pl. de 
(ev. di). A. demonstrativt. 1) mask. a) självst. 
Gogsn han har gard bäi Fäiä, u han far kast 
[skotta snö] för dän jär i o [vårt] ploglagä JK. 
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De var nå någ um matn de, u där kund nuck var 
mair ti säg um dän OL. Di hadd fat n harä, u 
dän skudd di kok u jet upp um kväldn JK. Än 
handlarä . . hadd kaupt n Albionplog, dän fick 
ja lan av han JK(U). Pa de väisä halda n bäi, ti 
däss n träffar de fingrä, sum nyti liggar undar, 
u dän [:nöten] far n [får man] JK. b) förenat. 
Ja ja, de var dän täidn de, dän täidn han jär nå 
förbäi OL. Dän sårtns plog jär ännu i bräuk JK. 
U därme så blai de int gärt någ mair dän dagän 
JK. Ja, sått ä jär a gammält fä i dän vägän [i det 
avseendet] JK. Dän sidn livar ännu i dän dag 
läikväl JK. Sum ännu jä ordspråk ättar i dän 
dag JK. Da kåm ja ti . . fråg ättar dän Adolf P. 
me hans botning u . . JK. De frästar augu för-
baskat ti ga u käik pa dän väit snåiän JK(U). 2) 
fem. a) självst. J:s mor dän minns ja ännu JK. 
Ja maint att de ännu skudd var am n päikå till, 
män dän minns ja int va ha hait JK. Läit därät-
tar så fick ha si a dotar, u dän sägd A., att han 
var far till OL. Da var vör äut pa När me a 
so ti galt, u dän skudd vör kåir ättar i dag JK. 
Hald äi [hålla i] myssu, att n int fö(r)lorar dänn 
JK. Stäuu [stugan] dän har han lag i åming ain-
sammän dän OL. En skall bjär kartu, han har 
dän ti svar för JK. De kaffipannu, dän skudd 
vör ha hatt ste [bort] u förtinä [förtenna] OL. 
Färdi ti Jaugan dän blai nerslagi [inställd] dän 
MK. b) förenat. De frågu kan ja int besvarä JK. 
De koi ha gick gald i fjor OL. I blant i de sokni 
u i blant i dän JK. Där äi de möri hadd en blitt 
begravän JK. Ha jär så fäin u grann de bräudi 
JK(U). 3) neutr. a) självst. Någu kyld um dagän, 
de kan vör just int gräm uss um de i [inte] JK. 
När russi jär så stubbrumpä, de säir aldri någ 
vackat äut JK. Ha bad . . att a skudd fa lug 
[lov] u ga där upp . . Jå, de fick a da lug JK. 
Um di dåir, så säs de, att de' de var nuck än bra 
letlaik för daim de OL. Vattn de kanst du gänn 
fa de, för de kan ja börr [bara] häll mair i gröitu 
JK. Pänningar, de jär hit ti fas [att fås] JK. Däit, 
de har dän stain'n sinkä [sjunkit] JK. Me de åir 
[örat] tyckäs de, sum um di int vill håirä, män 
de far di gär va di vill JK. Daim sum de gär, tår 
ha skäl där till JK. U sägd de var bäst, att n de 
gärdä JK. De gick förbannat så tungt . . när 
slepskoän skudd i ginum täuår [tuvorna], u 
när han de skuddä, så. bräukäd vörr .. vrål u 
hål pa stäutar JK(U). Jå, de kan ja väl gär de, 
sägd drängän. — ["Det", ibland om personen] 
De (=Maja) haldä äi u drog pa de räivu [räf-
san] MK. b) förenat. De ganä, de skudd ha vart 
äutkokä OL. Funder' äut, va de kund var i de 
brevä OL. Kräki di skudd ga 	u valträ i de 
stainbuldrä OL. Var de' de nöi pännu da? 4) 
plur. a) självst. Daim (tigli), sam ha rimnä, daim 
draupa de ner iginum, daim sum jär undasträik- 

nä [understrukna], di haldar di MK. Kånnska-
lar [kornskalen] daim sålläd di ifran mjölä OL. 
Så Uni da täidningar, u daim läst ja iginum JK. 
Kräki . . daim var di för oskaplit fäaktuä mot 
JK. Päikbani [flickebamen] frågd da ättar, um 
de var flair än daim, sum hadd fat sändningar 
ifran M. JK. b) förenat. De bani di blai kristnä 
[döpta] i fylg di OL. Ja de var ingän av de da-
gar fagat hail dagar JK. Pa de dagar plögäd vör 
upp hall fjärd tunnland JK. Fullpacknä var de 
sjussar neräi, u de var int stort bättar uppa OL. 
Ja har grund pa ti int nytt de harvlar mair JK. 
Dän där nackskräuän . . än skräu av jan, de 
finns u daim, sum har de skräuar [de där skru-
varna] av malm ällar mässing OL. De frågår jär 
väl int go ti besvar, tänkar ja JK. När de hällar 
[de där hällarna] fick ligg upp i soli läitä, da 
smältäd di sundar JK. De russi, di jär så viluä 
[villiga] så . . OL. Di gick ste [åstad] i mårräs, 
de fålki MK. Di död ung' all träi de sysku JK. 
Ja har ret grund pa , lains [hur] de sma hatar 
kan raid si äi sån fasli sjogang JK. De klain 
hånni [hornen], di haldar väl int så längä JK(U). 
U de skudd da upp yvar de haug bakjauli, så 
iblant fick än häv så . . OL. Ja kan int bigräipä 
lains di (langhalår) kan bärg di (di') sina baini 
MK. De Snausrä russi, di jär da så flatho [flat-
hovade] så . . OL. — B. determinativt. 1) mask. 

självst. Dän sum ror sitar pa framtuftu, u dän 
sum kastar sitar pa skyggä JK. Iblant to di si a 
ryggkast, u dän sum da var svagäst, han damp i 
backän OL. Dän livar ännu, sum säist talt um 
na JK(U). De andrä kaksätti skudd dän skärä, 
sum sat mitt förä JK. Hadd n da int någän an-
nar mässi i ställ för dän sum gick sundar JK. 
Mainingän var dän, att .. JK. Män knäutn jär 
dän, att vör far bättar vägar JK. — Sedi [säden] 
jär däns, sum har amder' jårdi, u jaktretn jär 
däns, sum aigar hännä MK. De hä.ndar iblant . . 
att än räikar dräng u a fatti päikå far tyck' för 
varandrä . . u da jär de vanlit, att däns föräld-
rar, sum jär räikar, jär imot um giftarmålä JK. 
Pa lansmätan kan n int fa gi skuldi i fyst dag [i 
första hand], äutn de jär däns ällar daims, sum 
begära dum JK. Ja ansäir, att däns, sum failä 
jär, ällar där sum failä liggar, bör ha näpst JK. 

förenat. Dän akan, sum vör har ner i ängä, 
dän star för mik vattn pa um ladingar JK. Ja 
minns dän täidn, när ja gynt plögä JK. De läi-
däd [led] at dän täidn, att di skudd bid sletkalar 
OL. Fjortn dagar ättar dän dagän ha var där 
uppä bäi S. JK. För dän dail, att . . [därför, att] 
JK. 2) fem. a) självst. Avsäidu [avigsidan] jär 
dän, sum jär längst ifran raukänn'n [rödkärnan] 
OL. Grindi, de var dän, sum sagbladä sat äi OL. 
Ha va dän, sum int va radlaus JK. Källingi va 
int dän sum va så amodnäs [modlös] JK. b) för- 
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enat. De bräudpäiku, sum hårdäs bräudi till, u 
dän ungmansdrängän, sum håirdäs bräudgum-
män till, di sto längst uppat gradar JK. Um vör 
far behald de jårdi, sum vör ådlar JK. 3) neutr. 
a) självst. Kansk di kund gi, de ja begärdä JK. 
Gu vait allt, de än skall ginumga jär i värdn JK. 
De än hadd lug [lovat], de sto fast OL. Fyst var 
ä de, att fålki i allmänhait var mair okunnuä 
OL. A. u ja hadd kast snåi, ifran de vörr kund 
säi u så ti klucku täi JK. b) förenat. Så fick de 
räumä halt nöistäuu, sum di int bod äi, u de än-
nu till dän dag JK. De rängnä, sum vör da fick. 
de tårkäd ör JK. Nå va de pa de väisä, att . . JK. 
Da fick di mairndails de svarä: ja, ja vait intä 
OL. 4) plur. a) självst. Di sum bryggädä, skudd 
ha tunndrickä . . för sitt bisvär OL. Di, sum da 
var ban, har nå vaks upp OL. Förr da var de så 
gutt um strämming, att di sum int bräukt stran-
di, kund fa hail valar för int' iblant OL. Di, sum 
nå int var mik sundarsjärgnä, daim kund n fa 
lapp' pa vanlit väis OL. Daim, sum jär snäus-
rar, di fräiskar upp si me än präis snäus, u daim 
sum jär tuggrar, di tar si än buss OL. De andrä, 
sum da var gamblarä . . di såväl sum daim sum 
var yngar, di fick sit u vänt, till . . OL. Råttår . . 
di fö'stöirar oskaplit mik för dum, daim sum så 
gär, att di int tar ättar u tråskar sedi me de sna-
rästä JK. De jär fullt av hundar jär i Lau, u 
daim, sum har dum, vill int betal skatt för dum 
fö'stas JK. Um änd int all' kummar ste dän da-
gän . . , äutn de jä någän sum ha' hindar, så kåi-
rar daim ste, sum kan kumm läikväl JK. Va ska 
da daim säg, sum ännu int har fat någät rängn-
stänk JK. Bäst hadd daim, sum kåm någ täilit, 
di kund fa sta u solbäd si där OL. All daim sum 
int gick me i äutdäikningi, di skall lämn jård ti 
kustn [kostnaden] JK. Sin [sedan] pa kväldn . 
kåm all daim sum skudd brakä JK. De var 
daim, sum hadd n 15, 20 lass JK(U). De kan 
nuck var daim (=sådana) sum har de MK. Grä-
nar, sum ha vart fämti äna [alnar] langä, u än-
nu finns de daim, sum star där, sum jä läik så 
stäurä JK. Undar täidn när de löistäs, gick daim 
sum de löistäs förä, int i körkå JK(U). Far 
minns, när di huggd kronaik jär . . män daim, 
sum di da låimädä, huggd daim av, sum var 
aigar' um jårdi JK. Daim [de bräder], sum di 
int bräunädä, di skudd barkäs OL. De var stor 
skillnä pa daim sum bryggäd me, va uppriktuä 
di var OL. Andrä kånstuä ård, sum när pa jär 
makän till daim, sum vör läsar i täidningar JK. 
Jaså, däu jäst en av daim, sum int vill tro, att 
sånt (= trull) finns till JK. b) förenat. De fanns 
de gubbar, sum kund för' sin sigd så väl, att . . 
OL. Allä de pärår sum fålki brännäd brännväin 
av JK. De fanns de böindar, sum hadd nittn 
sväin JK. De gavår, sum drängän fick, de var . . 

JK. De var u de kräk, sum blai sjaukä OL. De 
snåikånni, sum kåm i dag, jälpäd ret upp slid-
vägän JK. — C) personligt. 1) sing. (neutr.). 
Bakningi, de kund ga an, um de blai gärt dagän 
förr än di skudd sia OL. Di hadd n späis där inn 
i sagkamman . de var da int mik likt späis OL. 
Dän kaln, de jär int ti ret si ättar OL. Vägän 
därifrån u ner ti sagi, de var a idlt stainbuldar 
OL. Där äut till måffar u mårmår, de rännar ha 
atminstän hallsti gangar um dagän JK. Så var 
de "krats!", så var plogän sundar JK. De kum-
mar ingän präst fram än gang [i ovädret] JK. 
Bäst de var, så blai de ann' ti bistöir me OL. De 
kund nå ingän vit' så langt föräut, lains de kund 
bläi me vällaikän OL. De var väl täilit var de 
de (att bli kallt) JK. Vör har int kunt fat någ 
vid haim sinä [sedan], äutn de har vör matt 
bränt va vör har kunt JK. De har di nå gat u 
knäd i dän sumpän hail dagän OL. Nå jä de 
däuk si bor [nu har man dukat bord]MK. U så 
jär de slagä el. späikä än hästsko pa ändn JK(U). 
2) plur. a) nom. Ungfar u bruttbondn di hadd 
väl de bäst russi, så att di raid ifran de andrä JK. 
Körkjäuäs kattår, di jäs äut pa vägän u vill 
ha brö di JK. A. u F. kåm haim i skäumningi u 
var iginumvatä u hadd far illä, bad [både] di u 
russi JK. Vör tyckar, att vör frausar, sum har 
vid u go kledas . . va skall di da sägä (de fat-
tige)JK. Di var ingän i körkå [ingen av dem var 
i kyrkan]JK. b) gen. De var så, att Kallä var ner 
bäi dairäs kvänni u maläd u siktäd ainsummän 
JK. Di har sag bredar av till nöi häus, för dai-
räs jär gamblä u åidnä JK. Dairäs källingar, 
dairäs kvinnfålki [kvinnorna i deras hushåll] 
OL. Mori dairäs [deras mor] JK(U). N. u G. 
har vart någ stor slagskämpar i dairäs ungdom 
[i sin ungdom] JK. c) ack. De gick sum ingän-
ting för daim, u da lär de väl int var svårarä 
för någän annar JK. Da skudd storvägar upp 
[röjas upp] vätjä, u de var någ ti gär ti fa daim 
upp, ska ja sägä JK. Män så fick ja tak äi a 
par gamlä byksår . . u så läggd ja daim där, 
sum vattnä rannt in, u så bainä pa daim JK. A. 
rustäd me någ silar u smöiräd daim JK. De var 
ti pluck ihop säin sakar u ställ daim pa visst 
ställä, att n kund fa ret pa dum, ner n skudd ga 
haim OL. Såsum Smiss u flair me daim, sum 
skall ga u knävlä i snåi JK. Dän batn . . di 
hadd tt' drägä [dragit näten], de var Bönd Jo-
han u daim [ = hans kamrater] . . vör kåm i 
land förrn daim läikväl JK. Vör skjautäd äut u 
sigläd i fylg me far u daim (= de andra)JK. 
Ta däu u gi daim de pänningar, ällar ta däu u 
gi dum de pänningar, bigangnäs ymsä, ättar 
sum var u en bäst huksar pa ti sägä OL. Da 
kåm länsmann'n u to dum [svinen], u da fick 
di [ägarna] pung äut, um aigan vidd ha dum, 
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armas så säld n dum JK. Han skudd kå' ir där 
upp ättar ärtar . . , så skudd vör försöik u träsk 
dum JK. Kastäd äut um [ut dem] pa gålvä JK. 
Di hadd bär [bara] ätt dyngn var gang till täurn 
kåm tiddum [till dem] OL. När n plöigar mäd-
dum [med dem] JK(U). — D. obestämt. 1) sing. 
Till dän u dän dagän skall all' ha säin tilldailt 
täunar . . iståndsättnä JK. Ja har bräukt jälp 
dän u dän sia än dag OL. Dän vill ha kyt, u dän 
vill ha väl [mycket] kyt, så de gar an, att de har 
räck så längä OL. Mårmår talt um, att dän hadd 
hatt "fiskän" i armän u sumli i lari u sumli i 
tjåckläggän OL. 2) plur. Dän täidn hadd di gutt 
um stäut, sum di kård me OL. Ufrågd, um de var 
jär, sum di föidäd gaitbuck. "Jå, de jär jär de", 
maint ja pa JK. — E. neutr. i opersonl. konstr. 
el. som inledande partikel. När de vändädäs me 
dän plogän JK. När de jär fyr si [fårat], så sas 
de i millum furi JK. De kund var vackart um da-
gar, män um netamä kund ck bläi kallt OL. I 
går snåislaggäd ä mästn hall dagän . . u i dag pa 
mårgnän haldar de u• pa a stund JK. De jär 
olycklit jär de de, va de jär hallgal sumli vintrar 
me de snåikastningi JK. Var ä da så, att de (ölä) 
var för färskt, så. var ä mik kinkut ti drick av de 
da i solhitn OL. I ladis [i våras] blai G. sängligg-
näs, u blai int någ mair av än, äutn pa summam 
blai de släut me än OL. — De far di späik pa a 
bredä OL. De har di nå gat u knäd i dän sum-
pän hall dagän OL. Ja, de väntäd vör di [dig] 
int i kväld ännu, de i [inte]JK. De laigar int nå-
gän ti lindrut arbetä MK. Da var de ste [åstad] 
så. mang sum kund kummä JK. — F. bestämd 
frist. artikel. Di bor ännu äi dän gamblä bygg-
ningän män skall snart flytt in äi dän nöiä MK. 
Vör kummar förr fram, um vör tar dän lang vä-
gän, för han jär mik bättar ti kåirä MK. Vörr 
sum ännu bigangnar o dän gamblä [vår gamla], 
har inret ä så . . JK. Ja skall prov de nöi räivu 
[räfsan] i mårgå MK. Smiss Kristn Pättars de 
bräun män i ha drägar äi a sån gjård OL. Dairäs 
de yngst päiku, ha jär så langansikt OL. De läilå 
[den lilla], de gamblå [den gamla]MK. Ta häit 
de tjåck bredä, de kummar visst ti passä MK. 
De stäur gäul blåmmår där bäi väggi haitar sol-
sickår MK. De värst böiar [snöbyarna] kåm . . 
JK. De andrä låttaigrar OL. Nä kummar de 
andrä da? Gu vait nä di kummar JK. De gamblä 
sägd alltut . . OL. Da gamblarä fälld sägdä . . 
bankristning OL. De svart lambi skall vör bi-
haldä u säl de väitä OL. — "För det, att", "un-
der det, att", se för o. under prep. — den andre 
pron. dann, dann'n, f. dannu, n. dannä, dann 
[ap.], pl. dandrä, dann etc., se annan pron. — 
den där pron. dän där, dän därä, f. de dä*ru 
[självst.], de dä'r [fören.], n. de där, de därä, 
pl. de där. Me dän där nackskräuän, sum di 

kallar, jär de mik änkält OL. Dän där härm, 
sum talt me L. pa statsjon'n . . var n mik trivli 
u pratnäs härrä JK. Angåändä de där skriv-
ningi . . så kåm ja ti tänk pa, att . . OL. Ja kåm 
haim . . u fick håir u säi de där spittaklä JK. De 
jär int sägt, att de där harvlar begangnäs aisamt 
ti sa me i [inte] JK. Att ä jär han, sum skrivar 
de där historjår pa gåttlänskå JK. Förr sum di 
hadd de där pinnörvi OL. — De var n sån dräi-
stur kal dän därä OL. I höirå [hyra] för allt de 
därä, sum jär dämt, begärd a tåll kronår i mån'n 
JK. Mäin tankar var ännu upptagnä av allt de 
därä OL. De sum hans kånnä [kornet] mäst 
blai åid av, de jär just de därä [näml. mask] OL. 
Ja kummar ti Idag yvar de därä JK. Jfr hissen 
pron. — den ene pron. m. självst. dän ainä, 
den, dain'n, förenat dain [ap.], f. självst. dainu, 
fören. dain [ap.], n. dainä, dain [ap.], se en räkn., 
pron. etc. II. — den här pron. ni. självst. dän 
hä•rn, fören. dän här, f. självst. de häru, -å, 
fören. de här, n. självst. de herrä, fören. de här. 
Skriv in än bit um dän här fråiaffärn JK. De 
häru ha jär prässäis makän till dannu [den and-
ra], (om två klockor) MK. De härå ( =mattu) 
ha tular mik, ha jär därtill skapi MK. De tular 
ännu längä — am n vikå till de häru, förrn vör far 
någ hynswigar MK. Pa de här säidu MK. De 
här yxi ha bäitar int' mair än ha säir MK. Ja 
skall in me de härä, så slippar ja bärg [hysa] pa 
de MK. Skall int gräisn ha de här snart da? MK. 
Jfr hissen pron. 

denne pron. dännä, dänn [ap.?]. Di . . kan fa tänk 
yvar säin gärningar intill dännä dag JK. Ännu i 
dänn dag, se den pron. A. 1) b). 

densamme pron. f. de sam  d, n. de samä, de sa'm 
[all]. I. [utan relation till ngt föreg. el. efterfölj. 
för att beteckna att ngn el. ngt är identisk(t)]. 1) 

subst. anv.] a) [i förb. en o. densamme]. När n 
skall ha örvä kårtarä, så bihöva n int nytt någu 
ann örvslau, um än int vill, el. kan bigangnä si 
av ain u de samå JK(U). När skävän låssnar fran 
tagu el. när tagu låssnar fran skävän — de jär 
ätt u de samä JK. b) [i uttr.] de gär de samä [det 
är likgiltigt, kommer på ett ut]. Ner di nå vidd 
läs nä [tidningen] stöist dailn, så. fick de ga ättar 
rang u värduhait, de fick nå gär de samä, hu-
vudsakän va, att di fick läs nä OL. Um än fick 
någ [:betalt] för de älla int, de gärd de samä JK. 
II. [hänvisande till ngt i det föreg. omtalat under 
framhållande av identiteten med detta]. 1) [i 
subst. any.] a) [i neutr. ersättande en inf. el. hel 
sats]. Ainäsbandar hugga n mästn va sum hälst 
el. pa  andräs mark . . u träffa n aigan, så sär n 
just int någ där um, för han börr [bara] gär de 
samä JK. De andrä gynnar kle a si u ga i säng, 
u da far ja u släut [:att skriva] u gär de samä JK. 
Ja för min dail känna r mi trånar.. u jär snubb- 
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lur u fallar kull i skogän i snåiän, när täiår . . 
tar imot a grain el. någä. Gubbän far bäi Kau-
prä u svärfarsgubbän jär var de sam me, u da. 
gräind ja att dum, u nå gynnar de bläi de sam 
me mi JK. b) [i neutr. föregånget av prep. i tids-
beteckningar, i uttr.] i de sam så rinnar sinn pa 
doktorn OL; me de samä [på samma. gång]. När 
ja var i böin säist u ja gick ifran L. . . gick ja in 
ti fogdn me de samä u fick äutret mitt ärndä där 
JK. Han . . gynt läss pa, en staur i sändar, u pra-
täd me russi me de samä JK. Pa de väisä gick de 
till . . i flair gardar ti fa sitt namn in me de samä 
i bokmärki JK. I ladissedä . . sar n till me de 
samä me raudldövar JK. Raist [reste] haim me 
de samä [i samma stund?] JK. Ill. [med relation 
till en efterfölj. bestämning]. 1) [med syftning 
på en efterfölj. relativsats]. Ja tyckt, att de var 
de samå, sum bräukar ga jär MK. 01 måffars 
dotri hait Kais Majkän, de samå, sum nå haitar 
Masrä Kaisä JK. Råik u tuggä u snäusä pa en 
gang me de sam än drack halvar JK. 2) [med re-
lation till en bestämning inledd med konj. som]. 
De var föskräcklit va än har bråttum u bainar 
av; präsäis de sam sum bain av ällar sam förkla-
ring. 

-dera, se vacken-, var- o. ömse-dera. 
deras-folk s. n. pl. bf. dairäsfålki, dairskilki [fol-
ket i den gården, det hushållet]. När ha da talt 
um de för dairäsfålld ällar måf far u mårmår, da 
sägd di så . . JK. 

desperat a. dispura• tar , f. dispural, pl. -ä, dispu-
ra't [ap.], [arg, förbittrad]. Da kåm provryttan 
stasnäs me bjäldrår pa u va dispuratar, att n int 
kund kumm fram JK. Källingi mäin gynnar bläi 
dispurat pa mi, att ja int kan släck lampu JK. 

dess adv. däss. 1) med komparativ [ju-desto]. Däss 
gamblarä än bläir, däss värr bläir ä ti hald äi 
[hålla i] JK. Mair brännväin u råm di fick, däss 
mair klok u lerd tyckt di si bläi OL. 2) [i för-
bind: från, sedan, till dess]. I torstäs i dann 
[den andra] viku hadd vörr n duktur snåiböi 
sått de har vart goar slidväg fran däss jär äutat, 
tills i går JK. De jär ingu endå so el. gyltå bitäckt 
jär bi uss sin däss JK. Ja matt hald upp me de 
(skrivä), ti däss vän-  nå ha sätt äld i lampu i 
kväld JK. De fa' var, ti däss vör kummar i böin 
[staden] JK. 

desto adv. dästu. Sämmar de jär avdäikä, dästu 
mair förstöirar kyldi u tårkän JK. Dästu gam-
blarä, dästu värr JK. Dästu mair di kund aggerä, 
mak rolit blai de JK(U). 

di-flaska s. däiflaskå f. Nå jär de n hall hopän, 
sum int lättar bani fa sickä [dia], äutn di nyttar 
däiflaskå till dum JK. 

difteri s. diftaräi, diftari• m., bf. diftari•än, dif f-
taräiän JK. Difftaräiän grasserar JK. 

digna s. se lådigs-digna. 
digna v. pr. dionar. A kallasbord, sum dignar av 
retar JK. 

dika v. däikä, däik [ap.], pr. -ar, pass. inf. däikäs, 
p. pf. f. däiki, n. däikä, pl. däiknä. Di kund däik 
möiri nä di viddä JK. Lausmöir förr n ha var 
däiki MK. De jär för dålit däikä (avdäikä) OL. 
Särsk. förb. Ja har nå däik av de, sått nå. be-
höväs de hit däikäs mair JK. Lausmöir var da 
ännu hit avdäiki JK. All släik siländar sum ha' 
ligg i akrar förr . . di jä' ådlädä nå u avdäiknä 
JK. — Daim sum.. vill ha möiri äutdäiki JK. 
Ag, sum vaksäd pa möirar förr, förrn di blai äut-
diilcnii. u ådlädä JK. Jfr täck-dika. 

dike s. däikä n., bf. däikä, pl. däikar, bf. däikar 
JK(U), däiki. Täu styckän kalar har ja laig i 
möiri ti grav däikar JK. Däiki jär n träi kvarter 
ällar a ä'n [aln] djaupä JK. Ypnä däikar [öppna 
diken] JK. De fåisnä [fösade] däikar var braidä, 
atminstn en famn, män hit djaupä, u sIäntäd väl 
[sluttade mycket] JK(U). All gamblä däikar 
skall fylläs u nöi' graväs ällar fåisäs upp i ställä 
JK. De har rängnä i dag, sått de skövar i däiki 
JK. Di matt kåir i däiki [köra (ner) i dikena] 
JK. Jfr avlopps-, gräns-, lång-, ris-, rör-, små-, 
sten-, troder-, tim-, täck- och vägdike. -slgrävare 
s. däiksgra•varä m., pl. däikäsgravrar JK(U). 
Smålänningar . . jär duktuä cläikäsgravrar JK 
(U). -grävning s. däiksgra•vniog f., bf. -i. Han 
har tat imot däikäsgravningi för visst [för en viss 
summa] JK. -jord s. f. bf. däiksjårdi JK(U), [den 
jord, som .är "föst" eller uppgrävd ur ett dike]. 
-kant s. m. bf. däikäs-, däikskantn. Så straik vör 
äut pa vägän me stäutar u vändplog u så sättäd 
vör pa fyst furä bäi däikäskantn u så vändäd vör 
ifran si JK. -mull s. f.bf. däiksmuldi JK, däikäs-
muldi, 'jord som gräves [el. "föses"] upp ur di-
ket'. Däiksmuldi . . fåisäs äut me fåiså JK. -ren 
s. däikäsrain JK f., bf. -i, JK(U), pl. däikäs-, 
däiksrainar JK. A däikäsrain, uppästä kantn av 
däikä at tväri [tegen] JK. Vör skudd säi ättar 
russi u bait me daim där pa däiksrainar i akan 
JK. -torv s. däikästårv JK (ordl.) m. [den torv, 
som gräves upp ur ett dike]. -vall s. m. bf. däiks-
valln, pl. -ar [den jordvall, som uppkastas längs 
diket vid dikesgrävning]. Fåis [fösa] äut däiks-
vallar JK(U). Däiksmuldi el. däiksvalln . . 
skall ligg minst a halv än [aln] ifran däikskantn 
JK. -vatten s. däikäsvattn [vatten i diken]. 
— dik-brink s. däikbriok m., pl. -ar [dikeskant, 
-ren]. De gynt bläi läit gröint pa däikbrinkar 
JK(U). -kant s. ni. bf. däik-kantn. Han haläd 
kull pa däikkantn JK. -lina s. däikläinå f., bf. 
-u [lina som spännes längs jorden och som man 
följer när man "sticker av" diket som skall grä-
vas]. -mull s. däikmuld [= dikesmull]. Um di 
(de gamle) änd gravd däikar, så hadd di hit någå 

4 — Laumdlet IL 
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fåiså [mullskopa] ti fåis däikmuldi äut pa tvä-
rar me JK. 

dikning s. f. bf. däikniygi. Han vill, att vör skall 
ga in i hältn av kustn [kostnaden] för däikningi 
JK. Jfr av-, rör-, täck- o. ut-dikning. 

dikt s. dikt. De var hit ann' än dikt ( = lögn) allt-
ihop MK. 

dikta v. diktä, dikt [ap.], ipf. -tid, sup. dikt [ap.], 
p. pf. . dikti JK(U), [dikta, författa]. Ja kan aldri 
bigräip, va du kanst fa så mik ti skriv um . . äl-
lar u så matt u dikt u jaug än hopar JK. A sånt 
där tal, sum ja har dikt u haldä [författat och 
h'ållit]JK. Historju jär int dikti hall [inte helt 
uppdiktad] JK(U). Särsk. förb. De historju, 
sum ja diktäd ihop säist JK. — De kund ha sta 
u dikt upp a släik raväinå MK. 

dil s. däil JK m., bf. däiln 'dimjölk' [av kvinnor, 
märrar och suggor]. Bani säugäd dän däiln äi si, 
sum var hältn brännväin (under husbehovs-
bränningen) MK. Mjölk däil i åiru [mjölka di-
mjölk i öronen (mot öronvärk)] JK. Di [suggor-
na] kan bläi galtgalnä . . da bläir hit däiln bra 
för gräisar JK(U). 

dill s. dild f. (Anethum graveolens). 
dille s. dillä [delirium]. Han har fat dillä, sär n 

um en sum har fat brännväinsdillerium JK. 
dim a. n. dimt [instängt, lufttätt]. De jär så dimt 

jär innä = instängd luft MK. Till släck äldn 
läggd di yvar pannu, sått de blai dimt, så sluck-
näd de [när man kokade beck] JK(U). 

dimma s. dimbå f., 'dimma, töcken'. De star a 
sån dimbå yvar möiri i kväld JK(U). De råikar 
av jårdi u vattnä, sått de jär a sånn dimbå JK 
(U). Dimbå ällar tjåckå JK. De jär såsum dimbå 
för augu (när de se dåligt) MK. — dim-blink s. 
dimb-bänk JK(U) = när de star a graväit dim-
bå el. tjåckå någjä änar [alnar] fran jårdi i säid-
länt möirar u markar. 

dimpa v. ipf. dimpäd, damp, dammt JK(U). Nå 
damp ja läik ner i hard gålvä JK. Gav än [ho-
nom] a nyp me graini, sått n damp i backän JK. 
Dammt i kull el. dimpäd . . JK(U). 

din pron. dinn, f. däin, n. ditt, pl. däinä. Tvi di 
din fäuling! [säges till vädervirvel] JK(U). Hals 
ti mor däin! MK. Nå gick de hit bättar me mäin 
varpu än de gick me däin MK. 

dingla v. pr. diyglar, ipf. diygläd. Klucku dingläd 
upp i vädrä MK. Gubbar di gick u dingläd me 
vassitt brännväinsbyttä MK. 

dinglig a. dinglur [vinglig]. Dinglur u danglur u 
skranglur MK. 

disig a. disur JK(U), m.o.f. di•su, n. disut JK. 
Molnur u disur luft JK(U). Än jär dosur u tung-
ar . . äi än disu vällaik JK. Tjåckt u disut i luftn 
JK. Disu luft MK. 

disk s. disk m., 'boddisk'. Jfr sko-disk. 

diska v. diskä, disk [ap.]. Vask käri ällar diskä 
JK. — disk-vatten s. diskvattn. Disk- ällar kär-
vattn JK. 

diskurs s. disskuss, diskjuss, pl. diskjussar [dis-
kussion]. Iblant kan de var stor diskjussar ällar 
rislvemingar um de arbet, sum än har för hän-
dar OL. 

diskursa v. ipf. diskjussäd [diskutera]. 
disputera v. dispute• r [ap.], ipf. -äd. De jär sakar 
u ting, sum ja jär för dummar u olerdar äi ti 
disputer um JK. 

dispyt s. dispöit m., pl. -ar. Män än jäklä dispöit 
var de um hundskattpänningar, va di skudd bi-
gangnäs till JK. 

dit adv. däit. Ti sätt däit a jaul [på vagnen] JK. 
Di to u lägd ringän däit igän JK. Män vaim hadd 
gärt ä? Ingän hadd sätt namnä däit OL. Dotri, 
sum blai gift däit [ditgift] JK. När ja kåm däit 
till n, så var de gubbän J. JK. Pa listu har ja hinn 
till "atvarsl", u till däit har de blitt 13 säidår JK. 
I skuggän av de där sma lundar, där hadd värt-
fålki slat si ner . . , däit hadd fålki samblä si OL. 
Int raist fälld just någänting så mik varkän häit 
ällar däit OL. Ja gick ret u grundäd häit u däit 
um dagar, lains de var ställt me L:s OL. Någän 
end' häit u däit JK. — När di nå fick skill av me 
rumpu [fick "rumpan" färdig], så var ä ti ga 
däit, sum di hadd ställt säin sigdar [liar] u säin 
drickbyttar OL. Kansk vidd L. tjän mi äi ti låim 
[lämna] in de, däit de skall OL. För ti fa aiki ti 
fall, däit vör viddä, så hadd vör tug mei uss JK. 
— Stainvastar . . di jär lägd u däitarbetnä av 
fålk JK. Emili var däitbidd [ditbjuden] MK. 
Andrädagän . . da blai all husbondfålk i dairäs 
rotä däitbudnä OL. -åt adv. däitat. De var där 
äut mot storvägän, sum gar uppat astu Lassäs, 
för ja håird di kåm däitat OL. Um L. had någ 
ämd däitat, sum än bor OL. Ja skall . . rip ihop 
än Jakups epistl till jaul, u däitat läidar de snart 
JK. Någ däitat ha' ja hårt, skudd ä ha vart bäi 
H. JK. 

diterst superl. dittastä. Vitt u ha de hittastä älla 
de dittastä. De dittastä jär de sum jär längst ste 

ditt s. ditt [i uttr.] ditt u datt. Kvinnfålki har släut 
me kardår u spinnruckar u star u pratar um ditt 
u datt JK. Ja skrivar vallan ditt ällar datt um 
de, äutn de far vör tal um än anna gang JK. Nå 
pratäs de ditt u datt u väit u bratt um, att . . 
JK. Ditt för datt [svar på. tal]. Ja ga han ditt 
för datt, så han gyttä tigä MK. 

djup s. djaup n., bf. -ä. De kan var ridl [ström-
drag] u mg äut pa djaupä u JK. Nå skall vörr 
söik ta u siglä äut pa djaupä, pa n tåll fjortn 
famnar JK. Raklaidi, de jär hit . . någät . . visst 
djaup JK. Fäugälsnarår kasas . . pa a djaup 
fran en famn till 4-5 famnars vattn JK. När 
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slingu [nätet] jär äutsträckt pa längdi, så sträcka 
n na i ställ pa djaupä MK. Jfr bråd-djup. 

djup a. djaupar, f. djaup, n. djaupt, pl. djaupä, 
djaup [ap.], komp. djauparä, djauprä, superi. 
djaupäst, best. -ästä. Dän dagän fick vör brunn'n 
hall trid än [VA aln] djaupar . . u så a hul mitt 
äi till, sum jär läit djauparä JK. De bröiu ha jär 
duktut djaup OL. Djaup' avlåppskanaler (minst 
a par änar [alnar] djaupä) JK. Gani bindäs nå 
umkring trätt famnar langä u millum 150-160 
maskår djaupä JK. Dubbälnot . . för fl dräg not 
me pa djaupt vattn JK. Ja kåm upp pa Läil rivä, 
sått ja int hadd mair n träi famnar djaupt JK. 
Kyldi gick väl djaupt i jårdi da JK. Djauparä 
vör kan fa plögä, bättar jär de JK. Jär de tån•. 
vädar, da jär spissplogän bäst, för sedi kummar 
djauprä i jårdi JK. De nöiästä u djaupästä noti 
äutat kalvän u de gamblästä u grynnästä noti 
at gailaksar [om notdragning] JK. Bartmäss 
tårkän gar djaupäst i jårdi MK. — De vax ing-
än, sum sägd ällar svard a ård, äutn di börr suc-
käd djaupt allihop JK. Ha var sjauk u Main förr, 
u to de så djaupt, sått a blai vilsi yvar ä JK. — 
Jfr bråd-, knäs- och sko-djup. -garn s. djaupgw n 
n., bf. -ä, pl. =, bf. -i, = vanliä rakgan [se vrak-
garn], sum nyttäs till sätt fast iblant MK. Ja har 
sätt ätt djaupgan u träi grunngan i am n varpå JK. 
Jfr grund-garn. -garnsiströmming s. djaupgan-
strämming m. bf. -vän [strömming som fångats 
med djupgarn]. -gången p.a. djaupgavän [om 
båt]. Ja, visst kan n säg så um än bat, sum flau-
tar djaupt, män int far n håir de i daglit tal: dän 
batn jär ganunäl u tungar u jär "djaupgangän" 
u letar [lättar] si knalt för någän sjöi JK. -hacka 
s. f. pl. djauphackår JK(U). Djauphackår el. 
jårdyksar [att djuphacka nyodling och annan 
besvärlig mark]. -hacka v. djauphackä. -hack-
ning s. djauphacknivg. -het s. djauphait [om fis-
kegarn — se följ.]. -lek s. djauplaik m., bf. -än. 
Nä vör had kast upp (i Diger-rör) a väid grop 
av atminstn fäir änas [alnars] djauplaik JK. De 
jär skillnä pa djauplaikän, sås mäst um gani äl-
lar slingår . . mang maskår n har i var knäut 
OL. -mask s. djaupmack el. tållbaining (Idotea 
entoron). -spåren a. djaupspwrn, ii. djaupspwr 
[ap.], pl. -spwrnä [om väg med djupa hjulspår]. 
Um mårgnar . . da jär de så harklut u djaup-
spur', så att . . JK. Vägar . . bläir värr u värr 
uppkård u djaupspurnä dag me dag JK. -spårig 
a. djaupspwrur, pl. -spu'ruä, -spwru [ap.]. Än 
förbaskad galn väg ti var harklur u djaupspurur 
JK. Storvägar, di ha vart läit djauspuru bål bit-
väis JK. 

djur s. djaur n., pl. =, bf. -i. Sum ätt djaur (dju-
risk)MK. Fiskar u all djaur i sjöiän JK. Nå jär 
ä pa de väisä, att russ u stäutar u kor nå för 
täidn jär äutat aldri har set de där djauri ällar 

gaitar JK. Jfr han-, hon-, hus-, o-, rov-, slakt-, 
tam- och vild-djur. -läkare s. djaur-, djäurlii•ka-
rä m., bf. -an. -plågeri s. djaurplå• garäi n. -vän 
s. Ha matt ha någ sma päikban ti lärä, sum jär 
någ riktuä djaurvännar JK. 

djäkel s. jäkäl - m., bf. jä•kln, jä•klän -, så-
som interj.], pl. jä• klar -. De var n jäkäl ti läs 
tal de [en baddare att läsa tal] MK. Än stäurar 
jäkäl [om en gråsten] JK. De jäklar (lansmätrar) 
di förtjänar dubbält pa de JK. — Jäklän anam-
mä! MK. Jäkln riggerä! JK. Jäklän! nå blai de 
plump i pruttkållä JK. De var jäklän, va nårdn 
blai galn ti stårm' nå JK. De var en, sum skrivd 
jäkln så bra i täidningi . . um de JK. De var u 
jäklän, tyckt ja, att ä int kan hald si fagat än 
hallar dag JK. — Jäklar annackä! JK. Män för 
täusn jäklar, va glåimt ja JK. -skap s. jä• klä-
skw 'p n. [djävulskap, "rackartyg", otyg]. Ja sägd 
int att ja hadd set någä ällar hadd vart äut för 
någ jäkläskap JK. Ovädar me äur [yrväder] u 
jä  klä skap JK. Sedroti säir äutmärkt vackar äut 
i haust, u de söins int, att ä jär någ mack u jäklä-
skap, sum förstöirar na JK. Ja hadd värk un-
dar braustä u kulläik u ont i magän u jäkläskap 
JK. 

djäken interj. jäkän -. De var jäkän så bra JK. 
djäkla oböjl. jäklä. I onstäs hadd vör uss än jäk-
lä sträivar snåikastningsdag JK. Ja, de skall n 
jäldä hopar staur u trodar till JK. U så fick ja 
ak halm ti grindi, sått ja hadd n jäklä täur JK. 
De var a jäklä gärä ti ligg pa plogän u MK. Fisk 
har vör jäklä ont um ännu JK. 

djäklas v. jäkläs JK, ipf. jerklädäs [krångla, brå-
ka]. Jäkläs me de späikuä bredi [de spikiga brä-
derna] JK. 

djäldig a. jäklur JK, f. jäklu JK, n. jä•klut, pl. 
jä•kluä, sup. best. jii•klustä. Jäklut va äutgiftar 
vör har pa halsn jär i Lau JK. Snåi u ovädar har 
vör hatt så jäklut allt i vintar JK. I fam säks täi-
mar sum ja aldri har hatt n tårrar trad pa mi u 
far' jäklut illä JK. De jär jäklut så arbetsamt JK. 
Någlä styckän soknäboar . . de mäst jäkluä äl-
lar sträiduä JK. Stövän [dammet], de var dän 
sum var dän jäklustä JK. De jär just de jäklustä, 
att ja kan int garnter för att ä bläir fullständut 
JK. 

djärv a. djärvar, n. djärft, komp. djärvarä [tilltag-
sen, rask, arbetsam]. De var n riktut raskar djär-
var kal till arbetä bad bäi strand u land JK. Fab-
bror Nils . . han var int så djärvar ti sia si äut u 
arbetä JK. Atminstn så var di mik djärvarä u 
duktuarä i frampärkän än i de andrä soknar jär 
umkring (om lauboar) JK. All kån' nstackar, sum 
lag äutblast kring all jård . . u triddailn kan n 
gänn sägä, ja, de tår väl var någ djärft tilltagä . . 
har bias sin hals i krok [blåst bort] JK. 

djärvas v. djärväs, ipf. -däs. Män kan väl int djär- 
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väs att till u me lägg iss [den här] skuldi pa daim 
JK. De var nuck att han djärvdäs till de MK. 

djävla oböjl. djävlä. De jär a djävlä bo [ett otyg] 
ti grav u arbet äi [om gråsten] JK. Jävlä pännå 
ti släpp bläck! JK. De var a djävlä lyngn JK. 

djävlas v. djävläs, ipf. djävlikläs JK(U). Tretädäs 
u djävlädäs i mot si JK(U). 

djävlig a. djä•vlur, djä•vlu, n. -ut best. djä'vluä, 
sup. djä•vlustä. Da hadd ja n sån förgiftur djäv-
lur tannvärk JK. Så säir int J. äut ti var så djäv-
lu, sum än värkliän jär JK. Så djävlut ainväisä 
kan böindnar var i mot si JK. De jär just de 
djävluä de JK. De var de djävlustä, sum ja har 
gat i ginum JK. 

djävul s. djä• väl, jerväl 	m., bf. jii•vlän 	-, 
svordom], pl. djävlar. Där stämmar hit hand-
lingar . . vickän djäväl sum har gärt galä, vait 
ja intä JK. Nå skall jävlän annammä trumfar fa 
dansä! [om kortspel] JK. Jfr bond-, herre-, små- 
och ärke-djävul. -skap s. 	djävlä-, 
jii•vläska•p n., bf. -ä. Ja har häldar aldri trot att 
ä fanns någ sånt där djävläskap till, män ja har 
självar set u vart äut för slikt pack (trull) JK. 
Ja har fat ont äi än tumm . . de jär väl någ 
handslet u djävläskap, tror ja JK. Dragrussi, 
sum har dras me de där djävälskapä (kvarku) 
längst JK. 

dobben a. dåbbän -, 'svag (om en hund)'. 
dobbra v. dåbbrä [slå, dunka]. Ja har nå stat u 
dåbbrä . . ällar klau [kluvit] stumblar um da-
gän JK. Jäldä saig packar ti klau u dåbbrä pa JK. 
Ga u dåbbrä me stor treskoar pa si (allarma) 
MK. Far han star ännu pa vidbackän u dåbbrar 
pa stumblar hail dagar iginum JK. — Dåbbrä 
pa • duktut me nydu [klubban] MK. Dåbbrä till 
duktut = slå till MK. 

dobbsko s. dåbbsko [på en käpp]. 
dock adv. dåck. A gräishistorjå, sum jär undali, 
män sum dåck jär sanning JK. Syn. [o. vanli-
gast] likväl. 

docka s.1 duckå f., bf. -u, pl. -år. 1) 'docka att 
leka med'. Läil A. sitar u söir kållår u förkäl till 
duckår i kväld JK. U namn skudd ducku ha 
straks um kväldn JK. 2) 'en docka av tråd, silke 
etc.'. Jfr lin-docka. — dock-lapp s. pl. duck-
lappar [lappar till dockkläder, docksäng o.s.v.]. 
-vagga s. duckvaggå MK. 

docka s.2 duckå f., bf. -u, pl. -år. 1) [borrhuvud 
(förr av trä)]. Hallbur: . . skaftä de jär vanlit 
späiburskaft, män därimot så jär de duckå pa, 
sum bum sitar fast äi, u ducku sättäs äi späibur-
skaftä [jfr spik-borr] MK. [Se ill.] 2) [trästycke, 
varmed "årskiden" fästes vid båtrelingen]. De 
skudd sättäs duckår i arskäidi el. i rodrar, u de 
skudd buräs hul i arskäidi, ti sätt duckår äi JK. 
3) pl.tant. duckår, 'hålen vid snickeri; bitarne 
mellan duckår kallas tappar' [om laxning]. 

docka v. duckä i hop JK(U), [sinka, laxa ihop 
(trästycken)]. 

doffel s. dåffäl JK [tygsort. som användes till ka-
vaj] (dåffältråjå), [stortröja] (dåffälsstortråjå) 
[m.m.]. 

doft s. duft n., 'stoft, damm'. Snåiän har rå' ik' så-
sum duft älla fäinästä mjöl JK. De mj0lä var 
fäint sum duft MK. 

dofta v. pr. duftar. De duftar alltut bårt någä (om 
mjöl vid malning). Mjolä duftar äut iginum säc-
kän MK. 

doktor s. dåktar, -år, dåkta m., bf. dåktan, dåk- 
tarn, -dm, pl. dåktrar, dåktorar 	[läkare]. 
Ja frågd n . . um ja skudd söik dåktår för n JK. 
Kanhänd att ja kund slipp u gläid ti dåkta mei 
än JK. Nå i summar har n söikt dåktrar bad i 
Stockholm u annas pa fastlandä JK. Säist "dåk-
tan" jär i Lau i dän vägän, sum botäd sjaukdo-
mar för fålk u kräk me botböinar, döid för 
någti ar sinä JK(U). Jfr hem-, kräk- och russ-
doktor. -spird s. f. bf. dåktasfärdi JK [resa för 
att hämta läkarn]. -hjälp dåktasjälp JK [läkar-
hjälp]. -väg s. dåktasvii.g. De vara gammäl klok 
källing . . sum svard för ti var jårdgummå u alls 
hit hadd någ lerdom i dåktasväg JK. 

doktorera v. dåktrerä 	dåktre'r [ap.], pres. 
-ar [bota]. Han skudd ti X. u dåktrer si MK. 

doktori s. dåktaräi n., bf. -ä [läkekonst, botning]. 
Än stor dail av dum bidrägäd än dail dummä 
landsboar me sitt dålctaräi [om "botkäringar"] 
JK(U). 

doktorment s. pl. dåktarmäntar, dåktamäntar 
'medikamenter'. Han fick någ dåktarmäntar 
sum än skudd ta in OL. 

dolk s. dållå MK, se tjock-dolla. 
dom s. dåum m., bf. -än. 1) 'utslag vid någon av 

rätterna'. Ja skall till håvretn u låis n dom JK. 
När domän kåm, så vant vör u fick aldri plikt a 
örä JK. 2) [yttersta domen]. De jär a kårs äi 
Buss, de skudd fall kull 3 gangar, u trid gangän, 
da blai de dom MK. Di har spåt, att ä skudd 
bläi dom så längä, män ännu har ä hit bläit någ 
av (= världens ände) JK. Allt gull u silvar, de 
skall upp fyst u sin bläir de dom MK. De var 
galnä banungar ti ras u buldrä, de hårdäs sum 
um de skudd bläi dom JK. 3) [dom i pantlek]. 
Doman gir fyst pantaigan dom. Domar var av 
otali slag JK(U). 4) [hårt omdöme]. Da fick vör 
domän yvar uss av källingar JK. 5) [i förstär-
kande uttr.]. Aldri i värdns (el. värsns) dom har 
ja hårt värrä = aldrig någonsin JK. 6) [i uttr.] 
De gär en dom = gör detsamma, se don s. Jfr 
slut-, uppskovs- o. å-dom. -dag s. damdag. All 
skattar skall upp till domdag MK. Däu gart 
[går] i skogän u lanar maurår [lånar myror] till 
domdag av maurkungän JK. -lösning s. f. bf. 
deiumlöisniogi [lösen av domstolsutslag]. -stol s. 
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dåumståul m., bf. -n. Guss domstol MK. De var 
änd upp bäi höigst domstoln bäi kungs, män de 
jälpt intä . . daim sum klagäd förloräd JK. 

-dom suffix jfr t.ex. barn-, fattig-, klok-, känne-, 
lär-, lön-, nå-, sjuk-, spå- o. ung-dom. 

domare s. dåumarä m. När ä int jär någän åkla-
garä, så jär ä ingän domarä JK. [Spec.: domare 
i pantlekar]. Doman gir fyst pantaigan dom JK 
(U). 

domdera v. dåmde'rä, dåmder [ap.], dårmde'rä, 
dumderä, drumderä, pr. dåmde'rar, ipf. dån-
de'rdä, dånderd [ap.], dårmde•räd, 'träta o. 
svärja o. vara arg'. Dåmder u svärä MK. Va 
gart du u dåmderar u svärar yvar? Ja gar u dåm-
derar me källingar um dagän JK. Nils gick u 
dårmderäd i fyllu u villu JK. A.K. . . prussässäd 
u dårmderäd mot förmyndrar u flairä JK. Att ä 
va trull sum dånderdä um nati . . JK. Sumli 
dånderd u svärdä JK. 

dom-kraft s. däunkraft [!], domkraft (icke don-) 
MK. Sånn stäur stam, di ska tas me däunkraft 
OL. 

dom-kyrka s. dåumkörkå f. 
domna v. dumnä, duynä, ipf. -tid, [i förb.]. Da 
matt ja kast mi kull pa a säng, u da dungnäd ja 
så där av någät kvart JK. — Bainä dumnäd hårt 
MK. — Ja lag väl i sängi, män ja visst aldri, um 
ja dungnäd till någän gang JK. 

domt s. se dont. 
don s. don JK [dåun]. Don ättar pärson, sum de 
haitar JK. Förrästn gär de mi en don, [gör mig 
detsamma] va di haitar JK. Jfr dont s. 

doning s. pl. doning JK m., pl. auniygar. 1) 'red-
skap o. verktyg av vad slag som helst'. Än smid 
han har läikväl döir [dyra] doningar MK. Nå-
gän kåni me än sak el. någän doning till n, sum 
än vidd ha lagän JK. Så har ja rust i snickabodi 
u gärt träisko u lag upp någ doningar JK. All 
doningar, sum lag äi än [i båten], såsum fotsku-
tår, arar, rorä u rorstakän had slat ör n [sla-
git(s) ur den] JK. 2) [spec.: könsdelar]. Än svar-
tar (kalv) me väitar skallä, makän till Jörn [en 
tjur], u sum u• har sam doningar JK. Doningar, 
sum soar u galtar har, jär de sam namn pa sum 
stäutar u kor u baggar u eiar JK. När di kåm i 
säng . . u när han gynt anstalt um na me do-
ningar JK(U). Jfr bruks-, fastsättnings-, fiske-
båts-, mangel-, sko-, skomakare-, skriv-, slå-, 
smed-, snickar-, sten-, storbåts-, strand-, torsk-, 
treronings-, träsko-, ugns- och vrak-doning. 
-smula s. detuniygsmu•lå f. Batbyggan han sägd 
de, um han skudd gär de alltihop me var do-
ningsmulå u va ivist a grand . . så va de omöig-
lit ti gär ä fö bätta präis JK. 

donkig a. n. dåykut [stötigt, om häst som springer 
tungt med korta steg o. klampar i hårt, fast det 
ej går fort] HG. De var faslit, va dän hästn rän- 

nar dånkut (= hardtravän) — tungt JK. 
dont s. dåunt, dåumt n., bf. dåumtä [(strand)-red-
skap]. När n skall sätt' dont, da far n ha raidå 
pa märkar da MK. De var int nuck me ti lapp 
gani, slingår skudd u• skjautäs, till n skudd ti 
strand, för ti fa någ nöi gan mässi, för annas gick 
de äut me domtä OL. Aldri domtä tårkar MK. 
Jfr ben-, egg-, fastsättnings-, kör-, sel-, strand-
och åk-dont. 

dop s. dåup n. Jfr barn-dop. -vatten s. n. bf. dåup-
vattnä. Ja mainar, att ja har hårt, att dopvattnä 
nyttäs ti bot för sjaukdom, da ska n drick de JK. 

dopp s. se pepparrots- o. senaps-dopp. 
doppa v. duppä, dupp [ap.], pr. -ar, ipf. -äd, 
duppt [ap.], sup. duppt, pass. duppäs, ipf. dupp- 
täs OL., p. pf. n. duppä, pl. duppnä. Dupp jaus 
[vid ljusstöpning], däss flair gangar di duppäd 
dum, däss tjåckarä blai di OL. Duppä bi haim- 
färgning . . de strumpår skudd ha vart duppnä, 
de förklä, de skudd ha vart duppä OL. Ganä 
skall duppäs i läimvattn MK. Dupp i gröitu 
jaulaftnän JK. Fisksud [-spad] däugar ti dupp 
bröi u pärär äi JK. Kais Stinä sitar där u duppar 
(i kaffet) MK. Di duppäd bröiä i brännväinä 
JK(U). Särsk. förb. Ja qkall dupp äi kaffibulln 
JK. När ja hadd fat kaffi u halvän äi mi . . u 
duppt äi a skårpå . . da tackt ja så mikä u gick 
min väg JK. — Bläir ä da haugar sjogang, da 
duppar lissum tjan'n ner i vattnä JK. De gan 
[garnet] de skall bär [bara] duppäs ner [i färg-
vätskaJOL. 

doppe s. duppä, dupp [ap.] m., bf. -än. 1) 'sås till 
fisk, kött el. d.' Duppä, de kalläs sånt för, sum 
än flyttar i ställ för sås ti pärär [potatis], pär- 
duppä, mjölkduppä, koktar duppä, kytduppä 
o.s.v. OL. Kanhänd att duppän (såsen) var fö 
lensaltar? MK. 2) 'dricka el. mjölk att doppa 
gröten i'. U så jaulölä pa borä, u um de jä kargt 
um mjölk, så fa de [ölet] nyttäs i ställ fö lupp ti 
gråitn me läit säirap äi JK. Jfr fisk-, jordpär-, 
kött-, mjöl-, pär- o. ättik-doppe. — dopp-skål s. 
duppskå'l, 'sås-skål'. 

dorma v. dårmä, dårm [ap.], ipf. -äd [bullra, 
väsnas, gorma, bråka]. Ha sväräd u dårmäd 
yvar all ting MK. Fast ja int var så dummar u 
gick u dårmäd u gårmäd där pa statsjon'n JK. 
Klucku fäir fäm . . da var de ti dårm pa sårkar 
u päikår, att di skudd upp u gi kräki JK. Iblant 
da dårmar ja ret me dum, män di huksar int 
längä JK. Hail församlingän dårmäd i avkled-
ning,sräumä JK. Särsk. förb. Dårm av håi = 
ivrigt slå av [hö]MK. Vör har vart ner i äng u 
dårm av håi MK. — Dårmä kring = allarmä u 
väsnäs MK. Ha.. gick i prästgardn u dårmäd 
kring där MK. — Dårmä till = slå till MK. — 
Män skudd vörr pa haid . . da dårmäd han upp 
uss kluck-u 4-5 um mårgnar JK. 
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dom s. dåurn m., pl. domnar JK(U), [oskaftad 
(hål)stamp]. Stor runtar dom ti gär hailbussar 
pa [hela hjulbössor]. [Fyrkantig d:o] ti sia fäir-
kantuä hul MK. Jfr buss-, rund- o. yx-dom. — 
dor(n)-hål s. n.pl.bf. dorhuli JK(U), [hålen i 
smidstädet]. 

Dorotea n. pr. Dorti JK, dän 6:te Fibbavarus 
[6/2]. Bäi Dortitäidn kilar mäst snåiän, star de i 
säibillä el. bondpratiku, u i dag så jär de n hisk-
lir äur JK. 

dosa s. dåuså f., bf. -u, pl. -år [vanl. = snusdosa]. 
De var int ret välgärt, um än int lätt dosu ga 
lagä runt. Dalin sum var snäusrar, di skudd där-
till ha läit snäus i dosu OL. Da fick di si a doså 
snäus OL. Ja gick ifran mäin dosu MK. Jfr 
gåv-, horn-, silver-, skör-, snus- o. spel-dosa. 
dos-lock s. dåuslu• k. 

dosig a. dåusur, f. dåusu, best. -uä 'dåsig'. Än jär 
dosur u tungar ällar oäinu u tråttar äi än sån 
disu vällaik JK. Ont i hud u all krupp . . u än 
har gat dosu u bad duän [duven] u hallduän, u 
ja tror, att de har iss dosuä vällaikän skuldi till 
JK. Läil A. har vart läit klain . . i någlä da-
gar . . ha har vart så där sjaudu [gnällig] u frus-
tu u set så där dosu äut i augu JK. Ha jär så do-
su u svämnu JK. 

doss s. dus m., bf. du-sn, n., bf. du-sä [sågspån; 
det skrovliga på ohyvlade bräder; boss av halm 
o.d.]. Sagdus u halmdus, sånt sum jär sundar-
smy1' u sundarmalä, de kalläs för dus; de blai 
bär någ dus, de jär fäint sum dus OL. Kånnä 
[kornet], välsingnä, sum jär smat sum dus ällar 
int stort längar än fingrä, sumt av ä JK. Bredi 
jär nå sag,nä [sågade], män ja tror int, att di 
skall hyvläs, äutn di lättar nuck dusn sit pa MK. 
Skrubbhyväl . . ti skrubb av dusä me MK. Jfr 
halm- och sågdoss. 

dossig a. dusur JK [smulig, bossig]. När sänghal-
män bläir dusur u sundaliggän [sönderlegad] 
JK(U). 

dost s. dåst m., bf. -n [tapp, knippa (av gräs, hår 
m.m.)]. Än dåst halm, håi, läin älla va sum hälst 
MK. Än dåst mäirian [mejram] MK. De jär n 
gröinar dåst häit u däit, mm int jä riktut tårrar 
(om höet i ett braidä) MK. När n snärvar sma-
snarår, sita n pa n stol, me n dåst rumphår 
[svanstagel] . . undar armän JK. Han had n läitn 
dåst unda käpän [skäggtofs under hakan] MK. 
Jfr hår-, mejrams-, russhår- och småsnar-dost. 
-vis adv. dåstväis [i knippen]. Mäirian [mejram], 
de jär dåstväis MK. 

dostig a. se grön-dostig. 
dotter s. dåutar f., bf. dåutri, gen. dåutris, pl. 
döitrar. Någät år därättar så fick än si a dotar 
OL. H:s dotar Lisä JK. Oläs dotri Manda JK. 
01 måffars dotri hait Kais-Majkän JK. Så had 
han .. sjuss ätta si . . ifran Smiss 1 Löiä, där 

sum än har säin dotri gift JK. Jär um dagän så 
skudd dotri hännäs ällar ungmor ga bårt a ärn-
dä JK. Alstrumsmors dotris hin [man] MK. 
Jakå har täu döitrar, u de älstå blai nå gift JK. 
Jfr bond-, styv- och syster-dotter. -dotter f. bf. 
dåutadåutri. De jä däin dotadotri jå MK. -son s. 
dotasun JK(U). 

drabba v. drabbä, pr. -ar, ipf. -äd, sup. drabb 
[ap.]. De drabbar var u en, när a trakt bläir 
skoglaus JK. Kauprä-kalar tyckt, att de var n 
jäklä kustnä, sum drabbäd dum JK. 

drag s. dra' g n., bf. dragä JK(U), pl. dra-g. 1) 
[draginrättning på plog]. Dragä el. draginret-
ningi sitar i ändn pa drekti JK(U). 2) 'kil' [som 
slogs in i den rem, som höll lien vid örvet], drag 
u rem, rem u drag, i gamla dagar i st. f. skruv. 
Sigdn [lien] sättäd di pa örvnackän i ställ för 
nackskräu me a lädar(r)em u än träikäil, sum 
hait drag u rem JK. 3) [släng, slag]. Så fick än 
si a drag av käppän JK. För de fyst så fick a 
någlä drag undar åiru av än JK. Han dörgäd 
till ätt yp' drag = slog till med väldig kraft MK. 
Dän sum har yksi, huggar a yp' drag . . sått n 
(stuckän) rimnar i ändn JK. 4) [vind, fläkt]. Nätt 
u jamt så mik drag, sått äldn brannt JK. Ja mai-
nar, att n int tald allt drag u all kyld i nöistäuu 
[nystugan] JK. Otet u drag all stans JK. U så ha 
vör lag till älla(r) tet [tätat] till all drag u rimnår 
JK. 5) [anpassning av stockar el. av spikar vid 
fogning]. Helhuli [plugghålen] . . skall buräs pa 
drag, d.v.s. att di hit pressäis skall buräs läik 
imot si bäggi styckar, äutn så, att helar kummar 
ti dräg ändar imot si i haki [haken] JK(U). Nå 
tängar vör intä äutn slar späikar pa drag (= pa 
snitt [snett]) MK. Än späik slar n äi pa drag t. 
äks. när n läggar gålv ällar luft in, u än skall ha 
plögningi ti dräg ihop JK. 6) [binas insamling av 
honung (biodi.)]. Gutt drag, dålit drag JK(U). 
Jfr av-, bi-, före-, kvick-, käll-, tan- o. vatten-
drag. -fri a. n. dra-  gfritt, -fräit. De, sum än tor-
kar toä [linet] äi jär tet ällar när pa dragfritt JK. 

draga v. 	dräg [ap.], dra- , pr. drä• ga(r), 
dra'r, ipf. dråug, dråu, dmägäd, drä-gd, 2p. 
dråu(g)st, sup. dru g [ap.], pass. drä-gäs, dra-s, 
pr. drei-gäs, drav, ipf. dråugs, sup. drä-gäs, 
dras, dra-ts, p.pf. dru-gän, f. dru-gi, (a-v)-
drä-gi, n. (bäi)dru• gä,dru- glap],(av)drägä, pl. 
driv gnä, drä-gnä, imperat. dräg. I. [förflytta]. 
A. [från en plats till en annan] De var så dåli 
väg, att russi int kund bat bäi u drägä [orka dra] 
MK. Vör har träl russ, sum kan drägä JK. Smiss  
Kristn Pättars de bräun män, ha drägar äi a sån 
gjård, sum di har nytt förr i värdn OL. Di (rus-
si) drog si fran andn me gjårdar MK. Iblant så 
drog än kal u• storstraklu JK. Dän hästn han 
har drug ti hygar han OL. Skolbani hadd drug 
na [dragit henne] pa än kälkä  JK. Viln [viljan] 
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drägar lassä. Dräg ti häus [skaffa till huset, hem-
met] JK. ISpec.:] 1) [draga upp fiskegarn o.d. ur 
sjön]. När ä jär mik sank u sträivt ti drägä, böi-
tar mill-kaln u bak-kaln um me drägä u drägar 
fö de mäst vassi halv raki [halva garnräckan 
var] JK. I Närkväiki ällar Austarväiki där drä-
gar di me flair notar OL. Ja, än drägar tåsk jär 
äutförä fran täu träi famnar djaupt till yvar tju-
gå JK. Um än drägar ättar säik, har n väldut 
lang taugar JK. Dän sum drägar sitar pa skyggä 
u drägar anglår pa än angälkimb u drägar flun-
drår pa krokar JK. De jär bäst att vör tar u drä-
gar (näten) JK. Da dräga n taug [då drar man 
upp tögen (slutar att "torska")] JK(U). Da to 
ja u drog taug u rod sudar äi än bit, sått ja fick 
hallfämt [41A] famn, där to tåskän ret bra igän, 
sått ja drog umkring än stäig [en tjog] JK. De 
var en hat till sum lag ändräum nerför uss, sum 
drägäd me JK. Nå hadd di vart ste [åstad] u 
drug snarår u fat n brokveling JK. Tåskanglår 
skall baitäs till um kväldar u drägäs um mårg-
nar JK. När vörr da fick gani drugnä . JK. 2) 
[andra objekt]. Allt ättar sum snöirä jär spänt 
el. lackt, så drägar ruckän [spinnrocken]. Ja . . 
matt fäir pa sjäglä, u de kund int fa dräg hailt 
JK. Dräg baini ätta si, ga u dräg pa baini JK(U). 
3) [om fåglar]. Mordkullår drägar i skäum-
ningi JK. — B. [förflytta på en plats]. Så skudd 
n ide svart byksår pa si; daim drog än äutpa de 
gra OL. När ja kåm haim u hadd dräg styvlår 
av mi JK. Ti sit u dräg pa skrubbår el. kardår 
JK. Dräg vaivi [(slipstens)veven] JK(U). Mäns 
di sum bäst drog balkar [snarkade] JK. Han 
hadd da . . drug knäivän [rakkniven] snarvar 
pa rakstrigln JK. Masrä Kais sum drog all ban-
kledar [barnkläder] iginum körknykln [skrock] 
JK. De jär ännu fålk sum har blitt drägnä ginum 
jårdi [skrock]. Dräg åiru tissi [draga öronen åt 
sig] JK. [Lekar:] Dräg bläistrå [dra gränja], 
dräg hank [dra kavle], dräg krokfingar, dräg 
strad [dra strå, (utlottning)]. — När a (klucku) 
int jär drugi, da knäppar a så saktä MK. Gub-
bar . . drog säin spadar [spader] JK. — C. [ryc-
ka, slita, dänga, slå]. De jär så att augu gynnar 
drägä = de gynnar knäip i augu (när man bör-
jar bli sömnig) MK. Än kan fa dräg säin raiduä 
tak [rediga tag (med lien)] OL. Da kan n dra na 
i skalln me a ar el. rorstakän, sått a dampar JK. 
Ja . . drog gamm' filthattn i häusväggi, sått 
vattnä stratt ör n JK. Da drog n hänn a par snöi-
tingar [gav henne ett par örfilar] JK. Um ja gärd 
ret, så drog ja ni skalln me flasku MK. —D. [de-
ponens]. De jär int av de bäst slagä, däu hart fat 
ti drägäs me OL. Råttår jär de värst odjaur, sum 
vör har ti dras me JK. Kvinnfålki drägäs me 
tannvärk bäggi täu JK. De jä hit någ ann n 
snäuå u fököilning, sum a dras me JK. De har 

vart någän sjaukdom, sum han gat u drägäs me 
JK. Ja tror, att ä har vart starkar giktvärk, sum 
a har dras (el. drats) me JK. — E. [draga till sig, 
draga åt]. Dän spä  ikän  drägar intä JK. När sol 
drägar vattn ällar de stickar sån där strålår ner 
imillum sköiar, modar rängn JK. Da sägd ha, 
att läinfråigråit va lenarä u int drog så mikä JK. 
Så fick di si än sup — de var dän sum drog OL. 
— [Om luftdrag]. När vör da kård ifran F., gynt 
ä rängnä läit igän u gynt dräg läit vädar i nårdn 
JK. De drägar för mik in ginum duri MK. Späisn 
drägar intä JK(U). Päipu drägar intä, äutn ha 
jär tet JK. — F. [tänja, sträcka, draga ut]. När 
n skudd dräg vamlä [sträcka vadmalet] JK. 
Dräg halm, draga långhalm (till halmtak) HG. 
Drug tak = när n bindar fast halmän me bikta- 
tar MK; även drugtak 	JK. Drugnä späik, 
drug jan [draget järn] MK. Prästn matt dräg 
pa munn'n u le me JK. All drängar när pa drog 
pa munn'n u kund int hald si för le JK. Um de 
förastä slar mik fort, så haklar aldri de ättarstä 
ättar, för de drägar så mik, sum ingän kan tro 
[vid slåtter] OL. När vör kåm, 01 u ja, u han 
gynt prat upp me kvinnfålld, så drog di äi de 
fystä alla va läit naikvassnä, män när ja da lägd 
a ård ti godar me, så gick de, sått di fick kvarter 
där JK. — G. [hämta, taga, lyfta]. Så att ingän 
kan dräg andn JK. När ja har dräg andn till mi, 
så har de gärt ont i braustä JK. Drägä, de gär n 
förr n dåir u JK. Liggä u drägä, när de jär pa 
hans säistä, när n skall dåi MK. Han drog hit 
lang stund, förr n än dödä JK. Lains [hur] ä var, 
så drog dän arbetskaln mod pa si u kaupt dän 
gardn [tog mod till sig] OL. Da drog än mod 
igän [fattade mod] JK. — IL [bära]. Ordföiran 
han far dräg stöist bestöirä bad me dain u dan-
nä JK. [Om bin:] Di drägar [de för honung till 
kupan] JK(U). — ffi. [reflexivt]. När ja hadd 
ligg u dräg ini än halltäimä, staig ja me upp JK. 
Ga u dräg si = vara lat MK. De jär mästn så att 
ja drägar mi förä [tvekar att göra] JK. De (ha- 
gelvädret) gynnäd äut i Lausväiki 	u drog si 
upp yvar landä JK. Dräg si undar [dra sig un-
dan] OL. Jär finns vattn bestämt . . jå, säi bör-
rä [bara], va kvistn drägar si fort ner [om slag-
rutal] JK. — Särsk. färb. Nå skall ja äut u jälp 
A. u dräg av läit hackälsä ti russi JK. Di (stäu-
tar) drog av hånnbandi [hornbanden] JK. Mäni 
drog av hästn, sått de gick ner i däik u gick kull, 
(den högra hästen gick så långt före den vänstra, 
när de skulle dra lasset, så att vagnen gick åt 
vänster i diket och gick kull). Dän hygrä stäutn 
jär så vilu, sått han drägar av dän vänsträ JK. 
Tjan'n jär avdrägän (-drugän) JK. Taugi [tö-
gen] jär avdrägi JK. — Så drog vör bäi [drog in-
till] täu styckän vangnar u gynt läss jård läik 
[direkt] pa daim JK. När ja kund fa dräg sjäglä 
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bäi, sått ä drog hailt JK. När framstuppän jär 
skotn el. bäidrugän JK. Såsum ja drägar bak-
seglä bäi, så smällar de till i batn JK. När vör 
har me • vädar, da skall hit sjäglä var bäidrugä 
MK. Ja vait int, um n bihövar dräg de bättar bäi 

mäum (om ett bräde) MK. De skall Urägäs 
bäi me n passarä när mäum jär skaivar u knyk-
lur MK. — Bårshakar . . me än krok . . sum än 
hug,gar ner i äisn u drägar så batn fram OL. 
Ungar blai så saint föid i ar, så de dro langt fram 
pa täidn MK. — ht tror ja de jä till [att fisken 
gått till?], fastn de ha blas u dräg äi MK. — Ja 
fick ont i hudä u hall dann säidu . . sått ä vidd 
dräg ihop säidu för mi JK. När n kåm in, så var 
n hall skaivar u hopdrugän bad i ansikt u krupp 
JK. Da drägar n ihop noti sum vanlit JK. När 
bak-kaln har fat klåbbu in . . tar bak-kaln ga-
nä, sum da jär hopdrugä u hängar pa umrän-
ningi JK. Dräg ihop stackän (så att den blir sma-
lare upptill) JK(U). — Tar tak i raktaugi u drä-
gar hänn' in i framstanunän. När n har fat drug 
hail taugi in .. JK(U). Vakti var indrägi MK. 
Förrn de (av nätet) hadd ränt äut, sum ja hadd 
drug in, så hadd sårkar fat batn imot JK. — 
Dräg duri mot ätta di! MK. — Läit mair skudd 
ä (seglet) ha vart nerdrug de MK. — Di drägd 
um igän (drog hank på nytt), u päiku vannt JK 
(U). — Dräg tjan'n pa • [sätta fast telnen vid 
"spenarna"]; tjan' jär padrugän JK(U). Dräg 
pa si styvlår JK(U). Di drog da pa u slo dann 
dagän igän, så mik sum ta kundä JK. Di var 
hallgalnä ti kast fort (: snö) i dag u jå; ja de 
var så mik n nåksäns kund dra pa JK. De andrä 
täu far da till dra på me hyvlä OL. U så drogs 
de pa, ti stäuu var väitläimi u rainskäurd u 
sängar pa sin plass OL. Han hadd fäioln mäs-
si . . u så drar A. pa u spelar, så mik sum ta kan 
JK. Nå tänkar ja mi till ti dra på me a B:s his-
torjå JK. — U så dräga n da till . . , sått knäutn 
gar till gillt JK. De gick bra fö mi bad i skogän 
u nä ja kård haim, fastn vägän allt va lagli väl 
tilldrugän älla tilläum [tillyrd] JK. Ja drog till 
n än snöiting [örfil] JK. I onstäs skudd vör dra 
till me sa känn pa lairu, män de blai rängn JK. 
— Plikt pa ti dräg undar någä [undandraga nå-
got] JK. — Att ja skudd dräg gani upp, u gläid i 
land JK. Sin [sedan] så jär ä frå' gän um, att n 
skall drägäs upp = upp pa landä) [om båt] JK. 
Batn sto uppdrugän på strandbackän JK(U). 
Fodrä . . drägäs upp u stjälpäs ör u braidäs äut 
[på agtak] JK. U så har vör pick [hackat] all 
kalk  av, sum sat laust, u så rapp äi de igän, sum 
vör ha pick av u så dräg upp väggar igän JK. 
Mäurar .. skall rappäs u drägäs upp JK. För 
de mästä förr i täidn bräukt ä hit bläi mair n 
gråvrapp si, u sälln blai de av, att häusmäurar 
blai sletrappnä el. uppdrugnä JK. När frusti . .  

har gat ör jårdi, . . så har frusti dräg upp na, 
sått a jär så laus, sått a mästn gungar JK(U). Ja 
ska ste u dräg upp mäin klucku MK. Gubbän . . 
drog upp än präis snäus JK. — Så drägäs ä'n-
tradn [alntråden] ör . . u sum gar let ti dräg ör 
JK. När tain'n jär ördrugän [ur nätet] JK. — Su-
gu [sugningen] drog sum släkå äut igän JK. Ja 
sag, att vang'n var äutdrugän MK. Sängi blai int 
mik äutdrugi MK. Arbetä me betår drägar äut 
pa täidn JK. — Att n snor kardskafti imot si u 
drägar pakardu at si JK. — Jfr jord-draga samt 
axel-, hög-, trög- och tung-dragen. — drag-ann 
s. dra-  garm m., bf. -än = dragbom [i tröskverk]. 
-bom s. dra. gbåum m., bf. -än [den bom på. en 
vandringströsk, varmed dragama drogo [se ill.] 
Sit där pa dragbomar u sia pa stäutar JK. -bom-
ände s. Där var n gråvar jonkrok, sum sat i drag-
bomändn OL. -hull s. dräg  hull [n.] 'sådant hull 
som oxar ha när de få draga (i jämförelse med 
hull, som de få vid gödning)' MK. -hål s. drag-
hug [ljudhål på orgel el. dragspel] (OL). -häst s. 
draghäst m., pl. -ar. -inrättning s. f. bf. drägin-
retningi JK [på harv el. plog]. -kista s. dragkistå 
JK f. [enkel byrå]. A glasskåp me a gammäl-
modu dragkistå undar JK. -kärra s. dragkärrå 
JK. -märla s. f. pl. dragmällår JK, [märlor i ox-
ok, vari dragkättingen fästes]. -märr s. drag-
mär f. -nagel s. dragna gäl JK, 'sup.' -nål s. drag-
nål (skom.), 'att stoppa åkdynor, att draga "dus-
kar" i ginum med' [Se ill.] -oxe s. dra. guksä m., 
bf. -uksn, pl. -uksar. I onstäs va ja pa tårgdagän 
i Hämså u kaupt n draguksä för 115 kronår JK. 
Någ draguksar hadd di hit förr, äutn di hadd 
börr [bara] russ ti dragrar JK. -rem s. dragrem 
f. (fr. loken [!] till siltugä) MK. -russ s. dra' gruss 
n., pl. =, bf. -i [draghäst]. Vör har träi dragruss 
JK. -rör s. dragråir n., [i skorsten?]. -spel s. 
dra'gspe'l n. När da . . laikstäuuår . . när pa 
kåm bårt . . så möitädäs ungdomän bäi körku 
um sundäskväldar u någän gang dansäd pa n 
skaplir plan där ättar a dragspel JK(U). -stut s. 
dra. gstäut m., pl. -ar [dragoxe]. Ja funderäd pa 
ti rop in än dragstäut JK. Dragstäutar har vör 
hit släppt äut förr n i dag [på bete]JK. När ja 
hadd fat mårgmat u vart ste ättar dragstäutar u 
skudd kåir upp pa lairu . . JK. -ställning s. drag-
ställniyg f., bf. -i [draginrättning]. Dragställning 
till fåisu [mullskopan] MK. -säng s. pl. dra.  w-
säygar [utdragssäng]. Vanliä gamblämoduä 
dragsängar JK. -sölja s. f. bf. dra' gsölgu [den 
stora sölja som "sel-tåget" (draglinan) sitter i]. 
Dragsölgu glaid [gick av], de var dän gutgos-
skitn MK. -tam a. dragtamar JK(U). Gammäl 
dragtamar stäut. 

dragare s. dra. garä m., bf. dra' gan (JK), pl. 
dragrar [dragdjur: hästar, oxar]. Duktuä drag-
rar, dåliä dragrar JK, OL. Vör har täu par drag- 
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rar JK. Um vör kund ans o jård me mindar 
dragrar u föid mair kor JK. Ta a par dragrar u 
än plog u gläid äut äi n akar u plög! JK. Aindäst 
väilu var n täim middäsrast, mäns dragrar jetäd 
middag JK. När vägän jär så otjänlir, att n int 
kan fa begangnä dragrar, har n någ ann arbet 
si förä JK. 

dragg s. m. bf. draggän JK = krabb, se d.o. 
dragga v. draggä JK, = krabba, se d.o. 
dragig a. n. dra gut, pl. draguä OL. De jär så dra-
gut u otet jär i stäuu JK(U). 

dragning s. drä• gniyg f., bf. -i. 1) [dragande]. Da 
hadd di säin stäutar, sum fick dras me de värst 
drägningi OL. Sin så bläir de a kräusning u 
drägning u skuffning [ett krusande och dragan-
de etc. (vid kalas)] JK(U). [Spec.: Uppdragning 
av fiskegarn, anglar o.d.]. De jär arbetä undar 
drägningi: framkaln ror upp gani u millkaln 
drägar dum i millräumä . . JK. Drägningi gick 
bra någlundä . vör matt ståpp me drägningi u 
håisä . . , ja, värr drägning har ja aldri vart äut 
för i min täid JK. Raki smallt träi fäir gangar 
undar drägningi JK. 2) Drägning i kruppän 
(värk o.d.)MK. Jfr hank-, krokfinger-, not-, 
torsk- och upp-dragning. -handkläde s. dräg-
ninghankäl JK [yllefingervantar utan finger-
toppar, som användas då man drar upp fiske-
garn]. -rep s. n. bf. drä•gniygraipä [rep varmed 
ag-"bändet" drages upp på taket]. -sida s. f. bf. 
drä•gniysäidu [den sida av båten, där man drar 
in garnen (alltid babord)]. 

dragon s. dragon m. [lång karl]. En stor dragon 
MK. 

drake 5.1 dra•kä m., b.f -än, pl. -ar. 1) [överna-
turligt väsen]. Ha sadd set drakän flaug i luftn 
me drakgosä mässi, när n flyttäd de JK. Di sär 
att drakän skäurar säin vapni där (på en sten i 
Lausmyr) MK. Vörr skolsårkar sat pa Fån-
gardsbackän . pa n grastain där, me rifflår äi, 
sum drakän skäuräd gosä äi JK. Drakän har 
väist si, sum än storar gammäl gubb me skägg 
JK. Stäur svart rumplaus hundar, sum har hatt 
augå, sum har löis sum äld i mörkrä . . hundar, 
sum di sag pa vägän, var drakän, sum vaktäd 
drakgosä JK. 2) 'stor o. lång' [människa]. 
— drak-gods s. dra•kgetus n., bf. -ä. Fäi-
kalar [Fiekarlarna] hadd set drakgos brinn 
där (i Böiängä) n gang, u da strajk di där 
ner u så skudd ha de vätjä JK. Annas ha ja set 
drakgos brinn äut i möiri flair otaliä gangar hälst 
um haustn u iblant um ladingän me JK. De jär 
ännu säng'n jär, att när n far säi drakgos brinnä,, 
så far n gosä, män de jär u• säng'n dän, att drak-
gos har int någ välsingnälsä mässi JK. De var n 
gubb bäi Bot'ls i Lau, sum hadd gat yvar a 
ängä . . så fick än säl så oskaplit mik ganhärvår 
häng i björknar . . u gubbän to a härvå . u så 

tyckt n u• så, att de sag int äut till däug ti någän-
ting, u da to än u så kast bårt na (härvu) . . da 
flaug ganhärvår i luftn . u da fick än säi va de 
var; de var int ganhärvår, äutn de var drakgos 
JK. Åtti el. nittiaringar, så hadd di set drakgos, 
sum drakän hadd vaskä i bröiår [vattenhål] u 
käldår, män sum sag äut fö(r) dairäs augå . . 
sum laubladar iblant JK. Di hadd set drakgos 
brinnä pa jaulnati, för da gärd drakän gosä raint 
u fäint JK(U). När n söikar ättar drakgos 
(= fördåld skattar) så skall n tigä u aldri säg a 
ård, för da försvinnar skattn el. drakgosä JK(U). 

drake s.2 dra•kä m. [andhanne]. Jfr and- och ve-
ling-drake. 

draktig a. draktur, f. -u, pl. -uä [duktig, stark 
(särsk. om  dragare)]. Stor u draktur, 'stor o. 
stark' MK. Han jär int så draktur ännu (= duk-
tur) MK. De kan ingän vit', va draktu ha kan 
varä (= duktu) MK. Um russi var mair draktuä 
MK. A par draktuä russ JK(U). Visst var di int 
så draktuä el. starkä sum iss russi JK. Ti läss 
aur [grus], de jä int de bäst arbetä, hälst för a 
kvinnfålksmänskä, sum int jä så stark u draktu 
sum än kal JK. 

dram s. dramm JK(U) m., pl. -ar JK [sup.] Än 
dramm brännväin JK(U). Någlä dragnaglar . . 
el. någlä drammar (sägd Hallsrä Gustä) JK. 

dramma v. ipf. drambäd JK [slog]. De gärd för 
förbannat ont, när ja drambäd till [högg till 
(med yxa)] JK. 

drank s. drayk m., bf. -än. 1) [den urkokta mäs-
ken vid brännvinsbränning]. De aindäst sum 
nauti fick av föidu, de var dranlcän, sum di fick 
när di brännädä JK. 2) [uppblött, "sumpig" 
väg]. När n kåirar pa n sumpur väg, da sär n: 
de var n föskräckli drank MK. Gar buttnän 
[tjälen] ör, da gar de intä ti kåirä, äutn da jär ä 
sum ti kåir i drank, sum än bräukar sägä [om 
en skogsväg]JK. Sump u drank så att ingän 
kund kumm fram MK. -bröd s. drankbröi JK 
(U), [bröd bakat av drank under hembränning-
en]. 

drav s. drav n, 't.ex. ett gammalt fisknät, som går 
sönder, när man tar i det'. De jär sum ätt drav; 
rutä sum drav MK. 

dravalla v. sup. dravvall [ap.], [gå omkring, pro-
menera]. Nå har ja vart ste [åstad] u dravvall a 
stund; ja har vart äutat Lausmöir a slag JK. Lty. 
drav al j en, viel und stark herumlaufen (Däh-
nert). 

dravalta v. dravvaltä, ipf. -äd JK [gå omkring, 
gå o. driva]. Ga u dravvaltä langsat vägar um 
sundäsnetnar JK(U). När vörr gick där u laitäd 
u dravvaltäd JK. 

dravla v. dra•vlä (glt för travlä) [gå och trava, 
trampa]. Dravlä äut i sedi [säden] MK. De jär 
mudrut u möidsamt ti ga u dravlä i snåiän JK. 
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Kväiar lag full av snåi, u vör matt ga upp pa 
dräivår u yvar akrar u dravlä i snåiän till knäis 
för de mästä JK. — Dravlä ner sedi MK. 

drev s.1 driv n. [fint regn, drivregn]. De var int 
någ rängn äutn bär såsum driv MK. De var just 
int just någ rängn sum var någä, äutn de var så 
där någ driv u tjåckå JK. Nårdn kununar me 
sånt här driv, de bräukar kunn räck bäi da MK. 
Jfr regn-drev. -regn s. drivrägn 'duggregn'. Ner 
ä star me sånt drivrängn u så de jär lugnt, da 
star ä int läng pa ick sedi springar [säden gror] 
da i OL. 

drev s.2 driv n., bf. -ä, pl. bf. -i [mindre kugghjul 
el. med pinnar försedd, på en axel sittande rul-
le, som drives av ett större kugghjul, i väder-
kvarn, vattensåg och vandringströsk]. Drivä me 
drivbuttnar u drivvalar, sum sitar pa gaffln [i 
väderkvarn] JK. Kåggar tar pa a driv me driv-
valar äi JK. Drivä de sat pa a gråft jan sum di 
kalläd för nåli [i vattenkvarn] OL. Driv, sum 
sitar pa tunnakslän, u där äi gar stjännjaulä [i 
vandringströsk] OL. Såsum än kåird, så flaug 
drivä yvar kåggar OL. [Se ill.] Jfr kvarn-, 
lill-, stor-, tunn- och ut-drev. -axel s. dri•vaksl 
m., bf. -än [den axel på vilken "drevet" sitter (i 
vandringströsk)]. Hellre säges: stjämijaulaksln u 
tunnaksln MK. -botten s. dri'vbuttn m., pl. 
-buttnar [de runda träskivor i vilka "drev-valar-
na" sitta]. -val s. drivval m., bf. -n, pl. -ar 'run-
da pinnar i "drivä", som gripa in i kuggarna'. 
Kåggar tar pa a driv me drivvalar äi JK(U). 

drev-ål s. drivval m. [vridna halmband som bin-
das om "vindskaidar", då man lägger på agtak]. 
Vindskaidi . . ha skall bindäs me drivvalar äl-
lar halmdrivvalar. Drivvalar bräidäs [vrides] 
ihop av langar halm . . Dän sum bindar vind-
skaidi siar a stangslag um vindskaidi me var 
drivval, sum jär n famn lang u där yvar, u läg-
gar ändar in i flakän ällar takä JK. Jfr halm-
drev-ål o. rev-ål. 

dricka s. drickä, drick [ap.] n., bf. =, [hembryggt 
svagdricka]. Va skall vör fa någ drick ifran da; 
vör har mästn int någ malt igän OL. Drick jär 
visst snart släut, för de jär ret bär gärdi [jästen] 
OL. De jär börr [bara] n läitn tar drick äi JK. 
Lengang [lengånget] ällar lenjäst drickä JK. Gi 
drickä = sla pa jäst när de skall jesä MK. De 
jär hit någ ti skål' me, de jär bär [bara] drickä 
MK. Nå fickst däu drickä förr n ja (när årdä 
jär i munn'n, u dän ainä far säg äut de fyst) MK. 
Mat u drick har vör int ont um JK. Jfr mjöl-, 
skomakar-, slättkarl-, svag-, sval- o. tunn-dric-
ka. — drick-bock s. m. bf. drickbuckän MK 
[ställning att lägga dricktunnan på, se ill.], = 
-kär-kränka. -bytte s. drickbyttä, -bytt [ap.] n., 
bf.-ä, -bytt [ap.], pl. -ar, bf. -i [mindre, tvåbott-
nat laggkärl för medförande av dricka i marker- 

na o. på fiske, se il]. Ja, u så lesa n [låser man] 
da bodduri till u har matpusn u drickbytt i han-
di älla pa nackän, u så spasserar n . . ner till 
batn JK. Så bant ja da äsku [matasken] u drick-
byttä ihop me n tugstump u kastäd de yvar 
aksli JK. Drickbyttä me öl äi hängar ti rais pa 
raftar ti läsk si me [vid taktäckning] JK. -droppe 
s. drickdrupä. Ja hadd naug förlor var drick-
drupä MK. -dön s. f. bf. drickdauni [drickluk-
ten]. Drickdauni sto ör n [ur honom] MK. 
-hanick s. drickha•nik [tunntapp med svicka]. 
-kagg s. m. bf. drickkaggän [kagge för dricka]. 
-kanna s. drickkannå f. bf. -u, pl. -år [stånka, 
laggad, med fällock], 'ngt större än -staup' MK. 
Öl var alltut pa borä i drickkannår [vid slåtter-
öl] JK. -kannilock s. n. bf. drickkannlu•kä. Va-
för skall n luck dricklcannlukä till ättar si, när 
n drickar fyst u någän armar skall drick straks 
ättar? Jå . . därförä, att n int skall gi minn 
[minnet] bårt till dän, sum skall drick ättar JK. 
-kär s. drickkä.r n., pl. = , bf. -i [tunna el. kagge 
för dricka]. -kär(s)kränka s. f. bf. drickkär(s)-
kräyku [ställning att lägga dricktunnor på] = 
drick-bock s. -lös a. pl. dricklausä [utan dricka]. 
Vörr har blitt dricklausä JK. -siglas s. dricksglas 
JK. -s:jäst s. drickjäst JK(U), [jäst, som bildats 
i jäst dricka]. -soppa se -supa. -stop s. drick-
staup, -ståup n., bf. -ä (av porslin). Vör hadd a 
sånt vackart drickstaup; de har di nå slat sun-
dar OL. Drickstopä jär avdrickä, sått nå jär 
ä int så fullt JK. -supa s. dricksäupå f. [soppa 
kokt på svagdricka]. Slet [slät] dricksäupå JK 
(U). Glutru el. smagali [grynig el. smågalen] 
dricksäupå JK(U). Avu [avig] dricksäupå (först 
kokas mjölken och så vispas drickat) MK; (av-
redd med mjöl och sur mjölk) JK(U). Jfr av-
visnings-välling s. -tapp s. dricktapp m., bf. -än 
[tapp i dricktunna.n]. Ja ha nå ränt u tåig pa 
dricktappän MK [säges när drickat är nästan 
slut i tunnan]. -tratt s. m. bf. dricktrattn [tratt 
varmed dricka hålles på tunnan]. 

dricka v. drickä, drick [ap.], pr. -ar, ipf. drack, 
drickädä, drickäd, drickt [ap.], pl. druckum, 
druckä [föråldr.], sup. druck [ap.], pass. dric-
käs, ipf. dracks, p.pf. 1) druckän, f. drucki, n. 
druckä, pl. drucknä, 2) (a.  v) drickän, f. -i, n. -ä, 
pl. -nä, imperat. drick, p.pr. dricknäs. Stäutar 
drickar, drickar bra, drickar hit bra, russi dric-
kar JK. Ja drack mi n duktu halvä, förrn ja gick 
i säng JK. Di drickäd för mik kaffi pa När MK. 
Da druckum vör hen all hopän brännväin hu höl 
pa vart ställä [arkaiserande citat] JK. Kauprä 
Per Persn han sägd: vör druckä så! MK. I fåns, 
när vör drickt kaffi JK. Han had druck attn (18) 
halvar n sundag, män kund läikväl ga i Guss äus 
JK. Di hadd nå nöis drickä [druckit] JK. Så 
skudd de ännu drickäs kaffi u halvar OL. De 
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dracks u dansädäs u speldäs kårt OL. När kaf-
fiä jär druckä . . JK. Drick än gang! JK. Drick-
näs varår [dryckesvaror] MK. Druckän [beru-
sad], se d.o. Särsk. förb. Drick av [dricka av 
litet ur ett överfullt kärl, även: dricka slut på in-
nehållet (i ett större kärl)]. Fjäringän jär avdric-
kän, sått nå jär n tornar JK. Drickstopä jär av-
drickä, sått nå jär ä int så fullt JK. — Vattn . . 
så mik sum ganä [garnet] drickäd äi si JK. Rau-
gränä [rödgran] jär . . lausarä u drickar fortarä 
vattn äi si u bläir tungt JK. — Han drickt upp 
gardn [söp upp gården] MK. — Han drack ör a 
kvarter brännväin pa en gang JK. P.pf.n. ördruc-
kä MK. — De (brännväinä) smakt bra i kånn-
stövän [korndammet] u jär äutdruck för läng 
sinä JK. — drick-slag s. drickslag n., 'supig 
släkt'. -sivara s. f.pl. dricksvar  år [dryckesva-
ror]. Ner bäi H.J:s där var hit dålit kallas bad 
me mat u dricksvarår JK. 

drickning s. se halve-, kaffe- och toddy-drickning. 
dridden s. driddn 	[lek: två slå den tredje, se 
Säve, Gotl. lekar, nr 159]. Päikår u källingar 
ränd dridd'n u runt änklaikän JK(U). 

drift s. dryft f., bf. -i, pl. -ar. 1) [skock, skara]. 
Så hadd ä kunun' a skåck ällar retarä dryft ung-
russ ällar skogsruss däit u jet upp allt fodar för 
hans russi JK. A stort skåck naut, sum hadd 
kumm . . ner i Nabbu. Ja to u draiv hall dryfti 
ör gangardar u av backän JK. De kund kumm 
hall dryftar me sårk MK. 2) [(mindre) snödriva]. 
Snåidräivår jä när pa bårtå allihop nå; de kan 
var pa någät end ställ' sum de ännu kan ligg 
någu läiti dryft JK. De har börr [bara] vart någ 
dryftar ( = sma snåidräivår) JK. A par dryftar, 
sum var fö djaup ti kåir iginum, kastäd ja upp 
ainsununän JK. Jfr snö-drift. 

drill s.1 drill m., pl. -ar [i sång]. De håirdäs ret 
lustut, ner n gick där u slo säin drillar OL. 

drill s.2 drill m., 'drillborr'. 
drilla v.1 drillä [i sång]. Drillä släik' tonar MK. 
drilla v.2 drillä. 1) [borra med drillborr]. Drillä 

hul MK. 2) Drill' si till el. drill' si ifrån [lura sig 
till el. ifrån?) MK. — drill-båge s. drillbwgä m. 
[båge med en sträng, som driver en drillborr]. 

drillig a. se halv- o. regn-drillig. 
drista v. dräistä, pr. -ar, sup. dräist [ap.], [refl., tö-
ras, våga). Kan L. jälp mi me de? Ja har dräist 
mi ti frå' gä, fastn ja onaudut viddä JK. Någ . . 
sum ja dräistar mi till ti fråg L. um JK. 

dristig a. dräistur ravh.], dräistu, f. dräistu, pl. 
dräistu [ap.]. Ja var väl n fjortn fämtn ar, så att 
ja var int så dräistur av mi, för ja va ret väl nat-
räddar JK. Han gärd si så dräistu u så skudd ste 
[åstad] i kräig me JK. De var mang sum skrub-
bäd upp mi, för ja var så dräistur u sätt gani äut 
äi än sån oskapli stårm JK. 

driva s. dräivå f., pl. -år [snödrivor]. Jär äut för 

uss jä pa vägän . . var da . . fäm, ja säks änars 
haug dräivår JK. Da fick fålki flåns iginum 
dräivår lains [hur] di kundä JK. Jfr advents-
och snö-driva. — driv-skada s. dräivskadä JK 
(U), -ska'd [ap.] m., pl. -ar [skada på höstsä-
den genom snödrivor]. Um snåidräivår kununar 
ti ligg läng äut pa ladingän i ar pa sedakrar, så 
bläir de dräivskadä JK(U). De jä olycklit, att ä 
skall var så gaimaldut u skoglaust; um de int de 
var, så hadd vör hit sån stor onåigå [ohägn] av 
dräivskadar, sum vör har JK. 

driva v. dräivä, dräiv [ap.], pr. -ar, ipf. draiv, 
drälväd, dräivd [ap.), sup. dri'v [ap.], dräiv 
[ap.), pass. dräiväs, pr. dräiväs, ipf. draivs, 
dräivdäs OL, p. pf. (äut)dri•vän, n. (upp)dri•vä, 
pl. (a•v)dri'vnä, -dräivnä. A. [köra, fösa, jaga]. 
Da blai de hit någ håikåirning av, äutn stäutar 
draiv ja ste [åstad] igän [på bete] JK. För n dail 
äutsoknar draiv u• n hail hopän kräk jär äut JK. 
Så draivs di pa strandi JK. U di dräivdäs ste um 
mårgnar JK. Jå de draivs da där upp me n ho-
pän ungnaut JK. — Hundn fick änd' upp än 
har' där hin äi hagän u draiv ätta n JK. När da 
skalin jär i årning, gynnar daim dräivä, sum 
jär längst ifran skyttlinju JK. Dän (rävän) dräi-
väd hundn pa MK. Hundn hadd dräiv [drivit] 
pa dum hall dagar JK(U). — B. [driva bort, för-
jaga]. Nårdn . . dräivar all fisk jär ifran JK. Så 
fick vör nå ret a gutt rängn i viku, sum draiv 
vintasyru ör jårdi JK. Nå ha di sält byggningän 
u driv A:s hustru u ban ör byggningän JK. — C. 

[oemotståndligt föra el. föras (av naturkraft)]. 
Da matt ja kast taugi låss, u så fick de i Jissu 
namn dräiv, va hän de viddä JK. Sjäglä, sum di 
hadd till, hadd gat sundar, u da draiv de ner för 
dum (me vädar) JK. 2) [om nederbörd]. När ä 
blai middagar, fagnäd de upp, sått ä börr [bara] 
draiv läit me rängn JK. De har dräiv [drivit] me 
rängn bäi stundväis JK. I går mårräs gynt ä bla-
sä u dräiv me läit slagg [snöglopp] JK. De dräi-
var me snåi JK(U). 3) [ströva, gå utan mål]. Vör 
gick u draiv langs vägän MK. Dann sum hit jär 
bidd me [bjudna med], di far da ga äutför u 
dräivä; . . di gar äut langs vägän u dräivar fram 
u tillbakas OL. När de blai sundagar, så draiv 
ja ste [åstad] me de i sinnä, att antingän da ällar 
aldri JK. Ja, de draivs da ste u skudd gradderäs: 
bäggi godmännar u härrn självar JK. — D. 
[trycka, pressa, påskynda, slå, kasta). 1) Sum-
bli . . di kund var duktuä fl dräiv bålin . . ; var ä 
än duktur framkal, sum draiv äut bålln langt, da 
var ä bihövlit, att ä var atminstn a par styckän 
längst äut . . ti dräiv in n tibakas [i pärk] OL. 

[om växtlighet]. Vör har int hatt någän riktu 
varmar dag förrn i går, sum har driv någänting 
ti vaksä JK. Rängnä de draiv grasä ti vaks märk-
värdut fort JK. 3) Dräiv' ngn till lygnar Eviljapå- 
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skina att ngn ljuger]MK. — E. [föra framåt, hål-
la i rörelse]. Dräiv sitt hantvärk JK. Vattnvalkår 
de jär sån', sum dräiväs me vattn OL. De kvän-
nar, sum dräivdäs av vattnä OL. Tråsktunnu, 
sum stjännjaulä draiv, när n tråskädä JK. 
Särsk. förb. Dräiv av: 1) [driva bort, från t.ex. 
en åker]. De gar ännu flair kräk pa sedi [säden] 
jå! ga u dräiv av dum straks JK. Kräki jär nå 
avdräivnä ällar avdrivnä av rygän [rågen] JK. 
2) Iföras ur kurs, om båt]. Skynd di nå fa seglä 
bäi, för annas dräivar batn av så mikä MK. 3) 
[refl., förnöta, tiden]. De launar si hit mik till 
ga så där u dräiv dagar a si u int fa någä (på 
jakt) JK. U så int fa sätt' (pa rak) för ovädar till, 
dag ättar dag, äutn fa ga u dräiv hail vikår av si 
pa de väis' iblant JK. — Molni draiv bårt MK. 
Allt de där dräivar hårt allt grubbäl atminstn 
för dän dagän OL. — När di nå draiv äi [slog i] 
dän janbitn i navu [navet] OL. För ti fa de rik-
tut spänt så slo di ällar draiv äi än käil pa upp-
säidu pa örvä JK. — Di dräivar mang gangar 
sin vil [vilja] i ginum där me JK. — 1 varder änd 
pa dän vattnhjaulakslän jär indrivän än gråvar 
fäirkantur janstump OL. — A par yksar . . ti 
dräiv ner staurar me [slå ned störarna] OL. — 
Så har n bändknäppu, u så dräiväs de pa me 
dräivstyckä me klåbbu [om laggkärlstillverk-
ning] MK. [Intr.: skynda på]. Um di nå bär [ba-
ra] vidd dräiv pa me slaningi, så kansk di kund 
fa skill av me äng till autndagän OL. Han matt 
tilläik dräiv pa me till bygg pa S:rä dailn gäinäst 
OL. Pärkspelningi . . de draivs da pa me a lagli 
stund OL. — Så dräiva n el. slar till n me hygrä 
handi [slår till bollen] JK(U). Da blai ja gladar 
u draiv till u skrivd u stavd, sum ja självar tyck-
tä JK. De jär för de mäst um haustar, sum fålki 
jär äut i soknar dräivar till me ti gift si OL. — 
Da laup di (gräisar) in pa gardn, u da kåm ha 
u dräivd äut dum MK. Dails blai än äutdrivän 
sum än hund . . JK. Jfr över-driva. — driv-
stycke s. dräivstyckä n. [(tunnbind.) träbit, var-
med man slår ner tunnbandet?]. 

drojett s. (SAOB) ylln 	drajätt 	namn på 
ett tyg, som varit Fie Nils mormors första gav-
klening [gåvklänning] MK. 

drollare s. pl. drållrar JK, [de tre första garnen, 
som sattes ut vid vrakfiske]. All träi de fyst gani 
pa ändn . . kallar di bäi sudastrandar (Kapällä 
u Hörtä) för drållrar JK. 

dropp s. dru* p n. [droppande]. De jär drup i ta-
kä, el. takä jär otet JK(U). Gani [gamen] . . 
hadd blitt vat' i bodi, för de var drup i takä, där 
di hängädä JK. Jfr tak-dropp. 

droppar s. pl. dråppår. Hoffrnans dråppår, de var 
innali go dråppår MK. Han var da så åidn [då-
lig], män när n fick de dråppår, da kröiläd n till 
si igän MK. Da hadd ja medesin lilla dråppår u 

medikamäntar ti ta JK. Ha . . fick någ stark 
dråppår, sum a skudd ta någlä drupar i vattn 
OL. Jfr koliks-droppar. — dropp-flaska s. 
dråppflaskå f., bf. -u [medicinflaska]. 

droppe s. drwpä, drup [ap.] m., pl. -ar. Äis pa 
vattnä, där de finns någän drup äi någu bröiå 
JK. Sylvabäkam, sum var så läitn, att ner n 
sätt tummän äi än, da fanns ä ingän drup igän 
OL. De rängnäd så stor drupar MK. Han . . to 
fyst u hälld någlä drupar dråppår [medicin] mitt 
i kullu i hud' för mi JK. Jfr näs-, regn-, svetes-, 
tork- och vatten-droppe. -mellom adv. drw pmil- 
lum, 'uppehållet mellan de små regnskurarna'. 
-vis adv. drwpväis. De dråppår, di ska tas så 
där drupväis OL. 

droska s. dråskå f., bf. -u. Unda täidn K. u ja sat 
jär bäi borä, så sag vör a dråskå kåir förbäi upp 
at Lau JK. Bruttövarsku kåm fö de mäst me 
kusk u dråskå ti bryllaupshäusä, sum ha [hon] 
u bräudi skudd ak äi ti körku JK(U). När vör 
kåm fram ti säist statsjo'n, så sto de a dråskå 
me hästar u kusk där u väntäd pa uss [under 
bondetåget] JK. — drosk-skjuts s. dråsk f uss. 

drottning s. dråttniog f., bf. -i. Dråttningi hadd 
dräg pa smilbandä läitä, har ja set i täidningar 
JK. Ha var fäin sum a dråttning OL. "Drått-
ningi" [större kägla i kägelspel] JK(U). 

drov s. dråug m., bf. -än, 'grummel'. De jär så 
mik drog u lort i vattnä, sått iss, de kan ingän 
drickä; vänt läit, ti däss drogän sinkar ti buttnän, 
så bläir ä klart. 

drovig a. drogur, n. dråugut, pl. -uä [grumlig]. 
Vattnä jär drogut. Sjövattnä sär n int, att ä jär 
drogut, äutn tjåckvattn haitar de JK. Russi 
plaskar upp vattnä me frambaini i bröiår, sått 
de bläir drogut JK(U). Mavungar [måsungarna] 
jär mair så där droguä i färgän MK. 

drovna v. dråugnä till, 'grumla till vattnet och om 
himlen, som börjar bli mulen' JK. — Däu fart 
int lug u vad' i vattnä u drognä till ä, för da bläir 
ä så drogut, sått ingän kan se buttnän JK. 

drucken p.a. druckän, f. -i, pl. drucknä [berusad]. 
Gam' H.L. han var pa Jaugan så täit [ofta] u 
var alltut druckän, när n kård halm JK. G., han 
hadd säup si så druckän, att n hit kund sit ain-
summän pa än stol n gang OL. Han va druckän 
sum stam n MK. Stain druckän JK. Han var druc- 
kän sum a kajå OL. De spräidar si gäinäst kring 
sokni . . att dän u dän drickäd si druckän, när 
de var kallas där u där JK. Ja jär så drucki i 
hudä, u baini jär så tungä (av ålderdomssvaghet) 
MK. Far Er säi så mik drucknä gubbar u käl-
lingar ligg i däiki (nå sum förr) u ga u raglä 
langs vägar? JK. Jfr full-, halv- och vatten-druc-
ken. -het s. f. bf. drucknä-haiti. När svindln äl-
lar drucknähaiti kummar i hudä, da kummar 
kvälningi u matthaiti JK. 
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druggla v. drugglä, pr. drugglar, ipf. drugglädä, 
sup. = inf., 'dugga, småregna'. Klucku fäm blai 
de såsum tjåckå u Uni ti drugglä läit fäint, sått 
de vetäd kå' nnä läitä [vätte komet litet] JK. Visst 
ha de drugglä läit någlä gangar, män de ha int 
vart mair n de knaft ha stillnä stövän pa vägän 
JK. De drugglar iblant me rängn JK. Jfr regn-
och små-druggla. 

drugglig a. n. drugglut [småregnig]. Drugglut vä-
dar MK. Jfr regn-drugglig. 

drul s. drwl m. [drummel, sölkorv]. Däu jäst n 
drul JK. 

drula v. drwlä, pr. -ar [söla]. Ga pa de väisä u 
drulä u aidri kumm ör fläck! Va gart du u dru-
lar där? = gå och drula JK. Där jär int ti sta u 
drulä OL. 

drum s.1 drumb n., bf. -ä, 'dån'. De var a faslit 
drumb de årjår [orgeln] haldar! = grovt bas- 
ljud i ett spelinstrument JK. (När vör far årjår 
i åming) da bläir de bär [bara] de stäur drumbä, 
sått ingän kan fa sing a ård me JK. När hav-
fräui glaid, da blai de a sånt drumb MK. 

drum s.2 m. bf. drumbän. Dräg drumbän, ett 
kortspel = dumpelle MK. Spel' drumbän = ett 
kortspel (som jag icke med nöje kan förklara) 

JK. 
drumlig a. drumlur [drullig, fumlig]. Ja smasvor 
läitä . . att ja hadd vart så drumlur u saintänk-
tar JK. 

drumma v. drumbä, drumb [ap.], pr. -ar, ipf. 
-ädä, -äd, sup. drumb(ä), pass. -äs, imperat. 
drumb. 1) [brumma, dåna dundra]. Ärjår [or- 
geln] drumbar i körku; fäjoln drumbar så mikä, 
när du spelar JK. Han släppt n skäit, sått ä 
drumbäd ättar JK. Di ringar ännu [i kyrkan]; de 
ska drumbäs JK. 2) 'tala oredigt'. Han star bär' 
u drumbar. Han bär drumbäd äut årdi MK. Va 
ga(r)t du u drumbar yvar? ha har nå gat u drum- 
b(ä) älla brummä hall mårgnän = gå och brum- 
ma och vara arg JK. De jär svårt när n gar u 
drumbar all dagar; de ska riktut gutt urnhör till 
håir slikt MK. 3) [slå]. Han drumbar bani i hau- 
dä MK. Särsk. förb. Drumbäd ner me kvast 
(= karäd, raiv ner) MK. — Drumb till -= slå 
till. Drumbä till (bålln) MK. Drumb till bättar, 
så gar späikän äi! JK. Han drumbäd till n än 
snöiting JK. — drum-hugg s. drumbhagg n., 
'hårt slag, t.ex. mot en boll'. 

drummel s. drummäl m. Vör har hatt n drummäl 
ti ploglagsförstandarä, sum int vill lägg främ' 
(främja] pa någänting JK. Ja jär da n äkta 
drummäl, sum hit kan säi upp u skriv ret JK. 

drunkna v. druyknä, pr. druyknar, ipf. druyknä-
dä, druyknäd [ap.], sup. druyknä. De var någän, 
sum hadd kumm i vattnä där i a•io u haldäd pa u 
drunknä JK. Att kalar ällar sårkar, sum skudd 
bräuk strandi, int skudd hald ganhärvu pa ar- 

mar, när di skudd nystäs, för da kåni di i sjö-
nöjd u drunknädä JK. 

drunta v. druntä. Ga u druntä, vara lat MK. 
druntare s. druntarä m. [fjärt]. Bäst de var gub-

bän sat u sivdä, så släppa n si än druntarä, så att 
de skramblar i bänkän JK. 

drussel s. drussl — n., 'ax, agnar o. sönderslagen 
halm, som är tillsammans med spannmålen när 
man tröskar; smått som faller ur hö, orent i säd, 
ax o. halmstybb el.d.' [boss]. Tråskän slar sun-
dar halmän så mik, sått ä bläir int någ ann n 
drussl av JK. När de da var drussl i kånnä, da 
skudd ä blas lagli väl, um de skudd bläi raint 
me vindä MK. 

drusslig a. drusslur, f. -/u, n. -lut [oren (säd)]. Iss 
rygän [den här rågen] jär oskaplit drusslur; iss 
sedi var faslit drusslu JK. De jär så faslit druss-
lut = da slar tråskän sundar de så mikä, när 
sedi jär tårr MK. 

dryck s. dryck m. Vör . . hadd blitt grundlit för-
plägnä me bad mat u dryck JK. Än dryck vattn 
JK(U) [efter frågelista]. Jfr läske- och styrke-
dryck. 

dryckjom s. dryckjåm. Ja jär ingän jält' i dryck-
jåm, sum de haitar i gamblä svänsku JK. Ja var 
bjaudn pa fäst me mat u dryckjåm till bankdi-
riktör K. JK. Mat u dryckjåm (brännväin u öl) 
JK(U). Sin [sedan] pa kväldn u nati skall de var 
dans u dryckjåm bäi astu E.K. JK. 

dryfta v. dryftä, dryft [ap.], pass. pr. -äs, p. pf. f. 
dryfti, n. dryft [ap.]. 1) 'skilja sådor el. agnar 
ifrån gryn och säd'. Ta häit dryft-trugä, så skall 
ja dryft sadår ifran gröini (gammält, u de nyttäs 
vaskän dryfttrug älla dryftäs nå för täidn) JK. 
2) [diskutera]. De frå' gu jär dryfti mang gangar 
nuck JK. Lau skiftä, de jär nå dryft så läng, 
sått . . JK. — dryft-tråg s. dryft-trw g n., 'grunt 
tråg, halvrunt, att skaka säd el. gryn för att få 
bort obehöriga partiklar'; trug för ti skill av 
skalar fran gröini, när n da braid [vred] u vaif-
täd så, da flaug sadår bårt MK. Di to a dryfttrug, 
u så lägd i [de] gröin'n däräi u suttädä, sått 
gröin'n kåm undar u sadar uppa, u så karäd i 
av sadar, sum int flaug bårt av si självä JK. 

dryg a. draw gar, f. draug, n. draugt, draukt, pl. 
draugä, komp. -arä, superi. -äst, bf. -ästä, -äst 
[ap.]. 1) [varaktig, som räcker till]. De jär goar, 
draugar vid [ved] JK. Fäint ängshåi, de jär 
draugt ti gi av de OL. Att n sär [man säger] att 
ä skall var rängn pa håiä, annas bläir de int 
draugt JK. 2) [väl mätt, full (om mått)]. De jär 
a draug tunnå OL. 3) [stor, duktig; givande (om 
fiske)]. Ja var int så draug, ja var int störr n E. 
MK. — Där bäi Djaupdöi, där var vör de drau-
gästä, tänka ja = vi fingo mest fisk MK. Vör 
had blitt de draugäst um mårgnän MK. Vilh. 
Karlsson hadd sjutti valar [strömming]; han var 
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draugäst bäi strandi JK. Mäin de förrårsslingu 
ha har . . vart me de draugästä va ivist a nat JK. 
De var sättning mang netar, män de blai just int 
någ draugt me strämming JK. De har just int 
blitt så draugt me tåsk sumli dagar, män läikväl 
sått ä har laun si JK. U mair besvärlit ti fa gani 
upp, um de bläir stårm, män så bräukar de u 
alltut bläi draugarä JK. — Vinstn var int drau-
gar: fäni riksdaler pa var gräis JK. Skogän dän 
säld n ti K. o. H. u de tror ja, att n visst int fick 
draugt för n [inte mycket betalt för den] JK. 4) 
[dyr, kostsam]. De har just int vart någu draug 
äutgift för o räkning JK. Betalningi, de kummar 
vör nuck yvar ains um, u de skall int bläi så 
draugt, sum L. tänkar JK. 5) [mödosam, besvär-
lig, tidskrävande, ansenlig]. De fick rängnä, så 
mik de viddä, så skudd ja skill av [avsluta] me 
dän bitn, sum ja hadd i Nöiakan; män de blai 
draugt nuck JK. Män så gick ja yvar pärstyckä 
[potatislandet], när ja gick haim; da tyckt ja de 
sag lagli draugt äut JK. De tväri, ha jär draug ti 
plög ällar sia ällar ta betår upp pa etc. OL. Ja 
har fat tak äi a bok . . sum jär olycklit draug JK. 
Förmun'n [försprånget] bräuka var draugar JK. 
Jfr ord- och råd-dryg. 

drygsel s. dråigsl [f.], 'dryghet'. Ti gi kräki av dän 
gråv timmuteän, de jär aldri någ dråigsl äi 
(= tar fort släut) OL. Män vid [ved] skall de 
till . . u de bläir da int någ ann n all tuppar u 
grainar, sum int jä någ dråigsl äi JK. 

drypa v. draupä, pr. -ar, ipf. draup, sup. dru•p, 
draup [ap.], pass. draupäs, imperat. draup [dry-
pa, droppa]. 1) [intr.]. Takä jär otet, ja säir nå, 
att de jär ti draupä OL. Rängn draupar ner i 
kamman MK. De jä läit lent [milt], sått de 
draupar a(v) talci JK. Upp pa luft' har draup 
(el. drup) nir MK. Nå fick ja n fotusjensplump 
pa papperä, sum draup a lampu JK. L. han blai 
så svaitn, så svaitn draup av än MK. De fick hit 
rinn fort äut,n börr draupä [bara droppa] JK(U). 
De skall draupäs träi dråppar träi gangar um 
dagän MK. — 2) [tr.] Fart du sprickår i hännar, 
så draup jaustalg i sprickår! JK. Vör spräutar 
in jumt tvålvattn u så draupar mandlåljå äi JK. 
Särsk. förb. Bryggbalju har vart otet, u de var 
ret väl vetå Näta] pa i kvälls, män nå har ä 
draup av va ivistn tar [tår] JK. Bryggbalju jär 
avdraupi JK. Sotn draup ner a väggar MK. 

dråplig a. n. dråplit, pl. drå•pliä [förskräcklig, 
ryslig, barock]. Dråplit till säi = hemskt MK. 
Så var de dråplit, va däu kanst var duktur MK. 
Vägar jär drå' pliä nå u galnä ti kåirä JK. Där 
far n vit dråpliä undaliä sakar [i B. Gadelius, 
Tro och övertro] JK. Dråpliä historjår JK. 

drås(?) s. dru's n., 'larm'. De var a faslit drus de 
banungar kan haldä! JK. De var a förskräcklit 
drus u allarm di haldar (= bullersamma upp- 

träden på en lekstuga e.d.) — årdä jär gammalt 
u kummar snart ti ga äut JK. Han livd i drus 
hall dagän iginum MK [sus o. dus?] 

dråsa v. dru•sä, pr. -ar. 1) [larma, svira]. Löidn 
[ungdomen] drusar u dansar JK. Späl u drus 
hall nati (spela o. supa) MK. 2) [arbeta hårt]. Nå 
har vör gat u slep u arbet u drus(ä) hail dagän 
(om mödosamt arbete) JK. Drusäd (i väg) [for, 
sprang] JK(U) [efter frågelista]. 

dräglig a. dräglir JK, m.o.f. drä• gli, n. -t [tämligen 
bra, måttlig]. Så har vällaikän vart någlund 
dräglir JK. Nyttn tår var dräglir [nyttan tör va-
ra måttlig] JK. Än drägg fölust JK. Di har dräg-
li laun JK. Häitntills ha de gat dräglit a(v) me 
snåikastningi för uss läikväl JK. Jfr o-dräglig. 

dräkt s.1 dregt, drekt f., bf. -i, pl. -ar. 1) 'plog-
tistel i åsen' [på "spetsplog" (årder) och vänd-
plog]. De gamblästä ["spetsplogarna"] var me 
lang drekt el. stang, män nå me kårt JK. Spits-
plogän me lang drekt, sum när n plögar me stäu-
tar, gar upp i täislringän JK. När da drekti var 
i årning, antingän själv-vaksi av . . björkä, tällä 
älla gränä, så sättädäs kvistn (plogkvistn) äi JK. 
Drekti kund flyttäs upp u ner [på "smålands-
plogar"] JK(U). Um di jär haug [höga] pa drekt 
älla(r) lag [låga] pa drekt JK. Drekti sum gar i 
ginum huli i tvärslaar i skakli [på "enbetsplog"] 
JK(U). Jfr plog- och vändplog-dräkt samt kort-
och låg-dräktad. — 2) 'den ställning av bräder, 
som ställes upp mot taket, när man täcker hus-
tak av ag el. halm som fodret (ag- och halmknip-
pena) dras på; bräderna som bändi halas upp 
på'. När n da int kan na [nå] u stick upp längar, 
så sättäs drektar upp, sum jär n träi fäir bredar, 
sum sättäs i jamt si pa änd mot vastä; sin [se-
dan] så jär ä täu kalar bäi var drekt, sum har 
ätt raip ihop JK. -plog s. dre ktplåug m. [plog 
med lång, självväxt "dräkt"]. Drektplogän . . 
han bläir väl dän bäst jär äi o stainuä akrar, tän-
ka ja JK. 

dräkt s.2 dräkt JK [dragning (av fiskredskap)]. 
Anglår liggar där ti dräkt, ti däss täidar bläir 
ti dräg dum JK. [Riksspr. (not-)dräkt o.d.]. 

dräkt 8.3 f. bf. dräkti [klädedräkt]. Bräudgum-
mäns dräkti var av svart töig JK(U). Nä n staig 
in i de grann dräkti, så blai fållci hall föbluffnä 
JK. Jfr klädes-dräkt. 

dräng s. drägg m., bf. drägän, pl. dräggctr. 1) 
[yngling (som konfirmerats)]; 'ungkarl'. När n 
har gat u läst u till däss n bläir giftar, kalläs n för 
dräng, um än änd int tjänar ällar  jär tjänstdräng 
JK. Dräng räcknäd n si hit riktut förä, förr'n 
blai attn (18) ar, u skudd äkserä JK(U). Än gam-
mäl  ogiftar kal, han haitar för de mäst n gam-
mäl dräng JK(U). N. gick u• haim u arbetäd, 
tills n var gammäl dräng, män blai giftar sinä 
[sedan] JK. De var n gammäl gubb ällar retarä 
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dräng fran K., sum var 86 ar JK. Än gammäl 
dräng, sum di kalld för fabbror JK. Da gynt far 
tal um, att när han var dräng, da var de åt näi 
drängar jär i Fäigardn, u di kård kring u speld 
pärk u vågäd i all soknar jär umkring; iblant 
drängar u gubbar imot si . . u iblant all drängar 
undar tjugå ar . . vågäd mot daim sum var al-
dar, u drängar u päikår imot si JK. Dän dräng-
än u päiku, sum da tyckar um varandrä, di slar 
da i sällskap . . , för de mästä fylgar drängän 
päiku haim JK. 2) [tjänstedräng]. Han har ingän 
dräng (ällar tjänstdräng) i ar JK. Någän riktu[t] 
duktu årdäntli dräng, de finns hit någän knaft ti 
fas nå för täidn, för di jär i Amerikä JK. Di 
hadd dräng, u täu par hästar JK. Förr da skudd 
a päikå kard a mark ull u n dräng bind a än 
[aln] slingå [fiskegarn] pa kväldn MK. De var 
n bond n gang, sum skickt drängän ste [åstad] 
ättar a lass staur JK. Min dräng hadd u• n dräng, 
u bäggi så var di latä. JK. Jfr bond-, gårds-, 
präst-, skaffare-, sork-, strand-, tjänste-, ung-
mans-, och vår-dräng. -byffel s. dräygbyffäl m. 
[drängpojke]. Än läitn . . drängbyffäl, sum hit 
kan bräuk strandi . . han har nå säin hundrä 
kronår u änd mair för arä u så dubblä slepkle-
dar OL. -lös a. pl. dränglaus [ap.]. Vör blai 
dränglaus' i ar MK. -sida s. f. bf. dräygsäidu. Pa 
drängsäidu hadd di de saigäst grasä [vid slåtter] 
OL. -skvalp s. dräyskvalp m. [pojkspoling]. Nå 
fö täidn däugar dän stöist dumskallä ällar sårk 
ällar drängskvalp ti präst JK. -sork s. dräysårk 
m. [drängpojke]. Han har börr [bara] n dräng-
sårk i ar ti tjänä JK. -stackare s. dräygstackäl m. 
Än läitn drängstackäl JK. -stuga s. f. bf. dräyg-
stäuu. -år s. pl. dräygå.r. I mäin drängår [i mina 
ynglingaår] OL. 

drängna v. drängnä MK [vara hängsjuk]. 
drängnig a. drängnur [hängsjuk]. Drängnur u 

hängur MK. 
dränka s. se lin-dränka. 
dränka v. dräykä, dräyk [ap.], ipf. dränkt [ap.], 
sup. dränk [ap.], dränkt, p.pf. dränktar. 1) [dö-
da genom nedsänkning i vatten]. I laudäskvälls 
to di upp dami älla fördämningi u haldäd pa ti 
dränk närkar i går JK. Iginumvatar [genomvåt] 
sum än dränktar kattungä JK(U). 2) refl. 
[drunkna, dräilka  sig]. Sägnän var, att . . a ko 
skudd ha dränk si [i träsket] OL. 1400 männi-
skor dränkt si pa en gang JK. Någän sum hadd 
hängt si el. dränkt si JK. 3) [sänka ner i vatten 
(om linrötning)]. Dränk läin ällar hamp JK. 
Dränk ner läinä ällar hampän OL [se lin-röta 
s.]. Jfr vatten-dränkt. 

dröja v. dråigä, dråig [ap.], pr. -ar, ipf. -ädä, 
[ap.], sup. dråigt, dråig [ap.], pass. dråigäs. 1) 
[dröja, vänta]. De kansk kan kumm ti dråig än 
åt dagar MK. Vidd n [ville han] dråig a stund 

till, så . . JK. Sumt [somliga] gynt sa i de fyst 
seddagar u sumt dråigädä till längar fram OL. 
Hadd ja visst, att ä blai rängn så snart, så kund 
ja ha dråig me plögningi JK. De kan hit fa dråi-
gäs me, för de skall töinäs [gärdslas] mäns la-
dismyrn [vårfukten] sitar äi JK. Särsk. förb. 
Dråig av [vänta, dröja]. Vör grundäd da pa . . 
att vör skudd kåir ti dåktan, män han (A.) maint 
pa, att vör fick söik u dråig av u säi va de gick 
av JK. Vör dråigäd av a stund pa dag ti klucku 
näi täi; da blai de läit bättar me vällaikän JK. 
De jä mik . . sum storlit behöväs, män sum 
dråigäs av ti jaul JK. — Missåmmastäid fick vör 
läit rängn, u da sag de äut, sum um de skudd 
dråig fram läit me slaningi u håistn [höskörden] 
JK. Vör jär ret glad' yvar iss snåislaggä . . u att 
ä kåm nå u hit dråigäd längar fram JK. Vör far 
söik u dråig yvar till i mårgå (med bakningen) 
MK. I mårräs grundäd vör pa att ja skudd 
kåir . . ätta dåktår, män da besläutäd vör, att 
vör skudd dråig yvar i dag ännu JK. 2) [(med 
prep. ut): dryga ut]. Ti dråig äut fodrä . bigang-
näd di lau [löv] JK(U). Dråig äut bröimjöilä 
JK(U). — dröjs-mål s. dråigsmål n., bf. -ä. Ja 
skall straks förklar . . dråigsmålä ällar retarä 
va för ja har dråig så längä JK. 

dräng a. dråilur, -1u [drumlig, ldumpig, slö, ta-
fatt] JK(U). 

dröm s. dråim m., bf. -än, pl. -ar. Ja hadd n sån 
bisynnali dråim i neträs OL. Såsum han lag u 
sivdä, så sag han i svämn'n ällar dråimän, att de 
kåm än kal däit till n JK. Ja kummar ihåg de 
bär såsum än dråim; någ sum jär så gammält, 
att n me möidå kan minnäs de, de liknäs bi än 
dråim OL. Trort däu att dråimar slar in da MK. 

drömma v. dråimä, dråim [ap.]. pr. -ar, ipf. 
-ädä, -äd [ap.], dråimtä, dråimt [ap.], sup. 
dråimt, dråim tap.]. Mor, ha sat bäi stand-
stain'n u saumäd, u så had ha sungnä u kåm ti 
dråim haugt JK. Da gick ja i säng u sivd u 
dråimtä um strand u land JK. Ja dråimäd så 
olycklit u galä MK. Dråim har ja gärt hallgal i 
nat JK. När n dråimar um död fålk modar ovä-
dar JK. När n dråimar um äld . . da far n spör' 
fräiarmål JK. När n dråimar um ägg, far n för-
argälsä; när n dråimar um årm falla n i synd 
JK. — Tror däu matt ga u dråim ja; kund du nå 
int kumm ihåg de da? JK. 

dröna v. dry nä, drrn [aix], pr. -ar, ipf. -äd. 1) 
'sakta böla; mumla sakta (om kor o. stäutar) ss. 
när de vilja ha ngt'. Stäutar, di kan ligg u gi si u 
drynä, när di hit far någ straks, när n kummar 
i stalln JK. Så star da konar u ungnauti u dry-
nar undar täidn, u jär sultnä JK. 2) [mumla]. 
Tret u skäll pa än, de gär aldri a grand, äutn da 
börr n tigar u drynar till läit iblant [om en tjuv-
aktig karl] JK. Umkring än halltäimä ha1däd n 
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pa u kaumäd si [jämrade sig] u gav si u lissum 
drynäd iblant, sått de hårdäs riktut besvärlit JK. 
3) [dåna, vina (om blåst)]. Da gynt ä dryn u bla-
sä MK. Nä de snåiböiar kummar, da jä de så 
de drynar ättar MK. 

drös(?) s. dråis m. [stenhög?]. De jär n dråis 
(19/12 13 U.F.) MK. 

du pron. däu, äu [eft. d, t], du, u [eft. d, t]; ack. 
di, i [eft. d, t]. Däu säges till bekanta och obe-
kanta jämnåriga och yngre. De jär någlä gamblä 
babtistar, sum ja bräukar kall bäi namn ällar 
säg Er; da sär di: kanst u int säg däu da? —Ja, 
di kallar Gud för däu JK. Ga däu däit pa de säi-
du MK. De skudd du aldri ha gärt de, Lauräll 
däu JK. Du fart int lug [lov] u ta någ, äutn du 
skatt bidä [be] OL. Va start du (start u) u gläp-
sar um ? OL. Skatt äu — skall du MK. Vitt äu 
— int brinn äut da? (till en brand) MK. Däu 
bräukar skriv i täidningar; däu fart försöik u 
skriv in än bit JK. Nuck jäst u [är du] upp-
käftu . . JK. De fart u visst de JK. Hävar du di 
int äut gäinäst JK. Tvi di din fäuling! JK(U). 
Akt i [akta dig], att du skatt fa kärdokän [disk-
trasan] kring åiru OL. 

dua v. däuä, däu [ap.], pr. däuar, 'säga du till 
ngn'. De bani [barnen] di däuar all mänskår OL. 

dubb s. dåbb m., bf. -än, pl. -ar [dubb i svarv-
stol], 'i hyvelbänk (alltid av metall)' MK; [dobb-
sko; hake på hästskor]. Dåbb ällar dåbbsko pa 
än käpp; äishaggi ällar hakar pa hästskoar tår 
hait dåbbar (sälln har ja hårt de årdä) JK. -sko 
s., se dobbsko. 

dubbel a. m.o.f. dubbäl, n. -t, bf. o. pl. dubblä. 
1) [tvåfaldig]. Ja sparkt n i assulä, sått n glaid 
pa dubbäl nack äut ginum duri JK. Källingar 
blai sjöisjaukä, hälst dainu [den ena], sum till 
pa kaupä var dubbäl ällar i gråssäss JK. Nå ha 
vör fat dubbäl flo pa gardn [vedstapel] JK. Dub-
bäl aräuså [åryssja] JK. Dubblä grastainstäunar 
[gråstensgärdsgårdar] lägga n täu u täu grastain 
i jamt si [bredvid varandra] JK. [En dräng] han 
har nå. säin hundrä kronår . . för årä u så dub-
blä slepkledar [dubbel uppsättning av arbetsklä-
der] OL. 2) [två gånger så stor]. De var sträm-
ming, sum var dubbält så stäurar u goar än dän, 
sum di nå far JK. Lau u När soknar blai dub-
bält så mik värdä, um vör fick janväg JK. 
Dubblä molnstackar JK(U). Dubbält värr bläir 
de för uss längar fram JK. Skudd ä sättäs nöi 
täun [gärdesgård] pa nöi väisä [riktning], så 
skudd ä dubbält mair till u änd' yvar pa de JK. 
Skall di ha laun [lön] så minst dubbält nå mot 
förr OL. Jfr fyr- o. mång-dubbel. -bössa s. dub-
bälbysså f., bf. -u. U så skjaut n av bäggi skåtti 
ör dubbälbyssu u träfft int harn läikväl JK. 
-fönster s. dubbälfinstfr n.pl. [innanfönster]. 
Dubbälfinstar, di jär bättar di (än luckor) MK 

(1877). Vör har int någ dubbälfinstar ällar in-
finstar äi ännu JK. -gångljärn s. dubbälgaygja-n 
[gångjärn bestående av två sammanhängande 
delar]. -knut s. dubbälknäut. Um kring än tum 
ifran ändn gä(r)s n knäut, dubbälknäut, så att 
hån ällar hårändn trädäs täu gangar ätta si i gi-
num bukti [vid tillverkning av småsnaror] MK. 
[Se ill.] -not s. dubbälnåut f. [två notar som sät-
tas ihop, den ena över den andra; den undre 
hade järnkättingar på undertelnen]. Förr har de 
begangnäs dubbälnot ti dräg äisnot me i Närk-
väiki; de jär täu notar yva si, män nå ha de blitt 
förbud pa, för de förstöirar buttnän för avin; 
di . . fick mik fisk, hälst abbur JK. -slagen p.a. 
n. dubbälsla•gä tom snöre]. Nedäst ändn jär amn 
ällar täu änar [alnar] dubbälslagä (på torsksnö-
re) JK. 

dubbla v. dubblä. Dubblä ihop papperä [vika 
ihop] MK. Så. dubblar ja kull [snubblar omkull] 
MK. Dubblä o. dubblä upp, 'fördubbla' MK. 

duff interj. duff, 'pytt!' 
duga v. däugä, däug [ap.], pr. -ar, ipf. däugdä, 
däugd [ap.], däugädä, däugäd [ap.], sup. däug 
[ap.]. 1) [förmå, kunna]. De russi daim däugar 
han int skåitä OL. När ja blai så gammäl, att ja 
däugd kåir a par russ JK(U). Att di hit däugd 
svar på någu frågå JK. De var häldar int mang 
sum däugd gär de (spinn läingan) klokt OL. Ja 
har hit däug arbet någänting JK. 2) [vara bruk-
bar, lämplig, utmärkt]. Ja har gan [fiskegam], 
sum ja har bigangnä . . i fjortn fämtn ar, u di 
däugar ännu JK. Mäns far var raskar u fiskbatn 
däugäd JK. Så. mik sum däugar, så bigang,näs de 
igän, bad staur o trodar; bandar däugar aldri 
mair n en gang JK. Äi de viku skärd vör havrä 
u läit kånn, sum däugädä u var moä [moget] JK. 
Mäin [yksi] . . skall vägsäs fyst, förr n ha däu-
gar hugg me JK. Summahavan [sommarhav-
ren] . . är sälln så langar, att n däugar gäräs 
skupar [kärvar] av JK. Int värv än de däugar 
JK. Vör fick bärg o sedi [vår säd] någlund bra 
. . de däugar till bröi u kakå, u de sum int däu-
gar där till, så däugar de till kräki JK. Han 
däugd aldri till ain grandå [ett grand] MK. De 
sum int dänga ti sagä, de däugar fl slipäs [sli-
pers] JK. Int visst di, att de däugd ti grav äut 
möirar u att di däugäd ti ådlä JK. 

dugg s. dugg (m.), n. 1) '[fint regn]. De blai int någ 
rängn, sum gärd någ a si, äutn bör [bara] läit 
dugg, sum skämmäd fodrä JK. Han sägd, att de 
bör [bara] hadd blitt a läit dugg, sum mair n la-
gum hadd stillnä stövän JK. 2) [droppe]. Häll 
äi bär n läitn dugg, så bläir de starkt tillräcklit 
(sprit till halvä) . . sägd J.A. MK. 3) [ringa 
mängd, "dyft"]. Da sivd ja så gutt, så ja hård 
hit a dugg av, när di kåm halm JK. Andrä för-
star aldri a dugg, va de vill sägä JK. De jär a 
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olycklit ränn u täkihäi [tidsspillan], sum än aldri 
har a dugg förä JK. -regn s. duggrängn JK. 
-våt a. duggvatar [våt av duggregn]. Ret väl 
duggvatar blai ja de JK. 

duglig a. däugli, pl. -liä. Än däugli älla duktu ar-
betarä JK. Jfr o-duglig. 

duk s. dåuk m., pl. -ar. Nå a par dagar har ja gat 
me dok för de vänsträ augä JK. De var rolit, 
tyckt n, ti var äut i äum [yrvädret], för n hadd 
dok för munn'n [om en pojke] JK. A källing me 
väita dok pa häudä JK. De kvinnfålki, sum kled 
läikä . . bjärar n dok mässi me grän' äi JK. När 
han bigravdäs . . da had vör ännu stor väit do-
kar u sleit [släta] väit förkäl; langfredagän da 
had vör alltut väit dokar i körku MK. Dän sum 
far dokän fyst tårrar, bläir fyst gift [två flickor 
torkade var sin duk framför elden] JK(U). Vetu 
rannt av hattbremar för uss sum kalar var, u do-
kar hängd slokuä langsat hud u åiru för kvinn-
fälld JK. Iblant jär a [hon] så åidi [dålig] u stäiv, 
män i dag tyckt a, att a var mjauk sum än dok 
(om gamla mor) MK. Nå blai di mjauk' sum 
dok [om stövlar] OL. Annas så bläir de säck i 
dokän [segelduken, seglet] JK(U). Jfr bord-, 
gåvo-, hals-, hand-, huvud-, kyrk-, kär-, 
lomm-, läs-, näs-, pann-, sil-, silkes-, stick-, ull-, 
under-, vax- och över-duk. -knyte s. dok-knöitä 
JK(U) [knyte av en (näs-)duk, vari man hade 
bullar etc.]. -slag s. dokslag [tillbakavikt kant på 
duk] (JK). -stjorn s. dåukstjånn 'duksnibb', 
[hörn på duk]. De var ätt d. sum had' kum' in i 
mitt augä MK (1877). 

duka v. däukä OL, pass. ipf. däuktäs JK(U), p. 
pf. n. däuk si, pl. däuknä JK(U). När skaffrar 
hadd däuk bon i i nöistäuu JK. Nå jär de däuk 
si bor [nu är det dukat bord, (nu är bordet du-
kat)] MK. Däuk si [dukat] jär de pa gröinjårdi, 
u fålki slar si ner OL. Langbori sto däuknä JK 
(U). Särsk. förb. När de var avdäuk si [av-
dukat] av bon i JK(U). Di cläuktäs pa me bord-
dolcar u kaffikåppar JK(U). Däukä pa u av borä 
(hellre: ta av borä el. ta av kärl av borä) MK. 

duktig a. duktur, duktu, f. duktu, n. -ut, pl. -uä, 
duktu [ap.], komp. duktuarä JK(U), superi. duk-
tust, bf. -ustä, f. duktustu JK(U). 1) [skicklig, 
arbetsam]. Däu jäst n duktu sletkal [slåtterkarl] 
JK. Än duktur kal ti skärä, u a raskt duktut 
kvinnfålk ti ta upp JK. Förr, da hadd n duktur 
stranddräng bär [bara] n trätti — förti kronår 
för årä OL. Han . . jär n duktur kal ti arbetä 
JK. Ja kan ännu säi . . va duktuä di .. var ti 
spel pärk OL. De var dän duktustä pärkspelam 
i Lau MK. De duktustu ti saumä [att sticka] 
JK(U). 2) [viktig, högfärdig]. Män var ä inum 
de klassar någän sum vidd va duktur (el. ma in, 
sum smålänningar sär) el. lissum yvasittarä . . 
haa blai atgräin'n [krattad åt] JK(U). Slikt lort 

de vidd änd byst si till u var haugfärdut u duk-
tut JK. 3) [stor, kraftig, stark, kry]. A duktu so 
JK. Duktuä russ OL. Da ska de va go väg u duk-
tuä dragrar JK. Stäutar, di tar ä [det], um de jä 
så ällar så, för daim har vör duktuä JK. Fyst så 
lägga n grundvaln . . sum än har de stöist, duk-
tustä stainar till JK. Tallar u gränar, sum snart 
kund bläi duktut träi av, um di hadd fat stat JK. 
Baggar [gumsar] me duktuä hånn JK. Han r'åi-
kar; han har a duktu päipå MK. Anna ha vart 
rask u duktu nå hall täidn JK. 4) [riklig, "or-
dentlig", betydlig]. Kan n (vaitn) fa än duktu 
myr [rotblöta], så att n kan kumm i aks JK. 
Ja skall lägg pa än duktur brasä JK. Timmän-
teän var u• duktur [timotejen var också frodig] 
JK. Var ä än åt ällar näi lass sed pa tunnlandä, 
da var ä duktu sed OL. Nå har vör ännu träi 
duktuä häckar ti tråskä JK. I går mårräs da 
snåiäd ä ret duktuä tag bäi stundväis JK. Rängn 
har vör hatt jamt u samt nå . . u sainäst i går 
ret duktut; ja i kväld har de u rängnä a duktut 
skäur JK. De hävar ret ner duktut me vatar snåi 
nå JK. De jär duktut, va sedi har väitnä nå pa 
än täu träi dagar OL. Han slo si duktut JK. De 
värkar ret duktut i fingrä JK. Vör frausar int . . 
äutn har duktut varmt JK. Duktut starkar har n 
[han] vart JK. 

dull s. m. bf. dulln 	'spader åtta i "bräus-spe- 
lä" '. [Se brus s.]. Fankår rigger, där sitar han 
ännu me dulln! Kund du hit ha slat äut dän förr 
da? JK. 

dull a. dull. Bläi dull (= full) MK. 
dullika s. dullika! dullika! dullika!, lockord till 
tama duvor (hannar och honor). 

dum a. dummar, f. dumm, n. dumt, bf. dumm 
[ap.], pl. dummä, dumm [ap.], komp. dummarä, 
dummar [ap.], superl. bf. dummästä. Fastn ja 
jär n dummar bondä, sum Jaugännings L. bräu-
kar sägä JK. Tänk va n ha vart dummar . . , sum 
har slat si pa u jär bondä . . så dummar hadd 
ja hit vart, ick ja kund ha hatt någät ann' hant-
värk JK. Mik [mycket] förlora n mang gangar 
för de att n jä fö dummar i jårdbräukä JK. 
Dummar sum träi [trä], sum stam, sum a naut, 
sum a trolå JK(U). Han jär dummar sum a sia 
[en slå]; dummar sum än tåsk JK(U). De kalar, 
så gamblä di nå änd jär, så jär di dumm sum 
stam n ällar dum sum naut OL. Di jär ännu dum-
marä än stam n i dän vägän JK. Han jär så dum-
mar, sum Gud jär väisar JK. Um ja ska skröit 
läitä, så var ja hit dän dummästä, nä ja kåm däit 
JK. Han jär int så dummar sum än säir äut JK. 
Källingar di bjär si så olycklit dumt at me allt 
sum di gär äutä MK. Han anstaltar riktut dumt 
iblant me säin jårdar. Ättar mitt dumm föstand 
så. tyckar ja, att . . JK. Jfr genom-dum. -bom 
s. dumbåum si• - m., bf. -än, pl. -ar 	-. De jär 
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ingän dumbom JK. "Dumbom", bräukt gamm' 
smidn L. sägä JK. "Fa'n", svor ja till, "vick 
dumbomarl" -het s. dumhait f., pl. -ar. De var 
iginum o [vår] aigi dumhait u oförstand sum di 
(gasungar) dödä JK. De jä riktut dumhaitar ti 
kast äut så mik pänningar JK. Fyllsjaukå u sjö-
sjaukå gar yvar, män dumhaiti gar aldri yvar JK 
(ordspr.). Ja kanhänd pratar dumhaitar JK. 
-hund s. dumhund m., pl. -ar [dumbom]. -jos s. 
dumjo's, pl. dumjåusar 	- [dumbom]. Vär- 
ningsfålki di skall hit var någ dum[m]josar di 
MK. -jöns s. dum jöns, dummarjöns [dumbom]. 
-skalle s. dumskallä, -skall [ap.] m., bf. -skalln, 
pl. -ar [dumbom]. Ja jär n äkta dumskall ti skriv 
u stavä JK. Dän hundn var ingän dumskallä, 
äutn läik så klokar sum någän annar JK. De var 
ing dumskallar de där gubbar äut fran Sudrä JK. 
Lapp gan, de skall hit var någ dumskallar, sum 
skall gär de MK. -snut s. pl. dumsnäutar [dum-
bom]. 

dumbe s. dumbä m., pl. -ar [dövstum person]. De 
jär aldri falit ti stjälä, am n bär kan tigä, för da 
tror di, att n jär dumbä [sade en som stal ett lass 
ved] MK. 

dumla v. ipf. dumbläd [ramla]. När ja slo till, så 
dumbläd ja självar ättar MK. Jfr dumpla v. 

dumming s. dummiyg [dumbom]. 
dumpla v. dumplä, ipf. dumpläd, sup.= inf., 
'dimpa, tumla omkull'. Han dumpläd pa nasar 
JK. Han hadd dumplä kull i all sväingröipar i 
mörkrä JK. Dumpläd kull gang ätta(r) gang = 
falla MK. 

dun s. däun m., bf. däu'n. Fäugelfjädrar kalläs 
för de mäst för däun OL. De var go däun i de 
döinu OL. Undar täidn di liggar, så pluckar di 
än dail däun av si me näbbän u läggar däun'n 
kring si i raidrä [redet] kring äggi JK(U). Jfr 
gås-, höns-, säng- och tistel-dun. -dyna s. däun-
döinå f., pl. -år, 'dunbolster'. I ansäiändä me 
sängkledar har vör hit någ ann' än däundöinår 
u stå' pptäckar ti ligg undar JK. Ner någän giftar 
si ste [bort] någänstans, så har di alltut a säng-
ställ mässi . . så haitar de: ha ällar han hadd så 
u så mang däundöinår mässi OL. -kläder s. pl. 
däunkle• dar [sängkläder (dunbolstrar o. -kud-
dar)]. Um di hit kan ligg i dännkledar, da far di 
ta någ andrä grajar mässi ti ligg äi JK. -kudd s. 
däunkådd m. [kudde stoppad med dun]. 

duna s. du•nå f. (Artemisia vulgaris). Dunå jär 
bra för ko u kunå MK. Dunå, manört [malört?], 
libbastuck u koksalt kokäs i hop; jär bra för äut- 
sot för nautkräk MK. Dunå u libbastuck, blad u 
käppar, skall kolas i hop u gis konar in, när di 
kalvar, för ti yppnä mjölkådru MK. — dun-rot 
s. du•nro't [rot av Artemisia vulgaris]. Ex. se 
angelika-rot. 

duna v. däunä [fålla dun]. 1) 'om gäss o. änder  

etc, di däunar, plockar dunet av sig o. lägger i 
rajdrä mot de di skall liggä' MK. När gässnar 
gynna däunä, da vill di liggä (på ägg); da rasar 
däun'n kring dum MK. Gasi [gåsen] däunar, 
när a vill liggä MK. 2) [om tistelväxter]. När di 
börjar däunä (om hästhoven) = när fjunen ge 
sig av MK. När hästhoi gynnar däunä, så flau-
gar fråli i kring JK. Särsk. förb. Däunä ner kle-
di [få dun på kläderna] MK. 

dunder s. dundar. Iblant svärar ja äld u dundar 
yvar lansmätrar u tjänstmän JK. -halve s. dun- 
darhalvä m., bf. -än [stark kaffehalva]. Sumt 
[somliga] drickar si än dundarhalvä OL. -kalas 
s. dundarkala's; dundarkallas- • “, [stort ka- 
las]. -öl s. dundarr/ [starkt öl]. Da blai ä ti 
bästar, så de kändäs, badä me kala,  ust u 
brännväin u ätt dundaröl hit ti förglåimä OL. 

dundra v. dundrä, pr. dundrar, ipf. dundräd. De 
dundräd u tornäd duktut [åskade] JK. Han ban- 
käd pa, så att ä dundräd i hail byggningän JK. 
Han dundräd u prekäd [predikade] um sunda-
gar JK(U). — Ännu dundrar kvinnfålki pa me 
vävän u vävar mattår JK. 

dundrande p.a. dundrandä [väldig, ståtlig]. De var 
a dundrandä bryllaup JK. Dundrandä begra- 
välsä MK. I laudäs var vör pa begravälsä bäi 
H.P., sum var a dundrandä kallas, sum räckäd 
bäi fran kl. täi pa dagän ti kl. täu pa nati JK. 
Jfr sju-dundrande. 

dungen a. duyän, f. -ygi, n. -ygä, pl. duynä, 'dä-
ven, fuktig'. Skörtu ha jär ännu dungi; kledi jär 
dungnä JK. Håiä jär int vat; de jär bär så, att de 
jär dungä MK. Ulli känns dungi MK. -het s. 
duygnähait f., bf. -i [dävenhet]. 

dunkel a. dunköl, pl. -lä, komp. -larä. Augu jär så 
dunklä el. dunkrä MK. 

dunker a. duykar, n. dukart, komp. dunkrarä, 
'dunkel'. Spägln jär så dunkar JK. Soli jär dun-
kar i kväld MK. Lampa löisar så dunkart MK. 
Nå söins de dunkart för augu MK. Säi dunkart 
MK. 

duns s. duns m.1) 'stöt o. dån'. De var n bra duns 
de MK. De sägd duns duns vart trappstig han 
rulläd ner. 2) 'figurl. = skrov e.d.' En stor duns 
MK. 

dunsa v. dunsä, pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, pass. ipf. 
dunstäs. De dunsar i hade [huvudet] (ej: bul-
tar)MK. Ja hård', att ä dunsädä; de var a tigäl 
sum fant pa takä MK. De dunsäd prässäis sum 
di kund kast me bredar [bräder] MK. Han kåm 
pa häudä nir äi stäuduri, så ä dunsädä MK. 
[Han skjuter med kanon] sått ä darrar u dunsar 
i jårdi JK. 

dunsig a. f. dånsu, n. -ut [klumpig, åbäklig] A 
stor tjåck dånsu källing JK. Ga dånsut [gå tungt, 
klampande] JK(U). 

dunst s. dunst m., bf. -n. Fäular dunst fran sjöän, 



dunsta 	 127 
	

dvärgnät 

fäular släkdunst MK. När de jär äutvädar [på-
landsvind], da bräukar de bläi n sån dunst ifran 
sjöän, att . . MK. De stark lukti ällar dunstn, 
sum var av hampän OL. Di trodä, att n blai 
sjaukar av dunstar ör jårdi JK. Jfr jord- o. slä-
ke-dunst. 

dunsta v. dunst [ap.], pr. -ar [i förb.] Vattnä dun-
star av ällar tårkar av; vattnä jär avdunstä JK. 

durabel a. n. dura•bält, superl. best. dura•blästä 
[präktig, varaktig]. Täubandtäun, sum mästn 
jär . . de durablästä u säkrästä täunar JK. 

durk-najlfummel s. durknajfummäl [m.], 'sko-
makareverktyg att forma upp sticken på klac-
ken'. -sy v. durksöj (skom.) = pumpa v. -slag s. 
dörslag - dwrslag - [n.], [durkslag, ett slags 
sil]. 

durkt adv. durt JK; dörrt OL; JK; MK. 1) 'stän-
digt'. Durt till = jämt till (gli); vör far ga pa 
snåikastning um dagän durt till JK. Fran mid-
clagän i går u änd nå mästn ti k-väldn i dag ha de 
rängnä durt till JK. De rängnar durt va iviän dag 
JK. Far lag imillarat bäi skåvväis, män mor ha 
lag durt JK. Undar vägän . . så pratäd E. u ja 
durt till, föstas, um bad dain u daimä JK. Di 
hadd syttn [17] sväin; di gick fö de mäst dörrt 
pa storgardn JK. 2) 'alldeles'. Sedroti . . ha Eg-
gar da flatt u dörrt ner pa jårdi OL. De lag dört 
nere (om säd o.d.) MK. De kan int' gär ann' 
fäulnä, de lag s. d. nere (tätt vid jorden)MK. 

durr s. durr m. [dån, surr]. Sån durr blai de 
(= storm) MK. [Ängbåten] låssäd u lastäd pa 
en gang, u de gick 'börr [bara] i hurr u durr u 
surr pa Jaugans bryggå JK. 

durra v. durrä, pr. -ar, ipf. -äd, 'starkt brumma 
el. surra'. Nå kå m ruckän [spinnrocken] ti dur-
rä; vangnar durrar så mik, när n kåirar pa vä-
gän; di kåird så fort, sått ä börr durräd ättar JK. 
De durrar änd, när di kåirar, de jär int så buttn-
laust läikväl MK. Nå durrar de i kakläun'n MK. 
Fysar [släpar] me pannu upp u ner, sått ä dur-
rar i duri [dörren], [en lek] JK(U). De hå' irs dur-
rä, de matt kumm någän kåimäs MK. 

dusk s. pl. duskar, = tåpsar [i åkdynor], (skom.). 
dusk a. f. dusk JK(U), n. -t; pl. -ä JK(U), [dunkel, 
oklar, disig]. Vintagatu . . um ha jär jaus u klar, 
så modar [bådar] de kallt u strängar vintar, män 
jär a dusk, så bläir de lenvintar JK(U). När a 
(soli) rannt upp i mårräs så var de så där läit 
duskt älla tjåckt, så att de va int riktut klart JK. 
De vänsträ (augä) de jär mair duskt MK. Stjän-
når jär ludnä u duskä (= söins dålit) JK(U). 

duska s. duskå f., pl. -år, 'smällen pa a smällsväi-
på' [-piska]. Da skudd n ha mässi n hopän dus-
kår ti sätt pa, när di slaits äut — de fick di (ung-
mansdrängar) ha flair mässi [om bröllopsbju-
dare] MK. 

duska v. dusk [ap.], [i förb.] dusk si till [bli di- 

sigt]. De gynnar dusk si till ällar tjåcknä till i 
västar i dag u JK. 

dusker a. n. duskart. De jär så duskart MK. Se 
duska. 

duskig a. duskur, n. -ut [oklar]. Duskur luft, färg. 
Duskut vädar. Duskut töig = s. int' har klar 
färg. De säir duskut äut i dag (om väderleken = 
tjockt o. mulet) MK. 

dussa v. dussä. 1) 'sova'. 2) [vyssja]. Dussä till 
svämn MK. Mori dussar banä MK. 

dussin s. dåssäin n. [12 st.]. A dåssäin talldrickar; 
a dåssäin knappar JK. A dåssäin haimgärd sto-
lar JK. A halt dåssäin unnar [linnen] MK. -tals 
adv. dåssäinta•ls, el. bi  dåssäintals MK. 

duva s. däuå f. [vild- och tamduva; duvhona]. 
Mat däuår [en lek, varvid alla sitta omkring en 
som har förbundna ögon; denne har en skål med 
vatten och en sked varmed han skall försöka 
"mata" de kringsittande] JK(U). Jfr skogs-, 
tam- och åker-duva samt skuta. — duv-hanne s. 
m. bf. däuhann'n JK(U). -hus s. däuhäus [duv-
slag]. -hök s. däuhauk JK. [Det vanliga ordet är 
höns-hök]. -reder s. däuraidar n. 'duvbo'. -slag 
s. däusla'g (fög' bräuklit) JK. -ägg s. däuägg n. 

duva v. däuä, pr. däuar, ipf. däuäd ["dyka" ned, 
häftigt glida ned]. Fartöigä star u däuar (när 
det är lugnt med dyning) MK. Särsk. förb. 
Lains gar de ti kåir yvar Banhai [Ban-ån] hi 
dag? — Ja, de däuar ner hoskaplit, män art 
däu säkrä täisl-armar u säkat alshuk [halsok], 
så gar de väl [citat] JK. När da slidn skudd yvar 
de djaup rännu, u nasar ällar ukä [nosen på käl-
ken] da sto i vädrä fyst u så da sin [sedan] däuäd 
ner, u ukä to pa täislarmar, så blai de n jäklä 
småks [smäll] JK. Var gang de däuäd ner, när n 
kård me göisl-lass äi hulur [hålig] väg . . så blai 
de släik knyckar, att . . MK. 

duven a. duän, n. duä, du [ap.], best. a pl. du•nä. 
1) [något skämd, "ankommen", om matvaror]. 
Duän fisk = sum gynnar bläi fäular [skämd] 
MK. Kytä jär duä; fäuglar smakar dunä MK. 
Fö min dail skudd ja gänn vill' jet russkyt, för 
ja vait de smaka bra, när de jä(r) bra lagä, u de 
hit jär du' älla fäult JK. 2) 'sömnig', [dåsig]. Ont 
i hud [huvudet] u all krupp . . u än har gat dosu 
u bad [både] duän u hallduän JK. Svämnur u 
duän JK(U). Ja har vart hallduän, sum än int 
ann' kan bläi av iss dunä vällaikän JK. Jfr halv-
duven. 

dvala s. dvalä, dval [ap.] m. Bäiår [bina] liggar i 
dvalä JK(U). Gi si av upp fl kvänni u säi ättar, 
um di lag i dval' där OL. 

dvärg s. värg m., bf. -än, pl. -ar, 'spindel'. Än 
värg spannt ner pa borä MK. De rännar fullt av 
de sma dvärgar i rängar [vrårna] allstnns OL. 
-nät s. werg- avh., värgnii•t n., pl. =, 'spindel-
nät'. Värgar spinnar så. mik i dag, sått täunar u 
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allting hängar fullt av värgnät JK. All rängar 
[vrår] jär full av värgnät OL. Sumli ar så bläir 
buskar yvadragnä me värgnät älla mack [mask] 
MK. När de jär mik värgnät pa jårdi [det bådar 
mycket fisk] JK(U). Lägg värgnät u salt smör 
mot sar [sår], så bläir de gutt snart JK. -ägg s. n. 
pl. bf. värgäggi [spindelägg?]. 

dy s. döi OL, MK m. Jfr dye s. -botten s. döibuttn 
el. lausar buttn [om sjöbotten, i svar på frågel.] 
JK(U). -jord s. döi-jd•rd JK [i ref. av föredrag]. 

dye s. döiä, döi [ap.] m., bf. -än, pl. -ar, 'släkhop 
på stranden', [plats vid stranden där tång slår i 
land o. samlas; tångtäkt]. Ja har tänkt ti ga ner 
undar strandi i Stor' Nöiu u säi, um de jär någ 
släkå inn' i döiän JK. Vör ha ret fat väl [myc-
ket] släkå hin i Fäi döiän unda bjärgä i haust JK. 
De jär i all fall n goar döiä (släkdöiä) MK. De 
jär skillnä pa döiar; sumli jär go' släkdöiar u 
sumliä jär dåliä. Släkå ha vör just int fat mik in 
i haust; vör ha fat läit i Kauprä döiar, män i Fäi 
ha vör aldri fat a graip in JK. Edfålki rustar 
ner i döjän i dag MK. De var ret döi' yva dum 
(snarorna), u de sto aldri till ti fa upp dum MK. 
Jfr gödsel- och släkedye. 

dyft s. dyft n. [liten smula]. Jå, a läit' dyft (rängn 
fick vör) a par gangar, sum hit gärd så mik sum 
spytt pa n stam n n gang JK. 

dygd s. dygd f., bf. -i, pl. -ar. De jär dygdi att . . 
MK. Ainuhait u fridsamhait me flak sån dyg-
dar OL. Jfr o-dygd. 

dygdig a. dygdur f. -u, n. -ut. Dygdu ällar dygdur 
säs um kräk, sum jär tronä [trogna] u bra: de 
var a dygdut kräk OL. — De koi, ha mjölkar 
sån dygdu mjölk, d.v.s. tjåck, fait mjölk OL. 
Jfr o-dygdig. 

dygn s. dygn n., bf. -ä, pl. = sg, bf. -i. De har nå 
stat u bias i Nårdn dygn ättar dygn JK. Tåiar 
[töar] u frausar när pa vart ann' dyngn, ja u 
iblant vart halvt dyngn JK. Siv [sova] a par täi-
mar pa dyngnä JK. De jär mästn nat u mörkt 
hall dyngnä kring nå jå JK. — Di to dygn ti vis-
sar dag ällar nat [beställde tid på förhand vid 
vattenkvarnen] OL. Ner n nå hadd tat dygn ti 
vissar dag, da var n tvungän ti kåir, um än hit 
vidd förlor dygnä JK. Ja hadd int täid, för ja 
hadd tat dyngn i ångkvänni u skudd pråmt däit 
u sikt' i dag JK. Kåm än ti sagi [sågen], ner n 
hadd dyngn, så var äuträkningi, att n skudd 
hinn' så u så mikä OL. 

dyig a. döiur, f. döiu, n. -ut. Döiu jård, sank, blaut 
u laus MK. Döiur buttn, blautar buttn; de jär så 
döiut u blatt [blött] där (int mik bräuldit) JK. 
Döiut (vattn) [som smakar av dy, t.ex. myrvat-
ten] JK (U, frg1.-svar). 

dyka v. döikä, ipf. -ädä, -äd [ap.]. Nuck har ja set 
kaular [alfåglar] döikä pa n 30-40 famnars 
vattn JK. Sjöifäugäl, sum döikar ättar föidå pa 

sjöibuttnän JK. Da fick vör säi än hall svartar 
fäugäl . . sum int kund flaugä äutn börr [bara] 
döikädä JK. — dyk-and s. pl. döikändar, bf. 
-ändnar JK. -fågel s. pl. döikfäuglar [dykänder 
o.d.] Golskragar [skrakar], di håirs ti döikfäug-
lar JK. 

dylik a. döiläikar, f. döiläik, n. -t, pl. -ä [sådan, li-
kadan]. Så väid' n int kan fa begangnä de i nå-
gän döiläikar maining, sum ja ha anföirt JK. Ja 
flair släik döiläik historjår talt källingar um JK. 
De klucku, ha var döiläik ti dän, sum däu had-
dä; de töigä de kund var döiläikt ti de, sum däu 
hart ti kledar OL. 

dymla v. dymblä, dymlä, ipf. -äd, sup. dymlä, 
p.pf. f. dymbli, dymli, pl. dymblädä. Dymblä 
ihop = sätt ihop me dymblingar. När di byggäd 
häus . . , så dymläd di ihop bular [väggplankor-
na] me dymlingar i nåtar [fogarna] JK(U). 
Gamblä gå iv u lädlauar [ladulogar] har ja set, 
sum har vart dymblädä ihop JK(U). Iss bredi 
jär dymlädä ihop; duri ha jär dymli (de gamblä 
sägd dymbli) MK. 

dymling s.1 f. bf. dymblingi, dymbläningi [arbe-
tet att dymla ihop virke]. Dymbläningi jär bårt-
lägd nå JK(U). 

dymling s.2 dymbligg m., bf. -gän, pl. -ggar [trä-
plugg, varmed virke sammanfogas]. Dymbling: 
läitn runtar träiplugg till sia äi bular för till hald 
ihop daim. Dymlingar jär Idainae n helar [hä-
lar] MK. Dymlingar sitar i skäggä pa vagnsfilri 
ällar jaulringän MK. Dymlingar sitar stavar 
ihop me [i laggkärl] MK. Vaim har skärt dym-
(b)lingar till Er da? Bur äi än dymbling, så 
kununar de fl ligg jamt JK. -navare s. dymbligg-
na•varä [borr varmed man gör hål för dymling-
ar]. -onsdag s. dymlingonsdä [onsdagen före 
påsk]. -vecka f. bf. dymliggvi•ku, 'dymmelvec-
veckan, dagarne före påsk'. 

dyna s. döinå f., bf. -u, pl. -år, -ar. 1) 'liksom en 
påse el. säck, fylld med fjäder; bolster' [använ-
des i st.f. täcke el. filt, ibland även att ligga på]. 
Filtar nyttar vör aldri, äutn döinår u täckar ti 
ligg undar JK. Kräup ner undar döinu i sängi, 
så bläirt du varm JK. Kvinnfålki hylläd pa mi 
täu träi döinår, u ja blai änd int varmar JK. Vör 
liggar i am n säng undar ain döinå, u iblant drä-
gar han döinu a(v) mi JK. Di har läikväl så 
mik nöi döinår, att all sängar jär fullä OL. A 
hail säng: täu döinar u täu kåddar MK. [Bild!.] 
Där sum var mik ryg [råg] pa, har lägt si sum a 
döinå, sum än bräukar sägä [om liggsäd] JK. — 
2) 'samma säck utan fjäder'. A döinå u n kådd 
har ja väv i vintar de, a halv säng MK. Ha vävd 
nå nöi döinå förrn ha dödä, sum int har vart liggi 
pa MK. Di vävar döinår fämskaft nå, sum bläir 
så tjåckt sum skinn JK. Nå jär döinu färdusöid; 
nå skall de.  bär [bara] fjädar äi MK. Jfr bolster-, 
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bomulls-, dun-, fjäder-, huvud- och lång-dyna. 
— dyn-var s. döinva'r (g1t), -vår (y.), döinvard, 
-vård JK n., bf. -ä, 'hemmavävt ylletyg till dy-
nor', [bolstervar; tyg till "dyna" el. kudde]. 
Döinår gynnar bläi åidnå [dåliga] nå, sått ja far 
visst säi, att ja kan fa väv läit döinvår MK. 
Kvinnfålki väva döinvar fämskaft JK. -varsigarn 
s. döinvårsga.n, ullgan ti äislet [inslag] u bom-
ullsgan till uppränning . . u till u me kan de var 
bärt [enbart] bomullsgan MK. 

dynamit s. dynamit m., bf. -n. När n skall 
spräng mang stam, så räckar int a kilo dynamit 
längä JK. 

dynga s. dyygå f., bf. -u [gödsel; "dynga" är min-
dre vanligt]. De fodrä . nå jär ä fåult [skämt] 
sum dyngå OL. U så blai di sjaukä . . u så skudd 
andrä pass upp dyngu [om folk] MK. — dyng-
grep s. dyng-graip f., pl. -ar [grep att lassa 
gödsel med; gamla sortens grepar, som till stör-
sta delen voro av trä] JK(U). -koxa s. dyygkåk-
så f. [ett slags klubba att slå sönder gödselkokor 
med]. [Se ill 

dyning s.1 dy nig m., bf. -vän [vågrörelse i ha-
vet; sjöhävning; även: bruset från sjön — jfr 
dyning s.2]. De laup så haugar dyning MK. Dy-
ningän laup för nårdaustn MK. De var n kväld, 
sum ja u B. u N. rod pa rak; de var nästn ret 
lungt, män dyningän ällar vågi gick lagli väl 
läikväl för aust sudaust JK. Att int batn liggar 
me dyningän alltut, de jä iblant straumän sum 
gär, när han jä sträivar uppa u int jä me dy-
ningän u drägar batn mässi, u så jär ä u• de, att 
vädrä jär int alltut sum dyningän jär, äutn dy-
ningän kan laup för austä . . u vädrä [vinden] 
kan var sunnä u da dräivar batn av fö vädrä . . ; 
ja dyningän kan var bad nård u aust u sunnä, u 
vädrä kan var annlundä; de kalla n fö ganunäl 
dyning JK. Sjoän var sletar u int dyning än gang 
JK. När.. de gar dyning, så modar [bådar] de 
blåsvädar u stårm JK(U). Bäst ä var så fick vör 
håir n s'ånnar faslir dyning ifran nårdaust JK. 
När sjoän laupar in pa rivi bäi Närkhålm, sått 
dyningän håirs jär upp i soknar, da bräuka n 
sägä: att Rovalls-mor kokar ärtar JK(U). 

dyning s.2 (döning) dynivg m., 'larm o. buller i 
allmh.', [sorl, stim, oväsen; bråk; dån; brus; se 
döna v.]. De var n sån förskräckli dyning ällar 
rägnsyding jär nådar äi yvar sjoän JK. Där pa 
dairäs gardn um nati hadd ä vart n sån oskapli 
dyning u allarm i grainhopän u allstans JK. Så-
sum di sitar u far mat, så bläir de n sån för-
skräckli dyning hin' i nöistäuu, u de hadd hår-
täs sum bon i hadd glid kaväl =kring u va ivist 
n kärlapp i kras JK. Nå undar jaulhälgi har de 
ret vart dyning um ä [om ett lägersmål] JK. Där 
iginum [genom akterfönstret] kård en a dum ani 
[åran] in u slo finsträ äut; de blai än uppståndl- 

sä u dyning um bor, sått ä var oskaplit JK. Um 
mand [måndag] har K. sanunanträdä, u ja tän-
kar de skall bläi än dyning da u J K. De har än-
nu vart dyning jär i Lau, åttan dän stor vintan i 
fjor, um snåikastningi JK. 

dyra. döirar, f. döir, n. döirt, pl. dölrä, komp. döi-
rarä, döirar [ap.], superl. döiräst. Ja funderäd pa 
ti rop in än dragstäut, män . . ja tyckt, att n blai 
för döirar JK. Galtn jetar upp än hall hopän 
döirar mat JK. Nå matt di kaup sild, u ha jär 
mik döirarä i ar än an i nå föräut JK. Äppli var 
mästn int döirar n jårdpärår MK. Däriginum 
bläir mjölä kansk trid-dailn döirarä JK. Döirar 
täid, u döirt ti livä JK. Täckdäkningi jär a döirt 
kappittl JK. Dagspänningän jär så förbaskat 
döirar JK. Döirt jär ä ti liv, när n jär fräiskar, 
män fåmtn gangar döirarä minst, när n bläir 
sjaukar u skall söik dåktar JK. -bar a. döirbarar 
JK(U); f. döirbar OL, pl. döirba.r [ap.], super!. 
bf. -ästä. Täidn han jär döirbarar JK(U). Intä 
hadd di döirbar plogar u hamlar JK. Läivä sum 
jär de döirbarästä av allt JK. -föden p.a. pl. döir-
föidnä JK(U), [dyr att föda]. Dragstäutar var int 
pa langt så döirföidnä sum russi JK(U). -gud 
s. döirgud JK(U) [smädeord om en som säljer 
sina varor dyrt]. -odlen p.a. f. döirådli JK [dyr 
att odla upp (om jord)]. -tid s. döirtäid 	m. 
bf. -n JK. 

dyrk s.1 dirk m. [instrument att öppna lås med?] 
dyrk s.2 dörk m., bf. -en (skom.), pl. -ar, 'en träkil 
att sätta emellan höiskänsätt o. laikstän t. höja 
vristen'; "dörken" av trä, 41-A-4 tum' [lång]. — 
dyrken-stock dörkänstuck in., bf. -en (skam.), 
'att slå in dörken med'. [Se ill.] 

dyrka v. dörkä [bruka (jord)]. Nå kan n fa dörkä 
jårdi nå MK. 

dyst s. dyst m. [dust, stöt, knuff], 'hård o. kort 
vindstöt'. Um än falk kull pa assål pa äisn t.ex. 
så halt de: nå fick än si n bra dyst nå OL. Nå 
ska de pråmt var stränuning förä, för de var n 
sån go dyst i sudaustn OL. De var n bra dyst, 
när de blasar hart män gar snällt yvar MK. Jfr 
lomun-dyst. 

dysta v. dystä, dyst [ap.], pr. -ar, ipf. -ädä, sup. 
dystä, 'sakta knuffa; ge en liten svag knuff'. 
Dyst pa än [honom], att n kummar u gar me• 
JK. Kund du int ha dyst pa mi da? — Ja dystäd 
pa di jå. — De har ja int känt, att du hart dystä 
JK. Ja skall dyst(ä) pa di, ifall du int håirar, när 
du bläirt ropän JK. De dystar så där ällar sydar 
ällar säusar i hud' [huvudet] u åiru för n JK. 
— Dyst pa läit' me hammarn MK. 

dyster a. dystar, n. dystart, pl. dysträ, komp. dys-
trarä. SVårmodu u dystar u yvalaisn [ledsen] JK. 
De var läit dött u dystart för dän, sum int var 
vanan me sånt (träitaldrickar) OL. Så fallt mäin 
tankar pa någ dystrå u mörk historjår JK. 
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dyvel s. döiväl n. [ovett, "skäll"]. Undar döiväl 
u svordomar JK(U). Um döirt u döirtäid, de har 
alltut vart döiväl u missbilåtnhait yvar JK. Mik 
grämsl u döiväl böindnar imillum JK. A faslit 
döiväl yvar all nöimoduhaitar JK. Kaupmännar 
far u mik döiväl yvar si JK. Jfr bond-dyvel. 

dyvegskräck s. döivälsträck, döivälträck m. [me-
dicinsk drog]. Di gir russi döivälsträck, för di 
hit skall skämm dum MK. Ja huksar pa sånn 
raisår, att di hadd alltut döivälsträck, sum di 
gav russi i bröi JK(U). 

dyvla v. döivlä, pr. &Avlar, ipf. döivläd, sup.= 
inf., pass. döivläs, pr. döivläs, ipf. -ädäs [gorma, 
gräla (på någon el. något); "skälla"]. Ga u döiv-
lä, = träta o. svära MK. Döivlä för si självar 
el. prat för si självar el. u• döivlä el. smagrälä 
mot andrä JK(U). De andrä har allt gat i säng 
allihop, u di gynnar döivlä pa mi, att ja skall 
släck lampu JK. För de att n lat kan fa årku ti 
ga sum än skall, u da döivla n u tar laidå [leda] 
pa alltihop JK. Ja döivlar yvar slikt, sum hit gär 
a si ti döivlä yvar, för de jär sum de jär JK. "De 
var häut de", döivläd ja, "att ja hit skudd kunn 
fa ligg jär (u tåskä)" JK. Han svor u döivlädä 
JK. Mor har döivlä u vart arg pa gräisn hall 
täidn, att n har vart kyndur [kinkig] JK. Mäst 
döivläs de yvar prästar u undarhald av körku u 
prästbyggningi u skolår u . . JK. Aldri blai de 
blöit u gutt vädar . . u.s.v., gick de u döivlädäs 
yvar vällaikän JK. Jfr små-dyvla. 

då adv. da., da. L adv. 1) [syftande på bestämd 
tidpunkt]. De var tårrt u rainlit ti ga da pa mårg-
nän, för de hadd tärr ällar fraus läit da pa nati 
JK. Ja staig upp ör sängi, när klucku slo hall 
säks; da var de andrä upp pa baini allihop u 
drack kaffi, u A. hadd da vart äut u gitt all kräk 
u lim da in JK. Ungdomar, di var hit nåigd me 
ti ga i säng da ännu [sent på natten] OL. Da um 
dagän fick vör läikväl skär av än åt näi lass JK. 
— Aldri så mik skälmstyckar blai äutföird da 
såsum nå OL. De var i all fall lat så döirt da sum 
nå OL. — Da hadd vör ännu stranddomtä i 
stånd u var ner någu nat da u da um sumrar u 
haustar JK. — Bani var sma da, när n dödä JK. 
Da Lim han just, när vör sto där JK. Da när de 
fanns ängar . . JK. —2) [hänvisande till föreg. 
sats el. satssammanhang]. Ner de nå var mik 
vattn, da gick de yvar damarmar OL. När vör da 
fick mat, da maint mor pa, um ingän vidd ga i 
körkå JK. JK. Ner kräki kim där ör, da var än-
nu de värst igän; da skudd di upp dän brant sag-
backän OL. Förr ällar i o [våra] dagar, da gick 
de an ti ga ti körkår me vammälskledar OL. Än 
kund fa ligg där (bi sagi) u däm' flair täimar . . ; 
da laid de int mik pa stuckar da i [inte] OL. De 
jär fäir fäm sjussar, sum kummar kåimäs, dän 
ain da u dän andrä da OL. Vör skall sia dän äl- 

lar dän dagän; kanst u da fa täid u jälp mi da? 
—3) [svagt betonat, utan egentlig innebörd]. Ar-
betsfålk . . såväl sum daim, sum da var yngar, 
di fick sit u vänt . . OL. Ner n skall ihop me de 
gamm' raipkärru u sta u valv där, de håirs da 
päukän till OL. U vickän väg di hadd där da! 
OL. Va to di da vägän, sum akt pa stäutsjussn 
da? Va kummar däu ifran da? JK. Va för de 
da? JK. — II. konj. [icke vanligt i genuint tal-
språk; i stället användes "när"]. Ja minns sum 
sårk, da de ännu fanns gaitar JK. Dän täidn, da 
di.. gir si i väg till sletkalgild i Tranängä OL. 
Så rant dän dagän upp, da di skudd ste [åstad] 
um kväldn OL. De arm källingar di fick nuck 
alltut vit', att di var till, da di skudd jälp säin 
gubbsväin me till bläi rainä OL. 

dålig a. dålir, 	 f. dåli, n. dålit, bf. 
pl. dåliä, dåli [ap.], superl. dålistä JK. 

1) [skral, underhaltig, bristfällig, icke god]. H. 
var n dålir arbetarä JK. Dåli jälp jär vör u• [på 
gården] JK. Dålir vilä [vilja] u dåli laun [lön] 
JK. Dålir väg; dålir slidväg [slädföre] JK. Dåli 
vällaik JK. När ä bläir göid si [gött] . . me slä-
kå, så vaksar de mästn va sum hälst pa de dåliä 
jårdi JK. De dålistä jårdi, sum jär aurjårdi JK. 
Sedroti jär dåli . . sått de säir äut, sum um de 
bläir dålit me sedi i ar JK. Rygän [rågen] blai u 
dålir JK. Kånnä [kornet] gynt vissnä u säi tunnt 
u dålit äut OL. Ja har hatt fasli dåli täur me de 
OL. Tårrar u dålir strämming JK. Dåliä pärår 
[potatis] ti jet jär ä u• jär äutä JK. Jär da täunar 
[gärdsgårdarna] dåliä, så . . JK. Fäi [Fie] de jär 
förskräck& dåli gard JK. De har vart dålit präis 
pa dum (gräisar) JK. L. han har vart strand-
bräukarä, fasta pa dålit väis JK. — [Adv.] Ja 
gick i säng klucku älvå, män ja sivd dålit JK. 
Jårdbräukä pa backän launar si dålit JK. Kån-
nä aukar just lat så dålit för uss i ar JK. Dålit 
jäst drickä OL. — 2) [sjuk, krasslig]. Nå än åt 
dagar har A. vart läit dåli, fastn ha har hit ligg ti 
sängs JK. Bäi slcårkväis [stundvis] jär n mik då-
liar JK. De var a gammäl dåli änka bäi Hall-
bjännä, sum halt A. L. JK. L:s sun, dän sum jär 
dålir ällar hit riktut sum än skall [inte klok] JK. 
Sumli far ont i läivä [magen] u bläir dåli annas 
JK. —3) [moraliskt klandervärd]. Dän, sum 
fömaikar säin gamblä bantro, han bläir haldn 
för n dålir kal ällar föra dålit mänskä JK. Skudd 
de händ någän gang, att någän . . skudd drick 
si fullar, så bläir n haldn för n dåli kal u far a 
dålit rykt' pa si JK. När n skall ga ti strand u än 
kununar i möit me a källing fyst . . u jär de da 
a källing me dålit ryktä, så tar ha täum bårt JK. 
-het s. pl. dri•lihaitar. När all stainar [i stensätt-
ningen] har stat pa ändä, så har de just hit vart 
någ dålihaitar JK. Ja ska säg Er, att de jä hit någ 
dålihaitar, nä slikt ska rök si läitä (ägodelnings- 
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rätten) JK. Ja skall säg de, att de var hit någ då-
lihaitar me Kall' nå JK. 

dån s. då.n n. [dån, oväsen]. När n liggar pa 
rak; . . såsum än liggar, så far n håir a för-
skräcklit dån ifran a håll; . . antingän jär ä a far-
töig, för de mäst n ångarä . . ällar u så jär ä 
blasvädar älla stårm, sum kummar JK. Di lag u 
sivd all träi u vaknäd av dånä, män för saint JK. 
Vör har de mik bättar ställt än va mang andrä 
har i häusaldi . . att de hit jär någ gnat u 
sjaud . u gräl u tretår u då'n, äutn glad u nåigd 
jär vör JK. Däu haldar a sånt dån MK. 

dåna v.1 dånä (OL) MK, ipf. -ädä JK, 'bullra'. 
Sjoän dånädä u braut JK. 

dåna v.2 dån [ap.], pr. dånar, sup. dern [ap.], 
p.pf. (cc v)då•n'n, f. -dci•ni, [i förb.] dån av, 'svim-
ma'. Han slo mi pa brausthulä, så ja hadd naug 
dån av OL. Visst kan n gi någän a slag . . sått n 
dånar av JK. Bondn flaug kaväl umkring u lag 
där avdå' n'n a go stund JK. — dån-dimp s. dån-
dimp (OL)MK m., bf. -än JK, [svimning]. Han 
fick nå dåndimpän (um en s. fick ett nyp) MK. 
-slag s. dei•nsla.g n. När n gar pa söinäis me a 
möirslagå, u än slar me slagu yvar fiskän pa äisn, 
da gir n han u a då' nslag, sått han dånar av JK 
[efter Säve]. 

dånk s. dåyk [i uttr:] ga u sia dånk, 'slå dank' 
MK. 

anka v. pres. dåykar «- [dunkar?, slänger?]. Di 
rännar så u dånkar såsum magrä russ MK. Jfr 
följ. 

dånkig a. dåykur, pl. dåykuä [slängig?]. Russi di 
jä så magrä u skarpä u dånkuä; di rännar så u 
dånkar såsum magrä. russ MK. 

där-hus s. n. bf. dårhäusä. Hosspitalä el. dårhäusä 
JK. 

dåsig a. se dosig. -het s. då•suhait. 
dåtlig a. n. dci•tlit, 'prompt'. Han skudd dåtlit ha 
fisk i dag, för han skudd ha sletkalar JK. 

däck s. däck [fartygsdäck]. Ja, u så blai de kallt 
pa däck, sått da to vör u gick ner i för-räumä 
[på ångbåten] JK. Jfr över-däck. 

däld s. deld f., bf. -i, pl. -ar. Där ligga nå Buss 
[Burs sn] i hall deldi MK. (Betår) di har u läid 
av rängnä, för i sviktar ällar deldar (svackår) 
jär di d'åliä JK. 

dälda s. f. pl. deldår. Dalar älla deldår = för-
djaupningar i "aurakrar"; andrä fördjaupning-
ar haitar sviktar MK. 

dämma v. dä•tnä, däm [ap.], pr. -ar, ipf. -äclä, 
-äd [ap.], pass. ipf. dämdäs OL [dämma upp 
vatten]. Vattnä star yvar akrar för uss, sum snåi-
dräivår liggar langsat täunar u dämar, sått ä 
int kan fa rinn äut JK. Vattnä har ännu int fat 
skär äut, äutn star ännu för de mäst u dämar 
mot snåidräivår, älla snåidräivår dämar, sått ä 
int kan fa rinn äut JK. Äisn lag ännu nerför i ai 

clämädä JK. — De var int ret så stor fart pa 
iblant [på vattenkvarnen] . . ner ä gynt bläi min-
dar vattn, u så än skudd ligg u däm flair gangar 
OL. Da fraust vattnä bårt . . , så de blai tvung, 
att di skudd däm, ifall di vidd sagä [om vatten-
såg] OL. — Särsk. förb. Däm av el. upp vattnä 
MK. Då kå'm a par Löiboar ner ti kvänni u var 
arg u galnä, för de vörr lag u dämäd vattnä upp 
i möiri OL. Da hadd Gannar u Bods säin kvän-
nar fyst, sum dämar upp i möiri, u da va de frå-
gän um ti fa daim bårt fyst JK. 

dämning s. dämning f., bf. -i OL, pl. -ar [uppdäm-
ning]. Di skudd däm', ifall di vidd sagä [såga]. 
De dämningi ha kund iblant räck än täim u 
iblant täu OL. Da fick di däm', ällar sum di säg-
dä, de fick ga bi dämningar [vid vattenkvarn] 
OL. 

dämp s. dämp, dämf m., bf. -än 'kork, propp'. 
Sätt dämfän (= pruppän) äi MK. 

dämpa v. dämpä, dämp [ap.], pass. dämpäs, ipf. 
dämtäs JK(U). Lugäld [lågeld] fick de int alls 
varä, äutn de skudd dämpäs straks JK(U). Så 
dämtäs de me sagdus [sågspån] JK(U). De jär 
int gutt fl dämp än el. dämp na pa svar [dämpa 
honom el. henne på svar (göra svarslös)] JK(U). 

däng s. däyg m. [slag]. Börr [bara] di far n däng 
i skalln, så dåir di (tåskar) sum stam n MK. 

dänga v. däygä, ipf. däygäd. 1) [slå]. Slar u däng-
ar me rumpu [svansen] fram u ti bakas JK(U). 
Vägän . . var . . hulur el. gropur . . u slidar slo 

dängäd där i hular JK. Ja, sum var ordföra-
rä, . . dängäd klåbbu i borä JK. — Dängä till 
el. pa  nån MK. 2) [komma, fara våldsamt]. Han 
kåm dängnäs MK. 

dängig a. f. dängu OL [hård och fuktig (om 
jord)]. Var jårdi någ dängu u vat 	OL. Jfr 
hård-dängig. 

där adv. ditt., dä. I. [demonstrativt]. Han hadd 
sätt möitä me Botlskalar där bäi broi klucku 
täu JK. De va så oskaplit halt innfö körkduri 
dä' bäi läktar JK. A. rustäd för de mäst i häusi 
u gärd raint där JK. Ja . . kastäd taug [tög] där 
innför H. än läitn bit; där hadd ja int stort mair 

träi famnar, u där var int sjoän så galn, sått 
där kund n liggä, för där slo ä int yvar [på fiske] 
JK. Vör var kåirnäs äut bäi Friggäs pa När me 
någ valt [vete] ällar sikt, fö' dä ha' di sikt-
kvänn . . u där bräukar vör siktä JK. I dän 
skuggän, där hålt di me säin sjussar OL. — IL 
[relativt och determin.]. Där sum de int var 
någ täunar [gärdsgårdar], där var vägän rainso-
pän, ällar där var de int ti kumm fram me slidä 
JK. Där sum jär någ gråft gras, u där sum int 
stickår u någ bråt jär till förargälsä, de haitar go 
slet [slåtter] JO. Där sum nå var ungdom, sum 
kund sia u räkä [räfsa], di glaid natäurlitväis 
däit, u där sum hit fanns, där fick böindarnä ga 



däran 	 132 
	

därför(e) 

ste [åstad] självä [på slåttergille] OL. Där de jä 
langgrunt, där laupar hit sjoän fall mik in nä 
de blasar, så att n kan nuck bigå si i släkdöiän 
[tångtäkten] där, um de änd stå' rmar, män kum 
hit där sum de jä bradjaup, da slar de yvar nac- 
kän 	Hagän, där avsjon'n [auktionen] var, 
liggar mästn ner bäi Friggäs JK. U där di (snäg-
lar) gar fram, låimar di aldri a plantå OL. Tvai-
tar . . di skudd huggäs äut till sam tjåcklaik sum 
bredar; där di var tynnar [tunnare], där skudd 
di barkäs OL. Så sat di fast, där di skuddä OL. 
Än hall hopän träi hadd blast kull u av i skogän, 
sått ä var frågän um ti kumm kå' irnäs fram där 
n vid& JK. Just där a (jaulgräni) var skaiv, hadd 
ja bur [borrat] äi än kvist, sått där brast a JK. 
I ymsnä ändar, där n gynnar u där n släutar, har 
n tug sum än bindar anglår äi JK. När ja kåm 
ti Aitlaim, där ja skudd stäig av, fanns de ingän 
sjuss där JK. — Hl. [indef.]. Dain [den ena] vidd 
ha de (braidsränniä) liggnäs jär u dann [den 
andra] där OL. — IV. [med adverb, jfr samman-
sättningar nedan]. För fämtn tjugå år sen hadd 
di ännu säin la ikstäuår, u de var just hit för täit 
[ofta], så där imillumat kund de ga an till sit 
haimä um sundäskväldar OL. Där flest var ä ti 
sia si i fylg täu u täu, sum skudd räk pa rumpu, 
män där föräut skudd di ha någän, sum to äut 
braidsräumä [vid slåtter] OL. Ja sägd, att di 
skudd ga där hän [dit bort]MK. Där hännä, 'där 
borta' MK. Där hin pa o [vår] partn, mäns vör 
bod där hänn [borta] i gam' gardn . . OL. Di 
hadd n späis där hin i sagka mina  m OL. Kräun-
tappän u kräunstangi skudd ha räum där ner 
undar grindi [i vattensåg] OL. De skift' i Svart-
dalar., kund häldar H., sum bor där nerat, ha 
fat OL. Där uppa läggdäs läit rainar langar halm 
OL. Va ja sag u håird där äut bi Valä, så . . OL. 
— Far är [ni] någän tåsk jär, J. da? — Där äut 
fick ja ingän, män jär har ja fat sjau styckän 
JK. — Jfr den (där), så (där) och sådan (där). 
[Sanunansättningar. En del av dessa äro ibland 
synnerligen lösa; ofta skriva sagesm. där av, 
där iginum o.s.v.] -an adv. däran. Sum-
li har ret vart ill däran JK. -av adv. 
&Pr 	därav. Ha ha' [hon har] blitt sjauk, 
u de ha' a blitt därav, att ha har kumm äut 
fö någ gal vädar [ont väder] JK. Kan nå L. 
lait ör någ där av, sum däugar för hans bok, 
kund ä var rolit OL. I jå'ns talt ja um vällai-
kän . u därav dir L., att bondn har hit de bäst 
undar sån där täidar JK. En av de stöist gardar 
hadd n, u där av umkring hältn i Gard sokän 
OL. -bi adv. dit bäi, därbäi, där bäi [därvid]. 
Daim sum da ska liv där bäi u ha sin livsjon, de• 
bläir im t mik de' MK. Kan de stänn där bäi, så . . 
JK. Jå, de blaj där bäi, att ja väntäd JK. Frågu 
jär fräl, u svarä fa sta därbäi JK. -efter adv. ditr 

ättar, där ättar, därättar. Än läitn täid där intar 
så död G:s hustru OL. A par netar därättar kåm 
vör äut till hålmar u så drog not igän JK. Ja matt 
skriv pa tavlu för na fyst, u da skrivar a där ät-
tar JK. (De) danstäs u pratädäs . . änd till min-
natstäid u någ där ättar OL. Vaitn bräukar da 
var moän pa lairjårdar. Där ättar kummar kän-
na JK. U så ha vör kårt plankår u bredar . . 
fastn de ha vart otjänlit, män de har n fat lässt 
pa där ättar JK. Ja, ja skall går de, män de kum-
mar ti bläi där ättar [si o. så?]MK. Fyst skall 
skaffafålki fram, u därättar 	kummar . . 
MK. -emellan adv. där i millum JK. 1) [om 
rum]. Fyst så sättäd n ner fäir pålar . . u där 
i millum läggar n hamptuppar JK. 2) lom tid, 
dessemellan]. Iblant jär n galn ti drickä, män 
därimillum kan han var så nyktar u årdäntli 
MK.-emot adv. dä•rimeiut. Där var nå än 'hall 
hopän storskyttar fran Gard u Aitlaim; därimot 
var vör än sjau åt Lauboar OL. Ha jär stäur u 
lang, u han jär tämliän kårtlagar därimot OL. 
Pa lairu har hit kyldi svid ällar gärt skad pa någ 
alls män därimot pa sandn JK. Vör har fat mik 
mair me fodar ti kräki män därimot mindar me 
ryg u vaitä JK. Sumli kan fa väl [mycket] sträm-
ming mästn va ivist a nat . . u därimot sumli 
kan aldri fa a grand hall haustar JK. Ja, ofräm-
lit u gal ha de vart pa mang väis . . me kåirning 
u annä, män därimot så har vör u• hatt gutt pa 
mang väis JK. De än hadd lug [lovat] de sto fast. 
Därimot hadd han u sam fodringar pa fålki OL. 
-framför adv. därframfor 	När n (lands- 
hövdingän) nå gick där-framför u käikt pa hall 
de manskapä . . OL. -förbi adv. därförbäi. Så 
sägd n, att landshövdingän kåm därförbäi pa 
stundi OL. -för(e) adv. dii•rferrä, där f(rrä, dä•r-
for, dit rför. 1) [för den saken, det priset]. Ja 
fick ingänting därfö'rä 	MK. Skall ja skaff 
de (stranddomtä) ättar de fyst präisä ällar spilda 
nöjt [nytt], så jä de bär frågän um ja kan fa de 
dä(r)förä JK. 2) [fördenskull]. Var de därför 

- sum han var laisn? MK. Därför så matt i ha 
ha.11durar [halvdörrar] . . för de att int sväini 
skudd kumm in i fastäuu JK. Da i gamblarä täi-
dar nyttäd di ust i häusaldi någ var; därför gärd 
di u• mik ust dän täidn OL. De jär hit mik täid 
i dag häldar . ., där förä har ja imot vanlihaiti 
tat a läit ark ti skriv pa JK. Han fick hit så. mik 
han viddä, u därför -4 skall han nå flyttä MK. 
U därförä så har ja ir lätt blitt u skrivä, förrn 
brevä kåm JK. 3) 'likväl, i alla fall, ändå'. Vid-
tallar haitäd sån sum var kramp' ällar skaiv' äl-
lar vingluä, um di änd var sagstuckgråvä, män 
däugd därför hit till sag bredar ällar plankår ör 
OL. Ja! därförä; 'ja, men i alla fall, ändå' MK. 
Ja, där förä! =-• det gör väl ingenting MK. Kum 
in u drick än kapp kaffi! — Nai tack, jag har så 
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nöis vart hin bäi ar. — Ja, därförä (= ändå, i 
alla fall) MK. 4) [med att-sats]. Di burar a hul 
i durtröskln, u så läggar di årmskalln i hulä 
De gär di därförä, att int kräki skall bläi för-
gärdä JK. Ja tror, att de var därför att di (ar-
betsfålki) aldri ann' var vanä, än att di skudd . . 
sta till rais, ner någän vidd laig dum OL. — Va 
för skall int kalar jet de, sum fallar iginum ristn 
[halstret], när n staikar strämming . . ? — Daim 
sum bräukar strandi, di skall int ha de, därförä, 
att di int far någ täur bäi strandi JK. -i adv. dä•r- 
äi, där äi 	1) [i lokal bet.] A mällå av jan, u 
däräi knäppäs än enbetssvängäl JK(U). Tunn-
driv (driv sum sitar pa tunnakslän u där äi 
stjännjaulä) vandringströsk] OL. Att ja kund 
fa bihald min aigän hagä u skogän där äi OL. Ja 
far tack så mik för de sum var där äi [i paketet], 
badä boki u pänningar OL. Däräi (i täidningi) 
sto iblant någ bitar, sum röird jårdbräukä OL. 
2) [i överförd anv.] Däräi liggar de = beror på 
JK. Ja tror bistämt att däräi liggar knäutn (att 
gani bindäs räumarä) JK. Där äi liggar hall sjau-
ku JK. Däräi tår vör int ha oret [orätt] JK. 
-ibland adv. ditr iblant, där iblant. Än hail ho-
pän fålk fran all soknar i sudrä häradä, u där 
iblant var u• lauboar u närkar OL. Fäir u tjugå 
par drängar u päikår slar u räkar; de jär någlä 
gubbar u källingar där iblant me OL. Gubbar, 
där iblant A.O. bi Hallbjäns, dansäd me bär bain 
[bara fötter] OL. Där var mik fålk, sum håird 
pa; där iblant var G. en me' OL. -ifrån adv. 
därifran, därr ifran, där ifra•n. De var i ni 
flod hall vägän änd upp fran kvännbroi. Vä-
gän därifran u ner ti sagi, de var a idlt stain-
buldar OL. Fran uss skall n ti Ronä; därifran 
sjussar di än häit ti backar, u där ifran ti När 
skall ja söik ställ pa de bästä OL. Ja känd mi 
mik letarä, ner ja gick därifran [badet], än ner 
ja gick däit OL. Har di vart bäi strand i nat 
da? — Jå di kummar nå därifran 	MK. 
Däu fart int ta någ därifran 	intä. Jaså han 
var därifran - Därifran - u till böin jär 
bär 5 fjärdingsväg MK. Ja kåm int där ifran 
förr n klucku åtä JK. — Skatt däu ha kånjak? 
Däu hat gat in i nyktarhaiti jå? — Ja ha gat äut 
därifran MK. Annas så jär ja int så täit därifran 
[borta från kyrkan] JK. -ifölje adv. därifylg 
[ap.], [i följe därmed]. Ner da summam kåm u 
därifylg me slaningi [slåttern] OL. -igenom adv. 
däriginum, där iginum. 1) [om rum]. Han 
kraup däriginum MK. 2) [på grund därav, på 
det sättet]. Da var ä mindar me vaitä u därigi-
num läit av vaitäsmjölä OL. Ner di da har fat 
tak äi gräusä [sandstenen], så skall ä fyst vetäs 
[vätas], för däriginum bläir ä mik lausarä ti bro 
sundar [krossa] OL. Sumt [somliga] . . blandäd 
sadar i maltä, u däriginum var malt så mik 

sämmar OL. Att n jär förvitn de skadar aldri, 
för däriginum far n vit mik sum än aldri fick 
vit annas JK. -in adv. därin, där in. Ha bad da 
så mik, att a skudd fa lug [lov] u ga där upp 
me läit mat u häls pa. Jå, .. män me de bi-
skeningi, att a int fick lug ti ga därin, äutn ha 
fick sätt matkårgän pa gardn JK. Ingän mair 
n dotri fick ga därin 	MK. Därin - fart 
däu int släpp han MK. Vör, skudd ga in i dän 
vangnän, sum vörr tyckt var skaplist, u ner 
vörr da kåm där in, så gick tågä OL. -ini 
(-inneli) adv. där innäi. I motsats till tjan'n u 
spinar u säidsäimar u hallbandi, så kalläs de 
där in äi för läinä [linet (i fiskegarn)] OL. -inne 
adv. därinnä, där inn [ap.]. Ja var nöis därinnä 

MK. Han var nå där in i äng pa så väl 
middag sum autndag OL. -med adv. dä-rme, 
där me". Kanst u vinn någ därme —, så . . MK. 
U så stucktäs [vältades] de där pa, sått ä blai 
slet u fäint, u där me var de gärt ällar i årning 
JK. I fredäs var ja pa snåikastning, u så vässt 
vör yksar, u därme va dagän släut JK. -näst 
adv. därnest, dänest, där,. nest -‘. Fyst räi-
cläd bräudgummän u bruttbondn u så bäggi 
ungmansdrängar därnest u så spelmännar där-
nest JK. Da bad ja han, att han skudd sia för' 
[slå före] i mitt ställä, u de gärd n, u så slo ja 
därnest JK. Så mang sum var pa G. statsjon, 
u pa dän statsjon'n, sum var där nest JK. Där 
nest i gamblä täidn, bod Masrä Andas JK. 
Dämest var ä ti ta u lägg maltä äi a kär u så 
häll varmt vattn pa OL. Ja slar n styttstaur an-
tingän i uppäst bandn el, i bandn där nest JK. 
-om adv. därum, där um. Därnest läggar di 
sigdtjaugi [lielåret] pa undarsäidu pa örvnac-
kän . . så skraidäs [makas] skräuän upp därum 
OL. Ja för min cia il  sär int någ därum JK. 
-omkring adv. däPumkring 	Därumkring 
(brasn) sättar si kvimifålki allihop JK. Förr i 
min bandom u därumkring OL. -på adv. 
därpa, där lya*. 1) [lokalt]. Ställ de därpa 
MK. Han matt kläiv upp pa bredä sum di sat 
pa, så matt n ga där pa u så laid si mot väggi 
OL. Sumbli snod undarsäidu uppat [av tallri-
ken] u plaseräd matn där pa OL. När jårdi blai 
harvi, så sadäs de för hand där pa JK. Imillar-
täid var de vackart u inträssant ti håirä därpa 
(spel o. sång) OL. 2) [tempordt]. Läilnöiars-
dagän u dagar där pa kåm de ti stårmä JK. 
Sundagän därpa var ja int i körkå självar JK. 
Straks där pa så var de andrä pa baini JK. 3) 
(överförd bet.]. Därpa förlord vör 200 kronår 
JK. De biror därpa, att.. JK. De gar äut där- 
pa 	MK. -till adv. därtill, där till, där till. 1) 
[om tid: till dess]. Vör har dän fyst' nå i viku, 
så att de jär omöiglit, att de hinnar så langt me 
gröidn därtill, sum de vari fjor JK. Vör ha visst 
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pinst den fämt u sjätt jäuni, u um di hadd till-
fäll u kumm därtill, så va de skaplit JK. Ja har 
nuck kunt fat skick in böiknar . . , män ja har 
tänkt, att L. skudd kumm äut i summar, u da 
har ja tänkt de kund var därtill JK. När ja kåm 
in, var lducku säks; därtill har ja vart äut i kyl-
di u äum hall dagän JK. 2) [därhän, så långt]. 
De blai da därtill, att han skudd gift si u va 
bräudgummä JK. De bräukar bläi därtill ( = gå 
därhän) MK. Ner de äntligän blai därtill, så 
var de lut mindar me få' lk OL. 3) [därutöver, 
dessutom]. Prästn u fräui, u flair där till JK. Di 
hadd n hail hop släktingar badä me kalar u 
källingar u därtill n hall hop ban me dän daglin 
OL. Di . . hadd fat si a duktu kakskäivå me 
smör u så än duktur bit pannkakå u där till en 
ällar a par supar OL. 4) [för det ändamålet, i 
det syftet]. För ti fa aiki ti fall däit vör viddä, 
så hadd vör tug me i parad, ifall vör bihövd ä 
därtill JK. Haidaikä [hed-eke] . . var . . a bra 
träi ti ha därtill [till "sigd-spån"] OL. En dag 
skall de slaktäs någ kräk därtill [till gravölet] 
OL. Ja, di tar ä därtill [tyder det så] . . att ä 
bläir någän, sum kununar ti ta läiv a si i a'i [ån] 
JK. 5) [till den saken, till detta, för den saken]. 
Batn u de doningar sum håirs därtill OL. De 
jär mair n en sak, sum jär skuldi därtill OL. 
Att ä kan bläi rad [råd] där till JK. När vör har 
räcknä upp de, sum skall till, u arbetä, så gar 
de gilt [väl] därtill ällar ti de präisä JK. Till ä 
blai täid där till, ti tråskä JK. Risslver' u gräl' 
um all frågtäckän . . därtill har ja bäst täid i 
hälgtäidn JK. När di far van'n där till [får va-
nan på det] JK(U). -under adv. där undar JK. 
Liggar i präss lissum [liksom] där undar JK. 
-upp adv. därupp, där upp [ditupp]. Ja skall 
där upp [upp i skolan] JK. Vörr . . har ämä 
uss där upp i mårgå igärt Di skogen Gyllauen] 
JK. De var ti gi si av straks därupp (till astäuås 
[granngården]) JK. -ur adv. dä•r o'r, däro.r. A 
stäurt fat sättädäs pa borä, u där ör säupäd al-
lihop JK. Där var iblant så djaupt, att stuckar 
mästn slepäd i vattn, u ner kräki [dragama] da 
kåm där ör, da var ännu de värst igän OL. Så 
fick var u en läs därör n bit [ur bibeln] JK. -ut 
adv. däräut, där äut 	De händar iblant, att 
ner n kununar däräut ttill stranden], så kan de 
var a äisband sum råkar [vräker] däräutförä 
OL. När n da har kumm däräut (pa lädu) så far 
förman'n svar för till ta äut . . de bitar, sum bi- 
hövs OL. Vör sälar u• mjölk där äut 	för 
var dag (till mejeriet)JK. -över adv. däryvar 

där yvar. 1) ti lokal bet., över det stäl-
let]. Han skudd prå' mt däryvar MK. 2) [ytterli-
gare]. Än fämti sjussar u där yvar iblant JK. Så 
kustar de . . hundrä kronår u där yvar iblant 
JK. 3) [på grund därav, för den sakens skull]. 

Ha blai läikväl så laisi däryvar, att . . MK. 
därva v. därvä, p.pf. därvän, f. (bårt)därvi, n. 
därvä, pl. (bårt)därvädä [fördärva, skämma], 
p.pf.n. : 'skämt el. fult o. fördärvat'. Därvä en 
hund; d. kledar, fisk; därvän fisk, därvä kyt 
MK. De jär int äutn, ick rygän [rågen] har blitt 
läit därvän (sprungän) JK. Nå har ä rängnä så 
mik pa håiä, sått nå jär ä därvä JK. Er har salt 
kytä för läitä, sått de har blitt därvä JK. Sträm-
mingän har blitt därvän JK. Särsk. fdrb. Där-
vä bårt (om ngt s. tar skada). De bani daim har 
di raint därvä bårt, däriginum att di far gär' 
sum di vill (OL)MK. Därför blai bani bårtdär-
vädä [bortskämda] MK. 

däst a. destar 	n. dest, 'matt o. olustig; 
lugnt o. varmt o. kvalmigt; matt, varm, om folk 
o. väder'. Kruppän jär d. MK. Um haustns täid 
så jär de tungar u destar luft MK. Varmt u dest 
MK. De jär lungt u dest i vädrä MK. Dest i 
luftn, ss. i åskluft, lungt u varmt u dest (OL) 
MK. De jär så dest u varmt, så de jär såg tors-
luft OL. De jär oskaplit, va de jär dest i luftn 
i dag JK. Betöidlit varmt u dest va de hall da-
gän JK. 

däven a. devän, f. -i, n. -ä, pl. devnä, 'fuktig, 
litet våt'. Gantjan'n [garntelnen] jär devän; 
tråiu jär devi; ganä jär devä (= fuktigt) JK. 
Har lut daggän gat av håiä ännu? — Nai, de 
jär ännu devä JK(U). De kledi, di känns så 
devnä, di jär lut bra tårr' ännu di i [inte] OL. 
Jfr halv-däven. 

dö v. dåi, pr. dåir, 2p. dåirt, ipf. dåug,do•dä,dod, 
döid [ap.], sup. döl, p. pf. do•dar etc. se  död a. 
Gamblä mårmår . . lägd si till dåi fredäskväldn 
för jaul OL. En gammäl skall dal, u än ungar 
kan [ordspr.] JK(U). Di gräind sått i skudd dåi 
JK. Sumli ar kan ä dåi än 10-15 styckän u 
sumli ar än 4-6 styckän JK. Mor sär, att n 
(far) snart dkr, u de sär n självar u, män da 
bräukar ja svarä: fålk dåir lut så fort häldar JK. 
När råttår bläir sum värst galnä i häusä, da dåir 
någän MK. Säg a sytt ård förrn däu dåirt! MK 
[talesätt]. De jär så olycklit ont um gräisar ti 
fa kaup' i haust, för di dåir ättar handi, läit ät-
tar di bläir föidä JK. I dag jär de säks ar sin far 
dödä MK. K. far va dän fyst sum död' jä i 
Lau i iss arstalä JK. Fräu R. jä död; ha död' i 
laudäs JK. Sen när ha da döid', da fick ha ga u 
spöik där äi de hagar JK. Nä husbondn död', så 
skudd prästn ha än uksä, u nä matmor dödä, 
så skudd n ha a ko . . u.s.v. JK. De var mang 
sum död me smittkåppår MK. Pa När har visst 
a ban döt me diftaräi JK. De har armas hit mang 
döt jär i Lau i ar JK. De var så, att gam' H.J. . . 
han had döt, u så skudd gubbän L. däit u så gär 
kistå OL. Gasungar ha vör hatt tå'll styckän, 
män träi styckän ha döt för uss nå i viku JK. 
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Särsk. förb. Di dåir bårt dain ättar damfn MK. 
Fingri dåir bårt [domnar], när de jär så kallt 
MK. De gynnar dåi bårt [försvinna] mair u 
mair de u• (skrock) JK. Själv sakän har kunun 
bårt.. så att pa de väisä dåir årdä bårt me JK. 
A kvinnfålk jär i sokni döid ifran säin sma 
ban u sin kal [man] JK(U). Ungdomar nå däu-
gar knaft klau trodar [klyva gärdsle] .. sått 
de arbetä kummar ti dåi äut JK. Idråttar u lai-
kar, sum annas mik fort dåir äut, ifall de int 
bläir undarhaldä OL. Ja tror knaft, att de all-
deläst har döt äut ännu JK. 

död s. do'd m., gen. döds [döts], bf. derdn, döidn. 
Las fick livsjon till sin död JK. Rematis värk . . 
de far ja väl dras me ti min död, tänkar ja JK. 
Ha va [hon var] visst sin död värd JK. Han 
hadd vart naug [nära] dödn mang gangar förr 
JK. Han lag för dödn MK. Ja minns att äppli 
me nöd u död kund jetäs OL. Han tror .. att 
ä int jär någ ann bot än dödn JK. Börr [bara] 
ja kan va fö'siktu u akt langstangi [långfingret], 
att ja hit slar älla ståitar hännä . da jä de rakt 
döidn fö mi da, fö da kumma de ti värk u gär 
ont igän JK. Att tankän kan invärk så mik pa 
magän, att n mästn kan bläi dödds älländu JK. 
Nä di kåm än bit ner pa möirlandä, så blai gub-
bän dödds älländu JK. Jfr bråd-, kärling- och 
sot-död. -slbädd s. derdsbädd. När vör sto kring 
hans dödsbädd all fäirä JK. -dag s. pl. derds-
da•gar. Föid de gamblä ti dödsdagar JK. -elän-
dig a. pl. döddseländuä JK [mycket eländig]. 
Di matt väl änd bläi liggnäs u bläi döddselän-
duä ättar de kallbadä vättjä JK. -fall s. dötsfall, 
döidsf all JK(U), bf. derdsfallä 	Säist döds- 
fallä pa När . . var mik sårglit JK. -sjuk a. 
doids faukar, derd faukar. 

död a. daudar [förå' ldr.]; dor dar, döidar, f. daud 
[föråldr.], dod, n. datt tföråldr.], dött, best. der-
dä, dö•d [ap.], pl. dordä, derd [ap.]. 1) [avli-
den]. Ja,--ae kläppäs [klämtas] jär i Lau i dag, 
så att de jä någän dödar igän JK. Gam' fräu R. 
jä död; ha död i laudäs JK. Um de jär kvinn-
fålk, sum skall ha läikfingar, da skall de var kal, 
sum jär döidar JK. Där hadd n fallt kull igän u 
var dödar, sått i kård n dödar haim JK. Las 
Jakupsn Halsrä, sum dödar jär JK. Um dän 
dödä u så. dän sum melar [mäter liket], um di 
skudd ha hatt någ ovänskap imillum si, så 
skudd da dän dödä kunn ha makt till kunn skad 
ällar sänd sjaukdomar till dän andrä OL. 
Daim sum jä nemäst släkt me dän dödä, bjära 
n pa gatå [ut på vägen] JK. A dött russ [en död 
häst] MK. A dött mänsk' JK. Di jär död' nå 
allihop JK. 2) [domnad, matt]. Ja kännar mi så. 
där tungar u dödar i kruppän u läit ont i hudä 
u tetar [tät] i nasar JK. 3) [som brinner trögt 
(om ved)]. Dödar vid JK(U). De jär dödar vid 

[ved] MK. 4) [ofruktbar, steril]. Död mark, så 
att de vaxar aldri någ pa na MK. 5) [livlös, ma-
teriell]. Än dödar ting JK. Mar kansk L. vill 
ha än dödar ting? Lastvangn'n jär värdar um-
kring 200 kr. JK. Jfr av-, bort-, själv-, sken-
och ut-död. -född p.a. doiföidar, döiföidar, f. 
-föid, n. -föit. De banä de var döiföit OL. -gräs 
s. dödgras ii. (Potentilla anserina). Aldri någ 
kräk smakar daim MK. -kött s. daukyt n. 1) 
[svallkött, i sår]. Undar täidn såg tummän int 
för goar äut . . ja trod, att ja hadd fat svällkyt 
ällar daukyt äi än JK. De sår', de skatt däu akt' 
i, att u int fart daukyt äi OL. Ja ha vart räddar 
för att ja skudd fa daukyt äi de (fingrä), män 
ja ha piss' äi de stor rivu a par träi gangar um 
dagän, u de ha tydds sum um de ha' vart bra 
JK. 2) [ytved, som ej är avruttnad, på tjärveds-
stubbar]. Dän stumbln jär int avrutn, för de jär 
ännu daukyt pa (ä)n JK(U). -lugn a. n. dauluyt 
[alldeles lugnt, blickstilla (på sjön)]. I kväld jä 
de rakt daulungt, sått i nat har di a vackar 
strandnat. "Daulungt" nyttäs för de mäst bäi 
strandi, när de jär fätt lungt ällar lungt sum fätt 
pa sjoän JK. Strämmingän gar int upp el. ifran 
buttnän äi de lortuä vattnä, för de har stat dau-
lungt fö längä JK(U). -skalle s. dödskallä m., 
'end. i bet. döddansare, annars heter d. (cm-
nium) hudä' MK. 

döda v. dö.d [ap.], ipf. dödäd JK, p. pf. pl. do•d-
nä. Oläskän kalk ällar tårr askå, de skall var 
för till död ällar ta läiv av dum me [sniglar] OL. 
Dödäd all basillar JK. Intäckningar blai dödnä, 
u di fick hybtekslån i ställä JK. — Vassäin [var 
sin] bok ällar täidning till död bårt täidn me JK. 

dödandes p.a. dödnäs. Ja jär så dödnäs tråttar, 
sått ja årkar int arbet mair i dag JK. Han blai 
så dödnäs sjosjaukar, sått.. JK. 

dödig a. daudur 	[döda.ktig, slö], 'kallas tor- 
sken, när han inte vill ta' MK. Tåskän var dau-
dur i dag; to aldri, när de modar austn tbådar 
östanvind] MK. Daudur i skalln (lite koppar-
slagare) MK. -het s. f.bf. dauduhaiti ["bak-
smälla"]. Ja far ta en sup ti fa d-i bårt MK. 

dödlig a. ~Ii, n. do•dlit, döidlit JK, pl. derdliä. 
De har vart mik sjauklit u döidlit jär i Lau JK. 
Dödliä tillfällar [dödsfall] OL; JK. Di (Walls) 
slo si ner u drack sitt kaffi, di sum andrä död-
liä OL. 

dölja v. dylä, dyl [ap.]; döil [ap.] JK. Ja har 
int dyl' me någänting, = hemlighållit MK. De 
jär oret ti dyl' sånt, sum än annas int har lug ti 
dylä OL. Kraku ropar sitt aig' namn u kan int 
döil säin aigi skam [ordspr.] JK. 

döma v. döimä, döim [ap.], pr. -ar, ipf. döimäd, 
döimdä, döimd [ap.], sup. döimt [ap.], p. pf. 
döimdar, n. (a.v)dölmt, f. (äut) döimd, pass. pr. 
döimäs. När någän yvarträdäd hamnåmingän, 
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så had hamnretn retuhait ti döimä, sått di slapp 
gläid pa tingä JK. De far dän svar för, sum 

bättar kan döim i sakän JK. De jär int så gutt 
ti döim äi OL. De döimar ja int alls um JK. När 
di sto u pratäd u döimäd [bedömde], lains di 
slo [hur de slog] OL. Vaim sum sag mi, så 
döimd i mi bär [bara] ti döidn [om en sjuk] 
MK. Kvinnfålki hadd .. stat u . . risslver' u 
döimt um än, att n int var riktut klokar JK. De 
döimäs u töidäs pa mang väis blant fålki JK. 
Han blai döimdar ti gär aid [göra ed] OL. När 
lagskiftä gick yvar, så blai di döimd ti flytt äut 
JK. — Särsk. förb. U så fick da hamnfogdn äl-
lar stöirlsn döim a• de [döma av det], så rätt-
väist ä da kund bläi OL. Han visst aldri a 
grand, att domkapitlä allt hadd döim av sa-
kän JK. Kansk di har döimt av sakän, u S. har 
fat äuts1agä JK. Ha blai äutdöimd att a skudd 
dåi; lag inn' pa lasrättn MK. Jfr av-döma. 

döme, se innan- o. om-döme. 
dön s.1 daun f., bf. -i, 'lukt, ånga, doft' MK; 
'stark, sträng lukt' JK (ordl.). Lampu osar, sått 
ä jär sån olyckli fäul daun JK. Väitlauk, de 
skudd födräiv ont fran ban, när di var mik 
treskä [tredska], män de skudd börr [bara] var 
dauni. Kvinnfålki har ja till u me set tugg' väit-
lauk u spytt' i närhaiti av banä, så att dauni 
skudd kännäs kring dum MK. Ja far hald pa, 
att int dauni gar av (Eau de Cologne) MK. Jfr 
brännvins-, kaffe-, snus- och vitlöks-dön. 

dön s.2 dyn n., 'dån'. Va haldar ärr för ätt dyn? 
Kåss, vickät dyn er kan haldä (el. dyning) JK. 

döna v.1 daun [ap.], pr. -ar, ipf. -ädä, -äd [dunsta 
av]. Kaffiburk . . me tet bra luk pa, sått kaffi-
bönår far int daun av JK. Pruppän jär ör dråpp-
flasku, u de jär därav de daunar. Sätt da prup-
pän äi, annas daunar de av JK. När ja to prup-
pän ör luktvattnflasku, så daunäd ä kring i hail 
stäuu JK. När n räuskar ekengränsträii [gera-
nium], så luktar di så goä sått ä daunar kring 
i hail stäuu JK. 

döna v.2 dynä, dyn [ap.], pr. -ar, ipf. dynäd, 
dynd [ap.], sup. dyn [ap.], 'dåna'. Päikår kund 
fa tak äi baini u fa kull n, sått de kund dyn i 
hall skråvä MK. De dynäd i vambi (el. läivä) 
[magen] pa n MK. Han slo skalln, sått ä dynäd 
ättar MK. Sjoän dynäd u bräusäd(ä) JK. De 
stånnar i nårdaustn, sått ä dynar i byggningän 

svissar langsat finstri JK. U så kummar da 
B.L. sum a stäurt villvädar u ropar u skräiar u 
dynar äutn ho [hov] u skapning JK. Vör har 
matt .. spräng dum [stenarna] me dynamit, 
sått de har dyn i hail Lau u När me JK. De dy-
nar i kärä, när dricka gynnar bläi lyftä [slut] u 
så än slar pa de MK. 

döpa v. döipä, döip [ap.], ipf. -äd, sup. döip 
[ap.] JK(U), pass. inf. döipäs, pr. döipäs, ipf. 

döiptäs JK, p. pf. n. döipt, pl. döiptä, döipt 
[ap.]. Förr var de alltut vanlit, att n skudd i 
körkå u döip bani , män nå för täidn döipäs 
mang ban haimä JK. Prostn Klintberg döipäd 
fyst i körku, sum bani alltut döiptäs förr JK. 
När ha döipt si um dagän .., da sägd gubbän: 
"Läik så gänn sum di döipt o [vår] N.N., så 
kund di ha döip o gräisn" JK(U). Banä har blitt 
döipt OL. Um di nå bläir någ bättar, när di 
bläir döiptä MK. Vör jär döipt i ätt vattn MK. 
Jfr o-döpt. 

döpning s. f. bf. döipniygi [dop]. Nå för täidn 
läggäs de int så mik vikt pa de där "kristnä" u 
"kristningr, äutn nå säs de mair me döipä u 
döipningi OL. Nai, de döipningi — de [om 
babtistdop] MK. 

dördig a. dö•rdur = ovitur [o-vettig] MK. 
dörga v. ipf. dörgäd, p.pr. dörgnäs 'slå hårt mot 
ngt'. Han dörgäd till ätt yp drag, = slog till 
med väldig kraft. Han dörgäd (= häftigt slå i 
med skyndsamhet) hall spannä dörgnäs fullt av 
strämming JK. Han kummar dörgnäs sum än 
galning (= hastigt, bullersamt o. bråkigt) JK. Så 
kam han da dörgnäs u dörgäd till n än snöiting 
[örfil] JK. Han kåm dörgnäs in (hastigt in) me 

hiskli fart JK. Pres. part. dörgnäs, dörgandä 
vanl. m. adj. full(ar). Dörgnäs full alla smäck 
full = bräddfull JK. Nå jär vattnspannä dörg-
näs fullt av vattn. Dän kaln var dörgnäs fullar 
(drucken) = överfull JK. 

dörr s. dur f., bf. -i, pl. -ar [dörr, -öppning]. 1) 
[konkret]. Di har a sån grann dur pa byggning-
än OL. Ain dur gar äut pa gardn u am n ner i 
källan, de tridå in i stäuu (o.s.v.) MK. Luck till 
duri! [stäng dörren] JK. Dräg duri mot ätta di! 
MK. När ja kam fram, så sto K:s päiku äut för 
duri pa gatu u to imot mi JK. Täu basradar 
[båsrader] am n pa var säidå 	u taggatu ["tad- 
gatan"] mitt äi u durar mitt förä, främst' duri 

bakduri, sum göisli kastäs äut iginum JK. 
Smäid [smida] någ gangjan till durar för lamb-
häusä JK. 2) [Bildl.] De var int värt, att n kå' m 
inum dairäs dur mair OL. [Märk uttr.] pa dur 
tut, hastigt iväg]. När ja gynt plögä sum sårk, så 
glaids de ste [åstad] i akrar så täilit n kund 
kumm pa dur JK. Da gick ja ste u yppnäd duri 

sägd, att n skudd va så go u ga sin väg. 
— "Jasså, däu jäst släikar däu me", brummäd 

da, när n glaid pa dur me de samä JK. Så 
blai han rasnäs u to hattn sin u gick pa dur JK. 
De bar pa dur gäinäst MK. "De skatt däu fa 
fullt förä ..", tänkt N., när di straik pa dur JK. 
Nå vidd mästn int A. pa dur, äutn ha vidd var 
inn u håirä MK. — H.P. var hin um duri i går 
bäi uss JK. Däu hart int vart jär inn i hall hälgi 
u så nå börr [bara] kumm inn um duri JK. Jär 
de nå så, att n gar förbäi dum, ner n gar haim, så 
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slippar n letäst um än gar i duri [går in direkt], 
annas skall n går apartu färd OL. Jaul har vör 
nå inn i durar JK. Jfr bak-, brud-, far-
stugu-, halv-, hus-, hömd-, kammar-, kohus-, 
kvarn-, kyrk(o)-, köks-, ladu-, lammhus-, lill-, 
loft(s)-, nord(er)-, nystugu-, ringkammar-, sa-
kristi-, smedje-, snickarbod-, stallhus-, storstu-
gu-, svinhus-, ut-, vagnhus-, vardagsstugu- och 
vedbod-dörr. -fälle s. dwrfällä n. [dörrklinka]. 
-karme s. dwrkarmä m., pl. -ar, 'en hopsatt fär-
dig dörrkarm'. Kring durkarmän pa äutduri till 
byggningän bräukt u var fastspäik si [fastspi-
kat] n krans JK. När grundvaln jär läggdar, u 
än har kumm så haugt, sum durkarmar skall 
sta, så sättäs di in u vaträs in JK. -rada s. dw-
rwdå, dwr-(r)a.  då f., bf. dwrra•du, pl. 
dwrwdår, 'dörrkarmträ'. Säidträii [sidoträna] 
pa durar haitar duradår JK. Dän plankstumpän 
däugar till a duradå JK. De star där bäi dain 
duradu JK. Bäggi duradår jär rutnä JK. För fl 
da fa någ, sum vastbandä skall väil pa ällar 
ligg pa, så slas de knapar pa a durslag ällar 
duradå [för agtak] JK. -slag s. dwrsla• g n. 
[grovt karmträ på dörr]. Läddurar ällar portar, 
sum int durträii ällar karmträii gärs av plan-
kår äutn av grå' v' äuthuggnä träi, haltar dur-
slag JK. -smyg s. dursmog [-smiiig7], pl. -ar. 
Finsta(r)smögar u dursmögar JK. -säng s. f. bf. 
dursängi JK [den säng som stod vid dörren]. 
-trä s. n. pl. bf. dwrträii [träna varav dörrkar-
marna bestå]. -tröskel s. m. bf. die rtröskln, dur-
träskin JK(U). Ja, årmskallar nyttäd di . . till 
bur' i durtrösklar i häusi; ällar di burar a hul i 
durtröskln u så läggar di årmskalln i hulä . . 
De gär di därförä, att hit kräki skall bläi för-
gärdä JK. -vräng s. f. bf. dur-räygi [dörrvrån]. 
När n kummar obudn pa kallas, far n sit pa 
sopkvastn i dur-rängi MK. -väder s. dwrvä-dar 
n. [blåst, så att man inte kan ha dörren öppen]. 

I dag jär de durvädar (= de blasar, sått n hit 
kan ha duri ypi) MK. 

döv a. dauar, f. dau, n. daut. Ja gärd mi dauar 
u sägd "va?" JK. Far ha blitt dauar me ätt åirä 
JK. A gammal dau källing JK. Slikt, de jär bad 
blint u daut MK. De dau Ja kå  s källingi [den där 
döva J:s hustru = J:s döva hustru]JK. Jfr sten-
döv. -eld s. dauäld OL; JK(U) m. 1) [eld] för-
äutn vädar s. livar upp. Läggä sigdar i d-n 
(äutn ti blasä) MK. 2) [eld i vanlig spisel i mot-
sats till elden i smedjeässjan]JK(U). -het s. f. bf. 
dauhaiti. Dauhaiti haldar ännu bäi [håller än-
nu i sig] för n JK. -hård a. dauhardar, f. -hard, 
pl. -ä. 1) 'hård och vass, men biter inte' [om lie]; 
"löidar hit bröinä" [brynet] MK. Sumbli (sig-
dar) jär dauhardä, d.v.s. di jär hit lenä . . u 
hard jär di ti bröin pa . . di kalläs för hard-
bröintä OL. Dän sigdn han jär så dauhardar, 
han bäitar aldri OL. Dauhardar sigdä; dauhard 
läiå MK. 2) = hardnom [hård-nom a.]. -hörd 
a. dauhårrdar [något döv]. -nättel s. daunättl 
m., bf. -n, (Ballota ruderalis) [B. nigra]. När n 
luktar pa daunättl, far n så ont i hudä MK. 
-stum a. daustum. U så sägd n aldri någä u da 
trod di, att n var daustum MK. [Det vanliga 
ordet är dumbe s.]. -öra s. n. pl. bf. dauåiru. Sia 
dauåiru till JK [ej höra på]. 

döva v. dåivä, dåiv [ap.], pr. -ar, ipf. dåiväd, im-
perat. dåiv, p.pf. dåivän. 1) [bedöva]. Dåivä en 
årm; de kan än d. me ätt slag MK. Iss dråppår 
di jär ti d. tändar me MK. Han skudd da dåiv 
än (= tysta ner en som skrek i kyrkan genom 
att skrika ännu högre) MK. (Bad imot me varm 
sed i pusar) de då' ivar [lindrar] värkän läitä JK. 
Dåiv han! (ormen) MK. Han blai dåivän MK. 
2) [i förb.] dåiv ner [slå ner bollen i marken (vid 
pärkspel]. Ta u så. dåiv ner n, 'tag och slå ner 
den i marken' HG. 
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e (ä) s. e' , e'i, e' j f., bf. e'i, ej  i, pl. ear, ej  ar 'tac-
ka', (får). Um a ej int har tat baggä ällar a an-
nas int har blitt ungfull, så säs de, att de e•i, ha 
gick gald i fjor OL. Eji har hit någ äi ti ungän 
[i juvret] MK. Båddu ei [hornlös tacka] JK. 
Hännäs eji å' inäd [lammade] i neträs u hadd a 
stort vitt vackat unglamb JK. I Mars u April 
gynt ear åinä JK. Av dän gamblä gåttlands-
rasn, så had ejar u, än dail, hånn [horn] JK(U). 
Baggar u ear JK. Jfr flog-e. 

ed s. aid m., bf. -n, pl. -ar. 1) [ed inför domstol]. 
Ja kan gär aid pa el. ta pa min aid, att de gick 
till pa de väisä MK. Han blai döimdar ti gär 
aid OL. Han to jård älla muld i skoar av säin 
aig,i jård, sum än sto pa, u clärme tyckt gubbän, 
att n hit gärd någän falskar aid, när n svor pa, 
att n sto pa säin aigi jård JK. 2) [svordom]. Ja 
blai argar u svor än aid yva n JK. Ja hadd naug 
kumm ti lägt av än aid yvar K., män va gär de 
mair JK. Da var de fåaktut av na ti säg så; ja.. 
(h)a far nuck mang aidar yva(r) si av böindnar 
för de JK. Han nyttar släik ohyggliä aidar u 
svärar så faslit MK. Jfr kött- och men-ed. 

eder pron. poss. edä, ed [ap.]. Ed far, ed mor, 
ed bani, ed sårkän [personer i familjen] JK(U). 
Klucku hall säks var ja ner bäi ed portn u känd 
ättar, um han var lestar [låst] JK. Kan ja fa 
lägg gräisn i ed källan [er källare(n)] yvar nati? 
JK. Jär ä någ förhindar för ed räkning, så . . 
JK. Har ed män i [er märr(en)] fyl' ännu da? 
OL. Er har nå allt ed la ti pa [ert lass på] OL. 
Gu dag astufar, jär källingi ed haimä? JK(U). 
Ed pärår [era potatisar] star oupptagnä pa Bac-
kar JK. Har ar flus' ed nytnar ännu da? [har 
ni rensat edra nötter(na) ännu då?] JK. De var 
häut, va ed kräki [era kreatur(en)] har fant av 
nå JK. — Ja jär läik säkar pa min sak sum er 
pa edä MK. 0 [våra] di var sma framför edä 
(fiskar) MK. — Gräin nå [skratta nu], ed djäv-
lar! JK. — [Pronominet kan sammansättas med 
subst., särskilt personbenämningar, för att be-
teckna tillhörighet till familj el. hushåll.:] e. d-
båundn m.bf. [eder husbonde]; e dta. r [er far, 
fadern i ert hem]; edfålki n.pl.bf. [edert hus-
folk]. Ja var pa edfållcis bryllaup MK. ed-
kvinnfålki n.pl.bf. [kvinnorna i ert hushåll]. 
Har edkvinnfålki gat ste [åstad] u målk' da? 
OL. e'dmåur [er husmoder]. De var sum edmor 
sägd mot mi MK. e. dlambi n. pl. bf. [edra 
får(en)]. Har edlambi någ kymbäl pa si? [mär- 
ke på sig] JK. edsårkar 	m. pl. [era poj- 
kar]. Edsårkar di jär äut pa äisväti MK. 

efter prep., adv., konj. ättar, ätta. I. prep. A. [lo-
kalt (befintlighet bakom, rörelse bakom, ut- 

sträckning intill etc.)]. [Prästen] matt kåir ättar 
uss, ättar handi vör fick kast u tramp [i snön] 
JK. U sen ti kåir, så stövän sto ättar dum OL. 
Fäir u tjugå man slo i am n rak [rad] ättar si [ef-
ter varandra] OL. Kaffibori, än fäir fäm styc-
kän var däuknä i rad ättar si OL. — B. [om 
förh. som uppstår när något försvinner (ngt blir 
kvar, ngt saknas, nytt uppkommer)]. Vör har 
tråsk' åt [8] häckar, ällar ättar någ yvar täu 
tunnårs äutsedä JK. Ha [hon] livd i någlä ar ät-
tar Daniel JK. Di hadd n sårk ätta si [efterläm-
nade en gosse] JK. De var int sägt att n fick 
unglamb ättar säin aignä baggar JK. Grat [grå-
ta] ätta någän JK. — C. tom strävan att uppnå 
ett mål, syfte]. Han skudd kåir där upp ättar är-
tar JK. När di Icåm ättar gräisar 'Nom för att häm-
ta —1  JK. Kåir' ste [åstad] ättar a lass vid [ved] 
OL. Ja ha vart bäi Hämmår ätta träiskobjörkä 
JK. Da bläir ä frågdagar [efterfrågan] ättar 
gräusä OL. Lait ättar flabark [flarn-bark] OL. 
Sårkän läurd' si ätta na [följde efter henne i 
smyg] JK. Da jär de färdut ti sättä ättar flund-
rår [sätta ut nät efter —] JK. Däu fart vänt 
ätta mi JK. Anglägnä ättar brännväin OL. 
Mang (päikår) var ä nuck, sum hadd säin augå 
ättar drängar OL. Pek' ätta mån'n [peka på 
månen] JK(U). Så spytta'n [spottar man] ätta 
n [efter honom] JK(U). — D. [temporalt (tids-
o. orsaksförh.)]. Så hållt de bäi me fl ro si 
[roa sig] till langt ättar vanli aft-täid OL. De 
var bär [bara] tårrt u varmt dag ättar dag u 
vikå ättar vikå OL. Plög fur ättar fur [plöja 
fåra efter fåra] JK. De äurar [yrsnöar] när pa 
läik' gal' all dagar ätta si JK. Pa de väisä kund 
sumt fa ga u sia i yvar fjortn dagar ättar si OL. 
Ti sit [sitta] lång ätta si [länge i sträck] pa n 
stol .. de tyckar ja jär trå' kut JK. Nä de da hal-
da si kallt läng ätta si .. JK. Smavägar jär i 
Lau . . di har int blitt bronä [grusade] ättar 
skiftä JK. Jårdi skudd 	hit harväs el. sladdäs 
straks ättar plögningi JK. Ättar rotfrukter sar 
n kån' n [korn] JK. Han hadd blitt varmar ätta 
slcinnlaitningi ätta hattn JK. Skudd ä häng ät-
tar ättar flunsu finfluensan] pa sam täidn vart 
ar JK. [Konjunkt. uttr.] Kalan, ättar de di fyst 
har fat a par supar, haldar pa me ti bland sin 
styddu autndagshalvä. — E. [om rangordning]. 
Så fick de da ga ättar rang u värduhait OL. 
— F. [om överensstämmelse med ngt (rätte-
snöre, måttstock, källa etc.)]. Åttan gamblä van-
liä tralln JK. Åttan lan(d)sbosid JK. Ättar van-
lihaiti JK. Ja har int . . sägt, att iss [den här] 
åmingän, sum nå jär, jär någ galä ättar fAlkis 
sidar [seder] u tro JK. Daim (bredi), sum jär 
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för tjåckä, huggar n av pa avsäidu ättar a rita 
OL. Ungdomar dansädä ättar fäiolar JK. 
(Kvinnfålki) dansäd ättar sång i ställ' för spel, 
män maimdails hadd di spel, sum di dansäd 
ättar OL. Så mik sum ja har fat raidå pa ättar 
boki, så har ja skriv upp JK. Flytt' krokar ät-
tar bihag OL. Där pa spedäs vattn pa ättar bi-
hov OL. Ättar tyck' u smak OL. Ner klucku 
slar tåll, så bläir de middäsbud, u ättar handi 
sambläs di däit, var u en till sitt partäi OL. 
Fålki .. fick så ättar hand ler si insäi, att . . 
OL. Ättar handi sum di da kummar kåirnäs 
däit, så slar di si ner OL. — [Konjunktionella 
uttr.]. Ättar de [eftersom] att ja har kumm ti 
nämt rängnar [spantema], så .. JK. Ättar de 
att ja nå har kumm in pa ti tal um strandi . . 
JK. Han hadd i all fall gärt någ failstig, ättar de 
än kåm ifran [miste] dän plassn OL. Var u en 
far släkå ättar sum än har stort ällar läit häm-
män till JK. Di fick mair u mindar, ättar sum 
di hadd täur till träff pa OL. Ja, ättar sum An-
das var, så bläir n int ret klokar pa, lains jaul 
skall bläi i ar JK. U så gynt di sia, ättar sum di 
Icåm [allt eftersom] OL. Ta räivu [räfsan] i hän-
darnä u rak ättar sum di kan tulä [tåla] OL. 
Fastn ha i själv grundi häldar vidd ha A., ättar 
sum di sägdä OL. Ättar sum fålki sägdä OL. 
Ättar va ja har håirt, så skall .. OL. — II. adv. 
A. [lokalt]. Ha äut [hon ut] u gubbän ättar JK. 
Da bar de av uppat K. me harn u all fäm hun-
dar ättar JK,. Di gick ättar i furi, när n plögäd 
JK. — B. [om förhållande som uppstår då ngt 
försvinner, avlägsnar sig, ngt blir kvar etc.; ex-
empel blott i särsk. förb. ss. leva, sitta efter etc.] 
C. [om strävan att uppnå ett mål, syfte]. Läit 
hål [litet hö] ti sia ättar JK. Grafäuglar . . pic-
kar ör allt fråi för de jär di galnä ättar JK. — D. 
[temporalt]. Dagän ättar, när ja kån' haim JK. 
En dag ällar någ ättar var ja äut pa påstn än 
kväld JK. A stund ättar, så lim H.O. JK. De 
blai mindar håi arä ättar JK(U). Han blai sjau-
kar u åidn än langar täid ättar [efteråt] JK. De 
sum int hants me till däss, de fick gäräs sen ät-
tar OL. Um de nå blai varmt ättar, så lim någ 
a vart ti ta si u vaksä JK. U så var de ret lagli 
varmt da ättar till ättarmiddagän JK. Sen ättar 
läitä [kort därefter] hadd V. skriv fl prästn OL. 

Han ringäd sått ä skaldräd ättar JK. A. lä-
sar sått de skramblar ättar JK. I kväld blasar 
de igän, sått ä rautar ättar JK. — E. f om 
(rang)ordning; ex. blott i särsk. förbind. som: 
ligga efter]. — F. [om överensstämmelse, mått-
stock etc.] Sättar stakar upp ti plög ättar JK. 

Jfr fråga, giva, grunda, hova, hålla, hänga, 
höra, kika, komma, köra, leta, ligga, längta, 
minnas, nysa, passa, plöja, sacka, se, sitta, slå, 
sparka, taga o. tänka efter. — III. [konj. 

(temporal), jfr "efter det att" under I: D.] Ätt 
ar ättar arbetä jä värkställt, da far ja säi JK. 
När kraku räivar si, ättar soli jär nerä, de mo-
dar [bådar] ovädar JK. Ättar ja blai giftar, lerd 
ja mi gär träisko JK. Fruktträi sum sto där 
n langar täid, ättar di flyttäd där ifran JK. Bäi 
strandi har di u försöikt, ättar nå snåiän gick 
bårt JK. Ja, ättar ja gärd aftå i kvälls u fick a 
fat gråit äi mi, så skudd ja ännu upp pa bankän 
JK. A stund ättar ja hadd kumm däit, kåm A. 
kåirnäs JK. De lim för mik rängn, ättar vör 
hadd sat [sått] JK. Stralcs ättar vör kåm haim, 
så kåm de ti rängnä JK. B. - mor ha skudd däit 
ti astu [grannens] N:s a ämdä än dag, läit 
ättar mor L. hadd döit JK. Sen [sedan] läit ät-
tar G. blai änkman, gynt n fräiä OL. F. fick a 
oäkt ban, ättar ha var änka JK. De var lagli 
mang ar, ättar gubbän var dödar JK. -brännor 
S. pl. ättarbrännår [det brännvin som kom sist 
ur pannan] JK(U). -hämta v. p.pf.n.(?) ätta-
hämt. De jär så ättarhämt me mjölki, att ha 
aldri fa sta någä, äutn de skall ga straks MK. 
-häng s. ättarhägg n. [något som hänger efter]. 
Andas [Anders] . . han hadd visst någ ättar-
häng [någon kvinna] där upp i landä OL. 
-hängsen a. ättarhägsn. Ja kansk har vart för 
ättarhä.ngsn me mäin skrivning OL. -bång-
senhet s. ättarhängsnhait. De säir äut sum 
Lekt. aldri skudd slipp av me mäin ättar-
hängsnhait ti fa tjänstar OL. -kommande s. ät-
takummandä JK [oböjl.]. Hans ättakumman-
dä, sum var bond' där pa dän partn JK. -kom-
mare s. m. pl. ättakumrar [efterkommande]. 
Han har spar ihop ti säin ättarkumrar JK. Gar 
ä väl fö daim, så kummar de igän pa dairäs ät-
takumrar JK. [Meneclam] fick ga där ner i sko-
gän u spökä .., när hans ättakumrar kåm där 
ner ättar vid JK. De kan armas bläi a bra bok 
all mäin skriftar för ättakumrar ti fa vit, bins 
[hur] falki jär i Lau har liv' u trot JK. -kälke s. 
m. bf. ättarkälkän. [Blott i uttr.] pa ättarkälkän. 
De var int gutt ti gi si av me n dåli sigd' [lie], för 
da kåm än snart pa ättarkälkän OL. -lack s. 
ättalack. 1) [sämre brännvin, som man fick sist 
vid var bränning]. 2) 'sista ölet i bryggkaret'. 
-leva v. ättaliv [ap.] JK, pass. ättaliväs, p.pf.f. 
-li• vi, n. -/Pv si, pl. -livvdä JK, sup. = inf. 
Skudd o bäibäl [vår bibel] .. ättaliväs JK. Um 
di hadd kant stift n skogslag, sum hadd kunt 
ättaliväs JK. De tycktäs sum um uppmaningi 
bläi ättarlivi JK. De bläir aldri ättaliv si [efter-
levat] sum de skall MK. Sum all nöi lagar .. 
int bläir ättalivvdä JK. -låten a. ättaleetn. -lå-
tenlhet s. ättald•tnhait f., bf. -i. -läckor s.pl. ät-
tailickår. 1) 'lank' [vid brännvinsbränning]. 2) 
= efter-lack, bet.2. -läggen p.a. ättaläggän, f. 
-i, pl. ätta(r)läggnä, 'angelägen (efter)', [efter- 
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hängsen, egennyttig, sniken]. De där X:ar jär 
just int så mang, sum vill ha någ affärar me, 
för di jä så ättaläggnä u snålä, så att .. JK. 
-middag s. ättamiddag m., bf. ätta-, ättarmid- 
dagän 	Stuckar fick vörr sag' sundar 
pa än ättamiddag. JK. I dag har far u ja rust u 
vind kånn . . till middagän, u pa ättamiddagän 
har far smäid någ gangjan JK. Jfr söndags-ef-
termiddag. -middagsstund s. ättamiddäs-stund. 
-midnatt s. f. bf. ättar-, ättamina•ti 	- 
[efternatten]. I neträs var ja vakän pa ättamin-
nati millum täu u träi JK. När vör had ligg där 
pa rak tdrivfiske] till ättaminnati, ti klucku 
täu träi, så var de täidar ti drägä JK. Undar allt 
de där så laid de av pa ättarminati, så skudd di 
ti bors ansn [andra gången], för de var a dun-
darkalas OL. Jfr för-midnatt. -nyckel s. ättar-
ny. käl [dublettnyckel]. -om adv. ättarum 
'efteråt'. Di skudd ännu ha sång ättar um JK. 
De särt u nå ättarum [det säger du nu efteråt] 
MK. -plöjningslpäror s.pl. ättarplögningspärår, 
'potates som [kommer fram] vid plöjningen, se-
dan de blivit upptagna'. -rädd a. ättar-räddar 
JK(U), [om unghäst: rädd för vagnen, som 
han drar efter sig]. -räkor s.pl. ätta(r)-räkår 
JK(U), [det hö som ligger kvar på åkern, sedan 
man kört in "kyslingarna" o. som räfsas ihop 
efteråt]. -rätt s. ättare.t. -släng s. pl. ättar-, ätta-
släpar [efterräkningar] De var bäst n gick lag-
liä vägän, da bihövar n int var räddar för ät-
tarslän.gar OL. -snodd s. ättasnåudm., bf. -snodn 
[tvinning, som man gör el. som uppstår, sedan 
repet är färdigt]. Ja kan int bigräip, va di ska 
gär me så mik ättasnod äi; de jär bär [bara] ti 
gär arbet onödut; ättasnod de jär snod, sum 
di gr, når tugä jär fårdut; de bihövd di aldri 
MK. Jär de ättasnod i ganä, skall han pråmt tas 
ör; annas siar de si knurr .. de jär tvung, att 
n lättar ättasnodn ränn äut fyst MK. -som konj. 
ättarsum, ättar sum, 'emedan'. Ättar sum de jär 
så läng sinä, sum vör har hårt någ ifran var-
andrä, så roäd de mi ti skriv någlä ård JK. Ät-
tarsum päiku sägd, att ja skudd ga in, så. gärd 
ja så OL. [Se även under efter I F.] -sommar s. 
ättarsummar (OL)MK m., bf. ättasumman JK. 
Väilaikän . . han har vart upp u nervändar hail 
ättasumman JK. -spott s. ättaspått [ett slags hål-
stamp, se hästskospott]. -styng s. ättarstyng. 
Söi me ättarstyng MK. -sägig a. ättarsägur, 'ss. 
barn' MK, [som säger efter el. härmar?]. -tanke 
s. ' .ättrirtankä (OL)MK, ättar-, ättatagk [ap.]. 
1) [omtänksamhet, förtänksamhet]. Aldri ti ha 
någ ätt. me si (OL)MK. 2) [funderingar, re-
flexioner]. Hari -har sån I-ar, um en s. är gen-
troän [misstänksam]. (OL)MK. De kan bär 
[bara] värk såsum läit ättartank, lains de gick 
till i Frälsarns dagar OL. -trädare s. ättaträda- 

rä. Dän gamblä bondn hait Jakå, u hans ätta-
trädarä [som husbonde] Danjäl Jakupsn JK. 
-tänksam a. pl. ättartägksammä. Kvinnfålki di 
jär bad ättartänksammä u mang gangar mair 
förtänksammä än kalar JK. -vinter s. ättarvin-
tar m., bf. -n OL. Pa ättarvintarn, da var ä int 
så mik snåi OL. -värk s. pl. ättarvärkar (efter 
födslovånda) (OL)MK. -åt adv. ättara• t. Blikstn 
löisäd så stark i augu för uss, sått n var blindar 
lang stundar ättarat JK. 

efterst superl. a. ättarst -, best. ättarstä, ättäs-
tä. Själv arndatorar di slo alltut ättarst u hållt 
gänn [gärna] aldri me [vid ängsslåtter]OL. Ät-
täst ändn [bakersta ändan]JK. När lassi var 
lässtä, så fick dän förästä sjussn någlä flaskår 
brännväin mässi . u dän ättästä [den sista] än 
ölkagg JK(U). De ättästä kälkar . . di gick ät-
tar de förästä JK. 

egen a. aigän, f. aigi, n. -ä, aig [ap.], pl. aignä. 1) 
[som man rår om]. Ja har så mik till gär för ai-
gän dail, så . . OL. De var min aigän galnä 
tankä JK. Ja gir int böiboar skuldi, äutn de jär 
o [vår] aigi skuld JK. Koi kännar int till säin 
aigi rumpå MK. Ner di skudd sätt si ner pa 
aigi hand . . ällar sätt up aig bo OL. När n ska 
ha de ti aig biho [eget behov] JK. [Spec.] Sitt 
aigä [sin egen träck]. Var' så snålar, sått n jetar 
sitt aigä JK(U) [ordspr.] Ryggråit el. smörbröi-
tuggå mot buldar [bölder] jär bra, el. u sitt aigä 
jär ännu bättar JK. — Vör har .. 13 sväin nå 
ti söislä, sum jär o aignä JK. Han hadd självar 
set ä me säin aignä augå, sägd n JK. 2) [fri, obe-
roende]. Um ja .. grundar ättar, så jär bondn 
sin aigän härrä u fräi kal JK. 3) [självständig]. 
De var n aigän, bistämdar kal, jamnar ti lynnä, 
int alls ojälpsammar 	OL. 4) [säregen, enve- 
ten]. Någ undaliä blar, aignä u arg sum gai-
tingar OL. De vår sumbli sum var så aignä, att 
di skudd sia [slå hö] pa sam dag år ättar år OL. 
-dom s. aigändåum m., pl. -ar [ägodel]. A. snic-
ka nå aigändom ti präst Gustä[s] Stäinä MK. 
Da hadd ha någ ti sägä u vidd stöir u ställ me 
sårkäns aigändomar, sum ha bäst tycktä JK. 
Jfr lös-egendom. -nyttig a. aigänyttur. -sint a. 
aigänsintar. Jfr en-sint. -skap s. e' gänska•p 
bf.. -än; egänskapän, aigänskapän JK. Släku 
[havstången] har n mair svalar ällar kaldar 
egänskap än göisli JK. Aurjårdar har dän 
egänskapän, att rygän vaksar um haustar läik-
väl läitä, um de änd jär tårrt JK. 

egentlig a. n. bf. egäntliä. (Klucku åtä) da gyn-
näs de egäntliä arbetä för dagän JK. 

egentligen adv. egäntliän; egäntliän, igäntliän. 
Nå ja, de var int egäntliä.n de ja vidd tal um JK. 
Mitt ämdä var egäntliän, att ja skudd där Upp 
undar bjärgä JK. Vör har ann' ti tänk pa u jär 
igäntliän int skapnä för sånt gråvarbetä OL. 
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