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egg 	 141 	 eklöv 

De var n gammäl dräng, sum di kalld för fab-
bror, män egäntliän så hait n L.J. JK. 

egg s. ägg f., bf. -i. [Gml gen. i uttr.] ti äggar 
(äggår): Sumt "somliga] (liar) jär så hart, att 
ner n har vässt dum ti äggar pa stain'n, så fal-
lar de styckar ör dum OL. De jär n läitn bit, 
sum int jär till äggar ännu (det är ännu en bit 
av lien, som inte är vass, utan ännu behöver sli-
pas) MK. Än nöivässtar sigdä, så väid n jär 
vässtar ti äggar, jär alltut ra pa äggi, u de jär 
just dän sum skall bröinäs av OL. De yxi, de 
läiu . . ha har int blitt härdi så mik, att äggi star 
si OL. De jär vässt si för mik ti äggår [dvs, det 
är för stor råegg] JK(U). Sigdn jär ti äggår, när 
de jär a läiti fäin ra [rå(egg)] pa äggi JK(U). Nå 
jär hall äggi öir [ur]MK. Jfr knivs-, sigd- och 
yx-egg. -domt s. äggdetumt n., bf. -ä [eggverk-
tyg (kniv, lie, yxa, stämjärn o.d.)]. När äggdom-
tä jär sum de skall, haitar de, att ä jär lagum (la-
gum hart ällar lent) ällar gutt JK. Nå har vör vässt 
allt äggdomt vasst JK. -tand s. äggtann m., bf. 
-tann'n, 'själva det skarpa el. det yttersta av 
eggen på äggdomt (knäiv, sigdä etc.) själv äggi' 
MK. De jär styck' ör äggtann'n [ett stycke har 
gått ur den skarpa eggen]MK. Sigdn jär väitar 
[vit] äi äggtann'n; da järn int riktut vassar MK. 

egga v. ipf. äggäd. II förb.] Nå äggäd L. upp mi 
igän, sått ja alls int kund hald mi längar JK. 
[Ordet snarast riksspr.] 

eggig a. äggur [försedd med egg, skarpkantad]. 
Torskäiln han var.. smallar i dain ändn al-
har äggur där såsum än baitl [stämjärn] JK. Tro-
lår [gärdsletrindonia] jär ägguä, bad sagnä u 
ldaunä [Iduvna] JK(U). Räckår jär sagnä ägguä 
[i staket] JK(U). Stainburar istenborrar(na)] . . 
slas el. smäidäs ägguä i en ändä JK. 

ej adv. P, i. "Användes endast i slutet av en sats, 
som innehåller annan negation]. Iss [det här] 
de jär tårkråik; de jär int vanli tukå [tjocka], 
de i MK. Upp, de' gick int så gal' de* P, män 
ner, de gick lort de JK. De trort däu int de i' 
JK. De var väl int launt till tänk ti fa någ änd-
ring jär int i OL. De jär int såsum i böin bär 
[bara] till ga ner pa tårgä int i; nai jär skall tas 
pa ann' väis OL. U kväiar har ligg till [legat 
igensnöade]; da jär de int så gutt för daim till 
kumm kåirnäs äut da i JK. Nå för täidn jär de 
aldri någän, sum föidar någu gait nå i OL. Gär 
int så P—ä! MK. Da fick är int någän har' dän 
gangän da i? — Nai, de fick ja int dän gangän 
de' i MK. Färskar . . de kokt n da äut pa När, 
u hit haim i JK. Nå . . fart däu kåirä. — Nai, 
kåirar gär ja int de P, sägd n JK. De har int 
vart frauskallt just i JK. Jaså, Er has bait' för-
äut, da jär de hit värt da i (att gå på rak), män 
de' har ja int de' i JK. Ja var så tåstur [törstig], 
män tro int att ä var någ drick' i kannu JK. 

Ja har vart äut' nå n täu träi netar . . , män int 
har de vart lungt i'! JK. Hart u vart i skogän 
i dag da? — Nai, int i dag i JK. Sått ä håirs hit 
av, att någän skall i körkå u håir prästn i' JK. 
De jär int sägt, att de där harvlar bigangnäs ai-
samt ti sa [så] me i', nai di nyttäs u till harv 
jårdi älläs me* JK. Jfr icke o. inte. 

ejder s. e'dar [m. (o. koll.)]. [Ordet torde vara 
riksspr-lån; jfr åd s.]. I min ungdom så var 
det int så fullt av Edar jär i Lausväiki, el. bäi 
Lausholmar, sum nå JK. -dun s. e•dardäun 

-gås s. e•darga's 	Jfr åd. 
ek s. aik f., bf. -i, pl. aikar 	bf. aiknar 
(Quercus robur). Da kård vör i Gard', sum ja 
had ropt in a aik, u så gravd vör kring dän u 
speld kull dän .. ha skall var till kvännaksl JK. 
Vör va rädd för att aiki int skudd fall kull däit 
at de hållä, sum vör viddä, för um a hit de' gär-
dä, så hängäd a si äi någ ann aikar, sum sto där 
bäi JK. Ja ropt in n fäm säks styckän aikar för 
n fämtn säkstn kronår JK. De finns aikar, sum 
lauän sitar pa hall' vintan äutn ti fall a-v, u de 
jär där för att lindarårmän liggar undar aiki JK. 
Ja, iss Ide här] aiknar, sum K.L. had avsjon 
pa . . fick han millum 4-500 kr. förä JK. — 

	

Jfr kron-ek. -auktion s. aika•v f åun 	-. I går 
var ja pa aikavsjon bäi Hallvans i Gardä. Ja 
ropt in am n aik, sum vör skall ha ti kvännaksl 
JK. -bark s. aikbark m., bf. -än, pl. -ar. Aik-
bark u gränbark nyttäs tå garvning; aikbark u 
brissl [bresilja] koktäs i hop u blai gra färg MK. 
-blad s. aikbla.d n., bf. -ä, pl. = sg. el. -ar, bf. -i. 
-bytte s. aikbyttä n., bf. =-; pl. -ar, bf. -i, = aik-
drickbyttä [drickbytta av eke]. -gren s. aikgrain 
f., pl. -ar. Aikgrainar, um di jär kännuä [kär-
niga] u int allt för kramp' u galnä, nyttäs ti staur 
ti töin' [gärdsla] me, u jär di gråvä, så däugar 
di ti täunstålpar, u klauäs fl staur .., män de 
jär ty go vid äi dum JK. -knagge s. aikknaggä 
m., bf. -än, pl. -ar. Iss gamm' körkduri, ha bi-
star (fö(r) de mäst av aikknaggar, u träiä millum 
daim har soli u vetu värk' ör MK. -kvist s. aik-
kvist m., bf. -n, pl. -ar. Aikkvistar me aiklau pa 
nyttäd di förr ti maj' me, när de var bryllaup 
JK. -kärna s. aik-kännä ni., bf. -'n, pl. -ar. Aik-
känn'n jär av mang sårtars färg: janaikkänn'n 
jär jausblå, u spjäldaikkänn'n blågäular, spjäl-
dur; skogsaikkätuf n, han jär gäular MK. -lunde 
s. aiklundä m., bf. -dn, pl. -ar. De jär int gutt 
um aikar ti fa säi nå, män häit u däit kan n fa 
säi någän aiklundä JK. -löv s. aiklau ni., bf. 
-än. Kvinnfålki di var ste [åstad] u pluckäd aik-
lau, sum di skudd ha ti färg gan me OL. I min 
skoltäid så hadd vör iblant annä aiklau ti maj 
me i skolu pa skoläksamar JK. Aiklaukransar 
fl kransgildi ti häng pa kranslöidn JK. När de 
var skarpskjautning, så var de n aiklaukr4ns 
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ti häng pa segaskyttn JK. -ollon s. aikaldå f., bf. 
-u, pl. -år. De gamblä sägd haikhaldå JK. Aik-
aldår vait ja int att (d)i nyttäs ti någ nå fö 
täidn, .. män de gamblä talad um, att di gav 
sväini dum, u de blai di fait' av JK. -packe s. 
aikpackä m. bf. -än, pl. -ar [ekkubb]. hit ann' 
mor u ja har set u vait, så var valkstain'n än 
storar örhålkän aikpackä JK. -planta s. aik-
plantå f., bf. -u, pl. -år. -rot s. aikrot f., bf. -i, 
pl. -röitar, bf. -röitnar. Aikroti jär int mik stark 
äutn kännlaus [kärnlös] u måir u olycklit svår 
ti ta upp ör jårdi, fö(r) röitnar gar djaupt ner 
JK. -rucka s. aikruckå f., bf. -u, 'rutten ekved'; 
gamblä musknä aikstumlar ti råikä kyt me 
MK. Aikruckå, sum jär hallrutn aik, ällar 
alka, sum hit har ruttna ti muld äutn haldar 
ihop bäi knölväis ällar knåbbväis [i knubbar]; 
nyttäs ti råik kyt me, u förr i täidn, när di hit 
hadd tännstickår, ti hald äldn bi läik' me [hålla 
elden vid makt] i späisn um netnar JK. -sav s. 
aiksav m., bf. -än 'innerbark på ek]. Aiksav jär 
bra ti färg' me; han färgar grat JK. -skate s. 
aikskatä m., bf. -tn, pl. -ar [toppändan på en ek]. 
-skog s. aikskåug m., bf. -än, pl. -ar. I Gard' . . 
ha vart äutmärktar grannar a ikskog förr. Ja, pa 
prästhämmänä ha vart betöidlit mik aikskog, 
män pastår S. ha ådlä n hall hopän ängsmark . . 
JK. -spik s. aikspäik 	m., bf. -än, pl. -ar. Aik- 
späik jär gråvarä än fyrspäik [furuspik]. Av 
aikspäik har n fran täutums atminstn till saks-
tums JK. Nå för täidn nyttar n int navarä u he-
lar, när n skjautar spärr [takstolar], äutn än slar 
aikspäik äi i ställä JK. -stock s. aikstuck m., bf. 
-än, pl. -ar. Ner ä var någän saigar rispretar u 
knaggfräiar Rikstuck, så sägd n, de var a riktut 
goar spaikaik de OL. Dän a ikstuckän däugar 
ti klau' spaikar "ekrar] av JK. -stolpe s. aikstål-
pä m., bf. -än, pl. -ar. Späiltäun'n [staketet].. 
skudd vör ha nöiar, u de har vör aikstålpar, 
sum skall huggäs äut JK. -stronk s. aikstråyk 
m., bf. -än, pl. -ar, "a läiti ldain rånglu aik" JK. 
-stumle s. aikstumblä (ä.), aikstumbäl m., bf. 
-bin, pl. -ar. Aikstumblar, när di braut upp 
dum, de var så. där ruckut, u de hadd di ti råik 
lungpyls me u bäcking MK. -stumlelrot s. aik-
stumblärot f., bf. -i, pl. -röitar, bf. -röitnar. -stör 
s. aikstaur JK(U). Aikstaur bigangnäs u av 
daim, sum har tillgang pa de [till gärdsgårdar] 
JK(U). -sveg s. aiksvaig [ektelning, -spö]. Aik-
svaigar jär saigä. Di bränkar spring upp av 
stumblar, sum aikar jär avhuggna JK. -topp s. 
aiktupp m., bf. -än, pl. -ar. Aiktuppän, de blai 
da int någän stuck bäi MK. -utved s. aikäutvid 
m., bf. -n. [ytved av ek]. Aikäutvidn . . jär säm-
mar n fyrä [furu], för de jetar mackan straks, 
män känn'n röirar han aldri MK. -ved s. aikvi.d 
m., bf. -n. 

eka s. aikå f., bf. -u, 'större båt med ett stort se-
gel o. 3, 4 man (tvär i aktern), finns ej i Lau' 
MK; 'än någlund storar sigälbat, för de mäst 
me ätt stort sjägäl me fåck, u int byggdar av 
tunn' vidår [bord] såsum träironingar u fiskba-
tar, äutn av tjåck vidår u rängar [spanter], ällar 
av gråvt värka' JK. Säges även om flätå (el. 
flatbåtar) i Ardre o. Kräklingbo; små s. nyttäs 
i möiri MK. Där kummar N.N. siglänäs me säin 
aikå JK. 

eka v. ekä, pr. -ar, ipf. -äd, 'gå o. gräla'. Ga u 
ekä MK. Gräl' u ekä um haggi (i bollspel) MK. 
De järn fäular kal; när n gynnar sta u ek u gräl, 
så halda n aldri upp JK. Han kan sta u ekä u 
tret um än sak hall dagar JK. Han gick u ekäd 
pa ägudelningsrättn JK. 

eke s. aikä, aik [ap.] m. (o. n.), bf. (m.) aikän 
Såsom virke och växande i större och mindre 
bestånd, ensamma eller blandade med andra 
träd, kallas det aikä, t.ex. "Skåpa jär av aikä; 
förr var de gutt um aikä i ängi". Likaså ifråga 
om åtskilliga andra träslag . . bildas en dylik 
avledning . . t.ex. Ask, äskä, Tall, tällä o.s.v. 
Sådana ord äro i bestämd form alltid masku-
lina, men i obestämd begagnas de ofta som neu-
tra. Några laubor använda endast den masku-
lina formen, t.ex. hallrutn aikä  MK. I Gard' ha 
vart mik gutt um a ikä,  män jär nå mästn släut 
JK. Ja hadd ärna rop in mair aik' till någ täun-
stålpar u läddurradår [laddörrkarmar], män ja 
tyckt att ä blai fö döirt JK. All aik' u äsk' var 
atminstn värt 650 kronår JK. Baträngar [span-
ter] gäs av aikä JK. De ska var någlund knagg-
fräi aikä MK. Arskäidi [år-skid] gärs av alla; 
tullar av säkat saigt aikä 	JK; MK. Spaikar 
[ekrar] nytta n av aikä; fjätrar [slädfjättrar] 
nytta n av a ikä  JK. Tännar [harvtändema] 
skudd var av säkat träi, såsum ungt aikä JK. 
Sigdspån'n 	gäs .. av hallrut' aikä u musk' 
björkä JK. Aikän han jär så där päipur u garur 
[gårig] u liknar ret råtting OL. Vör fick änd' 
dän aikän haim me slida MK. Jfr hed-, järn-, 
kron-, mull-, skog-, spek- och spjäll-eke. 

eke-boe s. aikbåu [ap.], [inv. i Eke sn]. Ja talt me 
n Aikbo, när ja var upp bäi Gannår JK. 

ekengran s. ekängran 	ekängren -‘ -% Ge- 
ranium. -*räd s. ekängrensträi 	n., pl. 
bf. e.  kängrensträji, Geranium (krukväxt). När 
n räuskar ekängrensträii, så luktar di så goä JK. 

ekig a. ekur, e. ku 'gnatig'. Grälaktur u ekur 
MK. Han jär så eku JK. 

eko s. eku, eko [återskall]. Da fick vör håir 
prästn kumm' kåimas me bjäldrår pa, sått ä 
skrambläd u gav eku lang väg JK. Nå .. sita 
n [göken] jär äut i hagän u ropar, sått ä gir eko 
i gardn JK. 

ekorre s. (ikorn) äikånn 	m., bf. -n, pl. -ar. 



ekorrebyste 	 143 	 eldpinnbunt 

Vör kummar ti kåir kull, förr n vör hinnar 
hann, där för att n äikånn ränd yvar vägän MK. 
Äikånn'n sum huppar . . u flaugar, fran träi till 
träi JK(U). Äikånn'n jetar nytnar upp [äter 
upp nötterna] JK. Äikånnar di gär skad' i träi-
gardar JK. -byste s. äikånnbystä, 'ekorrbo'. 

elak a. &lackar, f. äilack OL, n. äilakt, superi. 
äilackäst, -ä. Han var äilackar annas pa allt sätt 
u väis JK. De mänsku ha jär så äilack, så dän 
kan n ret sköi [sky] OL. Än äilackar galn stöv 
JK. Da fick di håir någ rop så äilakt hallgal 
hm' i n hagä JK. Kändäs äilakt i kruppän JK. 
-het s. äi/akhait. 

elaken a. elackän, f. -i MK; best. o. pl. äilacknä 
JK. A ainväis u elacki källing MK. Mang 
sum.. ha fat dän äilacknä van'n, att i skall ga 
u tigg u gär si latä JK. Di smakt äilacknä [om 
kobär] JK. 

elaking s. äilackiyg JK, elacking MK (1877) m. 
[elak person]. De jär n ällacking, sum hit värr 
finns JK. 

eld s. äld m., bf. äldn, pl. -ar. 1) [brännande o. 
flammande låga]. Da kård n fag [hopräfsat löv] 
u ainä u tynnä [törne] u grainar pa rolandä 
[rov-landet] u sättäd äld i de, u i de asku sadäs 
roår. De fyst n gär, när n far tag i bandn [han-
ken], um ä jär äld äi än, gi än a drag i jårdi, sått 
äldn kummar av än [vid gärdsling] JK. Ja säir 
int längar bäi dagslöisä äutn ja far ste u sätt äld 
i lampu JK. Så lägga n jaulbrasn pa u sättar äld 
i jauljausä pa borä 	u så sätta n äld i jaul- 
gräni JK. Ypän äld [bar eld] JK(U). Ta äld 
[fatta eld] JK(U). Aikruckå [murken ek] . . nyt-
täs ti hald äldn bi läik' me i späisn um netnar 
JK. Äldn lag ännu u glöidäd i späisn OL. Sum-
li vill aldri .. att äldn skall slucknä [i spiseln], 
förr n bani bläir döiptä JK. De var a botkälling, 
sum slo äld yvar mi när ja va(r) sårk, me äld-
stål u flintå JK(U). Um än laikar me äldn, så 
kumma n ti piss i säng (säs ti ban, när di laikar 
me äldn) OL. De råikar aldri äutn äld JK(U). 
Ti kåir, sått äldn lag kring skoar pa hästn JK. 
Var uppsallvern, junkar, äld i råckän! [se upp, 
junker, eld i rocken (talesätt)] JK(U). Päiku 
ränd, sum a hadd äld i kållu [kjolen] MK. Nå 
rännar källingar, sum di kund ha äld i rövi um 
sundagar u håirar pa hans förklaringar JK. De 
bäitäd sum äld [om eggdon] JK. Han blai så 
argar, sått äldn löist ör augu för n JK(U). De 
gamm' rutnä spåntaki, um de fallt ner a snaiksi 
[gnista] pa de, så var ä sum sätt äld i blår, så 
tårrt sum ä nå jär OL. De jär sum ti sätt äld i 
blår el. halm [om en argsint, uppbrusande per-
son] JK(U). 2) [vådeld, eldsvåda]. Så to äldn 
tak [tag] i grasä .. de var läik gal sum sätt äld 
i graun [ljung] OL. Linda& va de, att ä läikväl 
int to äld pa flair ställar (om åskväder), för de 

sag värkliän äut sum um de skudd ta äld allt-
ihop, för hall luftn var rakt i en äld JK. De jär 
äld laust [elden är lös] JK(U). De var allt ti 
brinn lugä, tillbud till bläi äld laus OL. Jär i Lau 
har int vart äld laus pa trätti ar JK. När de var 
äld laus t. ex. äi än skog, så fanns de förr .. 
apartuä [särskilda] gubbar, sum kund släck äldn 
pa de väisä, att n int spraidäd si längar än där 
di laupäd el. räidäd fram; män di skudd var föi-
dä me segerhäudä JK(U). 3) [brännbara ämnen 
i brinnande tillstånd]. De fyst n gär, när n far tag 
i bandn [hanken], um ä jär äld äi än, gi än a drag 
i jårdi, sått äldn kummar av än [vid gärdsling] 
JK. Fålk bräukt säg . . : ja var så åidn (ällar åi-
di), så ja däugd hit kar äldn a mi än gang [stry-
ka elden av sig] OL. Lan äld [låna eld (några 
glödande kol i en träsko, el. en eldbrand, då el-
den slocknat och det ej fanns tändstickor)] JK 
(U). Va de blasvädar, u än skudd ha äld pa 
äutä, så föird n äld mässi ifran haimä JK(U). 
4) [eld på härd, i spisel; brasa]. Så gärd n äld 
pa i späisn [gjorde upp eld ..] JK(U). Gär äld 
pa i esu [göra upp eld i ässjan] JK(U). De 
blasar u jä väl kallt i dag u, så att de jä 
frågan um ti begå si hin' fö'äutn äld pa i 
späisn JK. Kaldar äld [utslocknad eld?] MK. 
De var a läiti grop strax bäi middäsställä, där 
gärdäs äld pa, u så samblädäs all kaffipannår 
däit OL. Så var de nuck de fyst' ti fa gröitu äl-
lar kättlän yvar äldn u så gröini [grynen] äi OL. 
När n fälläd n mjölktann, skudd n alltut kastäs 
i äldn JK(U). Hårä, när n klippäd si, el. u så 
um än fick hår i kambän, när n kämbäd si, 
skudd alltut kastäs i äldn u brännäs upp JK 
(U). Di huppar ör asku in i äldn [talesätt] JK. 
Jfr band-, flog-, låg-, mar-, skorstens-, sol-, våd-
och åsk-eld. -fast a. äldfast. Äldfast tigäl MK. 
-fängd a. äldfängdar, ii. äldfängt JK(U). [Riks-
spr?] Jfr eld-näm a. -före s. äldforrä, 
-föir [ap.] n. [eldstad (även medräknat skorste-
nen)]. Vör ha kaupt iss äldför äut i Fäidä; ask-
stain'n, standstainar u förfläisi ihop, de kalläs 
för äldförä MK. De var faslit väidlyftut äld-
förä Er har (när kusstain'n jär stäurar u grå-
var) MK. De (bränntårv) däugar till bränn i 
besparingspäisar .. bär att ä jär äldföir, sum 
drägar bra JK. Kauprä hadd aignäs strandbod 
där, me äldföir äi JK. Än kvännkammarä me 
äldföir äi JK(U). I Bobas bod, där var för då-
lit äldförä MK. -gaffel s. äldgaffäl. Äldgaffäl 
de tror ja int finns i hail Lau sokän MK. -krus 
s. äldkräus fliten rund dosa att ha fnöske i]. 
-löst adv. äldlaust [eldsvåda]. De sag äut jär bäi 
uss, sum um de var äldlaust pa fair ställar at 
de hållä JK. -näm a. n. äldne•mt [eldfängd]. De 
jär äldnemt de (om fosfor) MK. -pinna s. f. pl. 
äldpinnår JK(U), [tändstickor]. -pinnlbunt s. m. 
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bf. äldpinnbuntn 'tändstickbunten'. -rova s. 
äldråuå f. [?-= brand-rova GOB]. -rädd a. äld-
räddar [rädd för eld]. Ja, um än tänkar pa 
fiskän, så jär han mik äldräddar ällar räddar 
för äldn, så väl sum andrä varslär JK. -röd a. f. 
äldraud JK(U). Ha blai hall äldraud i ansiktä 
[så arg blev hon] JK(U). Målan måld hällvit' pa 
väggi i brirmandä äldraud färgar JK. -slbrand s. 
äls-, äldsbrand m., bf. -n, pl. -ar [brinnande 
vedstycke]. Lägg äldsbrandar bättar ihop i 
späisn ! Um någän hadd vart äut saint um kväl- 
dar 	u han hadd vart äut för någ trull . . så 
drog di n äldsbrand ör späisn u äut iginum duri 
me u äut pa gardn JK. Um någän av de dödä 
spöikäd u gick igän u kåm in, så fördräivd di 
än me äldsbrandar JK(U). -sifloka s. älsflokå 
f., pl. -år [eldflaga]. Äldsflokar flaug hall fjä-
ringsväg ste [åstad], när ä var äld laus där JK. 
-*löd s. äldsglåud f., pl. -glöidar, bf. -glöidtuzr 
JK(U), [glödande kol]. Kvinnfålki .. när di 
spolar av ätt nystä, u nyst liggar u trillar äi a fat 
ällar någ så där, när di far skill av [sluta], så 
läggar di a äldsglod äi u räuskar kring någlä 
slag me dän; män vait int va för JK. De gamblä 
källingar läggd alltut a äldsglod i kaffipannu, 
förr n di hälld kaffi äi ti främnäs JK(U). -sken 
s. äldskäin JK(U) n. -slkol s. äldskul JK(U), 
[glödande kol]. När di rännäd väv upp, så 
räuskäd di kring me äldskul i fatä el. sållä [där 
nystanet låg] JK(U). Di läggd a äldskul i jästi 
i jästkräuku JK(U). -siljus s. äldsjaus. -slocken 
a. n. äldsluckä [då elden på härden har slock-
nat ut]. De hadd blitt äldsluckä, de fanns int 
äld i hall grannlagä MK. De blai äldsluckä bäi 
daim en gang [elden slocknade ut hos dem en 
gång] JK(U). -(s)Iluker s. äld(s)lukar JK(U), 
[liten eld]. -*Likt s. äldslukt f. [brandlukt]. De 
var a sån fasli äldslukt MK. -sllyse s. äldslöisä 
n. [lyse från brasan, från lampa el. ljus]. Förr . . 
så. skudd n säi bäi äldslöisä (u gär årkår) ifran 
späisn JK(U). Vör har arbet så väl um kväldar 
u mårgnar bäi äldslöisä (lampå) sum um dagän 
JK. Söini gynnar bläi dåli bi äldslöis' föräutn 
brillår OL. 	s. pl. äldslugar. Augu brannt 
äi än sum äldslugar MK. -släckning s. äldsläck-
niyg f. Upp i Buttlä pa äldsläckning var ja åt 
dagar igår JK. -snekst s. äldsnaikst f., pl. -ar 
[eldgnista]. Sitar u har aldri a äldsnaikst i 
späisn ! MK. I går när vör sat u fick mat, så 
flaug ällar sprack a stor äldsnaikst yvar hall 
stäuu u upp till borä JK. De va fodatak pa 
häusi, sått äldsnaikstar tändäd häustakä JK. 
När någå äldsnaikst ällar glod sprickar langt 
äut pa gålvä, så kummar de främnäs JK. -strand 
s. äldsrand JK(U), [eldstrimma]. De söins n 
äldsrand ättar de tom man svänger en brinnan-
de käpp] JK(U). -(s)istrid.  a s. älds-strå•lå f., bf. 

äldstrålu. Da sag ja äldstrålu; da sägd ja: "De 
slo ner" [om åskväder]MK. -*orka v. äldstår-
kä, p.pf. n. = [torka vid eld, t.ex. virke i snic-
karboden]. -stål s. äldstål n. Di slo me äldstål 

flintå förr n tännstickår kåm i bräuk JK. De 
var a botkälling, sum slo äld yvar mi, när ja var 
sårk, me äldstål u flintå .. för ja hadd fat äut-
slag JK(U). -slvåda s. äldsvå•dä, älsvå'd [ap.] 
m., bf. älsverdn; äldsvådå f. JK, pl. -år JK. I 
kvälls va de äld laus ällar ällsvåd jär västar äi, 
äi någu sokän JK. Ja, ällsvådn, sum ja talt 
um . . JK. Ti flyttä jär läiksum a äldsvådå, hai-
tar de äi a gammäl ordspråk JK(U). Nä ja da 
käikt i västar, da fick ja säi äldsvådår pa täu 
ställar JK. -tång s. äldtayg f. Äldtangi jär av 
jan, sum än fö' de mest kaupar i janbodar, el. 

så en skicklir landsbosmid smäidar JK(U). 
elda v. äldä, äld [ap.], ipf. äldäd JK, pass. pr. äl-
däs, ipf. -ädäs JK(U). 1) 'göra upp [o. under-
hålla] eld'. Så skall dän svar för äld bastäuu, 
sum svarar för na JK. Galtn, än unga sum jä 
mäum mitt i bastäuu, sum äldäs me skäid 
[famnved] JK. Vörr bläir nuck tvungnä ti äld 
ungnän u fa in läit kakå  . Da hait ä gänn [gär-
na] aldri "bakä", äutn da börr [bara] di sägdä, 
"vörr far ta u äldä . . ; Er far ta u bjär in någlä 
skäid, för vörr skall äld för läit kakå" OL. ?Ud 
ungn'n ti staiknar [stekarna] JK. Ungn'n äldäd 
n för hamp el. läin JK. De räumä, sum än bod' 
äi (vardäs-stäuu) äldädäs de förr i de gamblä 
byggningar, sum di int hadd någät kök, hall ani 
kring JK(U). Särsk. förb. Sått vör kan fa äld 
upp stäuu u fa stäuu varm JK. Ja har fat äld 
upp kammin'n JK. — 2) [hetta, bränna]. De äl-
dar i halsn = bränner MK. 

eldning s. f. bf. äldniygi 	L. han svard för 
äldningi MK. 

elfte räkn. älftä, f. bf. (de) älftå. 
eljes adv. älläs [annars]. Ja har set i täidningar 

hårt älläs, att mysslingen [mässlingen] har 
grasser i böin JK. Koi var int sjauk älläs äutn 
var tjåck u duktu JK. Bakbaini var bårtå; älläs 
hadd ä vart prässäis sum än häst MK. 

eller konj. ällar, älla. 1) [förenande två led som 
utesluta varandra]. De rna ick nå snart bläi bät- 
tar vät jä [vet jag] (me vällaikän) 	ällar u så 
bläir de sämmar JK. Någ kan de jälpäs me 
knäpp' frammä me halsukä ällar bringtampar 
upp älla(r) ner, haugt älla(r) lagt, ällar u så me 
stäutar: stäutkättingän knäppäs längar ällar 
kårtarä JK. Ner sigdn [lien] blai vatar av dagg 
ällar rängn OL. Ga [gå] de kund n intä, för da 
bar de kull, äutn da ränd n så langt n årkädä, 
ällar da så sto än [om en drucken] OL. 2) [för-
enande två led, som icke utesluta varandra; 
kunna tänkas samtidigt]. De arbetskalar, sum 
var mäst fattiä, di fick nårp si till än tall ällar 
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täu bi böindarnä OL. [Plogen] gick atminstn 
int i lairjård u myldå ällar annas där de var 
stainut JK. 3) [förenande ord. el. uttr., som äro 
mer el. mindre liktydiga]. Dän täidn, ällar um-
kring än förti, fämti år tibakas OL. Vältru de 
var träi styckän grå .v träi, sum lag uppifran syl- 
ii 	gålvä i sagi pa snitt äut pa backän OL. 
U så hadd ja så langt hår, så att ja behövd 
stäck mi ällar klipp hårä a mi JK. Jfr varken 
konj. 

elva räkn. älva'. Klucku var älvå, när di glaid 
MK. A. fyllar älvå ar i dag JK. Brännväinä 
kustäd älvå dalar kannu JK(U). När vör kum- 
mar in pa nittn hundrä u älvå, ällar när vör far 
mors numrä, sum än bräukar sägä um älvå JK. 
[Ännu i dag förekommer talesättet "älvå de jä 
mors nummar" i Lau; någon förklaring kunde 
man ej ge. Jfr S. Agrell Senantik mysteriere- 
ligion o. nordisk runmagi (1931), s. 208, "i gam-
la danska talramsor, delvis ännu i bruk, förbin-
des talet 11 med kvinnor o. bröllop"]. -tiden s. 
älvtäidn m. bf. [omkring kl. 11]. Ja gav mi fran 
haimä så där älvtäidn pa förmiddagän JK. 

elände s. älländä, älländ 	eländä, e•länd 
[ap.] n. Far han liggar där u jär nåigdar i elän- 
dä, fastn han jär mik dåli iblant JK. När ja kåm 
däit, så var där älländä; gamblämor lag i sängi 
u kund int röir si JK. Sam älländ jär de ännu 
i ansäiändä pa vällaikän JK. De värst älländä 
fö fiskrar pa rak me läit sank, de jär fartöigi 
[dvs, man kan bli överseglad] JK. De har int 
gat för Er, sum har arbet sum än slav . . äutn 
de jär skuld u eländä [på gården] JK. Mang 
gangar vill n mästn ta laidå pa allt älländä jä 
i iss värdn JK. Undar iss älländäs täid [om laga 
skiftet] OL. 

eländig a. m. o. f. älländu, n. älländut, eländut, 
bf. o. pl. älländuä, älländu 	e•länduä. Så 
blai gubbän döds älländu u fallt kull me de sa- 
mä JK. Sjauk u älländu JK. Värkbruti u elän-
du [f.] JK. Nai tack, ja vill int ha a sånt eländut 
läiv sum Er u arbet läiv av mi i förtäid JK. Än 
annar arbetar . . män . . jär äutfattir u har de 
eländut JK. Vaitn [vetet], kånnä u havan var 
älländut, sått de årkar ja int tal um JK. N. speld 
sundagän för jaul .. män de var eländu mus-
säik JK. Iss [den här] eländuä vällaikän JK. 
Vägar.di jär eländuä jär äutat ännu JK. -het 
s. pl. älländu-, e•länduhaitar. Källingar . . hadd 
talt um än hail hopän eländuhaitar där ifran 
[från lasarettet] JK. 

em s. alm m., bf. -än, 'svagt vinddrag, sakta 
blåst' MK. När de jär ret lungt, så sär n: de 
käns aldri n alm n gang; i st. f. "aim" säs u 
"vädarångä" JK. Ja, ja kan int minnäs de årdä 
i någän anna bemärkälsä än kyldaimän ällar 
kyldångän JK. Aim, vädaraim = svagt vä- 

dar JK. Jfr köld- och väder-em. 
emellan prep. o. adv. imillum, i Indium. 1. prep. 
1) [i fråga om rum]. [Kort plogdrätt] sum int 
gar upp i millum kräki [dragarna] JK. För n 
star krampar u drägar me noti i millum baini 
JK. Vattn i millum dän gamblä u nöi äisn JK. 
De var (i)millum Kauprä u Halsrä JK. 2) 
[ifr. om  tid, utsträckning i tid]. De var im illum 
håiä u så sedi [mellan slåttern och skörden] 
MK. I millum jaul u nöiår så skudd bryllaupä 
varä OL. 3) {för att beteckna en mellanställ-
ning]. Tännar [harvtänderna] var i millum 30 
—40 styckän JK. I millum träi u fäir vikår JK. 
4) [för att beteckna ömsesidigt förhållande]. 
Grämsl u döiväl böindnar i millum JK. A his-
torjå, sum de gar an ti tal um kalar imillum JK. 
Tal int um ä; de kan var uss imillum JK. De 
jär allt augå pa skaft ungdomar imillum kan 
tänkä OL. Um di skudd ha hatt någ ovänskap 
imillum si OL. — II. adverb [jfr. om  rum]. Ja 
fick fingri i millum JK. Hammanäs ällar Gard-
bostrandi liggar i millum JK. Hans täu kam-
ratar bäddäd i millum ällar i millräumä [i bå-
ten] JK. H.P. sat imillum u svard för dräg gani 
JK. Di låimar furbalkar i millum [mellan fåror-
na] JK. Jfr mellan, där-emellan, sins-emellan 
samt gå, komma och lägga emellan. -åt adv. 
imilla.t, imillara• t, millarat, i millumal [under 
mellantiden, däremellan]. Jauldagän gick av pa 
vanlit väis me ti läs i millumat, när n int skudd 
pass upp kräki JK. Sedi [säden] to läikväl int 
skadä . . för ha tårkäd av imillumat JK. Mil-
lum klucku åt näi skall kräki ha igän . . ; ja där 
i millarat till klucku tåll, sum di skall ha igän, 
smusslar ja me någ snickaräi iblant JK. I dag 
har ä mästn . . vart frågän um ti set u gärt träi-
sko, sum ja har rust [arbetat] me i dag imillarat 
ja har söislä [skött kreaturen] JK. Rängnväxlrä 
har int hald bäi mang dagar ätta si, äutn de har 
fagnä upp imillat JK. Iblant så smöräs de än 
gang imillarat OL. Ja, um millarat di lagar mat 
u söislar um dagän, så far di kard ällar spinn 
ällar saum me bäi stundväis JK. Jfr där-emel-
lanåt. 

emellertid adv. imillartäid, imillatäid • - Än 
hail hopän [sniglar] livar yvar för ti hald fort 
me ti gär skadä. Imillartäid har rygän ällar ryg-
roti tat mik skad av hail  de klövä i haust OL. 
Jär i sokni har läil Hoffmansmor svar för de 
[att laga mat på kalas]. I millartäid kan de 
händ, att ha kan var upptagi på ann' håll OL. 
Sen skudd di säi ättar lains ä var me driCk-
käri . Dämest var ä ti ta u lägg maltä äi a kär 
u så häll varmt vattn pa ; imillartäid lagäd 
råstn i åming äi a ann' kär.. OL. 

emma v. aimä, pr. aimar 	ipf. aimäd JK. 
'blåsa sakta' MK. De aimar läit vädat i kväld 
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MK. Kummar de nå. bär [bara] ti aim läitä, så 
ha vör full äur [yrvädar] jä pa gaimaldu JK. 
De var ti alm läit i austn i dag, u vädakvännar 
sto pa språng allihop JK. Nå fa vör äut u släpp 
ste [åstad] kvänni, för de aimar änd läitä MK. 
De börr aimäd läit i nårdaustn, sått ä var int 
karå [kåre] pa vattnä mair n lagum JK. 

emot prep. o. adv. imåut, i måut.1. prep. 1) [om 
rumsförhållanden o. likn.] Nä nå akrar liggar 
imot baitäsmark . . JK. Ja skall., tal me Hall-
utt-kalar angåändä någ aigår sum vör har imot 
si [intill varandra] JK. Skupsedi skäräs .. i mot 
sedi, sum star JK. Faffar u så en till bäi H. hadd 
sätt russ imot si u så skudd kåir ti böin [Visby] 
JK. A. tyckt, att de vara par yppali russ i mot si 
pa vägar u fylgdäs bra ällar passäd bra i mot si 
[ihop] JK. En hall hopän sårkar väddrar [bol-
lar] i mot si JK. Vänd' a tvär [teg] imot si JK. 
När ja kåm i land .. var A. ner i mot mi me 
sjuss JK. Solbräuni [solranden] ha jär int go ti 
säi i mot JK. Augu gick läit imot si, nä de blai 
dagar [ögonen gick ihop] JK. Ja va mästn i le-
gavald, nä ja skudd halm imot vädar JK. 2) [i 
tidsbeteckningar]. I mot de vör kåra iland, gynt 
ä snåi u äurä JK. De skudd var så imot någä 
(förebud liks.) MK. Rematismän anfäktar mi 
sum täidäst [oftast] . . hälst imot ovädar JK. 
De jär så gal ti värk imot någ umböit' i vällai-
kän OL. U så talt ja gäinäst um hall historju 
för han. "Ja, de var imot mi de, för ja har hatt 
så förskräcklit bråttum u trod, att ja skudd 
kumm för saint" (liksom varsel) JK. Vör var 
ätit u notädä, da hård vör ätt faslit rop; de var 
imot Widdrington len ångare som sedan stran-
dade] MK. De skudd var så imot någä MK. 3) 
[för att beteckna motstånd]. De jä int ti undrä 
pa, um vör sum böindar jär, jä imot skifti [skif-
tena] JK. Ja för min dail ha int någ imot n [ho-
nom] JK. Strävd bättar imot klimatä JK. En 
sån där figgäur me täu styckän stäur svärd i 
pannu [en getabock], de jär int gutt ti tas imot 
[slåss emot] JK. Ja bjaud 10 kr. för lukår, män 
di ropt imot mi, sått di gick ti 12 JK. 4) iför att 
beteckna motsättnnig, motsatsförh.]. Ner di nå 
har någ jaus uppränning u så di har någ mörk 
äislet, da händar de iblant, att di far för gråv 
ällar för fäin skaid imot va ganä jär OL. 5) [för 
att beteckna motsvarighet, jämförelse o. d.]. 
Träibandtäunar kan sträv Jagli längä, män int i 
mot täubandtäun JK. Han gar så fort, sått de 
kan ingän ga i mot n JK(U). 6) [för att beteck-
na förhållande el. relation till]. Prästn u ja .. 
maint pa imot varancirä, att de kund int var 
mang fålk i körku i dag JK. Ja har talt um ä 
imot n [talat om det för honom] JK. U så maint 
da sumli pa imot n, att n skudd bräuk tobak 
JK. Far u ja sägd i mot si (till varandra) mang 

gangar: de jär bestämt torshitä [åskvärme] JK. 
II. adv. Så läggd di gråit i mot [mot bölden] JK. 
De jär sträift ti ro imot [mot vinden], när de 
blasar MK. En av de andrä drängar hadd sättä, 
u ja skudd kåir ner me sjuss i mot JK. Fålki sita 
ret avut (pa sjussar) för ti int vänd nasar imot 
(den kalla blåsten) MK. Pa dann säidu mitt 
knot hadd ja 15 tunnland OL. Drängäns för-
äldrar var så oskaplit mik imot um giftarmålä 
JK. Att Ganna-kvänn hadd kumm bårt, de var 
ingän imot um JK. Jfr mot, där- o. inemot samt 
bada, gapa, hålla, komma, käfta, möta, skjuta, 
spänna, streta, säga och taga emot. 

en s. am n f., bf. aini 	pl. ainar 	'enträd' 
(Juniperus communis). A tårr am n MK. De aini 
däugar u ti staur JK. Ainar, sum skall.. däug 
till staur, skall var träi fäir änar langä u någ 
lund rakä JK. -backe s. pl. ainbackar [torra 
backar, där det mest växer enbuskar]. -bande 
s. m. pl. ainbandar [hank av ene]. Ja, ainban-
dar gar an fram pa ladingän, när ä jär varmt u 
savän gar, ti töin (gärdsla) me obädnä JK. Jfr 
enes-bande. -buske s. ainbuskä. Jfr (det vanli-
gare) enes-buske. -bär s. ainbii.r n. Ainbär u 
puss [pors] bryggd i drick' pa, de ha ja hårt JK. 
Jär de ainbär pa, så jär de så mik hattar [till 
en-lag] JK. -bärre s. ainbärrä m. [enbarr]. 
-bärsldricka s. ainbärsdrickä. Han to n säck u 
läggd undar ainäsbuskar, när de var gutt um 
bär pa, u slo pa buskän me n käpp, sått bäri 
fallt ner i säckän, u pa de bäri bryggäd di ain-
bärsdrickä, sum var mik gutt MK. -glonge s. 
ainglångä [m., enblom]. Årdä finns, män jär 
sällsöint JK. -knaka s. ainkna•kå f., bf. -u, pl. 
-år, 'knöl på en enbuske'; [krokig engren]. -lag 
s. ainla•g m., bf. -än, 'dekokt på ene och vatten 
att slå i kärlen för att få dem rena och fria från 
sur smak'. Så skudd ä kokäs ainlag ällar gäräs 
ainlag . så skudd de tynnäs pa käri [dricktun-
nor o.d.], så varmt ä var för ti fa dum tetä ällar 
för ti fa ör de säurhaiti OL. Kärvaskasku ha 
skall .. ha ainlag i all drick-kär, i bad bunnar 
u baljå's u tunnår, sum skall drick' äi JK. Ja har 
hårt taläs um, att de jär bra ti gi kalvar airdag 
JK. -rot s. ainråut. Jfr enes-rot. -snipa s. ain-
snäipå f., 'morkulla'. Jfr enes-snipa. Ainsnäipå 
de jär en sårt me morkullå MK. -spila s. f. pl. 
ainspilår OL [spjälor i släk-stegar]. -stjälk s. 
ainstilk m., bf. -än, pl. -ar. Pa ärportar bands 
grindstålpar kring me ainstilkar u tvärstyckar 
me gränräisä MK. -stropp s. ainstråpp [ögla i 
fastsättningsstenen] = ved s.2. -stöding s. ain-
strdigg m. = styttstaur av ainä MK. -stör s. 
ainstaur. Se enes-stör. -vidja s. ainvi•då f., bf. 
-u, pl. -år [lång smal enkvist att göra vid 
("ved") av till sättningsstenen el. till "klubbor-
na" och "städan"]. Jfr enes-vidja. 
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en (än) a. enar, f. en, n. ent, 'smaklös, fadd; 
äckligt och för litet salt'. Iss säupu, ha smakar 
så, en, ha jär visst för lensalt; iss kytä, de jä för 
e•nt u färskt; de kan ja int me JK. Han skudd 
drick äiskallt vattn u jet färskar eliar mat JK. 
Fiskän smakar så enar (för lensaltar) MK. 

en räkn., adv., pron., art. I. räkn. en, gen. ens, 
f. am, n. ätt. De jär en ting, sum fattäs OL. De 
jär int alltut ens skuld, när täu tretar (ordspr.) 
JK(U). Di kund gänn [gärna] jälp än [honom] 
en dag um arä för intä JK. Annas gick stainar 
sundar, um än skudd braut upp ni u en JK. 
Jär en ällar håigst täu av dum någ händuä, så 
jär de bra OL. De jär int sägt, att rapphynsi jär 
pa ens aigår MK. Där äi de skåru i drekti har 
n täu käilar, en framförä u en bakförä JK. — 
Stautpari jär a än [aln] ällar umkring am n u a 
halv än ifran si JK. Astu Mailisn fick am n (all-
nackå), Smiss mor Gretä fick ain . . u vörr fick 
am n JK. Sått n kund i blant fa täu plogdrektar 
ör am n grän JK. Ja har int mair n am n årkå [ett 
arbete] i ladi ätta si i am n vikå JK. Di har fat 
tjugå tunnår känn ättar am n tunnås äutsedä, ja 
till u me 26 tunnår ättar am n JK. Ja .. huggäd 
av a par björkar, am n till a stäutuk u am n ti träi-
sko JK. (Drängar) di skudd bind äut am n slingå 
[nät] till mans för vintam OL. Hald n sigd i år-
ning, så att n bäitäd n halvar . . dag ättar amn 
vässning OL. Äut äi a annu sokän u håir ättar 
någu (kokarmor), u de kan iblant händ, att di 
kan fa fråg mair n am n OL. Ain källing kan int 
tret äi a stäuå, u en brand kan int brinn äi a 
gräuå (ordspr.) JK. — Ja har mair n ätt jan i 
äldn i blant OL. Plogkvistn jär av björkä u 
för de mästä i ätt styckä JK. U så hängäd ätt 
stjånn [snibb] tibakas u ätt fram JK. De var da 
ätt sum var säkart OL. "Va jä ätt? — Ätt jaul 
undar a skåttkärrå" JK. Pa ätt vals jär han läit 
bättar JK. — [Spec. n.] ätt [en människa, en 
person (man el. kvinna); vanl. ifråga om arbe-
ten]. Täu ti kåirä, u en ti lägg äi, u ätt ti lägg 
upp .. u en ti ta ifran halmän u en ti bjär 
halm, u en, iblant täu, ti ta i mot halmän [vid 
tröskning] JK. Kund hit ätt hinn me u pluck 
upp de, så. fick di var täu u flairä JK. I mårgå 
har ja ärnä laig me uss a par styckän, ätt till 
skär' u a källing till räk u bjär' av [om skörd] 
JK. Ätt har mästn årkå [göra] ti sop' jamt till 
MK. — II. adv. en, n, 'omkring, vid pass.' Um 
tå' rku haldar pa en åt dagar till, så gar vör i stor 
förlust JK. Vör fick läikväl skär av en åt näi 
lass JK. Vör hadd havrä ner pa strandräum, en 
träl häckar JK. De var n sjau, åt, näi styckän 
me' pa var säidå (i pärkän) OL. Vör har snot 
upp en par hundrä lass släkå JK. — ffi. obest. 
pron., utmärkande ett alternativ: den ene — 
den andre; en — en annan] den ene dän ainä, 

dän am n [ap.]; dain'n, dan, dain [ap., förenat]; 
gen. dän ainäs, f. dainu, dain [ap., förenat], n. 
dainä, dain [ap. förenat]. den andre [former, se 
annan pron.] 1) [med annan utsatt]. a) mask. 
Än dän ainä u än dän annä el. än darn u än 
da'nn MK. Dain'n älla dänn ainä 	dann'n 
älla dän andrä JK. Dän am n ränd jär u dän 
andrä där OL. De jär n fair fäm sjussar, sum 
kumunar kåimäs, dän am n da u dän ann da OL. 
Så kåra di rännäs dän am n ättar dän andrä OL. 
Vör har täu gräisar, u dän am n han jä så uns-
lausar, att dann'n han far aldri någänting MK. 
Män så gynt da dain bind längar [:nät] än 
dann'n JK. Så frågd da dain dann'n ättar nöi-
hakar ifran haimä JK. Dain'n flyttar häit u än 
andn flyttar däit OL. Vör kan kall dän ainä 
för A. u dän andrä för B. JK. När de int jär 
förbud pa för dain'n, så. behövas de int var för 
dann'n häldar JK. De äuräd [snöade] så mik, 
att n kund int säi fran dain'n till dann'n JK. — 
[Förenat:]. Dän am n gubbän var någ räddar a si; 
da tyckt dän andrä OL. Dain kårpän pickar 
int augu ör dann'n JK. Dain dagän gick av ätta 
dann'n JK. Där sto a stäurt langt bor fullsätt me 
mat bad dain u dann sårtn JK. Me säin nöi-
vässt sigdar pa dän ain armän u örv u spån un-
dar dän andrä OL. — b) fem. Än dainu u än 
dannu MK. Fotografar jä täu kvinnfålk, dainu 
(älla de ainu) haitar B. u dannu (älla de andrå) 
haitar M. JK. Konar blai sjauk' u död dainu 
ätta dannu JK. — [Förenat] Dam män i had 
slat dannu, sått ha aldri kund tramp pa bainä 
JK. Stainar lämpäs ifran dain ställningi till dan-
nu JK. Dain stundi vill n så• u dannu så OL. — 
c) neutr. Da hadd fålki täid ti bad dain u dannä, 
bad ti ha rolit u dain jälp dannä bad me dain u 
dannä JK. Dain [den ena, (egtl. det ena)] vidd 
ha de liggnäs jär u dann [den andra, egtl. det 
andra] där OL. Di kund int fa så mik di vidd 
ha, äutn dain bjaud yva dannä JK (neutr. om  
personer); jfr ovan I: [spec. n.]. — [Förenat] 
De andrä sivar, sått dain aug int säir dannä 
JK. Dain russ' de var rytt, män dann' de var 
så. där graskymblut OL. Ifran dain årä [året] till 
dannä OL. —[1 uttr.] Ätt sum annä [det ena med 
det andra]. Så har vörr jälp' till i smidu me., 
me släggä u gängä u burä, u ätt sum annä JK. 
Så fick vörr ga till de sjaukä u vak yvar daim 
um netnar u hugg vid för dum u ätt sum annä 
JK. — 2) [med underförstått "annan" el. motsv.] 
Kaffi u 	brännväin .. de var int nalla för- 
stas, um änd hit dän am n hadd pänningar ti be-
tal me JK. När di da hadd knävlä kring skog-
styckä .. så far dän ainä augu pa än gammäl 
halltårrar tall JK. — IV. [obest. pron., utmär-
kande person el. sak, icke ingående i alterna-
tiv]. a) [syftande på något föregående el. efter. 
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följande]. [Mask.] Da var ä mair n e'n ällar ätt 
av uss, sum känd de stundi allvarsam OL. De 
var n bond av gamblä stammän, u en me de 
stöist gardar hadd n OL. Så kåm a par styckän 
iland u e'n i blant daim 0.J. JK. De fanns en 
bäi Kauprä [:en sådan plog] JK. De var en sum 
tjänt ner bi Halsrä OL. De var flair sånn sigd-
smidar [liesmeder]; en hait B .., e'n hait N . . 

så var de e'n sum hait L. OL. E•n dag skall 
n ste u handlä 	e'n dag skall de slaktäs någ 
kräk därtill (bigravälsn) OL. [Fern.] Bryllaups-
läkså, de kan ja ingå . . män ifall L. int har nå-
gå, så skall ja fösöik u skaff ain JK. Va de så, 
att a [hon] vidd ha ain (döinå), så. skudd [d]i 
väv ain till na i flest vintar JK. Blöigaspinnår 
har ja int ann någ sma stumpar igän ; sänd 
ain bra till mi JK. Därför skudd n pråmpt ha 
a källing, fick så nys' upp ain i Stangä OL. Ja 
grundäd a stund, va ja skudd ta för ain [:histo-
ria], för ja vidd int ha någu sum var för gråv 
JK. [Neutr. — märk! ofta om personer; jfr 
ovan I: [spec.n.] Så tänkt di väl . ., att gubbän 
skudd gär någ fuffäl, så att ätt av dum [en av 
kvinnorna] straik ättar JK. Så var de än dag pa 
haustn, sum de var äutmärkt lungt u vackat, u 
vör hadd ärnä ga ner ätt av uss JK. Så lättäd 
[lät] han [Carl Norrby] . . hugg a jaulgrän u 
sätt upp u Ide hälmä i ätt av körkår, När el. Lau 
JK. — b) f= man]; m. o. f. än, n, (obj.) e'n, 
(gen.) ens. Nå fick ja släck lystn, sum än bräu-
kar sägä JK. Nå kan  n fa säi, va de gär till ha 
jårdar faitä JK. De kan n tänkä, att haldar n 
pa u bröinä pa de väisä, så .. OL. Antingän 
skall n ta u kåir pa Ronä ällar pa Austargan . . 
ällar o skall n skriv till böin [Visby], u da skall 

da läit [lita] pa dän n vändar si till OL. De 
var a olycklit väglag, u än kan vaskän kumm si 
kå' imäs halt ällar däit JK. Dagar jär så kårt' nå, 
så att n hinnar int u gär någänting nå, u än vait 
int va de bläir gärt si . . ällar de söins int va än 
gär JK. Kåm än ti sagi [sågen], när n hadd 
dyngn, så var äuträkningi, att n skudd hinn så 
u så mikä OL. Än skall änd säi, vaim sum kåi-
rar, vät jä (= titta ut genom fönstret) MK. När 

da gar i mörkrä, u de väit häud [huvudet]. 
löisar fram, da kan n ret bläi räddar (obs. räd-
dar både om det säges av en karl och en kvin-
na) MK. — De grämar en, när n håirar, att .. 
JK. När n skrivar um va sum hälst, sum kum-
mar för en JK. Ens mang förhåppningar ha 
slat fail JK. Um än gynnar tänk pa ivihaiti; där 
stännar u e•ns förstand JK. — c) [med försva-
gad betydelse och såsom fyllnadsord; pleonas-
tiskt]. en, f. ain, n. ätt. Däu sitar pa bär rövi; 
däu jäst ain däu MK. Ja, däu varst ain däu 
tung.: en riktig slarva] MK. — Da fick än böit 
um u ta än annar en i ställä JK(U). Dän halvän, 

sum di drack . . de var int någän falskar en OL. 
De dracks natäurlitväis än riktur Löiandarä 
[stark kaffehalva], för skudd sån' kalar ha si en, 
så skudd de var n sånnar en OL. De här (täid-
ningi) de jär a gammäl ain MK. Se dän (snäc-
kan), de var a läiti ain de* MK. De var a vac-
kar ain de* (karrmällå) MK. Ätt sånt ätt [ett 
sådant]; ätt slikt stäurt ätt [ett slikt stort] MK. 
— V. [obest. art]. än, n, f. a, n. a, ätt. Män så 
än dag, sum ja plögd äi än akar, sum haitar 
Nöiakan, kåm K. me drängar u träi par russ äi 
än akar, summ liggar ijämtä . . ; da har han än 
plog, sum haitar Albion-plogar JK. Än hopän 
hår ällar ull OL. Annas jär de än sårt, sum kal-
läs för avkokar OL. Än sårts vändplog JK. 
Hånni pa än krabbä de jär all de grainar, sum 
vaksar äut för var årsväkst OL. Än dail har rad 
ti fa dum (cyklar), än almar dail hinnar int u 
fa så. mik i hail dairäs ungdomstäid OL. Ha har 
tjänt bi härrskap än langar täid OL. U så tar n 
u läggar ner dum (pärå' r) äi än källarä OL. U 
int kan ja buck mi, äutn ja skall ha n käpp i 
handi JK. Sagdamä [sågdammen] blai fullt me 
än fart OL. — Sno stuckar upp, de var a årkå, 
sum hit var de letästä OL. De jär a go aigå de 
(än go akar ällar a gutt ängä) OL. Där gar a o 
ei [där går en vår tacka] JK. De frausäd till ret 
duktut a nat JK. — De var ingän sum . . svard 
a ård JK. Um än gravar a däik ällar n brunn 
OL. Pa ätt håll . . pa a ann' håll . . OL. De var 
ätt surr i hail stäuu OL. Ätt förskräckälsns bul-
dar älla torn [åska] JK. U ätt dundaröl [starkt 
öl], sum smakäd fålki väl OL. De var a jal 
[stoj], så de håirdäs langt kring OL. De jär da 
ätt hälsikä, de [när lien går sönder] OL. Släk-
gras ISenecio vulgaris] var u a pack [otyg] JK. 
Sin så blai de ätt älländ', sum var faslit JK. — 
Än läitn en o.d., se ovan IV c. — Di hadd säin 
laikstäuår 	u ja var till u me sum sårk ste pa 
a sån ain OL. — Mangt n gang [mången gång] 
MK. Mangt n ting MK. — A par russ, a par 
fålk OL. A par ar gamblarä än ja JK. A par 
dagar el. än par dagar. Ha har int ligg ti sängs 
mair n a par dagar JK. Nå än par dagar ha de 
int vart sum värst kallt JK. Vör har ännu årkå 
[göra] ti träsk känn en dag u ryg en par dagar 
JK. De jär avskilt pa n par träl täimar JK. Nuck 
skall ja äut me ~kring än par hundrä kronår, 
tänkar ja JK. A täusn kilo betår JK. — VI. 
[(en) enda, blott en, envar]. Va snåi de kund 
stört ner pa ain nat JK. De star i ain snåisyrå 
undar snåitäckä [i en enda snösörja] JK(U). Ja 
har int hatt mair n ain årkå i ladi [i vår] ätta si 
i ain vikå, u da gick ja u vändäd [vändplöjde] 
va ivist n dag [vareviga dag] JK. Lauboar di 
visst pa rad; di gick pa När va ivist ätt me 
skatta JK. Di fick räum va ivist en JK. Iss lim- 
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pår di jär holskårp(nä) va ivist am n JK. Va ivist 
a nyt [nöt] JK. Så hadd var u en gard säin mär-
kar.. u så me skillnämärkar inum gardn fö(r) 
var u en hussbondä JK. När da var u am n har 
fat en hög me sålkar .. [om kardningskvinn-
folk] JK. Vart u ätt häusald JK. — VII. Ej bet. 
'samme]. Gräisäutskärarä u slaktarä, sum jär 
e•n u sam kal JK. (Sumbli) hadd sätt äut me 
slaningi pa en u sam dag, u pa bäggi ställi 
kund di int var pa en gang OL. En u sam 
sårts träi [trä] JK. De jär sand ällar aurfläckar 
pa am n u sam tvär [teg] ällar ätt u sam styckä 
OL. Di sitar en pa var änd pa väss-stainskrän-
ku u vässar . . pa bäggi säidår pa stain'n pa en 
gang OL. Akakål [åkerkål] u akaroå jär ätt u 
de samä MK. Akakål u akaroår, de jär ätt MK. 
Di har int ätt språk i am n sokän än gang MK. 
Vör har ätt årtal [ett o. samma födelseår] JK. 
När n plögar at ätt håll JK. De jär int täit [of-
ta], sum straumän u vädrä jär yvar ätt [över-
ensstämmer] JK. De kummar jå pa ätt äut JK. 
Ta i mot byggar ätt för allt el. för a viss sum-
må JK. -arm s. m. bf. ainarmän, enarmän [den 
enarmade]. Så to ja u gick ner förbäi K. Lasn 
(ainarmän) JK. -bent s. m. bf. ainbaintn [den 
enbenade]. Ja tim i håg Digaråirshistorju: 
"Ainbaintn upp u ränn" [om ett troll i Diger. 
rör] JK. U så när n hannt kårsä da kund int 
ainbaintn kumm yvar JK. -bet s. am-, enbet 
[anspänning med en dragare]. De gamblarä sär 
ainbet OL. Kåir me en dragarä haitar ti kåir 
me enbet JK(U). Ja har kårt vid [ved] . . me 
enbet el. ätt russ JK. (H)arvä me enbet MK. 
J:s sjuss, sum han hadd enbet förä, älla ätt 
russ JK. -betslkälke s. enbetskälkä m. Än skogs-
ällar gråvarä kälkä me en häst förä ällar u en-
betskälkä OL. -betsllass s. e•nbe•tslass [lass för 
en häst]. -betsiplog s. am-, e•nbe•tsplåug m. 
[plog för en dragare]. Enbetsplogän jär de sa-
mä sum pärplogän . . män drekti jär int lang 
äutn pa a än hallannu [1-11/2  aln] umkring 
fran bukti JK. -betslruss s. ainbetsruss [häst i 
enbet]. -betsisel s. e•nbe•tsi.l 	-‘ f., bf. -i, pl. 
-ar [sele för en dragare]. -betsiskakla s. f. pl. 
e•nbe•tska•klår [skakel för enbet]. -betsispets-
plog s. pl. enbets-spissplogar. -betsistut s. e•n-
betstäut [oxe i enspann]. Hämmar Olä .. han 
hadd e•nbetstäut han MK. -betsistång s. f. pl. 
enbe•tstäygar, bf. -stäygnar [lösa dragstänger, 
för en dragare, som sattes i t. ex en vält]. Fe-
marstängnar ällar enbetstängnar, sum hästn har 
am n pa var säidå JK. -betsisvängel s. e•nbe•ts-
sväggäl, enbetsväggäl - 	-betsivagn s. en- 
betsvangn JK. Enbetsvangn u parvagn OL. 
-bälling s. enbälling [häst som har en testikel], 
hästar el, sväin med endast en "kunning" MK., 
'klapphingst' JK; -faldig a. ainfaldur, f.-u, n. 

-ut, pl. -uä. Förr i värdn da var fålki mik mair 
gomaintä u ainfalduä MK. -faldigihet s. ainfal-
duhait. Så jär fålkis ainfalduhait OL. -färgen a. 
ainfärgän, f. e•nfärgi, ainfärgi JK; n. enfärgä 
JK(U); pl. e-nfärgnä [enfärgad]. Oä (fyllungän) 
han jär ainfärgän MK. När di skall ha upprän-
ningi ainfärgi JK. -greppsikorg s. pl. engrips-
kårgar [mindre strandkorgar med en grepe] 
JK(U). -maska s. ainmaskå f., 'dubbelmaska 
(rektangulär), som uppkommer därigenom, att 
en "axel" har gått sönder'. Sitar du u lappar 
ainmaskår pa de gam' ganä?MK. [Se ill.] -mätt 
a. o. adv. aimättar, aimätt 	ainmätt MK, 
'när man äter fisk eller kött utan bröd och bröd 
utan något annat till och mjölk utan bröd och 
kaffe utan dopp'. Ja har börr [bara] jet än ai-
mättar strämming; drick än aimättar kåpp kaf-
fi JK. Han jetäd a bit kyt ajnmätt, d.v.s. utan 
bröd el. potatis el.d. MK. Aimätt kyt; aimätt 
mjölk; aimätt kaffi; aimätt brö; aimättar sträm-
ming JK. Han jetar strämmingän almätt JK. 
-nöt s. ain-nyt f. 'en enstaka nöt på busken' 
MK [nöt som ej sitter i klase]. -skild a. enskil-
dar, n. -skilt, pl. -skildä, -skiltä. De jär någät 
enskilt fall, sum de kan nyttäs, ällar av någän 
enskildar OL. -spänning s. am-, enspännigg = 
enbet. Kåir me ainspänning MK. -staka a. ain-
stakä. Ti bo ainstakä ällar ainsumnä JK. -staken 
a. ainstakän, pl. ainstaknä. 1) [ensamt liggan-
de]. Ainstalcän gard, gård med endast en "part" 
MK. Andasä har vart ainstakän gard förr; 
Häusrä jär ainstakän gard JK. Int har Läifrid 
astäuas [granne], u int har Häusar astäuas u int 
Gogs häldar har astäuas, för de jär ainstaknä 
gardar MK. 2) [fristående]. Halda n rotskåtti 
bårtå, sått [d]i far vaks ainstaknä ällar ainsum-
nä, så vaksar di ret stäur u haugä [om syrener] 
JK. -styver s. e•nstiiivar -‘ [enstyversmynt]. 
-städes adv. jästar 	jästri 	jästars, jästas. 
1) 'någonstädes'. Han liggar ick' [väl] där jästar 
MK. Så staig en av böindnar upp, han var visst 
äut ifran Sudrä jästar; ja känd int till n JK. Sin 
[sedan] så har ä snåi u tåi u rängnä um vartan-
nä, sått ingän har kunnt kumm si jästar me någ 
kåirning JK. Nå pa sainarä täidn har ja aldri 
set någ hampgan jästar MK. Aldri ja valt, va 
de jär för n sårk, int håirs han till jär jästar? Ja 
har lait [letat] all stans, män de finns int jästars 
ti fas; de ska väl finnäs jästars JK. De finns int 
jästar älla vargäs till ti fa säi JK. Jästri (någon-
städes) skall n varä MK. Va jär n pallä [på lag] 
el. jästar? MK. Ja huksar hit ret, mik pänningar 
de var, män faslit läit tyckt ja de var, sum int 
räckt jästar till JK. De däugar jästar älla vargäs 
till JK. Um de aldri jär så galä, så jär de ti jäs-
tar nyttä, el. jästar ti nyttä (ordspr.) MK. 2) 
[ungefär], 'omkring'. Di gick jär ifran klucku 
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sjau jästar [omkr. kl. 7] MK. Um fredä jästar 
MK. Vör var ick änd åt näi ar jästar [vi var väl 
åtminstone en 8-9 år] MK. -störing s. ainstöi-
riog m. Ainstöiring .. de haitar för de mäst n 
sån där gammäl ogiftar dräng JK. -sylt a. ain-
säiltar,  , f. o. n. ainsöilt. 1) = motsols snod; 'träd 
vridet emot sol el. från höger till vänster' JK. 
Ainsöiltar tall, ainsöilt grän = vriden mot sol 
MK. Ainsöilt träi (vridet mot sol); där jär 
kärm'n [kärnan] retar [rät], män äutvidn jär 
bridn [vriden]; mots. sno' träi MK. De sum jär 
ainsöilt, de bräuka ga äutmärkt ti ldauä, fö de 
bräuka var ret älla rispret i känn'n, män de sum 
jä sno', de gar int gutt ti klau' de i" [inte] JK. 
De var bra tallar de': en jär snoän u en jär 
ainsöiltar (vid snickerifabriken) MK. 2) (någon 
gång) = envis o. förarglig (i st. f. aintretn) De 
källingi . . ha jär nuck ainsöilt iblant ha [hon] 
JK. -tom a. aintåumar, pl. -tåumä 'tomhänt'. 
[Ja skall] gläid ti böin [Visby] me kyt, u da 
kummar ja änd ti häls pa bäi L:s, u da kummar 
ja änd int ret aintomar, äutn har änd någ vi-
da(r) mi [med mig] JK. Bräudgummä, int skudd 
han kurrun så aintomar (äutn någä) MK. Ja jär 
int så aintomar häldar (ekonomiskt barskra-
pad) MK. -trägen ainträgän, n. -ä JK(U). Ain-
trägän ti bidä [bedja] JK. -träten a. aintretn, f. 
-i, 'envis o. förarglig; egensinnig, enträgen'. De 
jär n jäldä krabbat till var aintretn u hallgaln, 
för han har vaks upp äutn far JK. De jär a 
olycldit styck', de källingi ti var aintreti. Jå, ha 
jär nuck ainsöilt iblant, ha JK. -trätlig a. ain-
tretli = ainväisar [envis]. -tänd a. ajntändar 
(vid väv), nu en trad i råjr MK. -varlig a. ain- 
va•rlir, f. 	1) 'enfaldig'. Ha matt visst var dum 
u ainfaldu, för ha säir så ainvarli äut JK. Han 
jär ainvarlir u ainfaldur a si JK. 2) 'enslig'. Han 
livar så ainvarlit MK. -varliglhet s. ainvarlihait 
f., 'ensamhet'. Vör har int hatt någ jaulkallas, u 
int har vör vart pa någ jaulkalla's häldar, äutn 
vör har sit äi o ainvarlihait haim um kväldar 
JK. Ja gick i ainvarlihait u plögäd MK. Måf-
far .. skjaut a skått äut för cr duri, när vör sat 
allihop kring späisn äi o• ainvarlihait, så att vör 
blai så byckt, att .. JK. -vintra s. ainvittrå f. 
[årsgammal torka]. -vis a. ainväisar, f. ainväis, 
n. -t, pl. ainväisä, ainväis [ap.]. Än gammäl ain-
väisar gubbä JK. Gräni [granen] var ainväis u 
hängäd där läik väl [om trädfällning] JK. De 
var a oskaplit ban ti var ainväist u argt JK. 
Tårkän . . haldar läik ainväist förbaskat pa JK. 
Jär bani ainväisä u pratar u skräiar JK. 
(Han) vidd, att di sum sat nerförä skudd flytt 
förä, män di var allt ainväisä u sat tryggt OL. 
All' så vill di .. kast ukä av si, sum ainväis 
stäutar JK. Kvinnfålk, di kan var ainväis sum 
grastain MK. Ainväis jä di sum tynnä [törne] 

(källingar) MK. -vislhet s. ainväishait - De 
jär hit ann' ainväishait, va ivist a grand, säs um 
ban, sum jär olöiduä u vill ha sin aigä.n vii 
fram . . sam så um gammält fålk OL. -ögad a. 
ainaugar, -aug [ap.], 'enögd'. -öge s. m. bf. ain-
augän [enögd person]. Dän gamblä ainaugän 
MK. De jär dän ainaugän ifran När, Gard äl-
lar Alskå, säs um sån, sum än just int kummar 
ihåg namnä pa. Grannlagsfå' lk ällar sokänboar, 
ifall di har ätt aug någän, säs int så um, äutn 
han har bär ätt aug, ällar han har förlor ätt äl-
lar dain augä OL. 

enas v. ainäs, pr. ainäs, ipf. -ädäs. När di int kan 
ainäs, da bläir de krå' ngäl. Di har int kunnt ai-
näs MK. Di ainäs bra bäggi täu, Alla läikäs bra 
[kommer bra överens] JK. Ainädäs um de MK. 

endast adv. aindäst [allenast, blott]; 'med un-
dantag av (att)'. De ändringar .. de blai obi-
töidlit, aindäst a hagskiftä, sum än flyttäd a läit 
bit OL. De had ingänting gat sundar pa vang'n 
ällar silar, aindast börr [bara] än hak' i silbroi 
JK. Gränstumblar jär rutnä, um di fa sta i jårdi 
n 5-6 ar, aindäst väitgrän'n strävar någ längar 
JK. De ha vart kallt u frust um netnar, sum int 
just prässäis ha gärt någ skad för o räkning, 
aindäst kräki ha fat far ill' um netnar JK. 
Gröid' fick vör faslit läit i ar av all slag; aindäst 
pärår jär int så dåliä JK. Vör jär bäi uss har 
hälsu; aindäst rematismän anfäktar mi sum täi-
däst [oftast] JK. Vör har vaskän hatt någ jaul-
kallas ällar vart pa någ jaulkallas; aindäst ung-
fållci var upp bäi astäuås O.L. i kvälls JK. Ja 
har för de mäst arbet ältar bylt jär haimä; ain-
däst i går kård ja göisl pa murrättjårdi JK. Ätt 
äutmärkt vackat vädar har vör nå, aindäst duk-
tut kallt JK. — Slaningörvä u skärningörvä, 
sum egäntliän jär ätt u de samä, aindäst att ä 
jär kårtarä slau [skaft] pa skärningörvä OL. 
Rainlit u bra ti laupä, aindäst att vägar har vart 
harkluä u stygg' . . JK. De jär n gildar kal; 
aindäst att n jär läit nog' [noga] iblant MK. — 
De har vart äutmärkt lungt vackat vädar ti rust 
[arbeta] äutä; aindäst har de vart kinkut ti fa 
bandäldn ti brinn me skick JK. De va int ill' 
vagnväg; aindäst de va i kväiar sumlistans, sum 
de hadd lägt si någ sma dräivår JK. — Ja fa 
tack fö säist när ja var int me tankar aindäst 
närvamdä bäi jär, äutn me krupp u själ JK. 

ende pron. aindä, aind [ap.]; endä, end [ap.], f. 
aindå (självst.), aind [ap.]; endå (självst.), end 
[ap.); n. aindä, aind [ap.], endä, end [ap.], su-
perl. aindästä, aindäst rap.), endästä, endäst 
[ap.); f. (självst.) aindästå, endästå [aindä etc. 
användes huvudsald. i best. funktion, ena etc. 
mest i obestämd]. I. [utan negation]. Bräuk 
strandi, de launar si för läitä; ja de kan var 
för någän endä, sum har go täur JK. De kan 
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finnäs någän end, sum har krabbar av jan OL. 
En aind gang MK. Någän end gang gar de än-
nu till pa de väisä JK. Han kåm haim me en en-
dä stäig tåsk; di hadd am n endästä ko MK. De 
kund finnäs någu endå (pärå), sum var ruti 
MK. Ja var ste u håird n en aindästä gang; ja 
har vart bäi strand en aindästä gang i summar 
MK. De ha kunt vart någu endästä nat, sum di 
ha hatt någ 20-30 valar JK. — II. [med nega-
tioner el. negativa uttryck]. Vör fick aldri en en-
dä vaitässkupä [vetekärve] JK. Där bäi S. hadd 
aldri vart ro am n endå nat JK. Da fanns de aldri 
am n endästå kronaik JK. Da fanns de aldri a en-
dästä däik äi än den (åkem)] JK. Pärår har vör 
fat upp, u de var . . ingå endå fäul ällar skämd 
JK. De jä så mik stam, att ingän kan bläi var 
[varse] ätt endästä muldkånn JK. All ungdo-
mar . . di staig int upp en endä JK. Vörr 
skudd . . int ta bårt n aind stam n JK. A end rai-
så MK. Da siar ja int a aindå grandå, um ja int 
far a kvarter brännväin JK. En stor dail har int 
fat sat a end kånn vaitä JK. Ja har int hårt någ 
fran L. hail summan mair n en endästä gang 
JK. De va int så mik sum en endäst fäugäl n 
gang . . sum to a endäst kånn JK. De jär när 
pa int någän end dag ällar någu end nat, sum 
de jär fagat [vackert] JK. — Nå än åt fjortn 
dagar . . har vör knaft fat set soli en end dag 
JK. De finns knaft någän end träiharväl [trä-
harv] ti fa säi nå JK. När kronumbudä . . skudd 
ha raidå pa de där aiknar [ekarna], var de knaft 
någu endå (el. aindå) ti fas JK. Dän gamblä 
sårtns lambi . . far n knaft säi någät end nå 
JK. — Hadd ja visst av, att ja int fick mair, så 
hadd ja bränt upp va ivist en gränkunning, u di 
skudd slipp u fat en endä JK. De jär omöiglit 
ti kurnm si vaskän häit ällar däit . . äutn pa 
någät end ställ' sum jär haugt u tårrt JK. Fab-
bror han kund varkän läs inn'till älla äutntill a 
endästä ård JK. — 111, best. anv.] Dän aind, 
sum jär nåigdar, de jär prästn JK. Roår [rovor] 
äut i möiri . . de jär dän aind gröidn, sum vör än-
nu har stanäs äutä JK. De jär väl dän aind äut-
vägän, sum vör far ta JK. Aind äutvägän för 
daim . . de var . . OL. — Läil A. jä de aindå, 
sum riktut jä rask JK. De aindå (el. -u), sum 
ännu star jär Smiss Vilhälms lambgifti JK. — 
Än duktu kal ti hald skolå, män me de aind 
failä, att n jär klainarä i sångän än M. JK. Dai-
räs aind' ban JK. Äutn de bläir gutt um sträm-
ming, de kan var de aindä JK. Haustsedä jär de 
aind, sum tyckäs sta si bra JK. Aind medlä de 
var ti sno tråiu JK. — [Superi.] De var u ain-
däst gangän, sum di var pa snåikastning dän 
vintam OL. De jär dän aindäst gangän, sum ja 
har set slikt JK. Aindäst sun'n; aindäst dotri 
MK. Aindäst nati, sum de har vart lungt . . , de 

var i sundäsnat JK. De jär aindäst stundi ja har 
hatt lungt JK. Di mistäd de aindäst koi, sum di 
haddä MK. De eji [tackan] jär nå de aindästå 
sum har fat täu ungar MK. — De jär de ain-
däst främnäs [främmande], vör har hatt jär JK. 
De jär aindäst giftarmålä, sum håirs av jär i 
Lau JK. Aindäst = det enda. Aindäst, sum än 
skall var aigar um, jär sjägäl JK. Aindäst, sum 
ja var räddar förä, de var dän förbaskadä bac-
kän JK. När n skall. bylt me dum (soar) flair da-
gar, da jär de för läitä (betalt); aindäst jär ä, 
att fålki har för de mästä så mik mat mässi, 
sått galtn har mat me JK. Vör kan int kumm 
kåirnäs ner i o• äng n gang . . Aindäst jär, att 
n kan kul= kåirnäs pa storvägar; där jär ä 
yppali go väg JK. De jär n gammäl äutslitn 
upprutn bat; aindäst han kan däug till, de kan 
var ti brand' me JK. De jär de aindästä fräida-
gar, sum vör har jär äut pa landä (jultiden) JK. 
Aindäst medikamäntar ja har hatt, de har 
vart . . JK. — Jfr var-enda pron. 

ene s. ainä, am n [ap.], m., bf. 	ain'n, n. bf. 
ainä,ain[ap.]. 1) (koll.) 'växande enbuskar]. De 
jär a förskräcklit flank, sum jär bär [bara] ainä 
MK. De var rängnut u slaskut ti rust i sko-
gän . . u ga där u äslä u kläiv i ain'n u grainar 
JK. Ja kan int kunun kåirnäs fram för all ainä, 
sått ja jär tvungän ti hugg av ain'n JK. När 
ain'n int vaksar i buskar, äutn jär i en stam JK. 
När ain'n glångäs [blommar] u ainäsbuskar råi-
kar, da värpar svörti JK. När ainä råikar, da 
har di ti märk, att svörtar gynnar värpä MK. 
Rydd [röja] am' har A. u ja gärt a par dagar 
äut i hagän JK. Så. jär vör äut i hagän u ryddar 
am' u tymiä; män när ain'n jär vatar, da jär ä 
för vat u slaskut JK. —2) [enved, -virke]. Staur 
nytta n för de mäst av grän u ainä JK. Så nyt-
tar n am n ti bandar "hank] jär de gråvar ainä, 
så däuga n ti gär drick-kannår u drickbyttar 
av 	. . ; när n byggäd, så. nyttäd n am n ti helar 
[kilar] JK. Bryt-täunar [bråtar] . . di var av 
grainar av ainä u tynnä u . . JK. Smörbyttar 
gärdäs mik av ainä, u träitallärkar u mjölkbun-
kar var förr vanlitväis av ainä JK. Till kälksta-
var har vör ainä, när de int jär mik knaggut 
JK. — Vör har kärt am n haim, u de kåirar vör 
i häck JK. Nå brännar vör ainä jär i stor späisn 
jär i stäuu JK. Da har ja stat undar tråskän . . 
u hugg ain sundar JK. Tårrt ällar tårrar am' u 
sån där vid MK. Gamm' faffar bäi Kauprä han 
paciad hall vidrängi "vedvrån] full me ainä änd 
upp unda luftä, u så sättäd n si bäi späisn u 
läggd in u brändä . . u tyckt de var så rolit, fö 
de smaträd da så obiskrivlit MK. De kan täck-
däikäs me bä,rt [enbart] am' u*, män de skall 
var gråvar ainä MK. — 3) "enris]. Förr när hit 
fälld hadd mattår pa gålvi, stråid di gålvi me 
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väitsand u ainä. Iblant så sträikäd [ribbade] di 
ainä, u i blant så pickäd [hackade] di ainä. 
Sträikän ainä var fäinäst Kvinnfålki gick äut 
i hagar i ainäsbuskar u laitäd äut de buskar, sum 
var fäinäst ain'n pa u sträikäd bärrn ällar put-
tår [barren] av ainäskvistar . . me am n hand u 
haldäd förklä undar me dann handi, sått dän 
ain'n, sum di sträikäd av fallt i förklä JK. U så 
nyttäs ainä i spyttlådår JK. Jfr brygg-, strö- och 
stör-ene. -slbande s. m. pl. ainäsbandar [gärds-
gårdsvidjor av ene]. Till bandfast täunar, täu-
bandtäun ällar träibandtäun, . . nyttar n ai-
n(äs)bandar ällar gränbandar JK. De där stai-
nar, sum jär pick si [hackat] hul iginum, skall 
me retå var a vidå i ginum hulä . . av a lang 
ainäsrot ällar n langar klainar ainäsbandä [i 
sättningssten] JK. -bast s. ainäsbast m., bf. -n 
[enbark], 'mell. barken o. viden' MK. De jär 
a häckänfält ti kar [rensa] ainässtaur, för ainäs-
bastn vill pas' si [trasa sig] för' yksäggi JK. 
-brasa s. ainäsbrasä in., pl. -ar. Gamblämor u 
V. sitar bäi späisn bäi ainäsbrasn u kardar 
smasaigar bäggi täu JK. -buske s. ainäsbuskä, 
ainäsbusk [ap.] m., bf. -buskän, pl. -ar. Drak-
gos talt en um i går, sum han hadd set brinn äut 
i Lausmöir . . äi n ainäsbuskä JK. De jär pa 
säin ställar där, sum de har vaks till så odräglit 
mikä me stäur ainäsbuskar, sum tar båtar bårt 
för kräki JK. -bärre s. ainäsbärrä 	m., 
bf. -bärrn [enbarr, enris]. Ainäsbärrä . . däugar 
bra till täckcläikning u läggäs da uppa stainar 
JK. -drickbytte s. ainäsdrickbyttä 	- 
pl. -ar, bf. -i. -glonge s. ainäsglångä 	•.• m., 
[enblom], se en-glonge. -häl s. ainäshel — 
[kil, dymling av ene]. -kanna s. ainäskannå 

[drickkanna av ene]. -knaka s. ainäs- 
kna•kå f., bf. -u, pl. -år, 'torr enrot el. torr kro- 
kig en'. I uppäst ändn av de grindträiä späikäd 
di a kramp ainäslmakå el. ainäskrakå, sum 
grindträiä gick äi JK(U). -knakla s. ainäs- 
kna•klå (?) f. = föreg. -kraka s. ainäskra•kå f., 
bf. -u, pl. -år, 'gammal torr enrot el. torr en- 
gren'. Ja snubbläd pa de ainäskraku JK. Ainäs- 
krakår, de jär äntliän go vid JK. -krakla s. ai- 
näskra•klå f. = föreg. -kvist s. ainäskvist m., 
bf. -n, pl. -ar. Kvinnfålki sträikäd bärrn ällar 
puttår av ainäskvistar ällar stilkar me amn 
hand .. ällar u så halt di ainäskvistar inn i hail 
handi u sträikäd upp at tuppän JK. Ärportar u 
kransar . . av gröin ainäskvistar JK. -putta s. 
ainäsputtå f., bf. -u, pl. -år [enbarr]. Ja fick suc-
kar [sockorna] hail' full' me ainäsputtår MK. 
-rot s. ainäsrot f., bf. -i, pl. -röitar, bf. -röitnar. 
Jårdi var full av tynnäsröitar u ainäsröitar, sum 
vändplogän skudd skär av JK. Ainäsröitar gär 
n strandkårgar av JK. -rök s. ainäsråik m., bf. 
-än. Amäsråikän blai fräisk lukt av i stäuår JK.  

-snipa s. ainäsnäipå f., 'morkulla'. Jfr en-snipa. 
Ainässnäipår skräiar JK. -stabbe s. ainäs-stab- 
bä m., bf. -än, pl. -ar [en, som är avhuggen 
en bit ovanför marken]. -stjälk s. ainäs-stilk m., 
bf. -än, pl. -ar, se enstjälk. -stöding s. ainäs- 
strdiyg m., 'enstör', se enstödin g. -stör s. ai- 
näs-staur m. (o. koll), bf. -n, pl. -ar [gärdsgårds-
stör av ene] När n skall ha ainäs-staur . . så kåi- 
rar n i skogän a par man um a lass . . i mass 
ällar april JK. När n har hugg ainäs-staurar i 
skogän u kårt haim dum pa gardn, da skall di 
karäs älla(r) ränsäs (nöiarä namn) u ainäs-
staurar skall all bast av JK. Citat efter en gub-
be som talade "halvård": Vör far försöik u fa 
tak häi någ bra hainäs-staur, hän träi fåir styc- 
kän . . JK. -stöttstör s. ainästyttstaur 	- m. 
[stödjestör av ene]. -topp s. ainästupp m., bf. 
-än, pl. -ar [toppen på höga enar]. -tryssja s. ai-
nästryså f., bf. -u, pl. -år [engren (med barren 
på)]. Pyff! lukti av a råttå, hit någ annä! de vait 
ja a gutt rad förä; antingän kan ja ta a ainäs-
tryså mä mi ti råik me ällar a linnpasål-trasa], så 
tar de lukti bårt JK. Ainästrysår me bärm pa . . 
kokäs ainlag pa JK. I Adrä råikäd di kyt i kus-
tain'n me ainästrysår MK. -vidja s. ainäsvidå f., 
bf. -u, pl. -år [lång smal enkvist, att göra "ved" 
av till "sättningssten" m.m.]. 

enkel a. äykäl, n. ilykält, pl. äyklä, komp. äyklarä, 
sup. änklästä JK. Änkäl aräuså [å-ryssja]. Slar 
n änkäl knäut yvar tampän JK. Ti fa kok bäi 
strand u jet si mättar var gutt när n var sultn, 
så änkält de jär JK. "Bind upp än knäut" haj-
tar de hailt änkält JK. Änklä grastainstäunar 
[stengärdsgårdar] JK. Änklä u obitöidliä sakar 
ti skriv um OL. -het s. äykälhait. 0. hadd a läit 
kallas i all änkälhait JK. 

enkom adv. aikum, ainkum, aikum, aikumt. 1) 
'särskilt'. Ja raist aikum amäs [i särskilt ären-
de] MK. Han kåln aikumt haim ti mi i de ärn-
dä MK. Ja låimt [lämnade] yksi ner i hagän; 
skall ja nå ga aikumt där ner ättar hännä MK. 
Ja, nå kåln än [han] upp till mi i jåns aikum 
anäs (blott för den skull) u sägd, att . . JK. 2) 
'förgäves'. Ja skudd tal me Jannä, män han var 
hit haimä, så ja gick aikumt MK. Ja gick ai-
kum; ja fick ing mjölk JK. De var u täusn, tyckt 
vörr, att vör skudd ha gärt färdi aikum u int 
fat äutret någä JK. Anglår har vör vart ste u 
krabb n halva dag . . vör gärd ä hit aikumt, för 
vör fick än par träi hundrä krokar läikväl JK. 
Da var de ainkum ti värm fisk da, um däu hit 
årkar jetä MK. 

enligt adv. e•nlit, ainlit. Enlit min maining JK. 
Ainlit min tankä JK. K. skall gynn bygg i haust 
enlit kuntraktä JK. Ainlit de gamblä tro'i JK 
(U). 

ens a. ains [ense]. Di jär mik ains bäggi täu [de 
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kommer mycket bra överens båda två] JK. Jfr 
över-ens. 

ens adv. ains, ens. 1) uttr.] me ains [med ens]. 
Da behövdäs de börr [bara] ätt lass till, u de to 
ja u kård me a ins  föräutn hald middag JK. Bålln 
död' me ains MK. 2) (vanl, med negation). Dann 
[det andra] årdä där nest, sum ja int ains sättar 
pa papperä . . JK. Di (historjår) jär väl gråvä, 
sått ja grundar pa, um ja ains skall sätt dum pa 
papperä JK. Vör fick håir u sal de, sum vör 
aldri hadd tänkt ällar an' [anat] ens JK. 

ensam a. ainsammän, aisammän, ainsummän, ai-
summän, -summ'n, f. ainsummi, ainsammi, 
aisammi, fl. ainsumt, aisumt, aisamt, pl. ain- 
summä, aisumnä. 1) adj. [ensam]. Han bod' ain-
summän i stäuu JK. Laigä [leja], de hadd n int 
rad till, tyckt n, äutn än fick ga u sia ainsummän 
JK. Han hadd aldri bat' bäi [förmått] u så vad' 
iland aisum'n JK. Han had säup si så druckän, 
att n int kund sit ainsammän (ällar ainsummän) 
pa än stol n gang OL. Ja var ainsammän ifran 
Fäigardn [näml. i kyrkan] JK. Pättasn var ain- 
summän sårk av all syskå JK. Tjänstpäiku . . 
ha skudd gi konar undar täidn, u källingi skudd 
var ainsummi innä JK. Änku blai ainsummi i 
fattidomän JK. Fylä var aisumt inn i o aigu 
[fölet var ensamt inne i vår äga] MK. I går så 
hadd vör laig fäir par me uss .. för armas hadd 
de blitt fö langvarlit för uss, um vör hadd skutt 
kårt aisumnä (ällar ainsumnä) JK. — 2) neutr. 
ss. adv. [endast, blott]. Ja, u så vaksäd de int 
ainsumt roår [rovor] u ryg . . , äutn de vaksäd 
vait u kånn u ärtar u . . JK. Fålk nå för täidn 
vill int ainsumt håir u läs um sakar u ting, äutn 
di vill säi, förr n di tror JK. De jär hit sägt, att 
de där harvlar begangnäs aisamt ti sa.  me' i.  
[inte], nai di nyttäs u• till harv jårdi älläs me 
JK. De jär int just för uss aisamt, sum vaitn 
[vetet] ha auk' så läitä, äutn de jä så för någ 
var JK. De kund var bråttum förr iblant me, u 
int ainsamt nå för täidn OL. De kan, um än bär 
stråir salt pa kyt ällar fisk, bläi läkä [lake] för-
äutn sia vattn pa, bär ainsamt av saltä OL. -het 
s. f. bf. ainsamhaiti JK. 

ense(n) a. ainsn, pl. ainsnä 'ense' [överens]. Di 
jär int så ainsnä nå sum förr pa langt [på långt 
när] JK. Ungdomar . . var ainsnä ällar kåm 
bra yvarains OL. Jfr ens a. 

enslig a. ainsli, n. ainslit. Di bor där nerä så ains-
lit för si självä MK. -het s. ainslihait f., bf. -i. 
När ja kåm in i kamman i ainslihait ti Mor JK. 
Han sitar där i ainslihaiti, någän sum sitar ain-
summän äi a räum, ällar någän sum bor avsäi-
däs langt fran någän allfam väg, så haitar de: 
di bor där ner i ainslihaiti OL. 

Er pron. (pers.) se j. 
er pron. (poss.) se eder.  

era v. er [ap.], pr. erar [säga er (I) till någon]. 
Va erar du mi för da? — Jå, därför att Er jär 
gamblarä JK. "Va, erar Er mi, fastar da?" 
— "Ja, Er jär gift jå" MK. Er jär gamblarä än 
ja, sått ja skall er Är JK(U). 

erbarmlig a. n. erbarmlit, erbarmlit [förskräck-
ligt]. [De] värkäd så erbarmlit i vänsträ halsta-
nar [halssenorna] JK. I dag så har ä snåi u äur 
[yrat] erbarmlit JK. Sjoän laup in så erbarmlit 
JK. 

erbjuda v. erbjaudä, ii•rbjaud [ap.], ipf. er-
bjaud. Ja erbjaud mi ti kåir L. ti Aitlaim JK. 
Så skudd n ärbjaud si till gär säin aigi hustrå a 
tjänst OL. Da erbjaud n [erbjöd han] si ti rais 
upp i Stockholm JK. 

erfara v. ii•rfa• rä,ä•rfa'r,e dar lap.], sup. ii•rfa•rä. 
Någ var ha' fat e•rfar de, att de launar si bät- 
tar ti bräuk jårdi än bräuk strandi. Bäi strand, 
där jär int ont um pasjasar, sum ja självar har 
ärfarä u vart me um JK. 

erfaren a. best. erfarnä JK. Dän gamblästä u 
mäst erfamä kamratn JK. 

erfarenhet s. ti•rfa•rnhait, erfa•rnhait [f.], pl. 
-ar. Någät ann' yrkä kännar ja hit till ällar har 
erfamhait av JK. I dän vägän kan vör tryggt 
säg att vör har ärfarnhaitar OL. 

Erik airik, erik, Eirick [1815]. Kummar Airik 
me aksä, så kummar 01' me bulln (ordspr.) JK 
(U). Så väid Eirick el. Airick kummar me ak-
sä . . JK. De ordspråkä sum sär att Airick me 
axä u 01' me bulln, de jär int alltut sum de gar 
för si häldar OL. 

erkänna v. pres. erkännar, p. pf. pl. ä•rkänd 
[ap.]. Ja erkännar mäin failaktuhait JK. 

ersätta v. ersättä (OL)MK, pr. e rsättar, pass. pr. 
ersättäs. U så gynna n da töinä pa sam väisä . . 
u ersättar de sum fattäs pa de gamblä me nöit 
trodar JK. 

ersättning s. rsättnigg f., bf. -i. U så vidd ja ha 
ersättning för all stainråir u vastar, sum int vax 
upptagnä pa kartu JK. Betalningi ällar ersätt-
ningi för vintarvägundarhaldä JK. 

es (äs) s. es, els f., bf. esi -, pl. esar -, 'töm' 
[att köra hästar o. oxar med]. Dain esi har 
brust av = tömmen till höger eller vänster JK. 
Så spänd n russi förä . . u så esar i dain [ena] 
handi u sväipu i dannu u så sätt si pa fodasäc- 
kän u så i väg JK. Esar lag uppringlädä pa loki 
MK. Esar slångrädä ner kring läggar pa russi 
MK. Ja fick hit tak i bäggi esar äutn börr [bara] 
i dain esi, u de straik i däikä JK. Jfr russ- och 
stut-es. -knäppa s. e sknäppå f., a knäppå pa 
pagjårdi [pågjord], sum esar skudd laup igi- 
num [på gjord-sel] JK. -sölja s. e s-sölgå [sölja 
varigenom tömmarna löpa, på gjord-sel]. -tamp 
s. e.  stamp m. bf. -än, 'yttersta ändan av töm-
marne när hästarne el. oxarne äro förspända'. 
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Estampän, han jär dubbäl MK. Da . . hald han 
kull . . u blai sitnäs pa rövi u haldäd i estam- 
pän 	; när n da hadd fys [hasat] a gutt styckä, 
så straik sölgu sundar äut i estampän u russi 
fick laus tyglar JK. 

Eskil, se buk-Eskil. 
ess s. äss JK(U) n. [s-formig krok att fästa t. ex. 

svänglar med]. 
esse s. äss n. [i uttr.] kutrun äi sitt äss; var' äi sitt 
äss [i sitt esse]. Ja jär . . gladar sum än spelman, 
när ja jär i mitt bäst' äss JK. Kvinnfålkis årkår, 
di kumniar int äi sitt vanliä äss förr n ätta 
trättndagän JK. Att lantbräukä skall kummä 
till sitt full' värdä ällar i sitt ret' äss JK. När ja 
var i mitt bästä äss, da nyttäd vör släik' gan 
[sade en gammal fiskare] MK. 

estimera v. äksmerä •.• -, pr. äksmerar [sätta 
värde på, uppskatta], 'estimera, hålla till godo 
med' MK. Han äksmerar int ann n Norrköping 
(snäus) MK. Um än nå lättar bläi u ga ste 
[åstad], när fålki bidar, da .. far n hait haug-
färdu u stuskar, u att n int äksmerar dum JK. 
Bärt tangå [tång] äksmeräs int ti sno upp [en-
bart tång anses inte värd att köra upp] JK. De 
var am, sum knafft någän årrdäntlir laubodräng 
äksmerädä [om en flicka] JK(U). 

etel s. aitl 	m., bf. aidn, pl. aitlar, 'körtel i kött 
el. sten'. Dän aitln har sullnä upp u gär så ont 
i slemi [ljumsken] för mi JK. De var n aitl i iss 
kytbitn, de var oskaplit va iss kytä var fullt av 
aitlar JK. Bris [bräss] sitar pa vail'n [matstru-
pen] u aitlar i halsn u förkastäs JK(U). — Iss 
stainsårtn, de jär så mik aitlar äi JK. Kattstain 
jär så där i knåbbar [knölar] u aitlar [körtlar] 
JK. Jfr ros-etel. 

etelhemme s. pl. aitlaimar [iv. i Etelhems sn]. 
eternella s. f. pl. ättanällår [daggkåpa, Alchemil-
la vulgaris]. Vör rust' da äut i marki u skudd 
skaff all blåmmår älla rosår sum maistangi 
skudd Medäs me såsum kungvallsbladar u ätta-
nällår u . . JK. 

etlig a. 1. aidur. Stain'n jär aitlur = full me aitlar 
MK. 

etlig a.2. pl. elliä, ätdiä, 'otaliga'. Mang e. gangar 
MK. 

ett räkn., se en, räkn. -hundra ätthundrä JK. Så 
var di ätthundrä. u förti am n (141) maskå' r djau-
pä [fiskegamen]. -'årig a. ättarur, n. -ut JK. 
Humblälussäm . . han jär ättarur el. vaksar 
bör [bara] en summar JK. -öring m. pl. ätkr-
riggar. De var slantar ifran ättöringar till kronu 
JK. 

etta s. ättä, m., pl. ättar JK [siffran ett]. A unda-
lit arstal . . (1911), träi ättar u en näiä JK. Jfr 
sextio-etta. 

etter s. aitar n., bf. aiträ. 1) 'etter o. var i sår o. 
bölder' (gur). De jär så mik aitar u gur (gorr) 

i iss bulcin JK. 2) [bildi.] Han var så argar sått 
aiträ sto ör n JK. Ner di nå sat så u iblant gräi- 
näd u glodä ättar dum u iblant ret spräutäd 
aitar at dum [var arga på dem] OL. Säurt sum 
aitar [mycket surt] HG. De var ingän haidar, 
ner di (vaikar) brannt dålit u tilläik spräutäd 
aitar, ner di brannt [om sprakande talgljus] OL. 
-blemma s. aitarble må f. [blemma] sum jär hail 
full av gur [var] JK. -pinna s. aitar-, aitapinnå 
f. 1) 'finne el. blemå'. Ja har fat a aitarpinnå pa 
din augänlukä JK. 2) 'argsint person'. -påse s. 
aitapu•sä m., 'knappsint o. argsint o. envis' 
[människa] Han jär så knappsintar u argsintar, 
sått ä jär n bra aitapusä MK. De var a oskaplit 
ban ti var ainväist u argt; jå, de jär n bra aita-
pus, de JK. 

ettrandes p.a. aitanäs, aitränäs OL [etterfylld], 
'ettrig'. Iss buldn han jär så aitanäs JK. Däri- 
mot andrä igän, um än skära si älla hugga si 
läitä, så bläir de int aitanäs, älla de jeta si intä 
[varar sig inte] .. äutn bläir snart gutt JK. De 
var väl någu smulå vattn .. if ylg me talgän 
u där av var väl, sum di var så aitränäs sumt a 
dum, så di smaträd u spräutäd [om talgljus] 
OL. 

ettrig a. aitrur. 
evangelium s. vaygeli 	- n., bf. vaygeli, -ä. 
Prostn läst vangeli ällar täksti pa prekstoln JK. 
I dag hadd n de vangelä MK. Jfr jul-evange- 
lium. — evangelie-bok s. f. bf. vaygälkluki. Ner 
di gick ti körkår förr, så. var de mang av de 
gamblä, sum kåm me vangälboki undar ar-
män; . . nå säs de av de yngar mäst salmboki 
OL. 

evig a. ivi -; ji•vi jblott i interj.], n. i. vit, best. 
i'viä, superi. ivist. 1) [ständig]. De räckt' da 
hit ti ivi täld OL. De var a ivit gär [göra] me 
snåi u äur u snåikastning var u varann' n dag! 
JK. Ivit gär' me ed' gnäll jamt till OL. 2) [mest 
som förstärkningsord, i uttr.] va ivi än dag, va 
ivist n dag, va ivist a nat [var eviga dag etc.]. 
Han to a•NT va ivi am n (späilå) JK. Så upp u ihop 
ti slas, u da kund di var i am n tårvå va ivi än 
gubbä OL. Di huld hugg ner mang hundrä träi, 
män daim hadd han hugg av va ivist ätt JK. 
U va ivist ätt, bad päikår u drängar.. så skudd 
di fram u läs i katkesn JK. Da rängnäd ä va ivi 
än dag när pa i fjortn dagar JK. Däu skatt ga 
pa ivi fläckän JK. Styvlår 	jär full av sump 
va ivi än kväld JK. Va de var, så kåm ha haim 
va ivi a nat [o. spökade] JK. De var läilcväl a ivi 
lyngn de JK(U). Att n bläi tråttar u skall ga i 
säng va ivi a (ällar va ivist a) dyngn JK. Rus-
si . . di far dräg [draga] va ivist n dag mästn JK. 
I sundäs var ja i körkå, u de jär ja va ivist n 
sundag JK. Ja har bind va ivist n skupä [kärve] 
OL. Han har knäck va ivist am n nyt [nöt] JK. 
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De vackrä ängä, nå jär ä uppriv mästn va ivist 
a grand OL. 3) [i interjektionella uttr.]. Kåss i 
ivi täid änd, de har ja aldri hårt förr JK. Va i 
ivi täid! kummar däu haim i kväld da? JK. Ivi 
el. jivi täid ändä, va särt du! = är det möjligt 
som du säger JK. Jivi täidar — ändä! [kors i 
all sin dar]MK. Män va i jivi täid, va har all 
grastain kumm fran? JK. Ja, jivi täid va ja jär 
&dar nå JK. Jivi ändä [ändå] MK. -het s. i•vi-
hak f., bf. -i. Um än gynnar tänk pa ivihaiti, där 
stännar ens förstand JK. [Interj. uttr.] Va jivi-
halt [vad i all sin dar] MK. 

evinnerlig a. evinnali, n. -lit - 	ivinnalit 
(OL)MK, best. evinnaliä. Evinnali täid MK. 
Jårdi blai för vat av iss evinnaliä rängningi JK. 

evärdlig a. n. ivärdlit, pl. -liä, värdliä, 
[ap.]. För ivärdlit MK. Ivärdliä täidar MK. I 
all värdliä täidar [i all tid]. Di har vart vännar 
i all värdliä täidar MK (1877). Äutsoknar di har 
let at lauboar i all värdliä täidar MK. De har 
vart så i all värdli täidar JK. 

examen s. äksa.m, äksa•män m., pl. äksa•mar. 
Um nå M. hadd stat sin äksam MK. De jär så, 
att bani (läsbani) skall sta i äksamän jär i Lau 
körkå JK. Ja har hårt pa äksamar a par gangar 
JK. Di skall jå var juristar u skall ha tat äksa-
mar JK. Jfr skol-examen. -*lag s. m. bf. äk- 
sa•msda•gän -‘ 	-sko s. pl. äksa-msketuar  

- [konfirmationsskor]. 
excellent a. äkslänt [duktigt]. A par skarp stäiv 

styvlår, ner di bläir smörd me skick u så värmd 
u tumnä ret äkslänt, de kalläs för mjauknä upp 
OL. 

exempel s. äksämpäl n., bf. äksämplä, pl. = sg, 
bf. äksämpli. De jär a jäklä gär ti kunun ihåg 
u fa någ äksämpäl till all ård u binämningar .; 
kansk iss [de här] äksämpli hit däugar JK. Ga 
för' me go' äksämpäl MK. Till äksämpäl . . JK. 

exercera v. äkserä., 	pres. -ar, ipf. -äd, p.pf. 
m. äksern 'exercera; göra värnplikt]. Han jär 
inn' u äkserar [inne och gör sin värnplikt] JK. 
N. var en me' sum var innä u äkseräd för löjt-
nant T. JK. Hästn var såsum n kund var äksern 
MK. 

exercerning s. äkserniog f., bf. -i [exercis; mi-
litärtjänst]. Di var pa äkserningi JK. Flund-
rår, a grandå saltaktuä u a grandå tårknä.. de 
skudd talar ha mässi pa äkserningi MK. 

exercers-folk s. äksersffilk [exercisfolk, solda-
ter]. -plats m. bf. äksersplassn - - [exercis-
plats]. 

exercis s. äksäis 	ni., pl. -ar [exercis; militär- 
tjänstgöring]. Ja kännar till n [honom] fran äk-
säisar an i föräut JK. Nå skall äksäisn gynnä 
(stut-tämjningen) MK. -folk s. n. pl. bf. 



fabrik 
	

fagningblomma 

fabrik s. fabbri•k [avh.] m., bf. -än 	-. När nå 
betår bläir transpårternä sinä til fabbrikän [Ro-
ma sockerfabrik] JK. Jfr socker-fabrik. -sak s. 
pl. fabri•kscrkar [saker tillverkade på fabriker]. 
-s!arbetare s. pl. fabräiksarbetrar, fabriksarbet-
rar JK. -tyg fabbrikstöig [tyg tillv. på fabrik]. 
-vadmal s. fabbriksvammäl 	- [vadmal tillv. 
på fabrik]. Byksår av fabbriksvammäl, . . de har 
vart bär lortn [bara skräp] JK. 

fack s. n. pl. bf. facki JK [yrke e.d.]. Mästrar 
[mästarna] i de andrä facki JK. Jfr fönster-fack. 

fadder s. faddar OL; JK(U), se gunune. 
fader s. fadar [blott i vissa sammanh.]; far m., 
bf. fcrdrän, fcrrn [van], gen. fcrrns JK(U), pl. 
fitdar, fcrrar. 1) [far i förh. t. barn]. Läit därät-
tar fick ha si a dotar, u dän sägd A., att han var 
far till OL. Nuck va de u undalit, tyckt gubbän, 
fam hännäs JK. Far jä mair gammäl u pusslur 
[sölig] JK. Kauprä Gubben Far [JK:s far, bon-
de vid Kauparve]. Far min JK. Fars u Mors 
sängi JK. Hans blai husbond ättar farn JK. De 
fick ingän var' innä mair n drängäns far u päi-
kus far u så en kal till [vid förlovning] JK. Um 
dairäs farar var bröidar, de kan ja int sägä MK. 
För n förti fämti år senä, da kalläd bani sin far 
för pappän, ällar hailt änkält far; far sås ännu 
i dag av ban u häusfålk OL. Nå. jär de int falit 
me junkar, för nå. har n fat far u husbondä, sum 
ja tänkar skall ta hundn ör n JK. 2) pl. [förfä-
der]. Han . . blai samln till säin fädar JK. 3) 
[familjefader, husfader]. Ner nå bondn ällar far 
kummar halm 	OL. Astu [grannas] far Jo- 
han, ällar astu far Las, de sås um gamblarä 

sum bor i gardn pa de andrä partar OL. 
Fäi-far [husb. v. Fie] JK. Snausräfar [vid till-
tal] JK. 4) [Gud fader]. Gud fadar, lätt uss hit 
liv' undar släik täidar! MK. Fadar ändå! [ut-
rop] MK. 5) [såsom hederstitel]. Fada lduckarä 
JK. Fadar Olä JK. Asstäuås [grannas] fadar 
Jakå JK. Jfr arstugu-, eder-, hus-, klockar-, 
prost-, präst-, skaffar-, styv-, ung-, vår- och 
värd-far. -lös a. pl. faylaus [ap.]. De bani di 
blai farlaus täilit di OL. -skubba s. m. bf. fa•rs-
gubbän, pl. -ar [gubben far]. Farsgubbän bäi 
Kauprä [JK:s far, bonde vid Kauparve]. 
Farsgubbän Las [d:o] JK. Farsgubbän sivar 
allt u snarkar JK. Ja mins sum sårk en gang H. 
H. u ja var me farsgubbar [resp. fäder] upp i 
prästgardn me vid [ved] JK. -sida s. f. bf. fa•r-
säidu. Di jä ret släktingar pa farsäidu MK. 

fader vår s. fa•daverr [bönen Fader vår]. Läs 
fadavår avut [när man gått vilse] JK. De blai 
så tyst i körku, ner få' lki lägd si ner u läst fadar-
vår, u de bräukar mod' läik [båda lik] JK. 

fag s. fag m., bf. fagän JK [visset löv, kvistar, 
barr o.d., som hopräfsas i ängar o. hagar om 
våren]. De jär så olycklit mik fag i ängar i ar, 
för de har vart så mik stor stårmar, sått de har 
blas ner så mik tårr grainar av träii JK. Fag jär 
de sum har fallt ner av träii: björkbladar, kvis-
tar u smagrainar, u sum räkäs ihop me a van- 
Ii 	u läggäs pa hopar, sum kalläs för fag- 
ninghopar JK. Bränn fag [bränna upp "fagen"] 
JK(U). De brändäs för de mäst roland [rov-
land]; da kård n fag u ainä u tynnä u grainar 
pa rolandä u sättäd äld i de*, u i de • asku sadäs 
rofråiä JK. 

faga v. fagä, fag [ap.], pr. -ar, ipf. -äd, sup. 
fagä, pass. inf. o. pres. -äs, ipf. fagdäs JK(U), 
p. pf. n. fagä JK(U), 'rensa ängar och hagar el. 
betesmarker från löv och kvistar, som läggas 
upp på. särskilda hopar, som kallas fagningho-
par'. I dag har vör vart ner i Storhagän u fagä 
JK. Ängsmarki, sum skall slas, fagäs alltut pa 
ladingar, när ängar gynnar gro .. När de jär 
mik fag i baitäsmarki me skog pa, så fagäs ha 
u• [också] JK. Da bräukäd de laigäs så mang 
kvinnfålk, sått ängä blai fagä pa en dag JK(U). 

fager a. fcrgar, n. fcrgart, fcrgat, pl. fcrgrä [vac-
ker], säges blott om vädret. Ti däss att ä blai 
än fagar dag, me stårm u solskäin JK. Far vör 
täu fagrä dagar, da fa vör skill av me dum (pä-
rår) JK. De har nå snart pa träi vikårs täid 
knafft vart någän hallar dag fagat JK. De star n 
rängnbug' i austar, de modar fagat JK(U). De har 
fall väl [mycket] dagg i nat, sått i dag far vörr 
fagat JK(U). -väder s. fa•gavä'clar 	- [vac- 
kert väder, uppehållsväder]. Bläir de nå faga-
vädar u solskäin någlä dagar, så tänka ja att vör 
far gynn me sa känn i släut a viku JK. De hadd 
äutsöin ti bläi fagavädar, män de kastäd um 
igän JK. 

fagna v. fagnä, ipf. -näd, sup. -nä [bli vackert 
väder]. [I förb.] f. upp. Sån klucku 10-11 gynt 
de bias u fagnä upp JK. A läiti stund åtta vör 
fick middag av, så fagnäd de upp u blai gutt 
vädar JK. Rängnvädrä har int hald bäi mang 
dagar ätta si, äutn de har fagnä upp imillat JK. 

fagning s. f. bf. fa•gniggi [hopräfsning av löv 
m.m. (fag) i ängarna]. Ja, u så kummar fag-
ningi i ängsmarki snart, tänkar ja JK. -blomma 
s. fa•gniygblåumå WO; -blåmmå f., pl. -blåm-
mår [sippa, särsk. vitsippa, Anemone nemoro-
sa]. Blå u väit fagningblåmmår [Anemone he-
patica o. A. nemorosa] MK. Gäul fagningblåm-
må (Anemone ranunculoides. — Anm. Fag-
ningblåmmår ha sitt namn därav, att de stå i 
sitt flor under "fagning"-tiden, när ängar och 
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hagar "fagäs", d.v.s. räfsas och rensas vid vå-
rens ankomst. Då emellertid Gäul fagningblåm-
må. är mycket sällsynt och Blå fagningblåmmå, 
som förr ganska allmänt kallades Källingblåm-
må, nu mera allt oftare benämnes Blåsippå, är 
det egentligen vitsippan, som utan något tillägg 
m. avs. på färgen anses och kallas för Fagning-
blåmmå MK. -groen p.a. n. fa-gniygråuä [när 
gräset i ängarna börjat växa, så att det liksom 
lyfter upp löv, kvistar o.d. (då det blir lätt att 
"faga")]. -hop s. pl. fa•gniyghåupar [högar av 
hopräfsat löv, kvistar m.m., se fag. 5.]. Fag-
ninghopar, sum för de mäst sättäs äld äi u brän-
näs upp pa ställä JK. -kvinnfolk s. pl. fa•gniy-
kvinnfålk [kvinnor, som "faga" i ängarna]. 
-kärling s. pl. fa•gniykälliygar [= föreg.]. -riva 
s. f. pl. fagningräivår JK(U), [grövre räfsa, att 
"faga" med]. -ros s. blå fagningros (Anemone 
hepatica); gäul fagningros (A. ranunculoides). 

fagra v. fagrä [i förb.] fagrä upp OL [bli vackert 
väder]. Fagrä av el. upp MK. De var bra um ä 
vidd fagrä upp nå snart. De kan nuck händ att 
å fagrar upp OL. 

fakel s. fa•käl 	n. [slarvig person] De jär a 
falcäl JK(U). De var a slikt hakäl u fakäl, sum 
slamsäd ifran si all ting MK. 

fakla v. faklä JK(U), [slarva ifrån sig]. Han har 
haklä u faklä arbetä ifran si JK(U). 

faklig a. fa•klur - [hafsig o. slarvig]. Jär skall 
n hit var faklur ällar haklur (t. ex. ti räkä [räf-
sa]) = sanslaus. 

fal s. 	m., bf. fa•ln -, pl. fa•lar 	'pann- 
skaft'. Tetar fal, holar fal [tätt, resp. ihåligt 
skaft] MK. Så var de fal pa pannu ti ta äi, när 
di skudd ha av pannu av äldn JK(U). Jfr hal-
ster- o. rist-fal. 

fala s. fa'lå f., bf. -tt, pl. -år. 1) 'en "tvet" eller 
bräde, som täcker öppningen på två underlig-
gande bräden på ett vattentak ell, ett husloft'. 
U så läggdäs de a falå av tvaitar, sum var äut- 
huggnä, el. u så dåliä äutskutsbredar, yvar nå-
tar [över fogarna i loftsgolvet i uthus] JK. De 
tvaitar [sågbakarna] di däugar ti falår pa häus-
ta kä  JK. — 2) 'bräde på ett led framför stäng-
erna att hindra dem att falla ur'. Falå pa a lid; 
sätt för falu, ta ifran falu JK. Ill. vid led s.3. 
Jfr leds-, skott- o. sköt-fala. 

falbolan s. fablan - m., 'garnering'. 
-faldig suffix, se en-, fler-, mång- o. tre-faldig. 
falk s. falk m., bf. -än, pl. -ar (= spärrhauk ? 
[sparvhök]). Spärrhaukar älla falkar MK. 

falkas v. falkäs [i förb.] falkäs bårt [bli till aska] 
'om en glöd' MK (1876). 

falke s. falkä, falk [ap.] m., bf. -än, 'falaska'. 
Skjaut hit spjäld, förr n de bläir falk pa glöid- 
nar JK(U). Sån där ruckå, ner ha jär tårr, så 
brinnar a bra u säir äut sum a jär äutbrunni, 

för de söins hit någ ann än falkän OL. Däu bh. 
sar pa glöidnar, sått falkän flaugar äut i stäuu 
JK. Vaiklingar, sum jär sum falkä för vädar 
JK. Han säir äut sum en falkä, de bläir snart 
släut me han MK. 

fall s. fall n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. 1) [avlopp, lut-
ning för vattnets avrinnande; vattenfall]. Där 
var a läit fall för vattnä, u där hadd di .. a sag 
OL. Vattnä har fall dän vägän, för jårdi hällar 
[lutar] däitat JK(U). Grav [gräva] fall för de i 
ginum backän JK(U). 2) "störtsjö, brottsjö]. 
Lains [huru] sjoar u falli sum stäur häus vrä-
kar yvar vågbrytan JK. Sånn oskapliä fall u sjo- 
gang där äi de brådjaupä JK. Ätt fall, sum gick 
lyckt [tätt] yva batn me e'n gang MK. Fa fall 
in [få båten vattenfylld av brottsjöar] JK. Um 
batn kåm tvärs i sjogangän . . da kund ä händä, 
att vörr fick fall in u blai fylldä (= batn blai 
fullar av vattn) JK. Vör Uni lycklit i land u 
fick int någät fall in någän gang läikväl JK. 
3) [händelse, omständighet]. I lycklistä fall JK. 
I vick fall sum hälst JK, OL. I viss' fall OL. 
I så fall OL. I vanliä fall JK. I all' fall JK. Jfr 
an-, av-, döds-, fock-, in-, klyv-, nöd-, olycks-, 
sjukdoms-, skäkt-, snö- o. stjärn-fall. 

falla v. fallä, fall [ap.], pr. -ar, ipf. fjält (ä.); falt, 
2p. fjälst (ä.), sup. falt, fall [ap.], p. pf. falln, f. 
falli, pl. (ner)fallnä JK. 1) [falla på gr. av sin 
tyngd]. Ha fallt pa häud [huvud] ner i brunn'n 
JK. Han hadd fant pa nasar läik ner i rännu 
MK. Annas så hadd ja fant i jård [i marken] 
JK. Nå jär nytnar monä, för di &Ilar ör flus 
[svepe] OL. När de hit har fall' någ dagg pa 
nati JK. Snåi u kånn [kom (säd)] har falk pa 
jårdi i fylgä bäi stundväis JK. — 2) [falla om-
kull, falla sönder, falna]. Fall pa knäi JK(U). 
Fall i stavar [egtl. om  laggkärl, som falla sön-
der, bildi. bli ytterst häpen; förlora fattningen]. 
Um någän fick säi slikt nå, så fallt di i stavar 
OL. Mor hadd naug [nära nog] falk i stavar JK. 
Brasn jär när pa falln [brasan är nära på ner-
brunnen] JK(U). Ungn'n (el. äldn) var falln 
JK(U). 3) 'sjunka, sänka sig]. Modä falk mair 
u mair för uss JK. Kånnä har blitt mörkt u 
tjåckskalä, så att de fallar i värdä JK. Sträni-
mingän har fall ifran 40 ör till 20 ör för valn 
JK. ;[Spec. om vattenytan]. a) Vattnä fallar, äl-
lar de bläir lagt vattn JK. b) Sjoän gynt fallä 
(=- bryta sig) MK. Sjoän fallt intä (= det blev 
ingen brottsjö) MK. Sjoän bilar väl pa rivi JK. 
Sjoän blai galn u kam ti fallä, sått ä slo yvar JK. 
Sjoän fant så. mik, sått batar blai fylld u kanträd 
JK. 4) 'händelsevis råka i en viss belägenhet, gri-
pas av något]. A gammäl sagå, sum fant mi i hå-
gän nå JK. Så fant andn pa mi JK. Ätt annät 
(ställ') sum fallar dum bättar i smakän. OL. De 
var n dail där äi (i brevä), sum hit falk mi pa 
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läppän JK. 5) [gestalta sig, lämpa sig]. [Perf. 
part.] Falln ällar välfalln häst; falli ällar väl- 
fall mär JK. Vänstra [vänstra märren] ha jär 
int så fall ha [hon] MK. — [Roll.] L. skall int 
alls tro, de kliar si tråkut för mi ti skriv för n 
[för honom] JK. Ja huksar int ret, lains [hur] 
årdi fant si JK. De fallt si rolit för han, 'ordala- 
gen blevo lustiga, när han yttrade sig' MK. — 
Särsk. förb. fall a'v, p.pf. a•vfalln, f. a•vfalli, n. 
a•vfallä: a) [falla ner]. Lauän [lövet] gynnar 
gäulnä u fall av JK. Undasträikningi gynnar fall 
av unda tigli [takteglen] JK. Sumli var da så 
drucknä, så. att di fallt av russi JK. De var så 
mik lau [löv] pa askar, nå jä de avfallä JK. b) 
{magra]. Flenar häst, en sum snällt fallar av u 
bläir magar MK. De va häut va ed kräki har 
falk av nå; di var så tjåck' i säistäs JK. Hästn . . 
han jär väl avfalln u män i jär u• väl avfalli (ma-
gar) JK. c) lom fartyg]. Däu lättar batn fall av 
för mikä JK. — Lairhälli vittrar u fallar bårt 
JK. Spandln [hjulpinnen] har fall bårt MK. 
Dain kliar bårt ätta dannä Iden ene (eg. det 
ena) dör efter den (det) andra] JK. När di täu 
fallt bårt (= dogo) MK. — Da bläir jårdi hand 
sum stam, när tårkän bilar äi na JK. Tårkän 
fallt äi så dant, sått vör matt . . sia så äimän 
[fort] vör kundä JK. — Buttnar fjällt fran [bott-
narna föll ifrån] MK. Sånt sum fallar ifran, ner 
n ruskar håiä OL. Bröiä! {brödet] am skårpå 
fallar ifran MK. — Sandjård .. far n ha mair 
slänt pa, um de int skall fall ihop straks [:diket] 
JK. När ä bläir mörkt igän, da fallar ja ihop u 
bläir tråttar JK. — Han hadd fallt in i äldn u 
bränt si JK. Kvinnmässdagän fallar in i dag JK. 
En annan fallt in: .. [föll in, yttrade] JK. Iblant 
så fant di in i talä me JK. De fant mi in, att ja 
skudd ta u skriv upp ä JK. — Fall' kull, ipf. fallt 
kull, p.pf. kullfalln, pl. kullfallnä. Han hadd naug 
[nära nog] falk kull u slat i hel si MK. Han fallt 
kull yvar umränningi u fick batn fullar av 
vattn JK. Sen, när de (kånnä) da gynt ga i aks, 
sumt a de, gynt de fall kull halt u däit någ aks 
OL. Vaitn [vetet] . . had tat skad i roti u va kull-
fann JK. Täun'n jär kullfalidar el. kullfalln JK 
(U). — Ha skräiäd u ropäd u var väl rädd, att 
a skudd fall ner OL. De var a glod {glöd] sum 
fallt ner pa gålvä OL. Jausä fjält nir MK. Nå 
fjälst däu hankli nir [egtl. fällde ner] MK. Där 
fallt Hallut gubbän Jakå ner av häusryktä [tak-
åsen] u slo i hel si JK. Äut-täunar [yttergärds-
gårdarna] .. fick fall ner JK. De gamblä ner-
fallnä  lang armar [hamnarmarna] JK. Pärår lig-
gar nerfallnä nersloknä langsat jårdi um dagän 
[av torkan] JK. Vaitn fallt ner langsat jårdi, u 
de sum falk ner va int någ i aksi JK. — I dag 
fallt andn pa mi, att ja skudd rip ihop någlä ård 
JK. — Dän stain'n han har . . fall sundar så mi- 

kä OL. — Däilci [dikena] liggar tillfallnä JK. 
— Mor sto bäi sängi u haldäd undar käpän för 
n, att int mun'n skudd fall upp [på den döde] 
JK. — Sma gröin {gryn], sum fallar ör äggi pa 
sigdn [lien] OL. — Han fallt äut el. äut i sjoän 
ör batn JK(U). Jfr an-, före-, till-, ut- o. överfal-
la, samt hand-, ny- o. väl-fallen. — fall-bord s. 
fallbåur [bord med nedfällbara skivor]. -faren 
a. fanfar?: JK(U), [söndrig, förfallen]. Täun'n 
[gärdsgården] jär fallfarn JK(U). Jfr pall-faren. 
-färdig a. fallfärdur JK(U) tom gärdsgård]. 
-järn s. falljan 	MK, OL n., bf -ä [nedfäll- 
bart järn]. A falljan pa maidn 	sum di 
fälld ner yvar de jani, sum kåm fran de kloar 
i täisli [på släde] OL. Sjägälfästä me falljanä äi, 
där sum sjägälmasti sitar äi framtuftu JK. -låten 
a. fallatn, pl. falla•tnä. 1) 'ofärdig (om folk)'. 2) 
'sönder' (om sak). Nå har vör täu räivår sum 
jär fallatnä MK. -rep s. n. bf. fallraipä, (m.) bf. 
fallraipän JK, JK(U). Pärkspelningi . . to av u 
var pa fallraipä JK. Han (ha) jär pa fallraipän 
[nästan konkursmässig] JK(U). De kåm pa fall-
raipän för n JK. 

fallenhet s. fallnhait [anlag]. Han . . hadd läik-
väl fallnhait för till skriv andräs namn såsum 
bårgsmän OL. 

fallera v. falle•rä, pr. -ar, ipf. falle•räd [fattas]. 
De kummar ti faller(ä) täu ör' pa kronu JK. 
Räckt ä till da? — Naj, de falleräd ännu läitä 
JK. Va jär de sum fanerar? JK. 

fallit a. falläKar), falk', 'redlös (om en drucken); 
laglös (om en sak)' MK; (n.) 'uselt' MK. De 
häusä, de jär faslit, va de jär falläj = fallfärdigt 
JK. I säistäs så. var ja läit falk en fjortn dagar. 
Jå, ja hadd ont äi hygrä armän, sått ja kund int 
lyft upp än JK. 

falsa v. falsä OL, p.pf. n. a•vfalsä [garv. : bear-
beta läder på. köttsidan]. De lädrä var dålit av-
falsä MK. Tjocka delar av huden skall falsäs av 
(Visby)MK. 

falsk a. falskar, pl. -ä. Gär' falskar aid [svära 
falskt] MK. Dän halvän, sum di drack, . . de 
var int någän falskar en OL. Sumbli (stuckar) 
var falskä: go i bägg ändar u rutnä mitt äi MK. 
-het s. falskhait. 

famla v. famlä, ipf. fambläd. Ränd n [sprang 
han] u fambläd u laitäd ätta hattn JK. Sta u f. 
me någä, så. n fällar ner de [tappar det] MK. 

famn s. famn m., bf. fam'n, pl. famnar. 1) [en 
persons utbredda el. slutna armar]. A. ha gick 
in i vardässtäuu me tösi i fam'n JK. 2) [fång]. 
U di da far n famn mjaukar tårrar kånnhahn 
JK. Så gynt ja bjär in n [veden] me famn, el. bäi 
famnväis JK. Nå kununar vör in me hall fam-
nar me ldedar MK. Ner di hadd fat tat upp täu 
så. där lagum famnar u lägt pa a band, da fick 
di vanlitväis bind skupän [sädeskärven] OL. En 
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famn vid, håi etc., så mycket som man kan bära 
i famnen MK. 3) [längdmått]. Min far bant int 
slingår länge än 24 famnar JK. Så prickäs en 
famn av undaxtjan'n var gang . u så famn ät- 
tar famn JK. Fäugälsnarår . . kastäs 	pa a 
djaup fran en (1) till 4-5 famnars vattn JK. 
När de blasar lagli väl . . så gar ä int för let 
[lätt] ti ro äut pa än trätti förti famnar JK. 
-passare s. famnpassarä m., pl. -passrar {pas-
sare med ett avstånd av 1 famn mellan benens 
spetsar]. Länsmännar har lätt fjäringsmännar 
me! [mäta] upp ä me famnpassrar JK. -tag s. 
famntag n. De jär mair rolit (för drängar) ti fa 
agger' u rust me päikår u fa gär a famntag me 
dum i ullmoän [ullhögen] JK. -tals adv. famn-
tals el. bi  f. [famnvis]. 

famna v. famnä el. fämnä um, [omsluta med ar-
marna]. 

fan s. fa-n, fa'n'n, gen. fans. 1) [djävulen]. Fan'n 
jälpar de säinä (ordspr.) JK(U). 2) [i förbannel-
ser o. uttr. för förargelse]. Dän sum skall för-
tjänä, så gir han fan'n i dän sum skall kaupä JK. 
Sin hadd ja sam' fan'n ti dras me pa När [sam-
ma elände] JK. Så gav än si fan pa att n int 
skudd blä där längar OL. Va haitar nå dän fan 
da igän?JK. 3) ti uttr. av förundran]. De var a 
fans källing. 4) [i bekräftande eder o. bedyran-
den]. Da ropar gubbän till: va i fan'n, va va de 
da? Va i fan vör skall fa vid [ved] ifran JK. 
Ja har ull imot braustä . . män fan'n, de har int 
jälp läikväl JK. Va fan, kanst u int hald äi krä-
ki, så di int far jag' så fort OL. 5) [i starka ne-
kande uttr.]. Fan'n vait um di däugar slas bät-
tar mot ryssn nå än da JK. Fan'n vait, va än 
[man] tar vägän me all årkå [allt arbete] JK. Jfr 
kärling-fan. -skap s. n. bf. fanskapä JK [om ett 
missöde]. -tyg s. n. bf. fa-ntijigä. Gikt älla rema-
tisk värk älla va fantöigä haitar JK. 

fanders s. fandas, fandars. Ja har ynsk iss [de 
här] hälgdagar ti fandas, u de kund ha vart till-
räcklit me en JK. Da väisar vörr all prästar u 
rilljon ti fandas JK. 

fanjunkare s. fa-njuykarä m., bf. -juykan. Fan-
junkan, de jär n kröilar [kry] gubbä, de MK. 

fanken s. faykän [fan]. Arbetsfålki skudd ha gitt 
de fankän u gat där bäi släik (böindar), sum så 
gärdä OL. Ner di sag de, så gav di fankän till 
hald äi än OL. De jär ta mi fankän int sån dåliä 
lass JK. 

fankor s. faykår [fan]. Fankår, de skudd ännu 
var en till JK. Ja, män fankår, va jälpar de JK. 
Va i fankår tänkt ja, va jär ä nå ti gärä JK. 
fankår, ja gynt pa gall säidå JK. Nai för fankår 
häldar! JK. Fankår riggerä JK. Fankår vait, va 
än skall fa pänningar i frun JK. 

fantasi s. fantansi m., pl. fantasi-ar, fantansi-ar. 
De jär min tank' .0 fantansi JK. Så där gick än 

pa me säin fantansiar JK. Han ti sing [sjunga] 
igän ättar fantasiar OL. 

fantisera v. pr. fantiserar, ipf. fanseräd. Ja dråi-
mäd u fanseräd um allt möigjit JK. 

far s.1 se fader. 
far s.2 se tild-far. 
fara s. fa-rå f., bf. -u, pl. -år. Sit [sitta] i läivs farå 
MK. Ja lcåm läik [direkt] i faru, ja MK. När a 
farå jä lycklit yvasträvi JK. De jär farå förä 
ick de kummar ti hald läng bäi [om sjukdom) 
JK. En jär aldri säkar för olyckår u farår u 
sjaukdom JK. 

fara v. fa-rä, fa-r [ap.], pr. fa-rar, ipf. fåur, fa--
räd, fa-rd [ap.], 2p. fåurst, sup. far [ap.], fart, 
pass. fa-räs, imperat. fa-r, p. pf. n. (yvar)fa-rä. 
1) [färdas, resa]. Så matt länsmännar far kring 
landä u ta sväin JK. Dän vägän skall vör all' 
farä JK. Far ti hällvit me di! JK. K. for ti sjös 
JK. Han farar pa sjoän för var dag (el. nat) JK 
(U). De var omöiglit ti far vann me någän da i 
stånnän u sjögangän JK. Ja har . . trys u tås 
[slitit] me de gani ifran de pa ladingar de har 
kunnt faräs vattn ti langt äut pa täidn JK. B.J. 
vidd sättä, för när de var, sått ä kund faräs vattn 
me n ypän bat . ., så vidd han aldri ifran strand 
JK. 2) [störta, rusa]. U for mei än himlandä 
fart därifran JK. Di for in igän me de samä u 
for i säng JK. Graini brast av, u han for i jårdi 
JK. Han for i backän JK. 3) [gå till väga, hand-
la]. A. jär förstandur ti anstalt me kräk u farar 
aldri ill' me dum JK. Um någän farar ill me 
kräki [behandlar djuren illa] JK. Kånnä u ha-
van jär hit ffi i ar, fasta tårkän har fart ill' me 
de väl [mycket] JK. 4) [för att uttrycka hur ngn 
befinner sig: fara illa]. Fraus [frysa] u far illä 
JK. Lambi . . fick far ffi för mikä, i ovädar JK. 
Va n fick far illä pa böifärdar JK(U). Gröidn 
[grödan] farar illä JK. I går var ja upp pa haidi 
u ryddäd vid upp, u da for ja riktut ill sum än 
hund, fö de rängnädä u stårmäd äutn ho u kap-
ning JK. Odräglit varmt va de .. sått få& u 
kräk mästn fard ill i sträivt arbetä JK. Ja frau-
säd u faräd ffi sum än hund, för de var otäckt 
kallt rängn JK. I dag har vör vart i skogän . . 
u fart ill sum hundar JK. Kräki ha fat far läit iII 
um netnar JK. 5) [föra (fram)]. Far stangi me 
tjaugu, arbeta stången fram från hål till hål [vid 
isnot] MK. [Jfr f. fram (nedan), samt fara v.2.] 
Särsk. förb. Han for av, for i väg sum säi än 
jungäld JK(U). Där skall bruttbondn da gär tal, 
när bräudgummän skall far av JK. — Far bårt 
MK. — Far' fram: 1) [husera]. Va förbaskat 
stårmän u ovädrä har fart fram i Böin [Visby]. 
JK. 2) [föra fram]. Än armar kal farar fram 
strängnar u en gir not [isnot] MK. — Di for in 
igän me de samä JK. Så. kim prästn famäs in 
sum än racket JK. — Han (ha) for el. faräd 1 
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väg sum än jort JK(U). — Uppkauprar farar 
kring u vill kaup JK. Ja for hail sokni kring 
JK(U). Di fick lug ti far kring i gardar ("knal-
lar") JK. — Vör for där upp sän u skudd säi pa 
de JK. Päukän for upp iginum kustain'n JK. — 
Um int än präst förr i täidn sägd: "älskade krist- 
na" i präddäikningi 	da fard prästn vill JK. 
— De skall änd' faräs yvar läikväl (fastn grasä 
jär tunt) (OL)MK. När kallasä jär yvarfarä, 
jär de bäst dän sum haim har varä JK. Jfr fort-
och nagel-fara samt all-, fall-, grann-, lag-, pall-
och ut-faren. — far-bar a. fa•rba•rar, n. -bart, 
pl. -ä. Vör hadd så oskaplit mik snåikastning 
förr, att vörr . . int kund sal uss go' . . u fa vä-
gän farbarar JK. Hald vintarvägar i farbart 
skick OL. All kalar var upptagnä ti fa storvägar 
farbarä JK. Jfr o-farbar. -väl interj. farväl. Nå 
far ja snart säg farväl me issä  [det här] JK. Far-
väl, farväl JK. 

fara v. 2 pass. faräs, pr. faräs, p. pf. (hop)farn [i 
förb.] f. ihop "sammanfoga, hopfästa]. Så skall 
räusu faräs i hop MK. När all bändar jär pa sin 
plass, skall räusu [ryssjan] faräs i hop . . räus-
masH  r pa säidår . . bindäs i hop för hand me 
a räusnål . . Där ättar faräs ingangän ihop MK. 
Nä räuskruppän jär hopfam läggäs räusu . . kull 
MK. Jfr västg. fara ihop, 'lätt sy ihop, nästa 
gamman ; vårdslöst el. för tillfället sy ihop' 
(ULMA, Västg. ordb. 8:0). 

farare s., se prov- o. Stockholms-farare. 
farbroder s. fabbråur -s• farbråur 	farbrår 
m., pl. farbröidrar. 1) [verklig släkting, vanl. fa-
ders broder]. L. hadd n farbror (ällar fabbror), 
sum död bårtå pa fastlandä JK. De jär min fab-
bror (el. härnäs etc.) OL. Ja skudd kall n för 
Fabbro'r, för han var giftar me min Fars hall-
systar JK. När fars fabbror blai giftar JK. Nå 
har vör int fabbror, sum jälpar uss, nå JK. Fäi-
farbrår ,[Fie-f.], Hämmå' rfarbrår tHemmor-f.] 
JK(U). Farbrår Kallä, farbrår Hans JK. 2) [he-
derstitel (vanl. av yngre till äldre)]. "Bain-nali, 
dän fick farbrår" (Hulda J. till MK) MK. 3) 
[äldre man, "gubbe"]. Ja skall tal um någ strå-
far ättar n gubbä, sum hail värdn alltut kand 
för fabbror JK. De var n gammäl dräng jär bäi 
astäuås, sum di kalld för fabbro•r, män egänt-
liän så halt n L. J:n JK. Er [Ni] misstar  är [er], 
farbröidar (biskAppar u prästar) JK. 4) 
om djur el. föremål m.m.]. Farbror galt fick 
tjänstgärä JK. De kund kumm häit säks u sjau 
sväin um dagän sått farbrår (fastgaltn) kund int 
hinn u gär beskening [besked] JK. De valt ing-
än, va farbrår nårdn Inordan] har ti säg ännu 
JK. När de var n storar buskä i slagä, så haitäd 
de, att n hadd n farbrår i slagä JK(U). -sikona 
s. fabbrorskunå JK(U) [föråldr.] f. [farbrors 
hustru]. 

farfader s. faffa'r, fattar. Ja minns ännu, när faf-
far talt um gamblä stråfar JK. Smissfaffar [far-
fadern i Smiss gård] JK(U). Jfr styv-farfader. 

fargalt s. fargalt m., pl. -ar i[avelsduglig galt]. U 
så föidar vör fargalt ällar fastgalt, sum allt har 
gynt betäckä JK. Jfr fast-galt [som är det ge-
nuina ordet]. 

farlig a. fall, n. falit, pl. fa•liä. 1) [adj.] Än fall 
sjaukdom. Ha had läit ont i hudä . . u trod att 
de var int någ falit JK. Vägar jär galnä u mästn 
faliä ti kåirä JK. 2) [adv.] a) fali. Ja ha nå rust 
[arbetat] u plög mästn all dagar i iss viku, så att 
nå ha ja just int så fali mik igän JK. Vädrä var 
nårdaust u blast just int fali mikä JK. För int 
just fali mang härrns ar sinä, var de än gubb bäi 
K., sum . . JK. De jär just int fali läng sin a dö-
dä JK. b) falit. De jär så halt u galä . . sått de 
jär ret faut ti bad ga u kåirä JK(U). De var int 
så falit, äutn de var de gamblä vanliä sjauku JK. 
De sag falit äut, sum än skudd sia sundar si, män 
de had ingu nöd OL. Pa dän täidn . . så var de 
int så falit me ograsä i tresjårdar JK. Vör var 
int fallit mang kalar ti böit um u bjärä JK. De 
var int så falit bråttum me . . JK. -het s. fa•rli-
hait In, pl. -ar. 

farmor s. fammåur 	farmår •=, f., bf. fam- 
måuri 	-. De källingi ha var farmor ti de ba- 
nä OL. 0 tvår] gamm' fammor ha sägd arä - 
= håret, u harä 	= året MK (1892). Har 
int fammor kumm haim ännu da? OL. Fam-
mors (mor Läisäs) kanunan JK. Ja, de kund 
nuck var bra, sägd fammori, män . . JK. Jfr 
arstugu-farmor. 

farning s. fa•rniyg f., 'sträckning, linje'. Häusi 
star i am n farning älla sträckå JK. All jårdar gar 
i am n farning änd upp ifran gardn u ner i närk-
bolinju JK. A täunsträckå, stim trolår liggar i 
am n farning at ätt håll JK(U). Sumbliä saumar 
hanklä [vanten] i färdut äutn tumm i am n farning 
[i ett sträck] JK(U). I de farningi, sum än har 
laidä [ledmärkena], sträckax n äut snarstruti 
OL. De gick i am n f. = i ett kör; i sam' farning 
MK. 

farskjut s. fa•rskjaut n., [dragare], hästar el. oxar. 
Stäur u grann farskjaut MK. De skall mair ti 
plogän än hån farskjauti me, sägd de gamblä 
JK. Kä' ir me f. = m. russ u stäut MK. Kumm 
fram sun' a f. = plumpt o. klumpigt MK. 

farstuga s. fasstäuå JK f., bf. fastäuu [förstuga]. 
U så gynt di käik snitt pa varandrä, när di skudd 
ga i ginum am n fast(ä)udur u ha am n fastäuå ihop 
JK. I fastäuu där sto sväin sum täidäst [oftast] 
JK. Han fick beskeningi [beskedet], att n fick 
sta i fastäuu så längä JK. När a Uni i fastäuu, 
fick a ätt (ban) till. Ja, di bräukar säg: var föi-
dar i fastäuu, män de var värkliän K.O. måffas 
källing för de var hännä, sum blai föid i fas- 
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täuu JK. — farstugu-dörr s. fastäudwr f., bf. 
-dwri, fastudu'ri JK, pl. fastudurar — - [till- 
fällig accent?]. För de mästä (bod') täu häusald 
i en byggning, sum di gick in i ginum am n fastäu-
dur JK. De laup da någän iginum fastäuduri u 
hårdäs stig i fastäuu JK. Ja fick änd så mik (ai- 
kä), sum räckar till a trapp äutför fastudmi JK. 
Svalu haldäd pa u vidd bygg inn' i fastäuu . . 
sått fastuduri matt sta till i någlä dagar JK. 
-dörrilås s. n. bf. fastäudtcrlå'sä. Ovanar var n 
me fastäudurlåsä, sått n int kund kumm äut JK. 
-golv s. n. bf. fastäugålvä- 

fart s. fart m., bf. fartn. 1) [rörelsehastighet, 
gång, lopp]. Täidn drägar allting mässi i fartn 
JK. Kummar än å' ngarä me full fart, så . . JK. 
Kräki hadd någlund go fart JK. Duri far n släi-
kar fart, att . . (när vädret tar i den) MK. Nä 
ruckän [spinnrocken] kummar äi fartn, da kan 
n mästn int stännä MK. Män i fartn så fick än 
ryck S. V:s mjölkflasku av läikväl JK. Ner de 
blai där till, så skjaut ja me fartn u int alls me 
någ inträssä OL. När ja var sum bäst i fartn me 
skrivä JK. U for haim i sam fartn JK. 2) [has- 
tig rörelse]. Nå har de blitt snål nuck pa vägän, 
så att vör slippar u sätt fart pa, när vör skall 
yvar all knipår [bara fläckar] JK. Ta fart [ta 
sats (vid hopp o.d.)] JK(U). Mei än hiskli fart; 
mej än himlandä fart; mej el. äi än brinnandä 
fart JK. Prästfar u prästmor kåm pa baini bäggi 
täu, u de me fart JK. Dän yppaliä slidvägän, 
sum vör hacklä, han straik sin väg u de me fart 
JK. Jfr fram- o. lag-fart. 

fartyg s. fartöig n., pl. =; bf. -i. B. han var så 
oskaplit räddar för fartöig, så han sto u halt i 
tugi u ropt u skräiäd, att fartöigi gick pa uss 
[under fiske] JK. Jfr bark-, krigs-, segel- o. ång-
fartyg. -slfri a. n. fa•rtiiigsfräit, pl. -fräiä [om så- 
dant djup över de satta gamen, att fartygen kun- 
de gå fritt över]. Har n int gitt sank sått ä jär 
fartöigsfräit (= minst träi famnar), så far en va- 
kä u sal ättar fartöig, att di int gar yvar raki u 
tar hänn av JK. Um ä kan hald si vackat vä-
dar . . så kan di fa gi mair sank, sått rakar ällar 
gani jär fartöigsfräiä JK. -mast s. fa•rtepigsmast 
f. Än gammäl svartmåln stuck, sum de sag äut 
sum um de had vart av a fartöigsmast JK. -vrak 
S. pl. fa'rtöigsvrak. Jär äut bäi Laushålmar Eg-
gar ännu mang gamblä fartöigsvrak JK. 

fasa v.1 fasä, fa's [ap.], pr. fa•sar, ipf. fasäd OL. 
Ja n kan ret fas fö dän täidn JK. Nä ja grundar 
yvar alltihop . . , så fasar ja för allt arbet, sum 
fylgar me JK. Så fick än säi han kumm kåirnäs 
i flyg, så mik russi kund ga, så att kvinnfålk u 
än dail andrä.. di ret fasäd för ti säj sånt OL. 

fasa v.2 pr. pass. fasä,s. Vidår fasäs u skäräs av 
pa ändar MK. 

fasingen interj. fxsigän. Kåss va de rängnar i  

kväld; för fasingen, va bläir de av? JK. Ta mi 
fasingän JK. 

faslig a. faslir, n. -lit [förskräcklig]. 1) adj. Bäst 
ä var så fick vör håir n sånnar faslir dyning 
[dån] fran nårdaust JK. Sån faslir odräglir fann-
värk JK. Ätt älländ, sum var faslit JK. En sum 
hadd böikar ti sälä . . än hail fasli hopar JK. 
A faslit människä MK. 2) adv. a) faslit. Tim-
mänteän u klövan jär u faslit klainar JK. Pa de 
väisä gar vikår u täidn av faslit fort JK. Vör 
far ta u kåirä, fasta vör ännu har faslit bråttum 
me russi JK. Ja vidd faslit gänn ännu skriv isa 
[den här] säidu full JK. A. skall ga i körkå me 
i dag, sum a [hon] faslit gänn vill JK. De skudd 
var så faslit rolit ti fa dans a läiti stund OL. Han 
har blitt faslit sämmar (= fasl. mkt)MK. Fas-
lit el. fasli måirar [mör]MK. b) fa'sli. Han at u 
drack u var fasli gladar OL. Um de kund ga för 
si . . så hadd de vart fasli bra OL. Ja har hatt 
fasli dåli täur me de OL. Ja hinnar så fasli läitä 
OL. 

fason s. fassåun 	m., pl. -ar. De jär int sägt att 
all ullkränkår var pa en fason häldar JK. Saig-
käri l[ullkorgarna] jär pa flair fasonar JK. De 
finns andrä navrar u burar [borrar], sum jär 
smäidnä ällar gärd pa andrä fassonar än va ja 
nå har talt um JK. 

fast a. fastar, f. fast, n. fast, komp. -arä. A. adj. 
1) [tät, hård]. Fastar buttn [i sjön] JK. Sått a 
[så att hon] hit kund fa äi si någ fastar mat, 
äutn börr vetå. [väta] JK. Harrt u fast träi JK. 
(Fodrä) lättar tramp si bättar, sått ä bläir har-
darä u fastarä JK. Pa dann [den andra] säidu 
av stuckän, sum de jär fastarä u mair fäingarä 
[fin-gårigt] JK. 2) [fäst vid något, fastsittande]. 
När sjoäisn liggar fast bäi landä, så hakar de 
fastar äis JK(U). 3) osnöpt [om tjur, hingst, 
galt]. Fastar stäut [tjur] MK. Fastar stäut el. 
uksä MK. Fastar häst, stäut, hingst, tjur. Fast 
hästn far int spring i dag, för n sprang i går 
MK. Förr i värdn, just hit så läng sinä, när fål-
ki i allmänhait släppt ungrussi pa gatu älla 
strandi, bad fast fular [osnöpta fålar] u fylå' r 
[unga ston] JK. En [kalv] sum var yngar, sum 
var fastar (tjur) OL. Har Er någän fastar stäut, 
sum ja kan fa lan' till a ko, sum jär stäutgali? 
JK. Fastä galtn [fargalten] MK. B. adv. Ja 
tror fullt u fast pa de JK. De skall nystäs fast 
el. spänt JK. Nå skall ännu vastbandä fast [sät-
tas fast] JK. Han blai fast för de päiku [flic-
kan] JK. Så fick än da ga iginum säin förhåir 
där, u så blai än fast för de JK. I går stårmäd 
u raiv de si betöidlit i suvästn, så. att de bär 
[bara] var frågän um fl hald si fast pa gaimal-
du [slätten] JK. Ja har kårt mi fast pa vägän 
JK. Skräuar [skruvarna], sum har vart näinä 
[nitade] fast bi krokar OL. R. skudd upp ti 
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prästn i kvälls u så ta löisning för han ha ränt 
si fast [gjort en flicka med barn] JK. Da kå' m 
di in pa a riv äutför gardbostrandi u sigläd si 
fast där JK. Dän stain'n sitar fast i mäurn JK. 
Han va späiln (spjälad) fast JK. De än hadd 
lug "lovat] de sto fast OL. Sätt' fast "vid fiske, 
se sätta v.]. Ja, ner i äng' i dag sätt' vör stäu-
tar fast (i snödrivorna) JK. Jfr band-, bo-, eld-, 
halv-, hud-, håll- o. land-fast samt binda, frysa, 
göra, köra, naja, spika, sätta o. växa fast. -galt 
s. fastgalt m., bf. -n, pl. -ar [fargalt]. Fastgaltn 
förtjänar vör läit me, män a jäklä måk JK. 
-galteri s. n. bf. fastgaltaräiä. När ja rustädä 
me de fastgaltaräiä fatt ha fastgalt] JK. -galts! 
affär s. m. bf. fastgaltsaffei•rn. De jär a jäldä 
måk me dän där fastgaltsaffärn 'att ha fastgalt] 
JK. -hållen p.a. fasthaldn, pl. -haldnä, 'snål'. 
-land s. n. bf. fastlandä "Sveriges fastland]. Han 
bor i Råmmä [Roma] . . män annas jär n fran 
fastlandä JK. S. sär, att i flyttar längar örv' jä' 
pa landä än pa fastlandä, u de ha ja u hårt 
fastlänningar talt um JK. -landslkyrka s. fast-
landskörkå f. [kyrka på fastlandet]. -ländska s. 
fastlänskå f. [rikssvenska]. Tal fastlänskå JK 
(U). -länning s. fastlännigg m., pl. -ar "person 
från Sveriges fastland]. Han jär fastlänning fran 
Blekinge JK. De däikä . . har vör laig [lejt] än 
fastlänning, sum haitar J., fl grav upp. S.M., 
föidar [född] främling älla fastlänning JK. 
-mark s. fastmark f., bf. -i [fast mark, i mots. t. 
myr]. När vör kåm ti ådlä möirar u vör skudd 
ha väl [rikligt] fl äutsed' . . u dän gamblä sårtn, 
sum vör hadd pa fastmarki, int räckt till . . JK. 
Sia pa fastmarki [slå på ängar o. vallar] JK 
(U). -marksiliö s. fastmarkshåi JK(U) [hö på 
slåttervallar]. -marksljord s. f. pl. fastmarks-
jeerdar [ägor på fastmark]. -markslkorn s. 
fastmarkskånn n. Fastmarkskånn gar bättar i 
handl u jär bättar el. höigar präis pa än möir- 
kånn [se myr-korn] JK. -stut s. faststäut 	m., 
pl. -ar [tjur]. W. tycktä, att de gärd ingänting um 
konar var sma, u faststäutar ällar tjurar var sto-
rä JK. -syning s. f. bf. fastsöiningi. Fastsöiningi 
av all flaar "flarn] JK. -sättare s. pl. fastsättrar 
'fiskare som "sätta fast" garn]. Fastsättrar, sum 
lag pa Slcarphå' lmän . JK. -sättning s. fastsätt-
niug f., bf. -i "när man sätter fiskegarn nära 
land]. Fastsättning haitar de, när n sättar naug 
bäi "nära vid] land MK. Fastsättning: när n sät-
tar gani fast ällar sättar fast, d.v.s. att n gär gani 
fast äi a raip (fastsättnings-raipä), sum sitar fast i 
buttnän men taugstain ällar fastsättning,sstain'n. 
Ja, än bräukar sätt fäir ällar fäm gan bäi en stamn 
ällar i am n varpå. De äiktäs [idkas] int mik me 
fastsättning nå för täidn; förr rustäd n mik me 
fastsättningi i Lausväiki pa ladingar när de var 
laiksträmming JK. Läit strämming har de gynt 

vankä bad pa raki [se vrak s.] u me fastsättningi 
älla sätt bäi landä JK. Först kastas sättnings-
stain'n ut. Den är försedd med ett hål upptill, 
vari sitter en påle (kallad "pålä") samt "vidi" 
(== ainstråpp), sum raipä knöitäs äi. Sedan kas-
tas "städu" ut. Städganä jär de fystä. Kring 
gumbarstain.'n slas gumbartugä med en enkel 
knut. Fäm stycicän gan bräukar de var i varpu 
MK. "Se ill.] -sättningsldomt s. fastsättniygs-
dåumt n., bf. -domtä. Fastsättningsdomt: raip 
10 famn., städå u (fast)sättningstain u vaclä JK. 
När fastsättningsdcnntä star äutä, um aldri så 
naug landä, så slas vadn u städu pa raipä, ja, 
städu, sum alltut sitar fastbundi i ändn pa rai-
pä, u sättningsstairfn i buttnän, ifall n int tar de 
iland mässi JK. Undar fastsättningstäidn så var 
raklaidi Ivrak-led] äutförä fastsättningsdomtä, 
sum sto pa än fäm säks famnar JK. -sättnings-
doning S. pl. fastsättniygsdåuniygar 
Fastsättningsdoningar jär fastsättningsstain'n 
älla börr [bara] sättningsstain'n u raip u städå, 
sum sitar pa raipä, u klåbbår u vadä, sum sitar 
pa ändn JK. -sättningsigarn s. n. pl. bf. fastsätt-
ningsgani [strömminggarn (äldre, sämre) s. anv. 
v. fastsättning]. -sättningslgrund s. fastsättniugs-
grunn n. "grund, där man "sätter fast"]. Au-
finn'n u . . Sandpall u ännu a fastsättnings-
grunn sudar upp, sum haitar Tangän JK. -sätt-
ningskep s. n. bf. fastsättniggsraipä ,s• « - -L - 
[rep, som förbinder "städu" med "sättnings-
stain'n"]. -sättningslsten s. fastsättniy(g)stain 

• [ankarsten vid "fastsättning"]. -sätt-
ningsisträng s. m. bf. fastsättniygssträgän = -rep. 
-sättningslströmming s. fastsättningssträmming 
m. 'strömming, fångad medelst fastsättning] JK. 
-sättningsltid s. m. bf. fastsättniygstäidn, pl. (?) 
-ar "tiden på våren, då man fiskade med fast-
sättning. -sättningslvå' rde s. fastsättniggsvcrdä 
[se iII. u. fastsättning]. 

fast konj. fast "ehuru]. Fålki väntäd pa ti fa mid-
dag i retn täid, fast iblant blai ä nuck saint OL. 
-än konj. fasta, famn. De har äur [yrat] i dag, 
fassn hit ret så mik sum i går JK. Ja kännar mi 
ret tråttar i kväld, fassn klucku ännu int jär fullt 
åtä JK. Vör jär rask u fräisk u glad i ovädrä u 
kyldi sum vanlit, fasta kvinnfålki sär huu, när 
di skall äut i snåiän JK. Di (tallärkar) sag så där 
mörk äut i färgän, fasta di nuck kund var rainä 
OL. I dag så har vörr hatt fagat u gutt vädar . . 
fasta lagli kallt JK. Där sum da var någ fait go 
jård, så gynt de [kornet] reit bläi vackart igän, 
fasta tynnar OL. Fastn de att ä änd var lagli 
skäumt, så bihövd int daim, sum var haim, ta 
mist um va di hadd säin sletkalar pla OL. 

fasta s.1 fastå f. 1) 'lagfart]. Um ja har kaupt än 
gard, så skall ja låis lagfart pa än. Förr har de 
alltut hait, att di skudd låis fastå pa gardn OL. 
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2) [i uttr. taga fasta på]. Hans förslag, sum lau-
boar had tat fastå pa nå sinä [sedan] JK. 

fasta s.2 fastå f., bf. -u, 'fastlagen'. Fastu ha vör 
allt kumm' in äi JK. Di har prekdagar "prediko-
dagar] i fastu MK. — fast-förhör s. fastförhåir 
[husförhör]. -lagslmåndag s. fastlasma•ndagän, 
-må•ndagän, fastlasmandagän 
Haitväggar fick vör sum vanlit fastlasmåndagän 
JK. -lagslnatt s. f. bf. fastlasna•ti "natten före 
fastlagssöndagen?]. När äistappar jär langä fast-
lasnati, så bläir läinä [linet] langt MK. -lagslsön- 
dag s. m. bf. fasslasunda•gän 	-. -läsning 
s. pl. fastlässniugar 'husförhör under fastlagsti-
den]. Pa fastlässningar jär vör framm u ska sva-
rä, män jär ja int säkar, da tigar ja da MK. 
-läsningsirote s. pl. fastläsniugsråutar[husför-
hörsrotar]. Uppsoknar vågäd me nårdagardar 
u lausbyggrar (de ha vart de gamblä fastläs-
ningsrotar, träi så. där böiar) MK. 

fastandes p.a. fastnar, famnar. Sått n arbetar all-
tut fö de mäst a käulå [omgång] pa fastnäs ma-
gä JK. Ja bräukar drick än kå' pp mjölk fyst pa 
fastnäs mag um mårgnar JK. Katkesn dän 
skudd n ler pa fastnäs magä, da lerd n snällarä, 
sägd i MK. Rosaitlar, di sprickar int, äutn läg-
ga si igän, bär n smöra dum me fastnäs spytt 
MK. Dän han kan ga fastnäs änd upp mot mid-
dagän, förr n kan känn någän sult OL. U så var 
int någ var fastnäs 'nyktra] dän täidn JK. I mår-
räs da var ja upp klucku fäirä u gick äut fastnäs, 
u da ropt n (gaukän) jär äut i hagän JK. Fastnäs 
'nyktra] u amodnäs [modlösa] var vör just intä 
JK. 

faster s. fastar -, 'faders syster'. Fabbror u fas-
tar hadd täu ban ihop JK. Fastas Kallä el. Kall 
fastasn "kallades en person, som bodde hos sin 
faster] JK. -man s. fastarman 'fasters make]. 

fastna v. fassnä, fastnä, pr. fassnar, ipf. fassnäd, 
sup. f assnä, p.pr. fastnäs. Sand jård, sum int fass-
nar bäi spadn u skopu såsum lairjårdi JK. Lai-
ru klaisäd bäi [klibbade vid] ällar fassnäd bäi 
baini JK. A nöi pännå . . ha va så förbaskat 
vass, så. att a fassnar i papper' iblant JK. K. 
skudd da försöik u går någ slags tal, män de 
fassnäd visst i halm för n JK. Va mik sjöiar föi-
rar mässi, u sum bläir fastnäs [kvar på stran-
den] OL. Låis "lösa] not,i, um a "hon] fassnädä 
undar drägningi JK. De hadd häv' ner me va-
tar snåi, så. att ä hadd fassnä pa allting JK. När 
di fassnäd pa rivä, kund di int bat bäi u fa batn 
mässi JK. — Strämmingän fassnar int pa A:s 
gani; di jär för näggä MK. De kan u fassnä fjäll-
fisk pa dum [på. flundrenät] JK. Lains di hadd 
såilä, så hadd rorä fassnä i batganä, så att di hit 
kund fa ro pa säidå JK. När vör hadd fat upp 
800 anglår, fassnäd anglår i buttnän . sått ä sto 
int till ti fa låss dum JK. Kan fassnä i snarår 1 

blant [lommen] JK. — Särsk. förb. Kårti [spel-
korten] di var svart sum bik u flåttuä, sått ner 
di sat u speläd u slo nävän i borä, så fassnäd di 
i hop äi am n kladdå MK. De skall var mus-släkå 
[moss-slälca], tun de skall fasad. ihop JK. — 
Snåiän hadd vart läit vataktur, sått n hadd fass-
nä pa [fastnat på medama] JK. Män Er skudd 
ha set, va snåiän hadd fassnä pa pa träii JK. Al-
bion plogar . . sum släppäd ällar sum de int 
fassnäd pa JK. 

fat s. fa.t n., bf. -ä, pl. fatt, talar, bf. fa•ti. Ta 
häit a fat ti häll mjölki äi. De star så mik fat (äl-
la fatar) där bärm pa borä; ta häit ätt av de fati 
JK. Hall fatar fullä me hånning MK. Um än to 
a såll ällar fat pa hudä, så fick än sar i hudä JK. 
Vör har blitt bäitnä ör fatä läng' nuck "blivit 
tillbakasatta] JK. Jfr fisk-, gröt-, kol-, kött-, 
mjölk-, skyr-, smör-, sopp-, tenn- o. vattenfat. 

fatt a. fatt "beskaffad]. Så frågd prästn, lais [hur] 
de va fatt mej än JK. Va i täusn, va jär ä fatt me 
Jalcå? JK. Ja kan int bigräip, lains de kan var 
fatt, . . , att ä int kan bläi strämming nå. sum 
förr. 

fatt oböjl. fatt, ifatt JK. Russi jär galnä fl fa el. 
ta fatt JK. Fick Er russi fatt da? Sårkar di ränd 
ättar n äikånn, mm di vidd ha fatt pa OL. De 
fylä de var så. troä, sått di kund ta tak äi de, ta 
i fatt ä JK. 

fatta v. fattä, fatt [ap.]; fa•tä, pr. fattar, fa•tar, 
ipf. fattäd, fatäd, sup. fattä, fatt [ap.], fa•tä, fa't 
[ap.], p.pf. n. fattä. [Anm. Formen fa•tä förek. 
blott i vissa uttr.: fat pa, fat si.] Sum di da kan 
fatt u första si pa JK. Slikt mm int tankän kan 
fattä JK. Ja, de jär da tankän u besläut fattä, att 
Lau körkå skall rippreräs i summa" JK. När ja 
käkar i L:s brevi . . da fattar ja mod JK. Särsk. 
förb. Nöi Kalmboki har jär grundut hopfatti ha 

[tankedigert hopsatt] MK. — Fat' pa, [komma 
att tänka på, ta sig för]. De jär ättar sum än fa-
tar pa (= huksar pa, far i hudä) MK. Fasta vör 
nå änd jär mitt upp i jaulglädn . . , så, ha ja fat 
pa, att ja skudd ta u skriv läit i kväld läikväl JK. 
Va de läidar, så tår ja väl snart kumm igän, när 
ja fatar pa JK. När n "sparvhöken] fatar pa, så 
tar n sparvar u smafäuglar JK. — [Refl.] Fat' 
si, 'komma till sans'. Han far sån där häuhäimå 
[yrsel] iblant, sått såsum än sitar, så. flauga n ner 
av stoln u bläir liggnäs pa gålvä, män när n da 
far ligg a stund, så gar häimu yvar, sått da fata 
n si igän JK. Kansk att n börr 'bara] har sväim 
[svimmat], att n fata si igän JK. R. slo si så ill 
att n sväimäd av a go stund . . män han fatäd 
si läikväl snart JK. Män så gick än ste 'bort] u 
rulläd kring än {den skadade] någlä slag, u da 
gynt n fat si, u än sag att n ännu hadd läiv JK. 
När a 'hon] fatäd si igän, så frågd vörr na, va 
de var mä na JK. 
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fattas v. fattäs, pr. fattäs, ipf. fattädäs, fattäs. 1) 
[saknas, vara brist på]. Myr [fuktighet] u rängn 
ha vör int hatt ont um, män de jä bör 'bara] vär-
män sum fattäs JK. Nå skall vör hald upp än 
träi dagar me byggä, för de fattäs läit stam n för 
mi JK. Gutt vädar har vör um dagän, män slid-
vägän fattäs JK. Fattäs de någu kronå, så tror 
ja, att L. läggar äut de för mi JK. Säl' fiskän . . ; 
däriginum fick mang ti kaup för, de sum fattäs 

slåttergillet] OL. När ja lcåm däit, så fattä-
däs klucku än täi fäm minutar pa fäm JK. 2) 
[vara ngt fel med (hälsan)]. De jä ret strunt, nä 
de fattäs någä (är sjukdom å färde) JK. Sin så 
blai a [hon] frågi av va ivist n inmaru dräng . . 
va de fattädäs män i JK. 

fattig a. fattir, fatti, f. fatti, n. fattit, pl. fattiä, fatti 
[ap.], superi. best. fattistä. 1) [obemedlad, behö-
vande]. Daim sum da vidd gi än någän tållskil-
ling, så var n tacksammar u gladar, för han var 
mik fattir JK. Dän stäur räik kaksuä Gogsn, 
sum sägd, att Lausväiki förr skudd bläi tårr, 
förr n han blai fatti, män sum int hadd läikbre-
dar till si, när n dödä JK. Kåm de någän fatti, 
när bröii var baka, u hadd kumm ör ungnän, 
så fick di för de mästä a hailt färskt bröi, i syn-
narhait ti jaul JK(U). Än stor dail av arbetska-
lar u fislcrar . så var ä . . mik fattit u äuslt förä 
JK. All fattiä fiskrar . JK. Int hadd di . . någ 
fattiä [att ta vård om], för di fick ga u tiggä u 
försörg si själv(ä) JK. De fålki di har aldri fat 
mair n di har hatt, di har vart fatti sum läusi OL. 
Di jär di fattistä äi hall sokni MK. När de räng-
nar välling, så har dän fattiä ingu skald JK(U). 
Sma sar u fattiä föräldrar skall n aldri föraktä 
JK. 2) [ringa, obetydlig; futtig]. En fatti gang 
börrä [bara] JK. Ätt fattit ark pa hall viku JK. 
För var so ällar gyltå, sum bläir bitäckt, har vör 
fattiä träi kronor JK. 3) [beklagansvärd, stac-
kars]. Va de fattiä russi fick svält u far illä JK. 
4) 'förlägen'. Han blai så fatti, så han visst' aldri 
va han skudd sägä; ja blai hall fatti yvar de MK. 
Jfr ut-fattig. -dom s. fattidåum m. Lausmöir u 
slciftä u körku, de bläir Lau sokäns fattidom JK. 
En sak . . sum jär mang böindars fattidom nå 
fö(r) täidn, de jär all oskapliä u onöduä bygg-
rasar, sum fålki tar si för nå JK. De finns .. 
sumli a fattidom u sumli a snålhait, sum svält-
föidar säin kräk pa ladingar JK. -folk s. fattifålk 
n. (pl.), sum gar u bidar [ber, tigger]MK. De jä 
ret mang fattifålk, sum har fat far ill' i vintar 
JK. -hjon s. fattijåun n., pl. =, sum har undar-
håll av sokni i fattistäuu MK. -kassa s. m. bf. 
fattikassn JK. Fattikassn i Lau JK. -lapp s. pl. 
fattilappar. Där gar vör jär, fattilappar, äi o 

[vår] dumhait u tänkar, att .. JK. -magasin s. 
fattimagsäin 	el. 	m., bf. -n 

— [sädesförråd i en binge i sockenmaga- 

sinet, avsett för de fattiga]. -mansivinter s. fatti-
mansvintar m. De har vart n fattimansvintar för 
de har vart sånt blöit gutt vädar, sått n har slipp 
u fraus u brännt så mik vid JK. -stuga s. f. bf. 
fattistäuu. Kvinnfålki bräukar ha A., sum bor 
i fattistäuu, fl jälp si kardä JK. I Lau fattistäuu 
där ser ret bidrövlit äut JK. Skall vörr kaup 
sild i ställä, da tar de häus i fattistäuu, sum än 
bräukar sägä JK. -stugikärling s. pl. fattistäu-
källiygar [gumma som bor i fattigstugan]. -vård 
s. fattiverrd m., bf. -n. Ordföirarä i fattivårdn 
JK. 

fattla v. fattlä, pr. fattlar, 'inte ha reda på sig; 
säges om någon, som "ränner" o. har bråttom 
men ändå inte uträttar någonting'. Fålki hadd 
kunnt slipp u ränt u fattlä va åtndäs dag ättar 
kort [ransoneringskort] JK. Ha bär [bara] rän-
nar u fällar u fattlar, män de bläir aldri a grand 
av na JK. Ränn' u fattlä u aldri vaist va däu 
hart gärt a de — när n så laitar ättar någä MK. 
Särsk. fdrb. Gynna di fattlä si av nå da? MK. 

feber s. fi•bar, fe•bar [m.]. Ja blai mattar u fick 
febar i kruppän JK. Jfr ros-feber. 

februari s. fibbava•rus, fibbarva•rus, fibruva•rus, 
(gen.) fibbava•ri. De gamblä sägd Fibbän JK 
(U). Dän näiändä fibbavarus 1914 brev] JK. 
Vör har ännu lagli [ganska mycket] igän i fib-
bavarus u hall lang mass JK. I fibbavari månä 
JK. I släut av fibbavarus bräukar stam kum-
mä JK. "Fibbruvari starä bräukar int läng va-
rä" JK. 

feg a. faigar, f. faig, n. faigt, pl. -ä. 1) bom är 
nära döden]. Dän s. livar da, han jär int' nå fai-
gar MK. Faigar: en sum jär naug dödn MK. 2) 
'feg'. Ordet finnes men sällan brukligt MK. I går 
mårräs händäd mi a läit misså idä, sum ja pa 
förhand far bid L. int ta si av; sum ja vill min-
näs ättar han jär faigar ällar ldainar ti håir slikt 
JK. De var stäur skam av svänskar, att di har 
blitt så faigä u vaikliä nå för täidn JK. -ljus s. 
faigjaus n., 'ljus, som somliga påstå sig hava 
sett med först klart sken och till slut matt sken, 
till dess det slocknar mot någons död' JK. De 
var en sum talt um, han hadd set faigjaus; de 
hadd set äut sum a vanlit jaus, män kärt förr n 
de hadd sluclmä, hadd lugän blitt blå; de var 
mot hans aignä syskå, åt dagar förr n di dödä 
JK. Ungmor (J:s källingi) talt um för mi, att ha 
sag faigjaus mot gubbän förm han dödä, um-
kring än åt dagar förr n dödä. Såsum ha lag 
vald a nat inn i dairäs stäuu u käikt äut i ginum 
finsträ, så fick ha säi a jaus sta u brinn pa gub-
bäns trappi; ha gick upp ör sängi u sto inn i 
stäuu u käikt äut iginum finsträ pa de ret län-
gä. Fyst brant ä klart, män ti släut blai ä mattarä 
u mattarä, fl däss ä slucknädä JK. När B.J. dö-
dä, da var de någän sum talt um för mi, att han 
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sag faigjaus mot han pa Körkakagrindi än åt 
dagar förrn han dödä JK. Mot kaften W., var 
ätt kvinnfålk sum talt um för mi, sag di faigjaus 
JK. De kan till u me var faigjaus mot gamblä 
kvännar, sum ränna sunda si MK. 

fel s. fail n., bf. -ä, pl. fail, bf. -i; [ss. adv.] faut. 
I. subst. 1) "bristfällighet, skavank]. Nä ja sända 
dann'n (plogen), så skall ja undaret F., va ja har 
för fall till n JK. Um di 'barnen] int far skräi 
äut . . kummar di ti fa fall pa talä; di kummar 
ti stutä [stamma] MK. Oärlit fålk, sum int upp-
gir faili, sum kräki har JK. L. jär n duktur 
kal, . . fastn han har säin fall JK. — 2) [felak-
tighet, oriktighet, misstag]. Vörr kund int finn 
någ fail i räkänskapar JK. Ja har ret 'rättat] all 
fail, sum prästn hadd gärt JK. Ja tänkar, att L. 
märkar faili självar JK. 3) "förseelse, felsteg]. 
Ja far bid um äursäkt för mitt fail JK. Han matt 
ick ha gärt någ fail pa någ väis OL. 4) 'förvål-
lande, skuld]. De var failä, att ä var för svalar 
glångningtäid fblomningtid] JK. Da visst vör 
failä, att vör hadd gitt för mik sank [vid fiske] 
JK. Varäi liggar nå failä da, att int få lki  vill bläi 
jär, äutn di raisar (till Amerika) ? JK. II. adv. 
Far årkar int häv u bråk sum ja, för larä slar n 
fail fö mikä JK. De säir nå äut sum um ladis-
sedi [vårsäden] u kummar ti sla fall för uss JK. 
Vaitn "vetet] slo mik fail för uss i ar JK. Ja sät-
täd (pärår) täilit u tänkt att minstn så skudd 
de kum upp bra; u de slo int fall JK. Da sägd ja 
så: de slar aldri fail, ick ham liggar ner i stain-
råirä JK. De kan händ, att ja har tat fail u int 
förstat sakän JK. Där äi to vörr fail JK. De jär 
fåll de MK (1877). -aktig a. failaktur, pl. 
-aktuä. Ingän jär för gammäl . . ti bläi failak-
tur "att göra fel] JK. -aktiglhet s. failaktuhait 
f., pl. -ar. Ja tar skuldi pa mi u erkännar mäin 
failaktuhait JK. -fri a. failfräi, n. -fräit, pl. 
failfräi [ap.]. Annas så jär brevä någlund fail-
fräit skriv' ättar mitt förstand JK. De jär int 
mang sum jär failfräi, um än riktut tänkar ät- 
tar OL. -låten a. failatn 	f. -ti, ii. -tä, 
'krympling, vanför' (= failvordn). Han hadd int 
så let för ti ga, för han var läit failatn i baini JK. 
Ja blai failatn dagän föräut, sum ja skudd ta 
ihop me vidhuggningi JK. Maja ha jär så failati, 
(har ont i ett finger o. var bedrövad) MK. De 
hynu jär failati JK. Grindi jä failati MK. -skju-
ten p.a. pl. failsku•tnä [skadskjuten]. De jär 
fäuglar, sum jär fallskutnä MK. -skriven p.a. n. 
failskri'v si. De jär väl mik failskriv si [mycket 
felskrivet] JK. -steg s. failsti.g n., pl. =. Han 
hadd i all fall gärt någ failstig, ättar de än kåm 
ifran dän plassn  OL. -tryckt p.a. failtryckt. De 
var failtryckt ällar tryckfail i täidningar JK. 
-vorden p.a. failvåurdn, f. -di, n. -dä, -våurd 
[ap.], pl. -dnä, 'vanlytt, felvorden, skadad'. De 

jär oskaplit va dän kaln jär failvordn i dain bai-
nä; de jär så skaivt. Jå, de jär han så föidar me 
JK. Ha skadäd si i knäjä, när a var läiti, u bainä 
blai stäivt, sått ha blai failvordi i all sin täid JK. 
De träjä, de har vaks så gal, sått de säir ret fail-
vord äut JK. 

fela v. failä, fail [ap.], pr. -ar, ipf. failäd, faild, 
faut [ap.], sup. fail [ap.]. 1) "vara något fel med, 
fattas]. Än gammäl förstandur strandkal, sum 
red däit till dum för ti ta raidå pa va de failäd, 
att batn blai så otetar JK. Män va failar, att n 
int kan fa de ti ga sum de skall? JK. Kånnä har 
set vantrivlit u gäult u dålit äut . . u vör har 
undrä pa, va de har fail de JK. Dåktan . . kåm 
äut straks u frågd, va de failäd mi JK. Va failar 
di = vad fattas dig? MK. Han kund int bigräip, 
va de var sum faild n [honom] för sla OL. Jär 
de någ mair beskrivn. av jordbruket] sum fai-
lar 'fattas] så . . JK. 2) [begå (ett) fel, förfara 
oriktigt, synda]. Di far yvarsäi me än [med ho-
nom], um än änd skudd fail någ, vät jä OL. Dän 
sum kund kumm så langt jär i värdn, att n int 
faild pa a ård! Han faild ällar to int mist pa a 
ård, äutn de flaut sum a still vattn . . ör n [om 
en talare] JK. 

felare s. filrä, fi•larä n., bf. fi•lrä, pl. tigrar, bf. 
fi•Iri [hjullöt], 'ett stycke el. en bit varav hjul-
ringen är hopsatt'; 5 stycken i hjulringen på en 
vagn pa framjaulä, u 6 pa bakjaulä; di sitar änd 
mot änd me n dymbling iginum. Skarvän mil-
lum filrar hakar skäggä MK. Sen skudd all fil-
rar sagäs äut u hyvläs upp (filrar de kalläs de 
bitar för, sum äutgär jaulringän, di jär så lang', 
att di räckar yvar täu spaikar . .) u skall var av 
någ kramp' björkplankår OL. Dain filrä jär åid 
[sönder] pa jaulä. Ja tyckar, att filri jär åidnä 
allihop. Jå, de skall gäräs nöi filrar till jauli 
(ringäs upp). Kummar de ätt nöit filarä pa de 
jaulä, så. däugar de sum de jär JK. Träi spaikar 
[ekrar] i vart filrä MK. Jfr hjul- och vagnsfe-
lare. 

fem räkn. fäm. Va jä fän? — Fäm finga pa mäin 
hand [ur ramsa]JK. Stännar bålln i framstang 
el. bakstang, så far de lagä, sum jär äutä, fäin 
[i pärkspel] JK(U). Di speld så, att (d)i slo hit 
mair n täu pa vart fäm u träi pa kas pärk-
spel] JK. -alnad (-alnen) a. fämmänar, -änä, f. 
-äni [5 alnar lång]. Än fämmänar stuck; a fämm-
äni björk MK. -aln(s)istock s. fämä•nstuck 
MK. -hornbagge s. fämhånnbåggä [nötklase 
med fem nötter]. -korat s. m. bf. fämhåntn 

["den femhornade", dvs, fingrarna; sades 
när man åt med fingrarna]. Har Er ingän gaf-
fäl? — Nai, ja nyttar fämhåntn MK. Fällslyg-
dan [fällkniven] u fämhåntn MK. -kåt s. fäm-
kärt [ett kortspel]. -skäft s. fämskäft [slags väv]. 
Okvinnfålki (våra kvinnor] vävar döinvår fäm- 
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skäft nå, sum bläir tjåckt sum skinn JK. -sten 
rör s. fämstainåir. De finns ännu gamblä stain-
sättningar millum aigår, sum kalläs för fäm-
stainråir, d.v.s. att själv märkstain'n star mitt 
äi, u så jär de 4 stainar än bit i fran dän runt i 
kring MK. 

femma s. fämmä m., bf. -än, pl. -ar. 1) [siffran 
fem]. Bläir de affär av, så bläir ä andrä fäm- 
mar av, sägd källingi, när a skrivd än sjauä JK. 
De jär n avu fämmä, män han kan bläi retar u 
(om blyfemman fr. Rikvide) MK. 2) [femkro- 
norssedel]. Hadd ja visst [vetat] de . . så kund 
ja ha sänd iss [den här] fämmän me JK. Sumbli 
fick väll präut' n fämm u sumbli än täi, ifall . . 
OL. 

femte räkn. fämtä, fämt [ap.], f. (dä) fämtå, n. 
fämtä. Vör har dän fämt i dag JK. Fämt arä; 
fämt dagän JK. Fäir dailar (fämt me handheln) 
[på plog] JK. De fämtå (sc. koi) ha jär där MK. 
För de fämtä så . . OL. Jfr halv-femte. -dag s. 
m. bf. fämtda•gän. Fämtdagän jaul JK. 

femtio räkn. fämti. -etta s. pl. fämtiättar (fisknät 
från år 1851). -lapp s. m.bf. fämtilappän [50-kr.- 
sedel]. -riksdalerisedel s. fämtiriksdalase91. 
-tvåa s. fämtitvå.ä (fisknät från 1852). -vals' 
garn s. fämtiva•Isga.n [garn på vilket man fått 
50 valar strömming]. De kan nuck träff till, när 
n far laiksträmming, att n kan fa fämtivalsgan 
(fämti valar strämming pa ätt gan) JK. -öring s. 
pl. fämtiorriygar. 

femtioa s. pl. fämtiåuar 'fisknät från 1850'. 
femtionde räkn. fämtäiändä. Dän fämtäiändä 
MK. 

femton räkn. fämtn. För fämtn tjugo år sen OL. 
S. skall flytt av landä (ifrån Gotland) . . ja, 
fämtn släik ättar, sum än bräukar sägä JK. Var 
de int gal' da, så jär ä fämtn gangar värr för uss 
nå JK. Fämtn gangar argarä JK. Fämtn gangar 
klokarä JK. 

femtonde räkn. fämtndä, f. (best.) fämtndå JK, 
MK. Vör har dän fämtndä um sundä JK. Karl 
dän fämtndä JK. De fämtndå (med underför-
stått: masku) [i nät] MK. 

fest s. fäst m., bf. -n. Ja var bjaudn pa fäst me 
mat u dryckjom till Bankdirektör K.H. JK. 
-firning s. f. bf. fästfi•rniugi [-firandet]. 

festa v. ipf. fästäd, sup. fäst [ap.], pass. ipf. fästäs. 
Där i böin [stan] . . fästäd di väl pa all ölstäuår 
u krogar JK. När arbetä var släut för dagän, så 
fästäs de [täck-ating] JK. 

festlighet s. pl. fästlihaitar. Jär äutä jär ä hit alls 
någ fästlihaitar u tillställningar sum i städar JK. 

fet a. faitar, f. fait, n. fatt, pl. faitä, fait [ap.], 
komp. -arä, -ar [ap.], superl. -ästä (bf.), -äst 
[ap.]. 1) [som har mycket fett på kroppen, fyl-
lig]. Han jär lagli väl faitar [tämligen fet] MK. 
U så tyckar kvinnfålki att ännu gräisn skall ha 

mair u skall var tjåckarä u faitarä JK. Da i skär-
ningtäidn u slaningtäidn var de äutmärktar stor 
faitar strämming JK. Faitar strämming u tåsk; 
fait livrar (sum jär i tåskän), fait äid, fait' sväin 
u tjåck u fait' russ, kor . . JK. Däu bläirt int 
faitar' än du jäst MK. Till näbbsträmming tas 
alltut de faitästä; än tar de faitäst' strämmingar 
av fängi MK. 2) [mycket fetthaltig; insmord 
med fett; kraftig]. Jaulaftn bläir de mylå [mölja] 
ti middag, så att n jä faitar upp undar åiru JK. 
Go kor mm mjölkar fait u väl [mycket] mjölk 
JK. Pinnsväinsäistar . . de skall var så för-
skräcklit fatt MK. Hallbussar i jauli, di hållt si 
aldri fait' i lupä OL. Fait nackä, 'tjärig, fet ved' 
JK. Iss (mäur-)bräukän jär för faitar (= för läit 
sand äi) MK. En sotur nävä gär n faitar mäulä 
(ordspr.) JK. Jet' de faitä u drick de söitä [tale-
sätt] JK. 3) [näringsrik, bördig, välgödslad 
(jord); saftig]. Fait go jård JK. Skall n riktut fa 
säi någän jårdbit me grannar ryg pa, da skall de 
var äutmärkt go jård u väl fatt JK. Nå kan n 
fa säi, va de gär ti ha jårdar faitä, för där sum 
jårdi jär fait u har vart välansi, där jär ret vaitn 
u rygän vackar JK. Där sum de jär fait, djaup 
jårdar JK. Pa dann säidu um Natuddn . . [jär] 
de faitästä u bäst släku JK. Pa ladingar el. för-
summan, . . da jär n lissum faitarä [om löv till 
färgning] JK. Jfr slakt-fet. -gräs s. faitgra's, 
(Chenopodium album) = målla. -gårig a. n. 
faitga'rut, 'med feta ränder'. Faitgarut kyt MK. 
-klynne s. faitklyndä [n.], 'fettkluns'. -målla s. 
faitmållå f., (Chenopodium album). -tisdag 
s.m.bf. faittäisdagän (OL) MK. -fistla s. f pl. 
faittisslår, (Sonchus arvensis o. S. asper). Fait-
tisslår di jär annlundarä än andrä tisslår MK. 
-vatten s. faitvattn [smutsigt vatten i "bryor", 
där kreatur förorenat]. -ved s. faitvid m., bf. -n, 
'tjärved'. Hart u int hugg in någ faitvid i kväld 
till gär äld pa me i mårrtäili? JK. Dän talin jär 
ä faitvid äi JK. De var int någ faitar faitvid; de 
bläir int mik tjärå av MK. Di kalld nä änd för 
Räikvid faitvidn, för ha var så arg, så de skudd 
int mik till, så brannt ä [om en piga vid Rikvide 
i När] OL. De fanns i var vardäs-stäuå än stäu-
rar ypän späis, u i d'änn brannt ä faitvid sum löi-
säd äut i räumä ällar stäuu, så mik var u en bi-
hövd säi u gär årku [arbetet] bäi JK. Jfr brand-
och stumle-fetved samt mellan-lott. -vedsibloss 
s. faitvidsblws. Faitvidsblus jär de sam sum sätt 
äld äi n bit faitvid, sått de brinnar, sått n kan säi 
bäi de JK. Ja, ja har till u me hårt gubbar talt 
um, att de var daim, sum aldri nyttäd lyftå ti ga 
i stall me, äutn me a faitvidsblus, sum di sättäd 
i håikällingi, när di gav russi JK. -vedslbrasa s. 
m. bf. faitvidsbra•sn. Da sat kvinnfålki inn bäi 
faitvidsbrasn u kardäd u spant JK. -vedslgåra s. 
faitvi'dsga'rå f., 'fet rand i trä' MK. -veds! 
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knagge s. faitvi•dsknaggä [knast, kvist med tjär-
ved i]. -vedslkärna s. faitvidskännä m. [tjärveds-
kärna (i timmerstockar)] JK(U). -vedsllyse s. 
faitvidslöisä [lyse av tjärved (i spisen)]. Ja har 
bind äut a hall slingå pa vintatäidn . bäi fait-
vidslöisä i späisn JK. -vedslnacke s. faitvi•ds-
nackä ttjärveds-"stumlens" ovanjordiska del]. 
-vedslskate s. faitvi•dska•tä m., 'toppen av en 
tall med tjärved i, som hugges av till faitvid'. De 
var n duktu faitvidsskatä JK. -vedsistunde s. 
faitvi•dstumblä in., pl. -stumblar [törestubbe]. 
Av stäur gamblä tallar, sum jär kännuä [kär-
niga], bläir de faitvidsstumblar (av fyrstumblar 
fö'stas), när di far sta i jårdi än täid, sått äut-
vidn ruttnar bårt JK. Braut [bryta] faitvids-
stumblar JK. Faitvidsstumblar skall vör ha ti 
bränn såid' [tjärdal] pa JK. Da hadd vör n stäu-
rar ypän späis där bäi Kauprä, sum brant fait-
vid äi antingän av millut [se mellan-lott] ällar 
faitvidsstumblar JK. -vedsistycke s. faitvi•dstyc-
kä. -vedstall(e) pl. faitvidstallar JK(U), [tallar 
med tjärved 	-ägg s. faitägg JK(U), [ej be- 
fruktade ägg av alltför feta gäss]. 

feta s. f. bf. fi•tu. 1) på fågelsnaror (g1t). Möiglit-
väis de sam sum täglä (= där sum snarstyckä 
knöitäs ihop) JK. 2) Närkars namn pa vardn el. 
vardkäppän MK. — fet-band s. fi•tband n., bf. 
-ä 'band som slås om hela garnhärvan'. Fitban-
dä i härvu el. luckbandä, där ret ändn ällar 
ganändn sitar fast JK. Skälband ällar fitband 
sär sumbliä JK. När n har . . fat låist upp fit-
bandä u fat raidå pa ret ändn . . JK. -hålla s. 
fithaldå f. 'rem på ldåmpen tett fängsel] på häs-
tar' MK. 

fett s. fätt n., bf. -ä. Di jä så bäukuä u stinn, sått 
di ska rimnä fö fätt (sc. kvinnfålki) MK. Där 
ättar jär ä frågän um någ fätt ti smör pa spån'n 
[sigd-spå' n], för annas sitar int gräusä pa OL. 
De gar sum fått äi än gammäl sko ti inbil 
daim . . JK. De gick äi n sultn magä sum fätt 
äi n gammäl sko JK. De styckä . . de gick äi 
bondgubbar sum fätt äi än gammäl sko (om en 
tidningsartikel) JK. Däu narrar hit palt i mi för 
äutn fått (ordspr.) [kan inte få mig att tro vad 
som helst] JK. De var månjaust u vackat vädar 
u lungt sum fätt JK. Umkring klucku säks gynt 
ä häv ner me snåi u blai lungt sum fätt JK. De 
gamblä gubbar . . hadd alltut säin akalappar pa 
de väisä . . att i var sum a vät ällar skål mitt äi . 
fö dän dail, att int fättä [musten] skudd sink ör 
jårdi u så ner i däiki JK. Fätt = allra första ska-
ren MK. När vörr sättäd äut fyst varpä, så gynt 
ä allt bläi fätt pa vattnä el. de gynt bläi skar pa 
vattnä JK. Jfr fläsk-, kött-, människo- o. sko-
fett. -brott s. n. bf. fättbru•tä 'stycke av en pan-
na el. gryta att ha skofett i'. Va hart u gärt a fätt-
brutä? MK. -panna s. fättpannå f. [panna vari 

man smälte fett o. tjära till sko- o. selsmörja]. 
-pasa s. f. bf. fättpasu 	(skom.) [trasa], nyt- 
täs när n tauar [sträcker lädret] MK. -plump s. 
pl. fättplumpar [fettmärken]. L. fa äursäkt mi, 
att ja ha fat a par fättplumpar pa iss arkä JK. 
-öga s. fättaugä n., pl. -å, bf. -u 'talgtärning att 
lägga i korv' MK, [talg el. ister, skuret i små bi-
tar o. lagt i blodkorv el. palt]. 

fetta v. fätt(ä), ipf. -äd, pass. pr. fättäs. 1) [smörja 
med fett]. Pannu fättäs väl JK(U). Di har fätt' 
vaffäljanä väl me smör JK(U). Spån'n (sigd-
spån'n) skudd fättäs ällar smöräs me någ fätt 
OL. Särsk. förb. Fätt' ner si (måk' ner si) MK. 
— A fjädar . . ti fätt pa u smör' me JK. — Där 
ställäs pannkakspannu pa glöidarnä, u så fättäs 
de undar me smör OL. 2) [i förb.] fått pa' 
snö på vägen, vilket bättrar på föret]. De kum-
mar ti fätt pa vägän, de snåiar nå MK. Da i 
täistäs . . snåiäd ä lagli u fättäd pa vägän JK. 

fi interj. fäi, fäj, fe, 'tvi, usch'. Fe! ni. anledn. av 
sopning, rök och damm MK. Fäj, däu luktar 
russur [luktar häst] MK. Tjåckå el. tukå var u 
var ann'n dag, sått n kund ret säg fe' at de därä 
JK. Da sägd han: "Fe* dän lang vägän", u där 
ättar fick de hait Fäjä [Me gd] JK. De jär bättar 
ti säg "ha" (säges om något gott) än "fär (nä 
de jär fäult [skämt], um kyt u fisk etc.) MK., Fe 
fankor [fy fan] JK. Fe fan'n, dän vill vör int jet' 
[om gammal sill] JK. Bättar "ha" än "fe", d.v.s. 
bättar för saltar än fäular [skämd] JK. 

fidd s. fidd m. (bänskt) eljest skälband, ti sätt mil-
lum luckar pa ganhärvu MK. 

fiende s. fäiändä (OL)MK in., bf. fäiändn, pl. 
-ar. Ograsä . . sum jär dän värst fäiändn till 
betår JK. 

figur s. figgäur in., pl. -ar. 1) [bild, teckning, mön-
ster]. Korti jär bra, u de jär nuck likt min fig-
gäur JK. Någ huggän stam n me någ figgäurar pa 
JK. A stäur valkfläis, sum jär så mik figgäurar 
pa MK. Ja skall försöik mi pa me någ figgäurar 
el. ritningar JK. De jär mik kånstuarä figgäurar 
ti plögä JK. 2) ["typ", "individ"]. Än sån där 
figgäur me täu styckän stäur svärd i pannu [om 
en getabock] JK. Så gär sta(t)sboän än sletar 
figgäur sum lantbräukarä JK. 

fika (feka) v. fikä, pr. fikar, ipf. -äd, sup. fik 
[ni, [gnida, sudda (ut)]. Smöirar u fikarpa träiä 
all stans [smörjer o. gnider på träet . . (med 
tjärborsten)] JK(U). Särsk. förb. Stavar ja för 
galä, så kan ja fik äut [sudda ut] JK. Nå fikar 
däu äut de, stryker ut på griffeltavlan MK. Så 
skrivd i upp, u så fikäd i äut MK. Ja har fik yva 
n [gnidit över den] mä fätt . . sått han har aldri 
fat råstä [om en kaffebrännare] JK. 

fikta v. fäikt [ap.], sup. fäikt [ap.], [fäkta, sträva, 
arbeta]. I iss viku ha vör fäikt älla fäkt me kån-
nä hall viku JK. När vör nå far fäikt . . älla fäkt 
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jä pa gardn någjä dagar till, så ha vör skilt av 
[slutat] me vidn [veden] JK. 

fil s. fäll m., bf. -n, pl. -ar. Iss [den här] fäiln, han 
jär äutslitn JK. Fällar har ja attn styckän, fäir 
tålltununarä, träi styckän hallrunt fäilar u så 
träikantfäilar u fäirka.ntfäilar u täu raspar MK. 
Jfr bestöt-, fyrkant-, slät-, stift-, såg-, trekant-
och trä-fil samt ör-fil. 

fila v. fäilä, fäil [ap.], ipf. -äd, p.pf. fäiln, f. -i, n 
(av)fäilä, -fäil [ap.]. 1) [fila med en fil]. Fäll 
sagblad JK. Da gick ja äut i snickabodi u fäiläd 
a vidsag vass JK. Sagi skudd ha vart fäili MK. 
Dän späikän skudd ha vart avfäiln JK. De janä 
[järnet], de skudd ha vart a(v)fäil läitä OL. 2) 
[gnida, stryka]. Ain ska fäilä (på kons hals), när 
dannu mjölkar tarmars står kon inte stilla] MK. 
Fäil styck av skinnä, gnida så att skinnet går av 
MK. När ja da fälld n pa ryggän u pratäd me än 
[om en galt] JK. Ga1tn .. vill gänn [gärna] var 
pratn me u fäiln pa ryggän JK. Da fäiläd n si pa 
armbugän u smaledä [smålog] JK. Sumbli hadd 
börr a par gamblä kardår, sum di sto u fäiläd 
pa dum läit me [för att rykta hästarna] OL. 
Spelmann'n sat där äi a räng . . u fäiläd me 
stråkän pa fäijoln JK. 

fil-bunke s. filbuykä [sur, stelnad oskummad 
mjölk, som ätes med socker och kanel el. inge-
fära] JK(U). Filbunkä jär de sam sum skyr, [se 
skyr s.] bär att gräddn ska var pa MK. 

Msk s. fölsk n., bf. -ä JK. 1) 'ett slags mögel i 
synnerhet på svagdricka el. öl' (även skymbäl), 
[även på gammal fisk o. gammalt kött]. De jär 
någ fölsk pa, jär ä de' JK. De jär fölsk el. föl-
skå pa drickä MK. 2) Fölsk i munsträngar 
(= vitt slem) MK. 

filska s. filskå, fölskå f. 'vitt skum, mögel'. 
filskig a. filskur, fölskur, n. -ut, pl. -ud [belagd 
med mögelhinna]. Fiskän jär fölskur, när n 
bläir fäular u full me slim MK. Drickä jär föl-
skut — gammält säurt u fölskut me väit flingår, 
sum flautar uppa MK. Drickbytti kan bläi . . 
fölskuä me i blant, när drickä far var läng äi 
dum JK. Fölskut i halsn = tuppar o. slem MK. 
Jfr i-filskig. 

filt s. filt m., pl. -ar [filt(tyg); sängfilt]. Filt av än 
gammäl filthatt JK. De här gamblä päipår [or-
gelpiporna], sum jär snart sägt mjauk sum filt 
JK. -hatt s. filthatt m., bf. -n. Ja matt in u ta än 
stäurar tjåckar filthatt pa mi JK. 

filta v. refl. filt si. Filt si i hop el. lo si i hop; 
hankli [vantarna] har filt si ihop JK [tova sig]. 

filur s. filläur 	m., pl. -ar, 'skälm'. Däu jäst n 
filläur JK. Män så var de än hall hopar filläurar 
ällar skälmar, sum var där pa bryllaup u sum 
gärd än hall hopar spitakäl JK. 

fimmer-stång s. f. pl. fe•mastäygar 	bf. 
-stäonar tskakelstänger]. Drekti [drätten] . . si- 

tar fast i femarstängnar ällar enbetsstängnar, 
sum hästn har am n pa var säidå JK. Enbetsskak-
lår älla femastängar JK. 

fin a. fäinar, f. fäin, n. fäint, pl. fäinä, fäin [ap.], 
komp. -arä, -ar [ap.], superi. (best.) -ästä, -äst 
[ap.]. 1) [utmärkt; vacker]. Män vick fäin såc-
kabetår vör haddä JK. Storar fäinar strämming 
JK. Lambi . . di jetar upp de bäst fäinäst baitar 
för de andrä kräki JK. Ja tänkar de bläir fäint 
vädar i mårgå JK. Klart u fäint månskäin JK. 
U så blai de riktut fäint u lungt sum fätt JK. 2) 
[tunn, smal; slät, finkornig]. Jär kardtännar av 
fäinar ståltrad, så haitar de, att kardår jär fäinä 
JK. Svarthavrä . . jär . . fäinar i halmän JK. 
Rygän jär int så langvaksn sum vanlit äutn jär 
kårtarä u fäinar' i halmän JK. Jär de tjåckt 
[tjocksått], så jär de fäinarä [om lin] JK. Sum-
bliä hadd fäin go ull JK. A fäint starkt snöirä 
JK. Ganä [garnet] jär för klaint el. fäint JK. 
Iblant var de fäint sum a har, u iblant var de 
gråft sum a lar [om garn] JK. Hulä [hålet (i 
fingret)] ha gat till nå, u så jä de fäint tunt skinn 
pa JK. Fäin vässtainar [finkorniga, hårda slip-
stenar] JK(U). Fäinar sand JK. Fäinar aur [ör, 
grus] ällar gråvar aur OL. [Plogen] myldar jår-
di fäin, när n plögar JK. Um a int riktut bläir 
fäin me sletharvä JK. Snåiän har råik såsum 
duft älla fåinästä mjöl JK. Ättar sum än skall 
mal fäint älla gråft {mjöl] JK. Di jetar . . bra u 
räivar äi si badä fäint u gråft [foder] OL. Nå 
jär de släut pa jaul u de fäin bröiä (ordspr.) JK. 
Plankår blai slet u fäinä JK. Fäint mål [fin, pi-
pig röst] JK(U). 3) [känslig; fyndig, listig]. Ja 
jär int så förbaskat fäinar um nasar häldar, ick 
ja tular läit läiklukt av a råttå JK. Fålki försto 
si int pa ti gär säin strik [(bov)streck] så. fäint 
da såsum nå OL. Di stjälar mair fäint JK. 4) 
[hyfsad, städad, gentil; prydlig, elegant]. Ja kåm 
i möit me än sån fäinar 'ärr jär i Käldkväiar JK. 
Int någ fäin kledar u int någ fäin vangnar OL. 
Han har a källing, sum äntli[n] kan ide si, ha 
var fäin sum a dråttning JK. De päikår di kan 
äntli[n] Ide si, di var jå fäin sum vattn JK. Var' 
i fylg' me fäint fålk JK. De var ingän fäinar 
kammar, ska ja sägä JK. Nauti ha1dar si fäin u 
rainä JK. Var u en kastar upp kring kantar av 
släkhopän u putsar upp än u gär n fäinar JK. 
Ja far upplöis um att historju ällar passjasn int 
jär mik fåin ällar fäinar a si JK. Än dail kvinn- 
fålk, sum int jär rädd för ti var me um badä 
fäint u gråft [arbete] OL. Snäus u snor bauläd 
kring dum, när di nå . . gärd a drag kring snå- 
blän Isnabeln, näsan] u braidäd äut hall de mör- 
ju, da var de fäint ska tänkäs OL. -barken a. 
fäinbarkän [som har fin bark (om tall)] JK(U). 
-broen p.a. fäinbroän r[finkrossad]. Fäinbroän 
grusstain [sandsten] JK(U). -föden p.a. pl. fäin- 
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föidnä JK(U), [som vill ha finare föda (om varm-
blodiga hästar)]. -gjord p.a. f. fäingärd, pl. -ä 
[fint arbetad]. A läiti grind, sum var fäingärd, 
me fäin kårs-späilår f-spjälor] äi JK. De gam-
blä haimgärd träispäiburskafti var för de mäst 
svärvnä u mik fäingärdä JK(U). -gårad a. fäin- 

f. fäingar [ap.], n. fäingarä JK. bom har 
täta årsringar]. Väitgränä [vitgran] 	jär . . 
fäingarä JK. -gåren a. fäingarn, f. fäingari, n. 
fäingart, pl. -garnä =föreg.]. De var a fäingari 
grän JK. -gårig s. fäingarur, f. -ru, pl. -ruä JK; 
fäinga•ruä [ =föreg.]. Än fäingarur tall, sum jär 
gammäl u moän, jär när pa dubbält sånt gutt 
värk' [virke] äi sum än ungar gråvgarur u gir-
vaksn JK. Sainvaksnä ällar gnidvaksä träi jär 
fäingaruä JK. -het s. fäinhait JK(U) f., pl. -ar 
[fina saker]. Han himläd si yvar all fäinhait u 
haugfärd sum di haddä JK(U). Nuck livd di 
int . . äi lyks u fäinhaitar JK. Flair sårtars re-
tar [maträtter] . . sum var alldeläst• fäinhaitar 
u go-dagar JK. De var bär [bara] fäinhaitar 
MK. -häckla s. fäinh7cklå f. [fin linhäckla]. 
Fäinhäklå de häklar n läin pa OL. -kam s. pl. 
fäinkambar [kam med fina, tätt sittande tän-
der]. -klädd p.a. pl. fäinkledä. -laga a. (oböjl.) 
fäinlagä JK; -lag l[ap.], [ganska fin, nästan för 
fin, för tunn etc.]. Tåsksnöirä jär . . a fåinlag, 
smäckat s,nöirä JK. Gantjan'n [garntelnen] jär 
fäinlagä = när' pa för klainar JK. De jär mästn 
fäinlag iss slingganä, de kan nuck var bra .. 
män de jär int någ haldsl äi dum JK. Mjölä 
jär fäinlag(ä) malä JK. Ha jär nuck fäinlag ti 
vammälskaid isa o [vår] stålskaidi OL. -magad 
a. fäinmagar [som har fin, känslig mage]. Så. 
väid n int jär för fäinsmakän u fäinmagar JK. 
-malen p.a. ii. fäinmal [ap.]. De var fäinmal 
havrämjöl JK. -måla v. fäinmerlä, p.pf. pl. -nä. 
Han kund stormålä ällar fäinmålä MK. Tänk 
ner di nå kåm halm så fäinmålnä [kringsmorda 
med snus etc.] OL. -målen a. fäinmåln, f. -må/i, 
n. -må/ä [som har fin, pipig röst] JK(U). -refflig 
a. fäinrifflur f. -rifflu [som har fina refflor]. Issu 
(snäcku) ha var så fäinrifflu MK. -smaken a. 
fäinsmakän JK :[om har fin smak, kräsen]. 
-smed s. fäinsmid JK(U) [smed som arbetar 
med finare smide; klensmed]. -snickare s. fäin-
snickarä. -spunnen p.a. n. fäinspunnä forn garn]. 
-stilad a. fäinstöilar, f. -stöd [ap.], pl. -ä. Fäin-
stöilar bäibäl MK. Fäinstöil' bok, fäinstöilä böi-
kar MK. -ställd p.a. n. fäinställt [om hyveljärn]. 
-tvinnad p.a. n. fäintvinn [ap.], lom garn]. -tå-
gad a. n. fäintagä JK [om lin]. Sått n skall sa 
yvar jårdbitn täu gangar, da bläir läinä fäintagä 
JK. -tågig a. fäintccgur, = föreg. -tänt a. pl. 
fäintäntä [fintandad (om sågblad)]. -vadmal s. 
fäinvammäl [fint vadmal]. -äten a. pl. fäinjetnä 

[som fordrar finare mat; kräsen]. Nå jär fålki 
mair fäinjetnä pa land MK. 

finger s. fiygar n., bf. fiygrä, pl. fiygar, bf. fiygri, 
fingrar el. fingri JK. Kalvän vill int drickä, äutn 
skall ha me fingar JK. Ja hadd fat ont äi a 
fingar läitä JK. Da tar dann'n upp a fingar, u 
träffa n de fingrä, sum nyti liggar undar, så far 
n nyti [om nötlek] JK. De ungä . . har tradn 
[tråden] yvar fingrä u de haitar ti saum yvar 
fingar, män när Mor u källingi mäin saumädä, 
di haldäd tradn millum fingri när di to lyckår 
[vid stickning] JK. Han har blitt gastgripän . . 
de söins jå raidut så sum de kund var tag si me 
fingar um, jå, . . stäur raud plaitår pa skinnä 
just så. sum ättar fingar OL. L:s brevi . . ja kan 
dum mästn äutntill allihop såsum träd pa fingar, 
bräuka n sägä JK. Kånnä . . jär . . int stort 
längar än fingrä JK. Ja minns ännu, va fingri 
kund var nem' [snåla, giriga] u langä (när di 
skudd räck si ättar snäus) MK. Kåir däu, för ja 
frausar så olycklit mik um fingri JK. Snöit si me 
fingri MK. Attasum ja int vill sit årkslausar u sit 
u käik pa fingri, så . . JK. Di sum int kund hald 
fingri, di to stuckar av andrä [vid sågen] OL. A. 
var int dän sum lägd fingri imillum JK. Jfr 
främst-, krok-, lik-, 	läk-, pek- och ring- 
finger. -borg s. fiygabwr HG. -handlkläde s. 
fiygarhaykäl n. [fingervante]. -handske s. fiyg-
arhandskåu m., pl. =. U så har di [brudarna] 
väit' fingarhandsko JK(U). -hatt s. fiygarhatt 
m., bf. -n, pl. -ar. 1) 'fingerborg'. Ja har kumm 
bårt fingarhattn JK. 2) [växtn., blåklocka] 
Campanula rotundifolia o. persicifolia. -klåda 
s. fingakladd JK. Daim sum har fingaldådå ti 
skriv gutamål JK. -kniv s. fiygaknäiv, 'kniv som 
är böjd som en ring . . ', användes när man "lap-
par gan", ti skär av tradar. [Se ill.] -led s. m. bf. 
fiygali'dn. And' ti äutäst fingalidn JK. -sjuka s. 
fiygaf aukå f. Sån där fingasjaukå bräuka n kall 
fö hansleti JK. -snuta s. figgasnäutd f., 'finger-
tuta (av skinn) på Kkadat finger'. -spets s. pl. 
fiygarspitsar. När n kastar upp än slant . . sum 
än haldar millum fingarspitsar JK. -stump S. pl. 
fiygarstum par [finger]. De var förbannat kallt 
um fingarstumpar. -tott s. fiygatdtt. 1) (finger-
tuta). 2) pl. fingatåttar, (Campanula rotundi-
folia o. persicifolia). -ände s. m. bf. fiygaändn, 
pl. fiygarändar [fingerspets]. Sträikningi [stryk-
ningen] pa de ond ställä . . fortsättäs väidarä 
änd äut ti fingarändar OL. Fyst nä de gynt snå' i, 
så va de stäur runt hagäl sum fingaändn JK. 

fingra v. fingrä pa ngä MK. 
finka s. f. bf. fiyku [godsfinka]. 
finna v. finn [ap.], pr. -ar, ipf. fant, sup. funn, 

finn [ap.], pass. finnäs. Um än armar laubo fick 
pröv u säi iginum allt de, sum ja ha skriv um, 
så skudd n kanhänd finn fall pa mang ställar 
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JK. U kund int finn någ rad, va di skudd ha för 
ersättning JK. Ja fant int just någ, sum var någ 
bevänt me JK. De vill nå finnäs [utrönas], va de 
kununar ti sia in [om väderleksmärken]JK. 
[Refl.] Finn' si bra (OL)MK. Särsk. förb. Nå 
har di finn upp ä [uppfunnit det] MK. 

finnas v. finnäs pr. fins, finnäs JK, ipf. fans, sup. 
funnäs. De jär fäaktut slikt, att de skall finnäs 
släik lagar till JK. De finns int a bain "fisk] ti 
fas än gang. B. lag sjaukar u någän annar fanns 
int ti fa där JK. Lycklitväis finns de u har fun-
näs böindar me räutar äi si OL. 

finne 8.1 finnä, finn [ap.] m., pl. -ar [varblenuna]. 
Ha fick någlä pinnår pa ansiktä, sum sag äut 
sum någ sma finnar JK. Ja har fat n finn' pa na-
sar JK. Jfr pinna s. 

finne s.2 (sms). — finn-kärling s. finnkälliog f. 
De var a finnkälling jär, sum gick ikring u gärd 
trullkånstar MK. -kött s. finnkrt n., 'läderav-
fall vid beredning [?], en sorts eldfängt torrt 
söndertrasslat trä kanske, som tog eld fort, när 
man slog med eldstål och flinta'. Di bigangnäd 
finnkyt förrn tännstickår kåm i gang ti gär äld 
pa me, för de var mik kvickt ti tändä, när di slo 
äld yva de me stål u flintå JK. Kaupräfar visst 
int va de var av, för de kauptäs, män sag äut så-
sum de sum skummakrar räckäd av häudar u 
skinn, när di arbetäd me räcknagln pa kytsäidu 
JK. 

finurlig a. finäurli, n. -lit, pl. -liä. Tänk va de jär 
finäurlit gärt ällar gärt pa beräckning JK. De 
gamm' finäurliä jauskronår, sum jä jä i körku 
JK. 

fiol s. fäiåul m., bf. -n, pl. -ar. Ja har hårt histor-
jår umtaläs um storspelmännar, sum har vart så 
yvadåduä ti spel pa fäiol, att när di har kumm 
in pa älvstrikä, så har di int kunnt släutä förrn 
all strängar har bristä JK. De var int någät dålit 
bryllaup, för de var träi spelmännar, täu styc-
kän, sum speld pa fäjol u en pa klannätt JK. 
— Ja undra vaim sum far bital fäiolar ti släut 
JK. 

fiolist s. fäiolist [m.], [fiolspelare]. 
fira v.1 fäirä, fäir [ap.], pr. -ar, ipf. fäird [ap.], 
sup. fäirt, fäir [ap.] JK, pass. pr. fäiräs, ipf. fäir-
däs. 1) [vara overksam]. Bär [bara] ga så jär u 
fäirä MK. Nå. har n bär gat u fäir um dagän, gat 
u int arbet äutn kalaserä ällar liv a rumblut läiv 
OL. 2) [högtidlighålla]. Ja kåm . . ti ga ti bakas 
i mäin tankar, lains vör fäird jaul i min bandom 
u . . lains de nå fäiräs jaul JK. Ja, nå. jä snart 
bäggi jauldagar släut, u daim ha vör fäir me häl-
su u stor glädä JK. De jär släut me jaul . . fastn 
vör ännu int har fäirt Knäut JK. Ja vill tal um, 
lains n [hur man] fäiräd missåmms  caftn  förr JK. 
3) [hylla]. Ha sum nå i dagar har blitt fäiri sum 
a dråttning JK(U). 4) Fälr för ngn MK. Int re- 

tar di si ättar gubbän; da far gubbän fäirä [ge 
efter], vät jä MK. 

fira v.2 fäirä, fäir [ap.], pass. -äs 'småningom 
släppa efter på ett tåg, skot e.d.]. Millkaln skall 
svar fö skoti . . u fäir pa daim, i fall de bihövs 
JK. Fyst . . så vidd int batn sta för undasjägli, 
äutn millkaln matt fäir pa storsjäglä iblant JK. 
De vanktäs var uppsalvem [observersam] bäi 
sjägläbandä, i fall de behövdäs fäiräs pa de, u 
så fort dräg bli de igän JK. Särsk. förb. Fäir' 
äut spannä fran takä MK. — fir-stake s. m. bf. 
fäirsta•kän [nerfimingsstake] (vid ryssjor). -tåg 
s. fäirtug n., 'tåg att styra tjärspannet med, när 
man smörjer tak (körktaket)' MK. 

fime s. finnä, finn [ap.] m., 'gammalt gräs i ängs-
bottnen'. De jär så. mik ganunäl finn' i buttnän 
pa grasä, sått de trysar för äggi [hasar för lieeg-
gen] JK(U). Fyst så matt vör kåir där äut me n 
täu häckas halm u läss av där i vasti, u så sät-
täd vör da äld äi de, sått all finnä (gammält 
tårrt gras) u tynnä brannt upp me de samä JK. 

firning s. se fest-firning. 
fis (fes) s. fi.s, fäis m., bf. -n [fjärt]. [Um] drängän 
fylgäd a annu päikå, da blai ä fis i spelä [olåt i 
klaveret] JK(U). Dän sum far knäutn, han bläir 
fisn [se fis-strå]. Jfr blek-fis. -ask s. fi•sask le-
ken "bask", se d.o.]. -flacka s. fäisflackå f., bf. 
fi•sflacku. 1) 'skinnlapp, använd som sadel'. 2) 
'öknamn el. skällsord'. Va rännar de fisflacku 
där u stjärtar JK. -is s. fi•säis. Ränn fisäis (= ro 
pa ändn), [åka pa ändan på isen] MK. -strå s. 
fi•sstra.d 	uttr] dräg fis-strad = knuta om 
[draga strå; ett strå med ledknut, det andra 
utan]: dän sum far knäutn han bläir fisn MK. 
-ävel s. fi•sä•väl n. "knog, ävlan]. Så skall n skär 
hackälsä till dum, u så skall n sta u mal' till dum 
(kräki), sått ä jär a fisäväl, sum ä haitar iblant 
JK. -ävla v. fi•sti•vlä 'knoga, sträva]. De skall n 
ga u så fisävlä pa de väisä MK. 

fisa v. pr. fi•sar, sup. fis [ap.], [fjärta; skita]. Ta 
äut n (krakungän) nå; annas fisa n i förklä MK. 
Trastn hadd naug fis mi i kullu [i hjässan] MK. 

fisk s. fisk m. (o. koll.), bf. -än, pl. -ar. 1) [fisk]. 
Um Gud kund ställ vällaikän så, att de kund bläi 
sättning u så de blai någ fisk OL. Nårdn dräivar 
all fisk jär ifran JK. När ä hant så där pa la-
distäid [våren], att di fick äid ällar färskar fisk i 
a'i [ån] i räusår [ryssjor], da straik än äut pa 
När . . u så skudd ha färskar fisk JK. I Närs- 

. var de för flair härms ar sen, sum di fick 
mik fisk . . da talt di um, de gamblä, att de kåm 
än gubb än ladi [vår] ifran sjoan u gick mitt i 
a'i u upp i möiri, u ättar dän dag, så blai de int 
någ fisk JK. När de nätar, modar mik fisk "när 
det är mycket spindelnät på jorden, bådar myc-
ket fisk] JK(U). När n har bröi u fisk, svälta n 
int ihel (ordspr.) JK(U). De jär a gammält ord- 
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språk um gåttlänningar, att di livvd bäi pärår 
[potatis] u fisk u fisk u pärår JK(U). Kvickar 
sum än fisk [om en liten pojke] JK. 2) [en fisk-
formad svulst]. Än langar, hardar knöl, sum 
rännar upp pa kruppän; så skäräs där yvar pa 
kårs: "Ja skärar, ja skärar". — "Va skärar däu 
ättar?" — "Ja skärar fiskän äut" (svulsten kal-
las för fisken) JK. 3) [pl.] fiskar, [stjärnbil-
den]. När de sto mang fiskar ätta si äi någu vi-
kå, da blai de väl [mycket] strämming u fisk, 
bräukt n sägä [när det stod många "fiskar" 
( = fiskarnas stjärnbild i gamla almanackan) . . ] 
JK(U). Fiskar jär säks, träi i var rad. Daim 
bräukt u de gamblä fiskagubbar kunn säi pa um 
netnar, mik klucku var, allt ättar sum di var 
haugt el. lagt pa himln JK(U). Jfr berg-, fjäll-, 
fäng-, hus-, lek-, lut-, notning-, rov-, tionde- och 
väll-fisk. -art s. fiskart. De haitar u• vassbäuk, 
int sam fiskart sum strämming JK. -ask s. fisk-
ask m., bf. -än, pl. -ar [spånask att ha fisk till 
matsäck i]. Större ask av träi till ha fisk äi, me 
luk sum gar ner kring askän MK. Arbetskalar u 
böindnar . . glaid pa rak [drivfiske] kväld ätta 
kväld, börr me n stäurar fiskask fullar av färs-
kar strämming äutn någän bröbit till JK. Kvinn-
fålld hadd matpusn i årning me n stump bröi äi 
u än ask strämming ällar fiskaskän me sträm-
ming u kyt äi u smöraskän me smör äi JK. 
-askilock s. fiskasklu•k n., bf. -ä [lock på. fiskas-
ken]. -ben s. fiskbain n. När n jär fisldausar, så 
bräuka n sägä, att n int har a fiskbain än gang 
JK. -bleka s. fiskblikå JK(U), [lugn, blickstilla 
fläck på sjön, där det är bubblor på vattnet; där 
brukar vara en "lekströmmingsstack"]. -bröd s. 
fiskbro, -bröl n., 'bröddeg med fisk och fläsk 
i' (= ugnstrull). Fiskbröi ällar påstaiå; ja har 
hårt ungstrull u'. Fiskbröi bakäs av vanlir bröi-
daig, sum läggäs fisk äi (strämming) u kyt me 
iblant, u bakäs ihop i ungn'n sum vanlit bröi JK. 
-bulle s. pl. fiskbullar JK(U), [bullar av korn el. 
vetemjöl med ilagda fiskbitar; kokas som 
kroppkakor]. -båt s. se fiske-båt. -dag s. pl. fisk-
dagar [då solen står i fiskarnas stjärnbild 
GOB]. Fiskdagar da vill di gänn äut u sättä 
MK. -doppe s. fiskduppä, -dupp [ap.] m., bf. 
-än, 'fisksås'. Nå jär fiskduppän släut OL. Jär 
iss' fiskdupp da? OL. -fjäl s. ilskt jä•l ute.] 
"gung fiskfjäl" singädäs när n sat u gungäd pa 
a bred yvar n lissbalkä. [Jfr P. A. Säve, God. 
lekar, nr 77 B.] -fjäll s. fiskfjäll f., pl. (?) fisk-
f jäldar MK, -fjällar HG. Ja fick a fiskfjäll pa 
nasar; ha blänkäd så mik, att . . MK. Ain fisk-
fjäll MK. De jä så mik fiskfjäldar pa gani MK. 
-fänge s. fiskfäygä n. [fiskfångst]. F., sum ja 
hadd fat, kan L. giss va ja hadd de äi? -föda v. 
fiskföid [ap.] 	[skaffa fisk till föda]. Emil 
han har mästn fiskföid uss i summar (försett 

med fisk) MK. De har int blitt någänting sträm-
ming hall summan, så att fiskrar har int kunnt 
fiskföid si själv än gang JK. Gåttlänningar fisk-
föidäd si självä u flair därtill JK. -gjusa s. f. pl. 
fiskgjausår [fiskmås]. Äut i Lau, där jär vör 
släik fiskgjausår MK. Vör sum jär sånn fisk-
gjausår, sum jetar upp minst en val färskar 
strämming för dagän JK. -grum s. fiskgru•tn, 
'inmätet'. -grums s. fiskgrums n. [innanmäte i 
torsk o. fjällfisk; fiskavfall]. -gryta s. fiskgröitå 
f. [gryta, vari man kokar fisk]. -gubbe s. pl. fisk-
gubbar [fiskare]. De gamblä van' fiskgubbar JK. 
-härt s. fiskhärt m. Än läitn fiskhärt, 'en mindre 
samling fisk' MK. -korge s. fiskkårgä m. [Se 
ill.] -krycka s. f. pl. fisk-kryckår JK, 'tvestjär-
tar'. En gang läggd [n] si ti siv äut pa Skarphål-
män pa släku [tången], män där fick än int ro 
ti siv fö(r) fisk-kryckår JK. -kär s. fiskkär n., 
pl. =, bf. -i JK [laggkärl för insaltning av fisk]. 
-kätta s. fisk-kättå f., bf. -u, 'fisktråg'. Så gynt 
vörr pluck upp tåskän ör barn äi a fisk-kättå 
När da fisk-kättu var smäck full, sum gar n trät- 
ti valar strämming äi 	JK. [Se ill.] -lass s. n. 
bf. fisklassä, pl. -lass. U så sen .. fa kåir iblant 
halv landä kring för ti bläi a me säin fisklass OL. 
-Iäke s. fisklä• kä m. [saltlake på fisk]. -lös a. 
fisklausar n. -laust, pl. -lausä, -lass [ap.]. Vör 
har vart fisklausä (äutn fisk) än langar täid nå 
JK. Vör jär så fisklaus pa När nå, sått vör kan 
int säg fisk MK. De var väl kanhänd int så. fisk-
laust jär äutför nå, um di kund fa söikä JK. 
-marr s. fiskmarr. De jär lagum fiskmarr, det 
blåser lagom för att hålla näten rediga på rak 
el. vid fastsättning MK. Så. blai vädrä bättar u 
bättar, sått ti släut, när vörr hadd fat sätt av, så 
blasäd ä lagum fiskmarr JK. [Jfr no. mar n., 
vind (Torp)]. -mes s. fiskmais [nätkasse att läg-
ga fisken i vid isnotfiske]. -mjölke s. fiskmjälkä 
el. -mjölkä JK(U). -näbba s. f. bf. fisknäbbu 
[huvud på mindre fisk, ss. strömming o. sill] 
JK(U). -pyngel s. fiskpyygäl m. [kasse e.d. med 
fisk i ?]. Han hadd n läitn svartar fiskpyngäl 
MK. -pärk s. fiskpärk m., bf. -än, pl. -ar [fisk-
sump]. Fjällfiskän, när n skudd ha han livnäs 
ti böin [staden] ällar ste u sälä, släpptäs alltut i 
pärkar ällar fiskpärkar, sum för de mäst var i 
färskvattn äi någ rinnäs vattndrag. Annas så har 
n fiskpärkar, sum jär hopslagnä av bredar me 
hul äi, sum liggar i sjoän ällar aar. Fiskpärkän 
skall lesäs [låsas], annas så kan någän stjäl fis-
kän ör n JK. -rom s. fiskräun JK(U). -sked s. 
f.bf. fiskskajdi, 'sked som begagnas för att skum-
ma med, när man kokar' (OL)MK. -skjuts s. pl. 
fisksjussar [skjuts som kör omkring o. säljer 
fisk]. När ä har vart sättning, så har flairfalduä 
fisksjussar kårt jär fö' bäi JK. -slag s. fiskslag 
n. [fisksort]. -soppa (-supa) s. fisksäupå f. Fisk- 
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säupå sum kokäs pa fisk, strämming för de mäs-
tä, bad färskar u saltar, u tå' sk däugar u• JK. 
Gubbän N. skudd ha fisksäupå, när n blai sjau- 
kar, annas så död'n, sägd n JK. -sort s. m. bf. 
fisksårtn. Ja kännar knafft till dän fisksårtn 
(tåbbis) JK. -spiärr s. fiskspjärr n., 'fena'. -stack 
s. fiskstack m., 'fiskstim'. När ja sättäd, träfft 
ja läik 'direkt] äi än fiskstack, sum strämmingän 
laikädä, sått ja fick sling' gäinäst JK. -stim s. 
fiskstim [fl.?], pl. -stimmar. -stimma s. fiskstim-
må f. [-stim]. -strand s. se fiske-strand. -strim s. 
fiskstri'm [n.?], 'fiskstim'. -ställning s. Dän 
stain'n har mästn fiskställning = skapnad s. en 
fisk MK. -sup s. m. bf. fisksupän 'sup som togs 
till fisken på bröllop, begravning, slåtteröl o.d.] 
JK(U). -såd s. fisksted m., bf. -n, 'fiskspad'. 
Fisksudn, vattnä sum fiskän kolas äi ällar jär 
koktar äi. Fisksud däugar ti dupp bröi u pärår 
äi JK. -tid s. se fiske-tid. -tranig a. fisktrcenur 
[smakande tranig av fisk]. S. at upp fäugln män 
sägd, att n var mik faitar, män smakt fisktranur 
sum lomän JK. -tur s. fisktäur m. [fiskelycka]. 
-år s. fiskar n., pl. =. Visst var ä dåli' fiskar 
iblant da sum nå JK. -äska s. fiskäskå f. (g1t) 
[fiskask]. 

fiska v. fiskä, fisk [ap.], pr. -ar, ipf. -äd. När n 
fiskar i aar, så skall n hald tyst sum myss, an-
nas så skräma n fiskän JK(U). Nå far n int täit 
[ofta] säi någän brandä, för di fiskar ål pa ann 
sätt JK. Så var de än stor dail av akabräukrar 
sum fiskädä (= idkade fiske) JK(U). — Gani . 
jär nöilitnä [nyfärgade] u sträivlitnä, u da bräu-
kar di hit fisk' så bra JK. Da fiskar int ganä 
sum ä skall JK. Bomullsganä fiskar bättar än 
läingan JK. — Fiska ["kasta smörgås" (lek)] 
JK(U). Fa stainar ti fiskä = kasta smörgåsar 
("simpar") på vattnet MK. 

fiskare s. fiskarä, fiskrä, bf. fiskan, pl. fiskrar, 
gen. fiskras. 1) [fiskare]. Han hadd int stort nå-
gät ann' hantvärk än var u jär fiskarä JK. J., än 
fatti fiskrä JK. N.J. . . jär väl ännu dän gam-
blästä u gevästä "duktigaste] fiskan JK. Att 
strandi ännu kund hald si ypi längar, att fiskrar 
kund förtjän si någ JK. De var sjutti inskriv-
nä fiskrar, sum äiktäd raksättning bäi Nabbu 
[på 1860-70 t.] JK. All de gamblä fiskras sy-
nar u sårkar har int lust ti bräuk strandi JK. 2) 
[stjärnbilden Fiskarna]. Fiskrar, träi stjännår, 
sum sitar ätta si u sum ja har stöir' älla siglä 
mang gangar ättar mörk haustnetar, när n har 
siglä i land ifran raki. De gamblä van fiskgub-
bar . . kund säi pa fiskrar ällar stjännår va mik 
klucku kund var pa nati JK. Jfr lax-fiskare. 
-gubbe s. fiskarägubb [ag.] m., pl. fiskrägubbar 
JK; fiskagubbar JK(U). "Karg-ungar" har ja 
hårt än gammäl fiskarägubb sägt än gang JK. 
Gamblä fiskrägubbar kund säi pa stjännår, mik 

klucku var JK(U). -kärling s. f. pl. fiskräkäl-
liygar [fiskarhustru]. För någrä ar sinä så var 
de a par fiskräkällingar jär ifran Lau, sum fyl-
gäd me säin gubbar äut pa sjöän a nat JK. -lek 
s. m. bf. fiskrälaikän JK(U), [pantlek, då man 
läste:] "Ja fiskar, ja fiskar i härrans räikä" . . 
[ete.] "När ja sär släpp, så skall ärr [ni] haldä, 
u när ja sär håll, så skall ärr släppä". [Se P. A. 
Säve Gotl. lekar, nr 151]. 

fiske s. n. bf. fiskä JK. [Ordet förekommer eljes 
blott i sms.]. Jfr lax-, strömming- o. ål-fiske. -båt 
s. fiskbat 	m., pl. -ar "mindre fiskebåt för en 
el. högst två man; = torsk-båt; jfr stor-båt]. 
Någän gang nyttäs de fåck me pa fiskbatar, 
män för de mäst ätt sjägäl börrä [bara] JK. Fisk-
batar . . nyttäs ti sätt fast me bäi landä, fö de 
mäst till tåskbaitä, u till ro pa tåskän me, u ti 
sätt nät me, u när n skall kast anglår, u me sna-
rår pa vintan, u när n skall dräg not el. landtaug, 
så bigangnar n u fiskbat JK. I sundäs var ja ner 
bäi Nabbu u snod' [vände] fiskbatn JK. Ja, de 
sma fiskbatar . . di jär så oskaplit valt' [ranka], 
sumli av dum, så di tular aldri a grand JK. Ja n 
gläidar u äut en (1) man me n fiskbat u räkar 
[på drivfiske] JK. -båt(s)doning s. pl. fiskba•ts-, 
fiskba•tdåuniogar [segel, mast, spri m.m.]. Ja 
var ner bäi Nabbu u to varå pa fiskbatdoningar 
u tårkäd gani JK. -båtsisegel s. n. bf. fiskba•ts-
jä•glä. Da to ja u sättäd fiskbatssjäglä till JK. 
-båttvrång s. f. pl. fiskba•träygar 'spant i en fis-
kebåt]. -båtlår s. pl. fiskbatarar JK. [-åror]. 
-garn s. fiskgan. Ti fa fiskgan ällar strämming-
gan . . i årning var de stöist arbetä u to dän mäst 
täidn JK. Jfr brud s. o. slinga. -lycka s. fisklyckå 
f. [tur med fisket]. Han har go fisklyckå ällar 
(fisk-) täur JK. Gräl u tretår um fiskaräi u fisk-
vattn flöir fiskän förä, u förstöirar fisklycku 
JK(U). -läge s. fisklii•gä n., pl. bf. -i. Där bäi de 
fisklägi ällar fisklägri (Nabbu u Djaupdöi) jär 
de int mang sum sättas nå JK. Ner bäi strandar 
ällar fisklägi hadd ä vart a faslit gär' ti bärg all 
batar (i stormen) JK. -läger s. fisklä•gar n., pl. 
bf. 	'fiskeläge]. Lauboars stöist strand el. 
fisklägar jär Nabbu JK. -redskap s. fiskraid- 
skap n., bf. -ä, pl. =; bf. fiskraidskapi 	- 
Notar jär de döirastä fiskraidskapä JK. När di 
lägd flade (ryssjor)] olaglit, .. så to afogdar 
fiskraidskapi ällar räusår JK. "Flundrenät] jär 
ätt me de värst fiskraidskap ti raid upp JK. -resa 
s. f. bf. fiskraisu [fisketur]. Sinä [sedan] så hadd 
fälld mik rolit at de där fiskraisu, fö'stas JK. 
-strand s. fiskstrand f., pl. -ar [ung. = fiskeläge]. 
Så var de n upplänning sum kård till fiskstrand 
u skudd kaup strämming JK. Vör hadd vart bäi 
fiskstrand MK. Bi fiskstrandar inri' i vikän jär 
de äutlägt si än rand me stäurlag stam n ifran 
vattnkantn u äut än 4-9 änar [alnar] i vattnä 
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OL. -tid s. m. bf. fisktäidn, pl. -täidar [tid då det 
är lämpligt att fiska, är god tillgång på fisk]. De 
var i dän gamblä go fisktäidn, sum bad rädd u 
orädd fiskrar fick fisk JK. Förr i dän go fisk-
täidn, da kund n börr [bara] putt gani äut, så 
hadd n dum full av strämming JK. Nå iss dåliä 
fisktäidar far sälln någän någu badäid JK. 
-vatten s. fiskvattn n., bf. -ä. Alskboar fick fisk-
vattn bäi Laushålmar JK. Jårdaigrar fick fisk-
vann, daim sum gränsäd me säin aigår mot ai 
[ån] JK(U). 

fiskeri s. fiskaräi, fiskäräi n., bf. fiskaräiä, fisk-
räiä [fiske]. Me fiskaräiä gar de knalt u mang 
gangar mik sämmar (än förr) JK. Sått de skall 
ske a stort undar, um fiskräiä skall kumm igän 
sum förr JK. När di kummar ti tret u grälä um 
fiskaräiä i Närk-ai {Närs-ån], da bläir de int 
någ fisk där pa n täid JK(U). Jårdbräukä lau-
näd si bättar än fiskaräiä JK. Ja har set de där 
fiskaräiä, u ja kan int ann' minnäs, än de haitar 
"bautä" JK. Ti fangä hallar (= allas) de jär 
läikväl rolit fiskaräi de [om fågelfångst med 
snaror] MK. Jfr höst-, lax-, lådigs- och vrak-
fiskeri. 

fiskig a. n. fiskut [gott om fisk]. I mårräs så var 
de ret fiskut bäi strandi JK. Pa summatäid så 
jär de världiän så, att ä int vill bläi någänting 
strämming när ä jär blikt [lugnt] . . pa all gan, 
um ä änd jä gutt um strämming ällar fiskut JK. 

fitta s. fitta' f., bf. -u. 1) [könsorgan på kvinnor o. 
djurhonor]. Soi jär täidu ällar galtgali, för ha 
jär sulli u raud (i föidsli ällar fittu) JK. 2) 
[BildI.] a) [trasa, som lägges på borrhålet, när 
man borrar gråsten]. Da slar n vattn i hulä u 
svaipar kring bum a traså (sum kalläs för fittu) 
sum liggar pa stam n u kring burn, för int vattnä 
u mörju . . skall stritt upp i augu JK. b) [feg 
människa]. Prästn i dän vägän, de jä rakt a fittå 
ti lägg frära pa någä [befrämja något] JK. 

fiffla v. fittlä, pr. fittlar, 'springa och ha med all-
ting att sköta, utan att det blir något av ändå'. 
Däu rännar börr [bara] u fittlar hall dagar, u de 
bläir aldri a grand av de läik'väl (ordet är säll-
synt) JK. Jfr fattla v. 

fjolla s. fjållå MK f. [fjollig kvinna]. 
fjollig a. fjållur, fjållu, f. -u, n. -ut, pl. -uä [halv-

tokig, fnoskig]. Kum häit, mamma, skall a fa säi 
någä; han matt var fjållur u int riktut ldokar 
JK. Gubbän F.B. . . de var armas än duktu 
gubbä, män han var läit fjållu iblant, när n blai 
argar u så än var läit druckän JK. Han jär fjål-
lur i hudä, el. hud' [huvudet] jär fjållut JK(U). 
Ja um än skudd ga u var laisn . . u grubblä 
da skudd n inn'n kårt bläi fjållu u vimläkantu u 
hallga1n JK. Jär hundn fjållur da? MK. Di har 
jå vart fjålluä till hald bryllaup u gift si jär i Lau 
i ar jå! JK. Di pastar . . att . . vickän kal sum 

hälst . . kan fa kvinnfålk ti bläi fjållu ätta si JK. 
När vör kåm in i mass, så blai de rakt fjållut äl-
lar hallfjållut till bläi ovädar me stårm u äur u 
kyld i nårdn JK. De jär så fjållut i läivä (ma-
gen) för mi JK(U). Jfr halv- o. små-fjollig. 

fjolling s. fjålling m. [tok]. Ällar de jär någän 
fjålling, sum hittar pa u sär, att ä gar ti gläid ti 
Mars el. må' n'n JK. 

fjor adv. fjåurd, fjåur [förra året]. Bär [bara] de 
int jär mack i roti pa de (kånnä), såsum de var 
bi bitväis i fjor u ännu någlä år tillbakas OL. Da 
bläir de mik sämmar för uss i år än i fjor OL. 
Sin fjord, sedan i fjor JK. Vör gynt pa dej fjord 
förrar (byggä) JK. I fjord vinträs (sumräs, ladis) 
JK. Ja tror int vör hadd någän sånnar varmar 
dag i fjord sumräs JK. Gal' var ä i fjord haustäs 
ti var kallt u svalt, män de jär ännu värr' i haust 
JK. Ja har int vart där ner sin i fjord haustäs JK. 
I fjord vinträs u ladis förtjänt vör a par träi kro-
når dagän me fastgaltn JK. -föl s. fjåurdfrl n., 
'årsgammalt föl'. -gammal a. fjåurdgammäl. 
Häusi ha vör hall smäcknäs full' av fodar . . u 
änd' än lagli stäurar fjordgammäl halmstack 
äutförä JK. -garn s. fjåurdga•n n., '1 år gam-
malt' {fiskegarn]. -gimmer s. fjåurdgimbar f. 
[tacka född i fjor]. -kalv s. m. pl. f jåurdkal-
var [kalv född i fjor]. Vör har täu kalvar ner 
äi ängä: fjordkalvar, int årskalvar i [inte]; di 
star inn' di MK. -slinga s. f. bf. fjordslingu OL. 
[fiskegam, bundet i fjor]. Mäin de fjordslingu 
dän bant vörr nuck nägglagä [i trängsta lag] OL. 
-år s. n. bf. fjåurda•rä. De var än go sak, fjord-
arä hadd mässi, att de var gutt um strämming 
i sumräs JK. Fjordaräs stor' tårkä JK. 

fjorton räkn. fjåurtn. Äutmärkt vackat ha de vart 
nå än fjortn dagar JK. En åt fjortn dagar [8-14 
dagar] JK. Fjortn dagar i dag tyckt ja de var för 
vackat vädar ti sit undar tak JK. Fjortn dagar i 
sundäs JK. 

fjortonde räkn. [ffflurtndä], f. (självst.) (de) 
fjortndå. Var fjortn dag MK. 

fjun s. fjäun MK n. [fint dun (på fåglar)]. 
fjäder s. fjädar n. (o. koll.), bf. fjä•drä, pl. f jä.-
dar, fjädrar, bf. fjä•dri, fjädrar. 1) [fågelfjä-
der]. Där ättar tar dän dåktam . . fram a flaskå 
u så a fjädar u så sträikar n pa de gastgripnä 
ställä me fjädrä OL. Grabräun me någ väit fjä-
dar i vängar JK. Hannar . . har lang fjädar pa 
halsn JK. När vör kåra ti säl pa dum (gässen), 
så. däugäd di intä, för di var för pinnuä, d.v.s. 
fjädri var int äutvaksnä sum di skuddä JK. 
Fjädri kummar äut pa de rainskäumä MK. 
[Knä-karpen] . . jär tunnar u letar sum fjädar 
JK. De skoar . . di jär Jet' [lätta] sum fjädar OL. 
Fäll fjädrar {fälla modet] JK(U). 2) m., bf. -an 
[fjäder (i vagn etc.)]. Var u en bond jär aigar 
um än bra lastvangn me fjädrar undar JK. De 
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jär sträiv fjädrar pa vangnän MK. För täu styc-
kän jär fjädrar mästn för stäivä (= om bara två 
stycken sitta i vagnen, så är det för liten tyngd 
för fjädrame) MK. Fjädan jä fö slakar MK. 
Mäin klucku ha saktar si, för de jär sånnar le-
nar fjädar äi OL. Jfr fågel-, gås-, ligg-, slag-
och tvär-fjäder. -blad s. fjädablad JK(U), [stål-
blad i vagnsfjädrar]. -dyna s. fjä•dadöinå [-bol-
ster]. -fylld p.a. pl. fjä•darfylldä [om bolstrar]. 
-harv s. pl. fjä•daharvar. -harva v. fjä•daharvä, 
pr. -harva(r). Där fjädaharva n (fjäderharvar 
han), u där sletharva n MK. -harvel s. fjädar-
harväl m. [fjäderharv]. -härdsel s. fjädahärrsl 
JK(U), [härdning av stålfjädrar o.d.]. -pinna s. 
fjä•dapinnå f., pl. -år [skrivpenna av gåsfjäder]. 
Läil A. ha skrivbok nå u så a gaspinnå älla fjä-
dapinnå  ti skriv me JK. Vör sum sårkar var 
ränd langsat strandi u pluckäd fjädapinnår [ef-
ter tamgäss] JK. -vagn s. fjä•dar-, fjä•davagn 
[vagn med fjädrar under karmen]. När di gyn-
nar kumm kåimäs däit me sletkalgråitn .., int 
pa säin gamblä skvackävangnar sum förr, äutn 
pa säin hygght måläd' fjädar- ällar lastvangnar 
OL. -ving s. fjä•davägg f., bf. -i, pl. -ar [(gås)-
vinge som användes att finsopa med]. 

fjädra v. refl. pres. fjädrar si JK, ipf. fjä•dräd si. 
Ullsaksar . . fjädrar si i bugän JK. Mäin täish 
'a fjädräd si lissum läitä, för 'a jär bundi hi jop 
[ihop] (citat) JK. 

fjäl s. fjäl f., bf. -i, pl. -ar, 'korta 31/2  alns (om-
kring) bräder el. 4-5 alnar på en vagn för lass' 
[lösa bräder, ibland dubbla med "narar" på, att 
lägga i bottnen och ställas vid sidorna på en ar-
betsvagn, vid t. ex. gödselkörning]. Ta u lägg pa 
a fjäl till pa vangn'n JK. Lägg fjälar pa kälkar 
JK. Att n hadd n karm' pa dain [den ena] 
vangn'n u fjälar pa dän andrä OL. Så lägd n än 
träi fäir bredar ällar fjälar där upp-pa [på lin-
rötan] JK. — Spring fjäl [hoppa bräde] MK. 
Sumli gungäd fjäl u sumli springäd fjäl JK. Jfr 
bak-, fisk-, fram-, gödsel-, häck-, långsteg-, si-
do-, under- och vagns-fjäl. -katt s. pl. fjälkartar 
[narar, som äro spikade på vagnsfjälar; se bild 
vid fjäl-vagn]. -stege s. fjä•lsti•gä m., pl. -ar 
[dubbel sido-"fjäl" i vagn]. Han star alltut pa 
hygrä säidu u bistar av täu hopspäiknä fjälar 
MK. -vagn s. fjälvagn m., 'med lösa sidostyc-
ken' [se ill.] När n kåkar ste u plögar, sum än 
fö de måst ha fjälvangn JK. 

fjäll s. fjäll f., pl. -ar JK. Ain fjäll [ett fjäll] MK. 
Strämmingän skall skylläs väl, sått fjällar kum-
mar bra av än [till bete] JK. De var tunt sum 
fjäll (om skare på isen) MK. Ha skärd någ bröi-
skäivar, di var tunn sum fjäll OL. Jfr fisk-
fjäll. -fisk s. fjällfisk m., bf. -än [sik, id, abborre, 
gädda]. I Lausmöir förr n ha blai äutdäilci, så 
var de gutt um fjällfisk, gäddår u abburar i träs- 

kl JK(U). Fjällfiskän, när n sk.udd ha han liv-
näs ti böin [staden] . . släpptäs alltut i pärkar 
[sumpar] JK. Väl [mycket] fisk, bad strämming 
u tåsk u fjällfisk blai de, män de blai int någän 
ting betalt för fiskin JK. Än langar täid nå i flair 
ar så har de aldri blitt någ fjällfisk . . jär langs 
at landä u bäi Laushålmar me notdrägning, så 
sum de blai förr JK. Så skall n ha någ fjällfisk 
(till begravningen) OL. -fiskeri s. n.bf. f jällfis-
kräiä. De var mik dålit me fjällfiskräiä i Närk-
väiki me än langar täid. Ja, sått notdrägnings-
fjällfiskräiä var mästn rakt bårtlägt JK. 

fjälla v. fjällä, pass. -är JK(U), [ta fjällen av 
fisk]. Dän sårtns fjällfisk sum bihövar fjälläs 
jär: äid u abbur; gäddår u säik fjälläs intä 
JK(U). 

fjällig a. fjällur, pl. -uä. Abbum han va så fjällur 
MK. Himln jär fjällur, de modar väl [mycket] 
fisk, haitar de. Ja, än bräukar säg så, när luftn 
ällar molni pa himln säir fjälluä äut i lungt vac-
kat vädar JK. 

fjär adv. [blott i sms.]: -häst s. m. bf. fjä•rhästn 
[den häst, som drar på höger sida]. -russ s. n. bf. 
fjär-russä [= föreg.]. -sida s. f. bf. fjärsäidu 
'frånsidan höger', [sidan längst från körsvennen, 
som går till vänster]. De stöist russä drägar all- 
tut pa fjärsäidu (gammält) JK. Nä nemarussä 
drog pa fjärsäidu, da jä de Västbol da, (da va 
dä Västerby-011e s. var äut u kåirdä) MK. Jfr 
nämar-sida. -stut s. m. bf. fjärstäutn JK(U), 
[högeroxen]. 

fjärde räkn. fjä•rdä, fjärd [ap.], f. Isjälvst.] (de) 
fjä•rdå, n. fjä•rd(ä). De jär nå dän fjärd sårkän 
ha har fat. — Jär de nå dän fjärdä? JK. Han 
hadd träi styckän (tråjår); de fjärdå MK. Jfr 
halv-fjärde. -dag s. m. bf. fjä•rda•gän 
Fjärdagän jaul JK. Fjärdagän kväld [4 d. jul] 
JK. Fjärdagän, fjärd dagän MK. -del s. fjä•rn- 
dail m., bf. fjä•rdailn, fjä•rndailn, pl. fjä•rndai- 
lar. Ha (gasålju) jär int fjärdailn i värd', än när 
a jä nöi MK. Att n to u skärd ör kanhänd fjär- 
dailn av läinä OL [se skott s. 2]. Fjärdailn av 
gräisn kummar ja till säl' jär haimä, sått um Är 
vill kaup halv älla fjämdailn älla träi fjärndai- 
lar, så kan Är fa JK. 	[Spec.: fjärdedels hem- 
man]. S.O. var bond bäi S. u va aigar um än 
fjärndails gard där JK. Mårmår jär u så . . än 
retar bror till .., di radäd halv gardn bäi A., 
sum jär en fjämdails gard JK. I hans bandom så 
sad [sådde] n fjämdails bond' bäi K. höigst en 
laup kånn JK. Var u en far släkå ättar sum än 
har stort ällar läit hämmän till: har än en fjäm-
dail, så. far han dubbält så mik sum dän sum 
har en åtndail JK. -lott s. m. bf. fjä•rdlåttn. De 
styck, sum vör nå har gynt plög pa, . . de har 
ja fjärdlåttn äi JK. Vör har hackälsämaskin; 
vör har fjärdlåttn äi än JK. 
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fjärding s. fjä•riyg m., bf. -än [1-4 tunna]. Ha 
skudd salt upp än fjäring för mi, u da gick bär 
[bara] 7 valar däit, nå gar dä tjugå [ty ström-
mingen var större förr] MK. Han (tåskän) kus-
tar . . 5 kr. fjäringän . . u de gar för de mäst 
5-6 stäigar [tjog] i fjäringän JK. Så kaupt ja 
än fjäring sild pa laudäskväldn JK. Vör skudd 
ta n fjäring lambkyt in me uss JK. Fjäringän jär 
avdrickän :[utdrucken], sått nå jär n tornar JK. 
Jfr sill- och smör-fjärding. -siman s. fjä•riosman 
m., pl. fjäringsmännar JK(U). Så har di (läns-
männar) drängar unda si, en i var sokän, sum 
haltar fjäringsmann'n JK. -stock s. m. bf. fjä•-
riystuckän [milstolpe el. 14-milsstolpe]. Nä ja 
hannt fjäringsstuckän, da kåm allt prästn kåk-
näs JK. -väg s. fjä•riygs-, fjä•rivsvä.g [14 mil]. 
Da jär ä ti knog i väg än fäm fjäringsväg ti 
Stangä JK. 

fjäril s.-  fjä•davall m., pl. fjä•da(r)vallar. De var n 
vackar fjädavall OL. Fjädarvallar jär framm' i 
dag JK. 

fjärmast a. superl. best. fjärmästä. Di bläir . . när 
pa fyst glåimdä bad av säin nemästä u fjärmästä 
[släktingar] JK. 

fjärran adv. fjärrn JK. Bad' [både] fran när u 
fjärrn JK [riksspr.]. 

fjäs s. fjäs n. Män någ fjäsk u fjäs me bordställ 
u blåmmår pa borä u salvetar [servetter] u 
slikt . . nal! JK. Int någ fäin kledar u int någ 
fäin vangnar u int någ fjäsk u fjäs JK. 

fjäsa v. fjäsä, p. pf. fjä•sn. Nai, de blai ingän 
fjäsn me dän tu dn JK. 

fjäsk s. fjäsk n. Ex. se fjäs. 
fjäska v. fjäs 'cä, ipf. -äd JK(U). Ga u fjäskä u 
fjantä. Ha gick u fjäskäd u fjantäd för n, för att 
n skudd tyck um na JK(U). 

fjätter (fjätare) s. fjä•tarä, fjä•trä m., bf. fjä•tan, 
pl. fjä•trar 'de träbitar, som hålla kälkmedama 
och "flötena" ihop eller slädmedama och "flö-
ten" och bottnen ihop'. Fjätrar, sum var av ai-
kä, di sat äiglyggnä i maidar, täu i var maid u 
var väll n tåll fjortn tum haugä u än träi fäir 
tum braidä u umkring a par tum tjåckä . . di 
gick upp iginum flaut me än tapp JK. Ta u gär 
än nöiar fjätarä för mi i dän kälkän, för dain 
fjätan har gat av JK. — Jfr björk-, knäpp- och 
kälk-fjätter. 

fjättra s. fjälrå f., bf. -u, pl. -år [ej översatt — jfr 
GOB]. Jfr knäpp-fjättra. 

flabb s. flabb m., 'en som talar stort o. brett och 
är talträngd och ohövlig'. Nå skall n fa håir pa 
dän flabbän igän. När de [han] kummar, de jär 
såsum än stäurar flabb JK. 

flack s. flack n. 1) [glapp]. De var sånt flack i 
skaklar, att män i sto i skaklar, när de gick um-
kring MK. Jiss, vick a flack iss langvitn Iskäft-
stången] har i tungu! (langvitn jär för tunnar) 

MK. Tain'n har för mik flack pa nåli [på spinn-
rock] JK. 2) [flackande, spring]. Ätt faslit flack 
de jär äut u in iginum durar MK. 3) [flor?] Fäi 
Jak å  sag kungsfräui u ha hadd flack för augu 
MK. Jfr tälle-flack. 

flack a. n. flakt el. flackt [långgrunt] JK(U). 
flacka v. flack [ap.], pr. -ar, ipf. flackädä, -äd, 
sup. flack [ap.]. 1) [glappa]. Skoän flackar. 
Kanst u int knöit till n da? MK. Flackar tulln? 
[ärtullen] MK. Lagrä i maskin'n jär slitä, sått 
de flackar upp u ner JK(U). 2) [slänga, fladdra, 
guppa]. De där matta! Bär [bara] n kummar 
imot na, da flackar ha upp MK. Gaitbuckän . 
ruskäd pa skalln, sått skäggä flackädä JK. Da 
hadd prostgubbän så rolit at ä, så att n kund 
le, så att läivä [magen] flackäd för n JK. 3) 
[färdas, flacka omkring]. Han har flack kring 
u tjänt [tjänat dräng] JK. 

flackig a. flackur, f. flacku, pl. -uä JK [glapp; 
som sitter löst]. De lesningi [låsningen] skall 
skäräs upp; ha jär flacku MK. När di bläir för 
mik slitnä u flackuä [om "bussar" i spinnrocks-
ten] JK. 

flackra v. se flakra v. 
fladdra v. fladdrä, pr. fladdrar. Hingstn kum-
mar äut ör stalln . . me krum pa nackän u de 
stor lang mani fladdrar JK. Läinä [fiskegarnet] 
de liggar nå lauslit u fladdrar i vattnä JK. 

flade s.1 fladä JK(U) m., bf. fladn [grund vat-
tensamling med jämn botten; större grunt om-
råde i träsk; översvämmat grunt parti av en 
åstrand]. Fladn el. flavattn =-- grunt vatten 
MK. Jfr flå-vatten. 

flade s.2 flcedä m., bf. fla•cln, pl. fladar JK(U), 
'stort vetebröd som begagnades i kalas och 
hälst bröllop, sum Kunmädru Ikån-mädra] 
skudd ha ti sänningar mässi (ust u fladä)'. 
Kunmädru skudd bak fladn u staikustn . . u 
de skudd bräudfrämju skärä; de skudd skickäs 
ikring pa ätt fat MK. Fladn var fullt äut så 
stäur sum fäir andrä kakår; kunmädru bakäd 
fladn; bruttbondn skärd fladn MK. Pa främst 
borä ällar . de sum bräudfålki sat bäi, där var 
än stäurar ust u så a stäur kakå, sum halt fla-
dä, de var kunmädrus sänningar JK. Ustn u 
fladn skudd bruttbondn skärä, u de skudd räck 
hall lagä kring JK. Mor talt um att i dän ung-
nän var bak' si [bakat] mang fladar JK(U). — 
flad-fat s. fladfat n. [stort tennfat att lägga 
"fladen" på] JK(U). De var tinfat, sum var 
så stor u väld, att; ja Astu Nils han hadd ätt, 
u de var atminstn am n än [aln] tvärs yvar MK. 
-kaka s. f. bf. fla•dka•ku, de var a stäur kakå, 
sum var hältn så stäur sum fladn, u ha skudd 
var', ifall fladn gick me [gick åt], att de var 
stort lag MK. -skura s. fla•dsku'rå f. [brödspa-
de att sätta in fladen i ugnen med]. De skudd 
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a apartu fladskurå. till, u ha var så stäur sum 
dän stöist bunnbuttn [botten i ett bryggkar] 
MK. 

flaga s. fia.  gå f., 'en tunn flisa'. De jär bär a 
flagå igän t. ex. av en hästsko MK. Gi mi än 
stam, börr [bara] a läiti tunn flagå. Ja far a 
läiti tunn flagå brö av di JK. Syn. flasa s. Jfr 
hästsko-flaga. 

flagen a. flagän, f. -i, pl. fla•gnä 'hudlös; ofjäd-
rad, naken; när huden el. skinnet är avflått el. 
avtaget av kreatur; när barken är avtagen av 
träd; en som går med sönderrivna kläder, så att 
skinnet syns igenom'. Dän fäugälungän jär hail 
flagän u har int någ fjädar pa si ännu. Däu 
rännar äut' i kyldi hail flagän u hallnakän; 
matt du änd ide pa di någ vät jä JK. Vaim de 
jär sum har gat ste u flat barkän av dän talln, 
sått han star där hall flagän JK. Förrästn så 
har int iss [den här] sväinsårtn någän ting bys- 
tar [borst] pa si, äutn jär när pa hail flagnä 
thårlösa] JK. Di var hall flagnä pa ladingar 
tom får som hade skabb] JK. Jäldut ont i baini 
har ja hatt . . di blai hall ra [rå] u flagnä, sått 
mästn blodn rannt um dum JK. Jfr av-, halv-
och huvud-flagen. 

flagg s. flagg m., pl. -ar. 1) [liten vimpel som 
markerar utsatta fiskegarns läge]. Pa käppän 
av va& bräuka n ha än läitn flagg pa ändn, 
sått han söins langt [se vårde s.] JK. 2) 'fana'. 

flagga s. flaggå f., bf. -u [fana]. I dag har de väl 
vart haugtäid i böin [staden] .. u så inväigning 
av nöi' svänsk' flaggu JK. — flagg-lina s. flagg-
läinå. De var a sånt klaint tug; de var bra till 
flaggläinå OL. 

flagga v.1 flaggä, flagg [ap.], pr. -ar, sup. flagg 
Nix], [vara yr, flänga, "flaxa" omkring]. 
Flagg' u gräinä, rasa, vara ostadig, yr o. vild 
MK. Ras u flaggä upp' afistans MK. Ränn u 
flagg äut i snåiän = traskä, så di bläir vatä 
o.d. MK. Däu glin int någ ann än flaggar hail 
dagar iginum JK. Nå hart du vart äut u flagg 
hall dagän, sått nå fat u var innä JK. — flagg- 
bytta s. flaggbyttå f., 'yrhätta'. Däu jäst a flagg- 
byttå. Där kummar o [vår] flaggbyttu. Er jär 
någ flaggbyttår JK. Flaggbyttå, flaggstuck, 
flaggait, om flickebarn, som äro yra JK, MK. 
-get s. flagg-gait f., 'yr flicka'. -märr s. flaggmär 
f. = föreg. -stock s. flaggstuck [ml = föreg. 

flagga v.2 ipf. flaggäd [hava flaggan hissad]. 
Flaggäd gärd di u bäi skolår, förstas JK. Ingän 
kund kumm fran land u jälp dum, fastn di 
flaggäd me nöidflagg hail dagän JK. 

flaggig a. flaggur, f. -u, 'bångstyrig'. De jär fas-
lit va däu ännu jäst flaggu; kanst du int var 
still da? JK (endast om fruntimmer) MK. 

flak s. se is-flak. 
flake s. fla'kä, flak [ap.] m., bf. -än, pl. -ar 'ena  

sidan av ett hustak'; 'agen på ett tak': tjåckar 
el. tunnar flakä MK. Hall flakän = hall takytu 
pa am n säidå MK. Hail flakän pa spåntakä jär 
åidn [dålig] MK. Kvinnfålki läggar äi a nöit 
bänd' igän u så drägäs de upp pa drekti igän, 
u de haldäs så pa till en flak' jär i årning ällar 
ain säidå upp till ryktä [takåsen], sin så gynnäs 
de pa dann flakän pa sam väisä JK. Pa bakäst 
flakän pa takä JK(U), {baksidan av taket]. När 
fla.kar har kumm i hop pa ymsnä säidår, så 
skall de läggäs rykt' pa JK. Där de var foda-
tak, så var rykti u sumlistans flakar av [av-
blåsta i stormen] JK. 

flaker s. fla•kar n., bf. fla•krii, 'om folk som äro 
hastiga (haldu, flakru) och yra'. Däu jäst a fla-
kar; va rännar däu u flakrar ättar? Nå. kum-
mar o [vårt] flakrä äntligän haim jå JK. De var 
n stadur lungnar kal u var int någät sånt där 
flakar, sum issn Iden här] har vart JK. 

flakra v. fla•krä, pr. flakrar, ipf. fla•kräd, p.pr. 
fla•kränäs {flaxa, fladdra]. 1) 'om fåglar som 
fladdra med vingarne'. Krakungar kan int flaug 
ännu, äutn di kan börr [bara] flakrä JK. Gäss-
nar flakrar så mik pa gardn i dag; de modar 
stånn JK. Han'n [tuppen] flakräd u skräiädä 
JK(U). Flakrar me vängar [om en höna] JK(U). 
2) tom människor o. föremål]. Han flakrar u 
flaugar u flackar än häit u än däit JK(U). Va 
rännar du u flakrar ättar? Nå kummar du flak-
ränäs igän! JK. De blasar så oskaplit mikä, sått 
all ting ruskar, fladdrar u flakrar JK(U). Do-
kar, sjalar, hårä svaimar el. flakrar kring mi 
JK. — Flakrä si fram, gå o. slå med armarne 
MK. 

flakrig a. f. fla•kru [flaxig]. De päiku ha jär så 
flalcru u fläiru sum a galt JK. Jfr ut-flakrig. 

flamma v. flammä, pr. -ar, ipf. -äd. När . . soli 
kåm upp än bit, sått ä gärd ont i augu när n 
käikäd pa na .. da tyckt ja, att a så där flam-
mäd u huppäd JK. U så flammäd äldn upp 
mitt för skoglundn jär i Hallutt hagän JK. 
Stjännår flammar, de modar [bådar] blasvädar 
JK(U). 

flammig a. flammur, n. -ut. Flanunut töig = 
sum jär rosut u grant MK. 

flank s. flayk m., bf. -än, pl. -ar, 'sträcka', [(jord-) 
område]. De jär n föskräckli flank, sum jär bär 
ainä [bara ene] MK. T. bäi K. .. han hadd än 
storar flank ällar a baitning, sum haitar Ain-
hagän, sum var sån där grunn äusl jård, . . u 
de jä nå yppali akajård hall flankän, än fäm 
säks tunnland JK. De jär ådlä si [odlat] hail 
flankar, sum ha vart äutmärktar grannar aik-
skog förr JK. Flair de jär, bättar jär de, för 
störr bläir skalln [rävskallet], u störr flankar 
kan n fa pa en gang JK. Jfr jord-, skogs- o. 
åker-flank. 



flas 	 177 	 flatäska 

flas s.1 Nes n. 1) 'mjäll'. De jär sumbliä, sum 
har så mik flas i hudä, när di kämbar si, så har 
di kambän hail fullar av flas OL. Ullaku [ull-
åka] jär såsum någ flas, sum sitar ner i skinnä 
fö lambi JK. 2) 'avfallande hinna el. bit av en 
sten' MK. 

flas s.2 flas n. [ras, flängande]. De jär a flas a 
di; kanst du int var still da? JK. Ätt faslit flas 
u rigger MK. 

flasa s. fia'så f., pl. -år, 'tunn skiva på sten el.d.' 
Sma tunn flasår MK. U så var de någlä sma fla-
sår, sum hadd gat av stain'n JK. 

flasa v.1 flasä, pr. flasar [rasa, leka, klättra]. 
Flasä u rasä. (OL) MK. Flas u klätträ JK. Bani 
di laikar u flo r jär pa gardn, sått di jär hail 
öirä [yra] JK. Särsk. förb. Flas upp äi a stang 
[äntra upp i en stång] JK(U). Kledar, de halda 
n aldri, för han flasar upp all stans JK. Sårkar 
flasar upp äi träii MK. — flas-get s. flasgait f., 
'vildhjärna'. 

flasa v.2 flasä, pr. flasar, sup. flas [ap.]. [Refl.] 
Flasä si (OL)MK, "flaga sig] (t.ex. om skinnet; 
om stenar) MK. Tigli flasa si MK. Dän stain'n 
han har flas si av så mik ällar fall sundar så mi-
kä OL. 

flasig a.1 flasur, f. -u, n. -ut, pl. -uä, 'yr'. De jär 
n olyckli sårk ti var flasur; kledar, de halda n 
aldri, för han flasar upp all stans JK. De jär 
oskaplit va de päiku jär flasu; va de päikbanä 
jär flasut JK. Flasuä u flagguä, yra o. vilda s. 
rasar upp allstans, om barn MK. 

flasig a.2 flasur, f. -u [flagig]. Flasur stam; flasu 
äi ansiktä MK. 

flaska s.1 flaskå f., bf. -u, pl. -år. A flaskå bläck 
JK. A flaskå öl JK. U så hadd n a flaskå bränn-
väin mässi JK. Ka.ffiä sto pa borä u flasku i 
jamtä JK. Skaffafar säir ättar, att ä finns bränn- 
väin i flaskår 	flaskorna] JK. Jfr bläck-, 
brännvins-, di-, dropp-, liter-, lomme-, lukt-, 
mjölk-, smörj- o. vatten-flaska. 

flaska s.2 flaskå f., pl. -år, 'rader av takspån; den 
delen av spånen, som icke täckes av den ovan-
på liggande' MK. Så stor längd av spånar, sum 
kummar ti ligg i dagän, när spånar jär paspäik-
nä, t. ex. vör har lägt Käks tums flaskår, män de 
gar u an ti lägg fäm; da gar de mair spån till 
fö'stas. De finns därför läik mang flaskår, sum 
de finns radar pa spåntak MK. 

flat a. fkrtar, n. flatt, pl. flat [ap.], komp. fla•ta-
rä. 1) "plan, platt, jämnt utbredd]. De var dän 
[mått-vrången] sum bistämmäd fårmän pa batn, 
va flatar han skudd var i buttnän, u var di väl 
flat i buttnän, da blai di int så valtä [ranka] OL. 
Lugkakå .. (tunn', flat' kakår av bröidag) . . 
JK. Så kummar de stäur' flat' gröin' bladar "på 
hästhovsört] JK. Någ gamblä träitaldrikar, sum 
var så flat u slitnä, att fålki visst int vicku säidå 

di skudd ha uppat OL. När sjöar lcåm, da slo än 
me flat' härmar upp pa vattnä JK. Takä var för 
mik raut 'spetsigt] u int så flatt JK. När de jär 
flatt (takä), da ruttnar de fodarä JK. När n läg-
gar lag i häckän, så lägga n skupar "kärvarna] 
mair flatt JK. [Linet] braidäs äut flatt pa jårdi 
JK. 2) ""slät", vanlig (bildi)] Mitt pa n fla-
tar vardag sättar n si till u skrivar JK. 
I dag gar di int me håvu; de jär bär 
[bara] n flatar sundag. 3) [bildi.) om det gam-
la genuina bondspråket, gutamålet]. Talä flatt 
[tala gammalt gutamål] MK. Daim sum da int 
skall tal' ret så flatt, di sär da kåpp' ["koppa" 
(rensa)] strämming (i st. f. gailä) OL. Antingän 
han vidd skriv flatt ällar förnämt, så gärd de de 
samä OL. Jakå, sum nå sitar u ripar ihop pa 
flatt språk, sum gar bättar, tycka n, än var bän-
skar JK. Jfr skinn-flat. -botten s. flatbuttn JK. 
Träironingar di jär fö de mäst byggd så nå fö 
täidn, sått di har flatbuttn el. jär mair flatbuttnä 
än de gamblä träironingar JK. -bottnad a. flat- 
buttnar, -buttnä, OL; JK; fla•tbuttnä 	-, pl. 
flatbuttnä. Han byggd . . n bat, sum var flat-
buttnä ällar flatbuttnar OL. Batn jär flatbutt-
nä . . sått n jär int valtar [rank], för n jär så 
flatbuttnä . . ällar flatbuttnar JK. De gröitår 
sum jär så flatbuttnä . . OL. -bottnen a. m. o. f. 
flatbuttn, f. -buttni. De kan nuck sägäs um a 
gröitå att ha var flatbuttn OL. Flätu "slags båt] 
ha jär flatbuttni JK. -hov s. flatho JK(U), [platt-
hov (på häst)]. -hovad a. fiathoar OL, flatho 
[ap.] OL; JK; f. flatho [ap.], pl. fla•thåuä; flat-
ho [ap.] OL; JK. Hästn han jär så flatho' u kin-
kur ti skoä. De män i ha jär så flatho', sått ha 
däugar hit ga föräutn sko JK. När russi jär flat-
ho, de jär a fall, sum jär läik gal sum andrä fall, 
för i ställ för di vanlitväis jär mair u mindar 
äikäupuä [skåliga] in undar bainä innför ho-
kransn, da jär de flatho' [de flathovade] mair u 
mindar fullä änd' jamt me hokantn, u sumbli 
har ä så gal', att ä svällar ällar pusar si äutför 
hokantn; da jär de snart sägt omöiglit ti fa sko 
undar dum OL. -hugga v. fla•thuggä, p. pf. pl. 
flathuggnä. Flathuggä balkar, 'hugga slätt på 
två motstående sidor' MK, [jfr stada v.]. Hagg-
vannar 'hoar] . . di var gärd av än gråvar stuck, 
u så var di flathuggnä pa undarsäidu OL. -sida 
s. f. bf. flatsäidu. När n ränna" i vattnä, så har 
n flatsäidu uppat u nerat lom en mask] JK. -tak 
s. fla•tta•k [platt tak]. A stäuå me flat-tak JK. 
-takad a. f. bf. flat- tak 	'som har platt 
tak]. De läil flat-tak stäuu MK. -taken a. flat-
takän. Di bod . . äi n läitn flat-takän bygg-
ning . . me fläistak pa JK. -äska s. fla•täskå f. 
'flatbottnad båt'; säges även om andra saker, t. 
ex. dän hattn, de var läikväl a flatäskå de. Flat-
äskå ällar flätå, än läitn flatbuttnä bat me än 
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näi täi tums haug kantar pa pa säidår, sum än 
stydäd me i Lausmöir u fiskädä u laitäd mav-
ägg, när ha [myren] sto full av vattn JK. Äut i 
Lausmöir var gutt um flätår älla flatäskår förr, 
sum för de mäst int var rodrar ällar arskäid pa, 
sått n kund fa ro dum, äutn börr [bara] styd 
dum fram JK. 

flatma s. flattmå f., bf. -u [= följ.] De var omöig-
lit ti kumm yvar de flattmu för vattn MK. 

flatme s. flattmä m., bf. -än, 'en vid flak (jämn) 
slätt utan sluttning'. Strandräum de jär n stäur 
flattmä, sum int däugar ti ådlä, för de kan ingän 
fa grav vattnä av JK. Hail däri flattmän star un-
dar vattn MK. 

flatna v. flattnä, pr. -nar, ipf. -näd, sup. -nä, [i 
förb.] Flattnä äut, bli flat i eg. bet. (OL)MK; ss. 
ett hus, s. delar sig åt båda sidor (spricker?) . . 
t.ex. kälkar vid för stort lass o.s.v. MK. Vör fick 
så mik fisk, sått batn vidd flattnä äut MK. De 
häusä de säir äut, sum um de snart kummar ti 
fall kull; de hällar "lutar] pa all håll u flattnar 
äut mair u mair JK. "Den lilla pojken] flattnar 
int äut längar nå, äutn kräkar [kryper] raidut nå 
pa gålvä JK. Brö-i [bröden] flattnäd äut, när di 
kåm i ung'n, sått di blai tunn sum pannkakå JK. 
Stavbandi har brust av, u lassä har flattnä äut 
JK. 

flea v. fleä, fle• -‘, flej, pr. flear, flejar, fle•r, ipf. 
fle•äd, sup. fle• , 'töa, smälta' (tr., itr. o. opers.); 
när solen töar på is och snö, och när ljusen rin-
na t.ex. av drag; när solen smälter snön t.ex. på 
södersidan av en husvägg, men det för övrigt är 
fryskallt i luften, älla när de jär äis pa finstri, u 
de bläir så. varmt, att äisn gynnar tåi ällar fle(ä) 
av finstri JK. Soli gynnar fle(ä) pa sudasäidår; 
armas så jär ä bra kallt i luftn JK. Soli har ret 
skäin varm i dag, sått de har ret fie lagli JK. 
Där soli skäinar, jär de så de vill fle mästn JK. 
Soli flear snåiän MK. När n har yvarsträft n vin-
tar . . da gar n gänn [gärna] u käikar ättar, um 
soli jär ti gynn fle pa snåiän någä JK. Soli fle-
jar . . pa snåiän OL. I mårgå ha vör fyst ladis-
dagän älla Petri katted, u da skall ä gynn fle äl-
la tåi kring stainar, jär a gammält ård JK. Särsk. 
förb. Soli ha fle snåiän bårt MK. De var a gal' 
jaus, de fler rakt bårt JK. De flejar el. fler upp 
el. bårt, ss. snö, smör, talg etc. MK. 

flen s. flain f., bf. -i. 1) 'när trädet växer ut mera 
på en sida om "känn'n" [kärnan], så kallas den 
delen flaini'. [Se ill.] Flaini kallar nårrlänningar 
(Norrland) för "tjur" MK. När a träi vaksar 
krampt [krokigt], da bläir de flain uppa (vaksar 
flain pa dain säidu, för ha vaksar fodrä forta-
rep, da bläir de skörr' [skört] u bräckä MK. 
Bugar areatursbindslen] far de int var flain äi 
u int knaggar, för da bristar di MK. Hagg (hugg) 
äi flaini, så sprickar de bäst MK. 2) ["flint"], 

'flintskalle'. Påttu ällar flaini (i synnarhait um 
än jär flainskallar, så. haitar de flaini fö' de mäs-
tä) JK. Svaitäsråikän [svettångan] sto av flaini 
för gubbar JK. Ja smällar di i bär' flaini [i bara 
flinten] MK. Annas så lag T. u han för de mäst 
yva si [i strandbodän], u T:s flaini (han var 
flainskallar) ha löisäd där i solskäinä . . u gub-
bän H. han bräukäd tobak, han spyttäd T. i flai-
ni me tobaks-spytt MK. Vör singäd ho [våra] 
jaulsalmar, sått vör var 'all raud i flaini [citat] 
JK. -pottad a. flainpåttar, -påttä, -pått "ap], f. 
-pått [ap.], pl. -pått [ap.] JK [flintskallig]. Han 
jär flainpåttä MK. Han jär bärar [bar] i hudä el. 
flainpåttar MK. Han jär så haugpann u flain-
pått MK. -pottig a. flainpåttur OL, =-- föreg. 
-skallad a. (-skallen) flainskallar, -skallä, -skall 
[ap.], f. -skallä, -i, pl. -skall [ap.], -skallnä 'flint-
skallig]. Han var flainskallar JK. Ja tror däu 
jäst ti bläi flainskall ja, u däu jäst ännu så ungar 
OL. Di jär flainskall allihop, de fålkslagä JK. 

flen (flän) a. fle•nar, f. flen, pl. fle•nä 'mjuk i 
hullet; om hästar, som bli fort svettiga o. ej äro 
uthålliga i arbete; säges för det mesta om hästar 
som fort bli svettiga och magra av under arbe-
tet, om de ändå få äta gott och mycket'. De var 
n strunthäst; han jär så flenar. De män i ha matt 
visst var flen, för ha bläir så snällt [fort] svaiti. 
De russi di säir vackrä u tjåck äut, så läng di 
star i stalln u jetar gutt, män när n gär a böifärd 
me dum, da jär di så flenä, sått kytä karar [ra-
kar, ramlar] av dum JK. 

flenig a. flainur, f. -u, pl. -uä [om träd som växt 
mera på ena sidan om kärnan än på den andra, 
så. att årsringarna är större där; skör, spröd]. 
A flainu grän JK. Um än batvidstuck jär flai-
nur, så jär n hit tjänlir d sag batvidår [båtbord] 
av, för vidår bläir flainuä [sköra] u flaini rutt-
nar fort JK. Flainut träi = träd s. är hårt på 
ena sidan MK. 

flera pron. flairä, flair [ap.].1)[med tydlig kom-
parativ betydelse]. M:s historjår, sum han ännu 
talt um flairä, än va ja ha skriv upp. . JK. Så fick 
di var' täu u flairä JK. Ja har hatt en kal mäm-
mi var dag ti jälp mi. Ja hadd lug [lov] pa flair 
i sundäs, män di fick förhindar JK. 2) [beteck-
nande ett obest. antal; några, åtskilliga]. Da fick 
ja me flair säi, att de var sum de var JK. Daim 
sum hadd lang skogsvägar, såsum fö uss u flairä 
JK. Ja har nå sägt min u flairäs tank' um ung-
domän OL. (Spärr) di gäräs . . pa flair väis nå 
för täidn JK. De var badä bryllaup u bansöl pa 
flair håll OL. Så blai de ann' till bistöir me, bad' 
för mi u flair andrä me JK. Flair sårtars fäuglar 
OL. De kustar flair gangar mair pa man nå än 
da OL. Att n gir Gud skuldi . . när ä bläir fö 
mik rängn, u nä då jä tårkä u annas pa flair flair 
otli' väis JK. 1 täistäs var de n dag, sum var vär- 
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dar flair otliä täusn rikstalar, för da fick vör 
rängn JK. — fler-faldig a. n. flairfaldut JK; pl. 
flairfalduä, -faldu [ap.]. Va jär kaffi mot o [vår] 
mjölki . . räisgröin i mot kånngröin u havrä-
gröin u flairfaldut slikt JK. Flairfaldut yvar 
dubblä präisä JK. Såckarbetår har ja int ådlä 
någ i ar . . män ja ankar de flairfalduä gangar 
um dagän nå, för de hadd laun si flairfalduä 
gangar bättar i ar än kånn JK. Arbet me gra-
stain u stumblar u grav däikar u årkår [göro-
mål] annas av flairfalduä slag JK. Enlit min u 
flairfalduäs tankä . . JK. -stans adv. flairstans 
[flerstädes]. Jär [här] bäi uss u flairstans JK. 
Dän täidn rigerdäs nuck galä bad i laikstäuår 
u flairstans OL. Pa skogar u flair stans . . var 
de äutmärktar go slidväg JK. J.A:s jär sjauk' 
allihop .. pa sam väisä jär ä flair stans JK. Så 
gynnar de värk i hud' för mi u flair stans i krup-
pän JK. 

flest a. superi. flästä, fläst [ap.]. De mäst u de 
fläst av fålki vill så ha de jå JK. Ja, u de fläst 
me mi . . har maint, att . . JK. Vaitäs-skördi 
bläir bitöidlit klain i ar jär äutat pa de fläst u 
mäst ställar JK. 

flick s. flick m., 'lapp' (skom.). Jfr spil- o. sy-flick. 
flin s. fläin n. Fläin u gräin MK. 
flina v. fläinä. Fl. u gräinä MK. 
flinga s. fliygå f., bf. -u, pl. -år [tunn skiva av ngt, 
flik]. Nå hart u fat a stäur flingå [flik] ör byk-
sår, far MK. Sumbli (gan), sum var så mik sun-
darrivnä . . da fick än . . sätt skut äi dum, d.v.s. 
att n to u skärd ör kanhänd fjärdailn av läinä, 
sum ganä var av, så fick än ta a sam sånt styck 
av a ann' gan . . de skudd da passäs ihop me de 
ganä, sum flingu var örskuri OL. De vaksäd 
ihop i flingår, sum var hall gröinä [om havre] 
JK. De flingår di jär nå så. storä, u de skall n sta 
u släit u pluck sundar snart sägt va ivist a flingå 
[om fling-släka] OL. Äisn har gat sundar i fling-
år [mindre flak] JK(U). Drickä jär . . säurt u 
fölskut [skymligt] me väit flingår sum flautar 
uppa JK. Jfr is-, skinn-, släk- o. snö-flinga. — 
fling-släka s. fliggslä•kå f., bf. -u [tång, alger 
o.d. som lägger sig som ett tunt sammanhäng-
ande lager på stranden]. En sårts släkå till, sum 
di kallar för flingslälcå' , de bräukar kumm in 
jär ner i väiki jär langs sandä, u de släku ha 
bistas för de mäst av sånn raudar musä (mus-
släkå), sum slar in um ladistäidn , ner ä da 
bläir lungt u så vattnä fallar . ., da bläir de slä-
ku liggnäs där langs sandä u sen ner de san-
dä har blitt tårrt u sol u gaist [blåst] far arbet 
me de, da bläir de släku såsum a tårrt skinn . . 
De släku ha ansäis int ti ha sånt värd' såsum 
dannu [den andra] OL. Flingsläku snos för de 
mäst int upp i hop äutn kåiräs läik' [direkt] pa 
akrar JK. 

flint s. m. bf. flintn [skallen]. Vittu int var bisked-
Ii, ska ja gi di i skalin ällar flintn me bikslaivi 
[becksleven] OL. Flaini [(den kala) hjässan] 
män ja jär int Oka pa um än kan kall dän dailn 
för flintn. Ja skall gi di mitt i flintn JK. Jfr flen 
s. 

flinta s. flintå f. Ja har u• självar hittä flintå u 
flintstain langsat strandi i sjoskvalä JK(U). Äld-
stål u flintå JK. Um än far äutslag u sar pa si, 
så skall ä slas äld yva n me stål u flintå JK. Hal-
lar [sänkstenar] . . di ska buräs [borras], u sum-
bli di jär hard sum flintå ti bur äi JK. Ja jär så 
argar . . sått när ja tänkar pa ä, så skall ja mästn 
spring i flintå JK. — flint-hård a. flinthardar, 
'hård som flinta'. -sten s. flintstain m. 'flinta'. 

flintig a. n. flintut, pl. flintuä JK. Ajnut [henigt] 
u flintut brö (degigt o. m. glasrand o. inte har 
jäst ordentligt etc.) MK. I fjord så var di flin-
tuä u dainuä [degiga] o pärår [våra potatisar] 
JK. 

flipa v. fläip(ä), pr. -ar, ipf. -äd 'lipa, gråta'. De 
far var' ti däss att Gartrå far skilt av me fläip 
ättar Bänt [det slutat regna] JK. Sårkän to till 
fläip(ä) u storgratä JK. Källingar di sansäd vas-
kän mat älla någ annä, fö di börr [bara] gratäd 
u fläipäd, så mik di kund hinnä JK. — 
s. f. bf. fläipsildi [lipsill]. När ja da gynt gratä, 
da kand i mi fö Sunnkörk fläipsildi MK. 

flipp s. flipp m., bf. -än, 'en dryck av varmt öl, 
me äppäl u kakå u brännväin äi (kallas på 
skämt för baul), nyttädäs mik förr, män nå. jär 
ä avlägt' JK. ölbraud [öl-bröd] kalläs nå flipp; 
kokäs me öl, brännväin, äppäl u kala u säirap 
ällar såckar, a halft kvarter brännväin till a 
staup öl ällar mair, um n vill ha de starkt MK. 
Där dracks höl hu koktäs flipp hu danstäs hu 
speldäs kärt 'all dyngni JK. 

fira v. fläirä, pr. -ar [flina]. Fläirä u gräinä MK. 
flirig a. fläirur, -u [flinig, flamsig]; 'gräinlystän' 
MK. Fläirur, de jär en sum pratar u slabbmr 
uppat all skogar äutn sammanhang u gräinar 
u stäirar u fläirar JK. Um ja minns ättar, så 
blai ja visst läit för fläiru u gladar ättar dän 
gråggän, sum de haitar pa sjömansspråk JK. 

flis s. fläis f. (o. koll.), bf. -i, pl. -ar [kalkstens-
häll]. Dän stain'n de var bär [bara] a tunn fläis 
OL. Späis . . me a stäur fläis framför JK. De 
gropi dän hadd i bär hyll '[bara höljt] yvar a 
stäur fläis OL. Pärår u fisk kokäs ihop u häl-
läs upp pa a fläis [vid stranden] JK. Da jetäd 
vörr upp all mat, bad de sum var pa fläisi u de 
sum var igän i matpusar JK. Byggning .. me 
fläis pa el. fläistak JK. Di har lat fläisar av takä 
u lägt asfaltpapp pa i ställä JK. Vägän där-
ifran u ner ti sagi, de var a idlt stainbuldar me 
fläis u grastain OL. Jfr för-, ler-, sten-, strand-
o. valk-flis. -tak s. fläista• k n. ttak av kalkstens- 
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hällar]. Bäi Gumbald finns ännu än flygälbygg-
ning me fläistak pa JK. Halv byggningän var 
flatt tak u fläistak pa, män dann halv var raut 
[spetsigt], me bredtak pa JK. -tak(s)byggning s. 
fläistaksbyggnivg m., pl. fläista•k(s)byggniygar 
[manbyggnad med flistak]. De gamblä fläistaks-
byggningar kåm bårt, me väitläimnä väggar u 
målnä tak JK. Ja ska säg de, att ä jä int mang 
igän av fläistakbyggningar i Lau nå; de jä int 
mair n täu styckän, en bäi Sunnkörk sum jä ret 
a dän gamblä sårtn me en våning, u en bäi Bot-
vid, sum jä yvabyggning [tvåvåningshus] JK. 
-ör s. fitlisaur m. [grus av flata tunna stenflisor 
("småflis")] 

flisa (flesa) v. flisä, pr. flisar, ipf. flisäd, flist 
[ap.], p. pr. fli•snäs [fara, gå undan raskt, hasa]. 
Gani . . sundarivnä, när di hängar u tårkäs, u så 
stårmän täuskar u släitar u flisar mä dum langs 
asar [garn-åsarna] OL. Särsk. förb.Issä [detta], 
de flisar läikväl framat el. av, om ett arbete, som 
går raskt undan el. när man kör fort MK. — De 
kummer någän flisnäs i väg jär MK. Vör flist' 
el. flisäd ner langsat de bredä ( = hasä), äv. fli-
sä si ner MK. — Vör flisäd äut ällar sigläd äut 
för storsjäglä u fåckän, mair kund vör int föirä 
JK. Jfr no.di. flisa, vare udholdende i arbeidet 
(Torp). 

flit s. fläit m. Han har riktut lägt si fläit um ti gär 
de bra OL. 

flitig a. fläitur, -u, f. -u, n. -ut, superi. (de) fläi-
tästä. Ja skall var' fläitu, um ja skall hinn u skriv 
någät plakkat färdut ti jaul JK. Bygg' fläitut har 
di gäst där pa dän plassn JK. Snarår [fågelsna-
ror] . . sum di ännu äiktar [idkar] någ lund fläi-
tut jär äutat i Lau u När JK. Slidvägän har u 
fläitut begangnäs i vintar JK. Ja tror visst int ja 
kummar ti ga så fläitut i körkå ättar handi JK. 

flo s. flåu f., bf. -i, pl. flåuar [vedstapel]. I dag ha 
ja klau sundar . . u så skall ja da lägg flo upp 
sän JK. I dag så ha vör fat skilt a [slutat] me 
ravidn, sått nå ha vör fat dubbäl flo pa gardn 
me än sjau åt kastar flovid äi JK. Vörr har hugg 
upp än åt kastar, sum nå star i floar ner i hagän 
JK. Jfr jul-, nyårs-, slejd- och ved-flo. -huvud s. 
flåuhaudä, -häudä, -hudä, -hird [ap.], [avslut-
ningen på en vedflo med ved"skiden" korslag-
da]. Var kast jär halfjärd än [aln] haugar u hal-
fjärd än langar me flohud' pa en ändä, u vidn 
jä fäm kvarter langar JK. Hånnä va de omöig-
lit att i kund fa, för de lag i flohudä u flovid-
skäidi liggar alltut pa kårs yva si i flohudä [om 
trollens bägare i Digerrör] JK. -huvudiskid s. 
flåuhaudskäid [vedträn i "flohuvudet"]. -ved s. 
flåuvi'd 	m. [famnved, kastved]. Ja skudd i 
skogän i dag u hugg ravid [rå ved] ällar flovid 
ällar kastvid JK. I dag så ha vör vart i skogän 
ättar a lass flovid u a lass grainar JK. Klau [kly- 

va] ravid ällar flovid JK. Flovidn nyttädäs fö de 
mästä ti bak bäi u ti brygg u tvättä JK. -veds1 
lass s. n. bf. flåuvidslassä. Alskboar . . har kårt 
jär äut pa När i haust dain [det ena] flovidslassä 
ättar dannä [det andra] ti daim sum int har JK. 
-vedslskid s. flåuvi•dskäid (- vid -) n. (o. koll.), 
bf. -d, pl. =sg., bf. -skäidi [famnvedsträ]. Klau 
in Iklyv (och bär) in] läit flovidskäid MK. 
Daim sum nå kåm ner u skudd siktä, di hadd 
läit flovidskäid mässi [till spisen i kvarnkamma-
ren] OL. Flovidskäid ti äld me [i bastu] OL. 

flock s. flåck m., pl. -ar. En hailar flåck fäugel 
MK. Ner di sen mot kväldn pa missåmmasaft-
nän i flåckar gick upp ti körku me säin mai-
stängar . . OL. 

flod s. flåud m., pl. -ar [flöde, (vårflod m.m.)]. 
Vickän väg di hadd där da! Ner de nå var mik 
vattn, da gick de yvar damarmar u så äut yvar 
lairu, så de var i en flod hall vägän OL. Kum-
mar all snåi ti ga a mej än hast, da blffir de änt-
län än flod av, ska ja sägä JK. Pa ladingar [vå-
rarna] da bräukar n sägä, att de bläir flod u 
kummar ti svämm yvar JK(U). När de kummar 
mik rängn pa en gang ätta si, sått de int Mimar 
ti rinn äut ätta si äutn svämmar yvar bräddar el. 
brinkar i aar u kumlar u däikar, da haitar de, 
att de jär flod JK(U). Jfr stört-flod. 

floda v. pr. flodar JK(U), ipf. flåudädä, -äd, sup. 
flåud [ap.], [flöda]. Svaitn flodäd av mi MK. Da 
blai ja svaitn u de me skick, sått ä flodäd a mi 
JK. Nå än träi fäir dagar så har svaitn flod sum 
vattn av än JK. Vattnä flodar [rinner, forsar] 
JK(U); flodar yvar [svämmar över] JK(U). 

flog-bagge s. flu•gbaggä m. [gumse som flöjer]. -e 
s. flu•ge• [tacka, som flöjel. -eld s. flu•gäld [ett 
slags utslagssjukdom]. Flugäld . . de var stäur 
raud plaitår älla fläckar pa kruppän me sma 
spräut [prickar] älla sar äi, sum sväidäd u hatäd 
[kliade] u blai rat från] . . u spraidäd si; de bo-
täd di me att a fästkvinnå ällar a päikå sum var 
förlugi slo äld yvar de me stål u flintå JK. -havre 
s. flughavrä JK m..[Avena fatua]. Flughavrä, än 
sårts havrä, sum int ådläs, äutn kummar i kånnä 
sumbli ar, sum ogras. Han vaksar langar . . me 
stagg pa havrälcånni lissum läit ludnä JK. -lamm 
s. flu•glamb [får som flöja]. -rönn s. flu•gresin f., 
bf. flugråini, pl. -ar, JK. Flugråini, ha vaksar 
int pa jårdi äutn i luftn så ti sägnäs; ja har set 
råinä ällar dinar vaks pa Visby-mäum, u pa 
åidkörkår ällar ruinar där i Böin [staden]. De 
haitar u jär flugråin; . . flugråin'n kan vaks äi 
a gammält träi u• JK. Äi någå gammäl aik, 
sum någå stäur grain ha brist av, u de ha så-
sum gynt ruttnä . . där bräukar de kunn träff 
till, att de kan vaks någ plantår a(v) bad björk 
u råinä, män de kalläs fö flugråin JK. Flugråin 
skudd undar tak fyst gangän, när n hittäd na, 
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sum de int hadd passer' någät läik el. läiktåg 
:[näml. på vägen utanför] JK(U). I min ungdom, 
så var flugråin ti mik gäisk . . u botäd när pa fö 
all ting. Än gubb, sum hait Hässläböi Ållä, gick 
me någ sma träipinnår i lummår u säld flug-
råin, t. ex. um  än dräng vidd ha a päikå ti fäst-
måiå, u de gick traugt, så jälpäd flugråin . . 
U int blai kräki sjaukä; u de var traugt ti fa 
gräddn ti ga ihop ti smör . u vidd int drick' 
u kakdaigän jäsä . sum flugråin botäd förä 
JK. Flugråin, sum fålki sättäd unda räiar [tak-
bjälkarna] upp yva russi fö ti hindrä, att i int 
blai skämdä MK. När di förfärdäd någät nöjt 
gan (strämminggan), så skudd di börr [bara] 
bur äi a läiti pinnå äi a fla, så fick di väl [myc-
ket] strämming JK. Han skudd ste pa skarp- 
skjautning 	u da lägd n a bit flugråin i giv- 
värspäipu förr n gick ste . . u han träfft pric-
kän u fick höigst premu um dagän JK. Flug-
råin äi a äppäl var a häu rad [bra medel] till fa 
a päikå till tyck um si JK(U). -rönne s. flu• g-
råinä n. :[= föreg.]. De där flugråinä, de had 
di någ slags gäiskaräi [skrock] me förr i min 
bandom JK. -sand s. flugsand m. [flygsand]. 
Flugsand kan u• var raudsand [rödsand] JK. 
-vana s. m. bf .flu•gvcen'n [vanan att flöja över 
gärdsgården]. 

floka s. flåukå f., pl. -år, 'flinga', t. ex. snåifiåu-
kå (= snöflinga). Jfr elds-, ister- och snö-floka. 

flonsa s. flånsä, flåns [ap.], ipf. 	[plumsa, pul- 
sa]. De var ti flånsä antingän i vattn u syrå 
[sörja] ällar snå' i ti knäis va ivist a stig JK. 
Hadd ä vart snåi, så Gud jälp uss da; da hadd 
ä vart ti gat u flånsä u knäd i snål, u de hadd 
int vart bättar stort än vattn u sump JK. Ti ga 
u flåns i vattn i hagar JK. Flåns äut i sumpän 
[vägsmuts o. d.] MK. När ä jär lagvattn, kan n 
int kumm äut me än tornar fiskbat än gang, 
äutn än far vad' u flånsä me stäur vadstyvlår 
pa si JK. Russ .. sum skall ga där u flåns um 
dagän me stäur möirsko undar si ii myren] JK. 
Ner' i hagskogän . . när ä int jär frusä, för da 
jär ä för vat ällar för mik vattn ti flåns äi JK. 
U så flånsäd ja mi i land me styvlår full' av 
vattn JK. Särsk. förb. När russi flånsäd si fram 
i dräivår 	JK. De var ret duktuä dräivår i 
vägän . . sått stäutar hadd fullt tag ti flåns igi-
num JK. Da fick fälld flåns iginum dräivår, lais 
[hur] di kundä JK. Ja matt bär' [bara] flåns' 
iginum (ss. när man går el. kör i sump el. snåi-
jåckå) MK. 

flor s.1 flåur n. [blomstring]. När gröidn star i 
sin [1] bäst' flor JK. Strandbräukä . . när de 
var i sitt flor JK. Inum någlä ar så jär ä (pärk-
spelet) äi sitt full flor igän JK. 

flor s.2 flor n. (på en hatt). -sikt s. florsikt (mots. 
gråvsikt), [i kvarn]. -sikta v. florsiktä, pass. -äs 

flundra 

(el. florä). Fl. mjöl. Mjölä skall florsiktäs MK. 
-täms s. flortäms m. 'såll m. täms i bottnen' 
MK. 

flora v. förb.] flåur upp, 'brinna fort och has-
tigt upp, flamma upp'. De jär förskräcklit, va 
äldn florar älla lorar upp haugt JK. 

florera v. flurre•rä. Han kan äntliän huvver [ho-
vera] u flurrerä me pänningar JK. 

floss s. flu's n. 'fnas', [svepet på nötter]. De sum 
nytnar sitar äi haitar flus, u när nytnar gar äl-
lar fallar ör flus, da jär di monä JK. Jfr nöt-
floss s. 

flossa v. [flu•sä], flu's [ap.], p. pf. pl. flu•snä [av-
lägsna fnaset från nötter]. Har Ärr '[Ni] flus' 
ed nytnar ännu da? OL. Da bräukt vörr, sum 
sårkar var, grav ner dum i stäur maurstackar 
föräutn flus dum ällar ta nytnar ör flusä [var-
på de togs upp, rensade av myrorna] JK. 

flott s. flått [flytande]. Batn ska ligg pa flått någ-
lä dagar för ti bläi tetar [ligga o. flyta] JK. 
Batn . . jär pa flått el. att n flautar JK. Ja fick 
batn pa flått, när ja kåm äut för äutstäuår [sten-
kistorna], u da var de ti ta ti gränsjägli [gran-
seglen] JK. 

flott a. flått [flytande]. Di matt ör [ur] batn, fö 
di kund int fa batn flått JK. 

flotta s. flåttä m., bf. flåttn, f. bf. flåttu [fiske-
flotta, krigsflotta]. När da all båtar [fiskebå-
tar] .. fick sjägli till .. så sag de äut sum än 
stäurar flåttä JK. Hall' flåttn lag i F. MK. Be-
tal' flair otli milljonar um an i till häm u flåttu 
JK. 

flottig a. pl. flåttuä. Kårti [spelkorten], di var 
svart sum bik u flåttuä MK. 

flox s. flåks n., 'plump mska i tal o. åtbörder'. 
De jär da ätt slikt flåks att, plump o. skrävlig 
MK. Jfr hox s. 

floxa v. flåksä [i förb.] Flåxä u håxä si fram 
[vara framfusig] MK. Flåksä till, vara överflö-
dig o. skära stora skivor MK. Jfr hoxa v. 

floxig a. flåksur = äuttalnäs [frispråkig] MK. 
fluga s. flu•gå f., bf. -u, pl. -år. Dän fyst ladis-
fäugln, sum ja har set, var a flugå, sum flaug u 
dansäd pa nöistäufinsträ i jåns JK. Nå jär all 
flugår pa solsäidu MK. De blai så varmt, att n 
kund staik flugår pa väggar JK. Han .. lag u 
sivd där . . u snarkäd sum än gräis, fasta flu-
går jetäd pa än, sått n var hall svartar JK. När 
n int kan fa var i frid för flugår u mygg, äutn 
di jär galnä ti stickäs, modar [bådar] rängn JK. 
Jfr mösa s. samt kom- o. skämming-fluga. 

flundra s. flundrå f., bf. -u, pl. -år. 1) [fisken]. 
Iss [denna] flundru, ha jär stäur u braid sum a 
kardbluk MK. Flundrår, di har sånn' olyckliä 
stäur spjärr ällar spjärrar pa säidår JK. Sumli 
flundrår har läiv(ä) [magen] pa dain säidu u 
sumli pa dannu MK. Vör . . gick ner u drog 
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anglår u fick ret väl flundrår um dagän JK. 
Sätt(ä) ättar flundrår isätta ut nät ..] JK. Ja 
fick sjau stäigar [tjog] flundrår u n träi fäir tås-
kar pa mäin fäm näti JK. Flundrår kan nuck 
gär galnä. furgår [fnurror] i nätä, män int pa 
langt ner så gal sum tåskar JK. När flundrår 
skäräs till, så skall sumli läggäs pa rygg u sumli 
pa magän, sått n alltut har gailar at si MK. 
Flundrår, a grandå saltaktuä u a grandå tårk-
nä me daig uppa . staikäs, de hait tjåckskörtå 
MK. 2) 'leversjukdom hos lamm'. Så snart lam-
bi far flundrår äi livri, så sträikar di me • me 
de [dör av det] MK. Jfr lådigs- och midsom-
mars-flundra. — flundre-angel s. flundräaygäl 
m., bf. -aygäln, pl. -agglar "krokar på anglere-
ven]. -anglor s. pl. flundräayglår ["anglor" att 
fiska flundror med, med klenare rev och min-
dre krokar än torskangjor (i regel av mässings-
tråd)]. Anglar ällar krokar jär läit störrä pa 
tåskanglår än pa flundräanglår JK. Flundrä-
anglår baitäd vör till um kväldar u um netnar 
u kastäd dum um mårgnar JK. Flundräanglår 
bigangnäs int nå någänting, u jär fö rästn för-
budnä u da nyttäs de flundränät i ställä JK. 
Flundräanglår kasta n alltut pa sandbuttn JK. 
[Se ill.] -anglelbete s. flundräangläbaitä JK. 
Strämming 	flundräangjäbaitä, sum än all- 
tut skärar mindar än tåskangläbaitä JK. -anglel 
kim s. flundräaygläkimb 	 se angle- 
kim. -anglelkrok s. pl. flundräaggläkråukar 
[själva metkroken på f.]. Flundräangläkrokar 
tillvärkäs av a par källingar i Gardä, sum har 
maskin ti gär dum i ålning me JK. -angleltofsa 
s. flundräayglätåpså f. [tofs på f.]. -bete s. 
flundräbaitä. Jär at iss hållä flyttar di sträm-
ming .. ti flundräbaitä, män at Austagan flyt-
tar di tåbbis JK. -bodd s. flundräbådd [flundre-
huvud]. -fiske s. flundräfiskä JK. Flundräfiskä 
me anglår jär de aind fiskaräiä jär i Lau, sum 
har laun si någä i ladi ti vår] JK. -gäl s. pl. 
flundrägailar [inälvor i flundror]. Flundrägai-
lar älla magän MK. -lever s. f. bf. flundräli•vri 
MK. -not s. flundränåut. Flundränot u gläipar 
har u blitt förbudnä JK. -nät s. flundränät n., 
pl. =, bf. -i. Ja . . kaupt sling-gan, u så bindar 
ja flundränät nå um kväldar .. Di (näti) bin-
däs räumä [grovmaskiga] u stäur maskår (101A 
knäut ti äni [alnen]), u trättn (13) maskår djau-
pä, män di skall var lang i ställä, millum åtti u 
nitti famnar JK. Till flundränäti nyttäs 6-tra-
dut bomullsgan nr 8 MK. Flaar [flarnen] (sum 
bindäs pa patjan'n) jär av gränä (gränflaar ..); 
aurläinu sitar undatill u motsvarar hallbandä 
pa fiskgan, män rännar laust äi storgansmaskår 
millum strippår [fasta öglor på "ör-linan"] 
Millum strippår jär 4,90 m., millum flaar a än 
[aln], älvå maskär; de jär älvå knäut pa a än. 

Läinä "själva nätet] jär av bomullsgan nr 40 
älla 30; patjan'n "på-telnen] u aurläinu av 36-
trådut bomullsgan (kaupt) ällar hampsnöirä 
(haimgärt) MK. Flundränät kan sättäs fast så-
sum strämminggan me vadä, gumbastain u nät-
raip (täu styckän). Säik fångäs pa flundränät 
män da jär de int någ stainar pa, äutn di flau-
tar uppa MK. Flundränäti sätta n fö de mästä 
i Prästvik, el. innbäi landä unda Nöiu 	pa a 
famn vattn umkring, där pa sandbuttnän, hälst 
täilit pa ladingar JK. Di fångar fäugäl me flun-
dränät, u di tar mästn mair fäugäl än snarår 
JK. Da kåm O.L. u H.O. . . äut ör L:s bodi 
u skudd äut u dräg flundränäti JK. [Se ill.] Jfr 
sik- och slät-nät. -nätivårde s. pl. flundränät-
vadar. -sjuka s. flundräsjaukå f., = livasjaukå 
OL 'leversjukdom (hos får)]. -ställning s. flun-
dräställning. Hermanna ha har flundräställning 
[liknar i ngt avs. en flundra] MK. -säck s. pl. 
flundräsäckar. Vör skudd da ha flundrår ör 
batn u så i säckar .. u fick i årning u kastäd 
flundräsäckar pa uss u skudd ga halm JK. 
-unge s. pl. flundräuygar. När n var sårk u va-
däd me bär "bara] baini langsat landä u laitäd 
flundräungar JK. 

flur s. m. bf. fläum, 'ansiktet'. Han flaug mitt i 
fläum pa mi. Ja lägd n mitt i fläum me knöit-
nävän, = mitt i ansiktet JK. Di kund fa bålln 
läik i fläurn (ansikt) pa si OL. 

flux a. fluks, flukst [mycket]. Länsmännar fö-
tjänt fluks me pänningar dän täidn JK. Män 
pänningar, pänningar kustar de; ja, u de' 
flukst! JK. U så raist di da ti Amerikä u skudd 
fötjän flukst me pänningar där JK. Han jetar 
flukst = fort u mikä. Strämmingän to flukst 
(när n far väl strämming pa a läiti stund) JK. 

fly a. flöiar JK(U), f. flöi, n. flöit, pl. flöiä, flöi 
[ap.], komp. -arä [odryg]. Flöiar vid "ved som 
brinner upp fort] JK(U). Tjänrar bräukar säg 
um fräidagsviku, att ha jär så flöi, att de valt 
ingän ård av, förrn a jär släut OL. Grainar di 
var flöi' ti brännä OL. Än skall väil kjauk 
[vila "kjuk"], älläs bläir håiä flöit MK. Flöiä 
jär flundrår, män go' jär di MK. Kaupjausi 
[köpljusen] di jä flöiä MK. Släik' jaus jär flöi-
arä n stearin MK. Kväldar gynnar bläi Mr nå 
allt, sått ä jär int stort mair n lagum till fa mat 
u väil si a stund, u så jär ä sängtäidar JK. 
-bränd a. n. flöibränt, pl. flöibrämiä JK(U) 
[som fort brinner upp (om bränsle)]. Stänk 
vattn pa kuli [(smides)kolen] .. sått di int 
skudd var för flöibrändä JK(U). -het s. flöihait 
[odryghet]. -läsen p.a. f. flöiläsi [som går fort 
att läsa]. Boki jär flöiläsi; de jär så tjåck bla- 
dar MK. -sätten p.a. pl. flöisättnä [som går fort 
att sätta]. Pärår jär så flöisättnä, för di jär så 
stäurä MK. -äten p.a. pl. flöi-je-tnä [som går 
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fort att äta]. Lauskokt ägg, di jär mair flöi-
jetnä MK. 

fly v. flöi, pr. flöir JK(U), ipf. flöid [ap.], sup. 
flöit. Di kund u förlor' Nissn [tomten] .. sått 
n kund flöi till n atmar part JK(U). Gräl u tre-
tår um fiskaräi u fiskvattn flöir fiskän förä 
JK(U). Summarfäuglar skall ick nå snart flöi, 
vätjä OL. Han matt flöi därifran — han flöid 
ti Natuddn u bräukäd där (= bräukäd strandi) 
MK. De hadd väl vart släut me dum, um int 
batganskautä hadd smullä, så att batn kund fa 
flöi förä JK. 

flycke s. flyckä n., pl. -ar, 'stycke, klump, kluns'. 
Träiä [trädet] to hail flyckä (näml. jård) mässi 
(= de blast kull) MK. Um kledar: de to äut 
hall flyckä MK. Hail flyckar, stor' sum så, 
straik äut pa en gang, när di sprängäd i Laus-
möir MK. När di [väggarna] fallt i jårdi, så sat 
hail flyckar av mäurar i hop JK. Nå fant hail 
fl. äut, vid stensprängning o. om en böld s. kra-
mas ut på en gång MK. Jfr is- och tun-flycke. 

flyg s.1 flyg ni., bf. flrgän [galopp, fyrsprång]. 
Såsum de var, så slo di (stäutar) baini i vägän, 
u så sätt di av i flyg OL. De bar i väg hall vä-
gän backän upp i flyg JK. Russi to pa flygän 
älla to i fäirsprång, älla to ti flygä, sått vörr 
börr [bara] humpäd u skumpäd pa dum JK. 

flyg s.2 flyg [brådska, hast], i uttr. flyg u fläng. 
Di bär [bara] vill att de ska ga i flyg u fläng 
MK. '[Riksspr.?]. 

flyga v.1 flaugä, flaug [ap.]; pr. flaugar, ipf. 
flaug, flaugäd, 2 p. flaugst, sup. flaugä, flaug 
[ap.], flu.g fap.], p.pf. pl. (yvar)flaugnä, p.pr. 
flaugnäs. 1) [om fåglar, insekter o.d.] Da sing-
äd ha: "Ingän fäugäl flaugar så haugt sum o 
[vår] gra grasis ungar" JK. Di [morkullor] 
flaugar ifran dain skoglundn till dann'n JK. 
Starar, di har flaug sin väg MK. Da kåm en 
Öm flaugnäs 	u flaug i land me na [henne, 
gäddan] JK. 2) '[om annan rörelse i luften]. De 
jär just int mik kallt äut' nå, äutn lent, så att ä 
kan händ att int snå' iän kummar ti flaug så. mi-
kä JK. De ha flaug me någ snåi i vädrä hail 
dagän JK. De jä ti gynn flaug i vädrä me rängn 
JK. Da var de mang sum sat rädd', att snaik- 
star skudd flaug äut pa häustaki OL. Päukän 
[djävulen] han flaug i luftn JK. Saigar [ullrul- 
lama] .. vill lissum flaug i luftn JK. 3) [om 
rörelse i allmänhet, hoppa, slungas, fara]. Ja 
fick ligg i framstammän u flaugä, när di sättäd 
u drog [vid fiske] JK. Än [man] har ligg där u 
gump u flaugä i sjogangän JK. Dagar flaug sin 
väg, dain [den ena] häit u dann'n däit JK. Nå. 
har mäin tankar flaug häit u däit a stund JK. 
Flaugnäs värk MK. 4) [flöja (om boskap, som 
hoppar över gärdsgårdar)]. Russi flaugar (= 
huppar yvar täunar) MK. Stäutar flaugar MK. 

Far di van'n fyst ti flaugä, så star de int till ti 
bärg dum, äutn di flaugar yvar täunar JK. Far 
di van'n ti flaugä, så flaugar di sum hund, sum 
de haitar JK. De russi di flaugar så oskaplit, så 
de jär tvung, att di ska ha halsträi pa si OL. 
0 [våra] lambi di har blitt himlandä galnä ti 
flaugä JK(U). 5) [om snabb rörelse, ila, skyn-
da, fara iväg]. Han .. flaug pa rygg, så att 
hattn flaug sin halsikrok [åt fanders] JK. Så 
sum ja sat u pundäd u pundäd, så ryckäd de 
till, så snöir' flaug ör handi för mi OL. När n 
da hadd kårt kull u flaug ör karmän u fysäd 
[släpade] ättar JK. De glaid i kras alltihop u 
flaug sin väg [om en kvarn] JK. Han had kratt' 
u riv' i jårdi, så de had flug kring än MK. — 
Särsk. förb. Sårkän flaug av [ramlade av], u 
kaväl umkring mang slag JK. Aindäst a par 
träi styckän tigälpannår hadd flaug av JK. Koi, 
ha flaug av me mi stäur styckar [for iväg med 
mig långa stycken] MK. — Så vidd int äisläg-
gar sit undar baini, äutn flaug bårt JK(U). — 
Kragän flaug fram yvar skalln för dum JK. — 
Sväinroslydä [maskrosfrön], sum flaugar kring 
i luftn JK. — Ja hallt pa ti flaug kull u i däik' 
mang gangar JK. — Såsum än sto, så gäiräd 
n till, så än hadd naug flaug ner i däikä OL. — 
Nå. har humblän flaug pa, da jär de just såsum 
sma knuppar, sum kummar äut; di sär att hum-
blän flaugar pa i släut av jäuli MK. — Körk- 
duri flaug upp JK. Päukän 	straik pa gatå, 
så att grindstuckar flaug upp me JK. — Va 
ivist a grand hadd flaug ör kärru u kumm bårt 
pa vägän JK. När di kam än bit pa vägän 
u di hadd ldotäisl i vang'n, så flaug ällar gick 
dain •[den ena] Moll ör JK. Han skälväd u dar-
räd, så jausä flaug ör handi för n JK. Yksi jär 
så havd, sått stycki flaugar ör na JK. — Kvinn-
fålki flaugäd äut [for ut?] MK. Di jär äutflaug-
nä [om fågelungar] MK. — Kummar de [dre-
vet] för läit in, sått drivvalar kummar ti ta pa 
ändar pa kåggar, så haitar de: att de flaugar 
yvar kåggar el. att de flaugar yvar [hoppar 
över (om tröskverk)] JK(U). Yvarflaugnä mas-
kår [vid nätbildning] MK. Russi vidd int 
yvar .. män da fick di si någlä nyp igän av 
sväipu, sått de flaug yvar alltihop, sått bad 
läikä [liket] u vör haldäd pa ti flaug ör karmän 
JK. Ja far skriv någ särskilt pa iss Iden här] 
säidu, sum ja flaug yvar ijåns JK. — flyg-vana 
s. flaugva•nä m., bf. -van'n [vana att flöja]. 
Russi har flaugvan'n MK. Jfr flog-vana. 

flyga v.2 flygä, pr. -ar, ipf. flrgd, flrgäd 
1) 'galoppera'. Russi to ti flygä [tog i galopp] 
MK. När n räidar så. fort pa än häst, att n int 
hinnar me travä, da flygan n OL. När någän 
kåirar förä, da skall n [hästen] hald ättar, um 
de ska bjär' i flyg, da flyga(r)n, sått skäumän 
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star um än MK. Backän jär så snåiur u ha-
lar.. sått stäutar i flyg backän ner, u så flygd 
di i gard mänuni JK. Russi ällar nauti flygar 

slar upp JK. När han skudd ta in russi 
hald han kull pa a äisvät u blai sitnäs pa rövi 

haldäd i estampän [tömändan], mäns russi 
flygäd där i harklä u knåbblar JK. Såsum di 
gick, så. kåm de täu styckän fyl däit till dum .. 

ränd u flygäd där straks bäi dum JK. 2) [flö-
ja]. De jä sånn olyckliä russ ti flygä; de gar 
sum hit fö daim ti flaug yvar täunar MK. 

flygd a., se full-flygd. 
flygel s. flrgäl 	m., = följ. -byggning s. fly- 

gälbyggnivg. Bäi Gumbald finns ännu än fly-
gälbyggning me fläistak pa JK. 

flykt s. flykt f., bf. -i. Nå atminstn jär de int i 
dän vägän (difteri o. d.) någ, sum skrämar Är 
pa flykti JK. 

flyktig a. flyktur, n. -ut, pl. -uä [som ofta flyt-
tar]. Gaukän .. han jär mik flyktur av si u si- 
tar knafft en minut pa ätt ställä JK. Fålki jär 
flyktuä = de flytta fort från ett ställe till ett 
annat MK. 

flyta v. flautä, flaut [ap.], pr. -ar, ipf. flaut, flau-
täd, sup. flaut [ap.], p.pr. flautnäs, p.pf. (krigg)- 
flu•tn, pl. (let)flu•tnä. 1) [flyta på vattnet]. 
Batn blai fullar a vattn u vidd int flautä, äutn 
sank JK. När n har kurnm' pa djaupt vattn, 
sått batn flautar JK. Da rod' vör till batn, u 
da flaut gubbän uppa vattnä ijamt batn JK. 
Han flaut upp, så flautäd gärd n de (om en 
drunknad) MK. Håisträngar flaut pa jamn jår- 
di ijamt uss, när vör gick u slo [vid översväm- 
ning] JK. I fjord pa iss [den här] täidn, da flaut 
mästn allting u än gick ginumvatar va ivist n 
dag när pa JK. 2) [firma]. Tjäru jär så tjåck 

biku [beckig], att a flautar aldri äut någ, ner 
smörar me nä OL. Så gärd han tal, u de 

iblant så att bräudgummän u hans nemästä 
flaut i tarår JK(U). Särsk. fdrb. Så lägga n a 
par bredar där upp pa [på linet] .., att ä int 
skall flaut bårt el. kring i vattnä JK. Han var 
bäi buttnän, män flaut el. flautäd upp JK(U). 
Ja fick väl vattn i batn, sått fotskutår naug 
hadd flaut äut JK. Jfr lätt-fluten. — flyt-sank 
s. flautsank [när man knöt fiskegarnet direkt 
under "vidi"(öglan) i klubban på båtgarnet] 
JK(U). Sank kan n gi ifran a än [aln] el. flaut-
sank . . JK. När ä va mörkt . så gav än minst 
sank, ifran flautsank till träi fäir famnar JK. 

flytning s. f. bf. flautningi. De kummar hit an 
bärt [enbart] pa skjautningi, äutn de kummar 
an pa flautningi me [dvs. hur fiskegarnen fly-
ter] MK. 

flytta v. fly•tä (ä.), flyttä, flytt [ap.], pr. -ar, ipf. 
flyttäd, sup. flyttä, flytt :[ap.), pass. flyttäs, ipf. 
flyttäs, p.pf. flyttar •• 	flyttn 	f. flyta  

n. -ä. L tr. [förflytta]. Da trå' istäd ha (päiku) 
int ligg ainsummi, äutn di matt flytt sängi MK. 
Da to ja u flyttäd borä upp i finsträ, sått ja 
kund säi u skriv där JK. Tilläik bad ja än 
[lantmätarn], att n skudd flytt mitt storhagskif- 
tä nemarä äut ti vägän OL. örvkrokar .. kan 
flyttäs upp u ner JK. [De] hårdäs 	sum de 
flyttäs u sleptäs pa sakar JK. U sälln blai än 
flyttar äi någän höigar klass [i skolan] JK. Förr 
var o [vår] jårdi där bårtå, män så blai a flytti 
häit MK. Ja har bigärt till fa mitt fyst skift för 
Kauprä flytt nemarä haimä OL. n. refl. Flytta 
si, de gär a (koi) pa hundrä ställar de (när hon 
skall mjölkas) MK. De andrä matt flytt si en 

en, så äntliän Uni än [han] fran borä OL. 
Flytt di pa säidå tåt sidan] JK(U). Körku ha 
har aldri flytt si n tum JK. ffi. intr. [byta 
plats, bostad, anställning m.m.]. Ja undrar um 
Er kummar ti bo i böin [staden] i summar, äl-
lar Är kummar ti flytt pa landä JK. Nå arnde-
rar di äut säin garsdailar, u dain'n flyttar häit, 

än ann'n flyttar däit OL. Jaså H. har flyttä! 
JK. Han kansk har flytt nå i åktobar OL. Gäi-
näst um haustn, så fort tjänrar hadd flytt i 
tjänst.. OL. Till flyttä jär läiksum a äldsvådå, 
haitar de äi a gammält ordspråk JK(U). De 
stöistä, gra mavar [måsarna], sum vör kallar 
för gjauså,r, di flyttar intä, män de andrä flyt-
tar MK. Så skudd de tänlcäs pa att gani 
skudd lappäs, ti di skudd flytt ti strand OL. 
När n da kastar äut igän, u um än [torsken] da 
int alls vill ta .. da dräga n taug u drägar 
stain'n upp u ror pa a ann ställä, u de haitar 
att n flyttar JK(U). Nä da tåskän jä traugar 
um dagän ti ta, så kan n flytt u söik pa flair 
otli ställar JK. Karnratar sättäd int mair dän 
haustn äutn flyttäd ifran strand, el. kårrd gani 
haim JK. Särsk. fdrb. Ja hadd ynskä, um ja 
hadd kunnt flytt fram täidn, sum ja kan gär o 
gamm' klucku JK. — Han staig upp u vidd', 
att di sum sat nerförä skudd flytt förä [vid ka-
lasbordet] OL. — Fö rästn har n flytt ifran Lau 
nå JK. — Dän sum da flyttar in i sokni JK. 
— I haustäs flyttäd n 'han] upp till Hablingbo 
OL. — A. flyttar äut i måffas kamman JK. 
Jaulgräni sto inn' ti tjugändagän 	u så blai 
a flytti äut i nöistäuu JK. När di raiv ner bygg-
ningän u häusar [uthusen] u flyttäd äut till stor-
vägän JK. Så flyttäd träi partar äut; Jakås u 
Lassäs jär daim sum har flytt äut [vid laga 
skiftet] JK. — flytt-fågel s. pl. flyttfäuglar. 
Flyttfäuglar de säs bad um fålk u fäuglar MK. 
-passare s. flyttpassarä m. (smid.), [ställbar 
måttpassare, se ill.] 

flyttning s. flyttning f., bf. flyttniggi. Jfr ut-flytt-
ning. -dag s. m. bf. flyttningdagän. Dän 24 åk-
tobar haitar flyttningdagän, för da flyttar tjän- 
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rar ör tjänst JK(U). -gods s. flyttniygåus 
flå s. fia f., bf. flai, pl. fixar, 'flöte på fisknät' 
[av bark, trä el. kork]. Flaar, sum haldar tja-
nar ftelnarna] upp', sått di flautar pa fiskraid-
skapi (gani, notar u näti) JK. Däu hart ingu fla 
pa iss ganä me namn u arstal äi; de skatt du 
skär äi de flai JK. Flaar skall var fäir tum 
langä u n halv till träikvarts tum braidä u int 
stort tjåckarä än a tjåcklag knäivsblad, u av 
gränä u me ätt hul i var ändä JK. De *all  var 
a fla yvar var sjätt spinä MK. Så söir n dann 
[den andra] ändn fast av flai, i ginum flahulä 
JK. De jär 110 flaar pa hail nätä Iflöj-nät] JK. 
Nå skall vör börr "bara] ha hallar Isänkstenar] 
u flaar pa, så jär bräudi [det nya garnet] i år-
ning JK. Ja skall ste i skogän u hugg flabark 
fl flaar JK. Ner nå aigarn fick säi, att di hadd 
hugg flaar, så blai han tå' pp galn OL. Vör fick 
int mair n en strämming undar näi 19] flaar 
JK. Ja.. drog taugi in, u n åt näi flaar av bat-
ganä K. S.O. gick u sänd flaar u hallar u föid 
si pa de väisä i all sin täid JK. [Se ill.] Jfr 
bark-, gran-, kork-, not-, nät-, sköt- och änd-
flå. -band s. flaband el. flagan, 'liten stropp att 
binda flaar fast vid tjanen'. -bark s. fla•bark 
m., bf. -än, pl. -ar, 'tjock tallbark till flarn'. 
Förr da gick di ner i hagar u huggäd flabark 
av de tallar, sum var någ tjåckar bark pa, fastn 
för tallar var ä int bra, för där di spännäd bar-
kän av, där tårktäs savän, u pa de ställi där 
gråvnäd int talln mair JK. Nå finns de ing' tal- 
lar me flabark MK. -garn s. fla•ga'n 	n., 
pl. = ,[snören] 'som flaar fastbindas med vid 
tjan'n' Relnen]. Um ä jär någ ändflaar [se änd-
flå] pa dum .. så far n bind fast dum me fla-
gan (snöirar, så gråvä sum a fäint tåsksnöirä) 
JK. -hål s. n. bf. flahulä, pl. bf. -i. Så söir n 
dann [den andra] ändn fast av flai i ginum fla-
hulä JK. -maska s. f. bf. fla•masku. De jär 7 
cm. millum knäutar (pa tjanän) pa flamasku 
(pa flåignät) MK. -ände s. m. bf. fla•ändn [än-
dan på en "flå"]. Tjugå tum .. ifran dän fla-
ändn ti hygar JK. 

flå v. fla., pr. fla'r, ipf. fla•dä, fla.d [ap.], sup. 
flat, pass. fla.s, p.pf. fla•dar, fla•än, f. flad, 
fla•i. 1) [taga huden av]. Aln, han skall flas; 
Ella flad u drog MK. Vör skall ihop me fla 
stäutn nå JK. Har Är ännu int fat flat av skin-
ni pa lambi da? JK. När di hadd dän gamblä 
sväinsårtn, sum hadd så mik bustar pa si, da 
flad di dum, för di hadd alltut tjåck häud pa 
si, män nå sen di fick iss tunnhåräd sväini, da 
jär de mästn ingän sum flar dum, äutn di skål-
lar dum för de mästä OL. Han var druckän 
u rambläd .. ner u flad hail pannskåli, sått 
skinnä fallt ner yvar augu för n JK. Han sitar 
pa läusi u flax gniti [talesätt om en snål] OL; 

sum singar pa säist värsn ällar sum "sitar pa 
läusi u flar gniti" JK. "Fla katt", flasa upp i 
en stång el. träd. Astu Härmå han kund fla 
katt änd upp i tuppän pa flaggstangi JK. 2) 
[taga barken av]. Pa ladingän u summan, så 
gar savän 	u än kan fla barkän av JK. Jfr 
flagen a. -hacka s. flerhackå f. [stor hacka att 
hacka av torven vid nyodling]. -hacka v. fler-
hack [ap.], flåhackä JK(U) [hacka bort torven, 
vid nyodling eller på fodervallar]. 

Råa v. förb.] fix upp, pr. Ner, fla•ar upp, ipf. 
flaäd upp JK, pass. fla•iis upp, p.pf. pl. upp-
flanä JK [lägga fiskegarnens telne i lämpliga 
bukter för att träda den på garnstaken]. Fla 
upp gani gär n pa de väisä, att n tar am n bukt 
millum var fla millum a visst spinpar me hygrä 
handi u läggar all buktar i vänsträ handi, u så 
träda n ganstakän där iginum u hängar upp pa 
stjekår pa pinnår JK. Har n da någän ti jälp si 
bain av, sum däugar fla upp, da flaar han el. 
ha upp a gan .. för ganä skall alltut flaäs upp 
fyst, förrn de bainäs av JK. Fla upp a gan gär 
n, när n har bjärt upp de pa gangisträumä ör 
batn JK. Da fick ja i årning täu styckän, sum 
di skudd varä, uppflanä pa nät-tain'n JK. 

flåg (-eld, -rönn etc.) se flog-eld etc. 
Rå-vatten s. fla•vattn n., bf. -ä, 'långgrunt vat-
ten vid stränderna'. När ja kåm in undar landä 
pa flavattn ällar i flavattnä, där gick de ret bra 
ti ro, för där var de sletvattn JK. Jär ner langs 
at strandi bäi Lausväiki jär sånt oskaplit fla-
vattn u lang,grunt langt äut JK. 

fläck s. fläck m., bf. -än, pl. -ar, ä. dat. fläckum. 
1) [avgränsat ställe, utmärkt genom särskild 
färg el. på. annat sätt]. När n fick skörtu a si, 
så var hall kruppän fullar a raud prickar ällar 
fläckar JK. De gynt bläi lffit gäult kring dän 
svart fläckän, sått ja tänktä, att de skudd väl 
snart ga hul pa [om en böld] JK. Um än int 
hadd fat någän fläck pa byksår OL. Väitpän-
ning "knipa (fågel)] .. me väit fläckar undar 
augu JK. Gransk' var pärå 'potatis], um di var 
goä ällar fräiä för skämd' fläckar JK. De var 
klart solskäin till middagän, sum de aldri söin-
täs n muln fläck pa himln JK. Ännu finns de 
häit u däit någän väitar fläck langsat täunar 
ättar snåidräivår JK. I dag har ä häit u däit n 
läitn fläck blitt bärar 'bar, snöfri] JK. De finns 
fläckar, sum jär bär' för snåi pa vägän iblant; 
di kalläs knipår OL. 2) [avgränsat område, 
plats, ställe, plätt]. Mindar blaikvätar ällar fläc-
kar i starrmöki, sum int vaksar starr pa, haj-
tar flännår JK. [I stående uttr.:] pa fläckän, 
av, ör fläckän o.d. De va väl, att ä blai läit 
rängn nå, .. pärår kåm aldri a fläckän JK. De 
stor oskaplihaiti, de sat där i akan, sum de sat 
u aldri röird si ör n fläck JK. Jårdar jär tårr 
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sum askå, u gröidn kununar int ör fläckän JK. 
Ti ro vidd mästn int ga ör fläckän JK. Så var 
vör rädd' u löidäd [lydde] pa fläckän JK. Pa 
ivi fläckän [genast] JK. Bi fläckum [fläckvis]. 
Bi fläckum jär ä lagli väl håi pa [fläckvis är 
det ganska bra med hö på] JK. Jfr barjord-, 
blek-, lik-, lyte(s)-, skam- och ör-fläck. -vis adv. 
fläckväis. Någjä känn snåi hadd ä kumm' i 
neträs, sått jårdi jär v'äit bäi fläckväis JK. Bäi 
fläckväis jär ä sandbuttn u bäi städum [ställ-
vis] jär ä svartbuttn JK. 

fläcka v.1 fläckä, p.pf. pl. fläcknä, imperat. 
fläck, 'hugga barken av träd bitvis'. Räckår 
sum jär så klainä, att di int kan klauäs el. sa-
gäs i täu . . skala n barkän av me a yks bäi 
fläckväis pa täu säidår minst, sum haltar fläc-
kä JK(U). Kar' [rensa] staur u fläckä räckår 
MK. Där jär n runting [rund stam], fläck dän! 
JK. När stuckar ["troder"-stockarna] jär klau-
nä, u räckår jär fläcknä JK(U). I dän hagän 
där star så mik träi sum jär fläcknä; de matt 
var någ sum skall säläs OL. Fl. upp stuckar 
el. träi = skala el. hugga av barken bi fläck-
väis, hagg' än fläck häit u däit u ställ' upp till 
fläckvid (för att torka) MK. Jfr blada o. spe-
ka. — fläck-ved s. fläckvid m., 'avhuggen el. 
avsågad stock på vilken barken avskalas här 
o. där'. Jfr stånd-ved. 

fläcka v.2 fläckä [fläka]. F. upp fisk el. fläkä, 
när 'n klauar dum i ryggän inifran, så att di 
läikväl hängar ihop MK. 

fläcken a. fläckän 	f. -i [fläckad, fläckig]. 
Jfr röd-fläcken. 

fläckig a. fläckur, f. -u, best. -u [ap.], pl. -uä 
[särsk. om  djur av blandade färger, brokig]. 
Fläckuä naut ällar raud u väitä u i blant svart' 
me [dvs, svart- o. vitfläckiga] JK. Svartä, gra 
u väitä, u sumbliä fläckuä [om får] JK. Fläcku' 
ko'i ällar fläcku [fläckiga kon el. Fläckan] JK. 
Spjäldaikä [spjäll-eke] .. han jär spjäldur, äl-
lar fläckur, me mörkarä u jausarä fläckar JK. 
Jfr bar-, svart- o. vitfläckig. 

fläder-blomma s. fläddarblåmmå f. -buske s. 
fläddabuskä m., bf. -än, pl. -ar JK, (Sambucus 
nigra). Ja vait int, um de finns fläddabuskar 
jär i Lau, män fläddate har ja hårt taläs um 
JK. Jfr ful-bom. -te s. fläddate, fläddarte n. 
[dekokt på fläderblommor]. Fläddarte skudd 
di drick mik varmt, sin gick di i säng för ti 
svaitnäs MK. -telblomma s. fläddate•bldumd f., 
'fläderblomma'. -telträd s. ~dar-, fläddate•-
träi n., 'fläderbuske'. -träd s. fläddarträi n. 

flämta v. flämtä, flänt :NAL pr. fläntar, ipf. -äd. 
'pusta', [flåsa, om dragare]. Kräki .. di flän-

tar i värmän JK. Lätt kräki fa flänt äut JK. 
[i förb.] flänt äut [lugna av, om blåst]. I 

kväld gynnar läikväl nårvästn flänt äut läitä, 

sått n int jär ret så häftu bi böiväis JK. I mår-
räs a stund .. var de lissum än (nårdn) flän-
täd äut ällar lyngnäd äut bäi stundväis millum 
snåiböiar JK. — flämt-full a. flämtfullar MK, 
pl. fläntfullä JK, 'andtruten', [flämtande]. Krä-
ki jär fläntfullä; di fläntar i värmän JK. 

fläng s. fläyg 	uttr.] i flygnäs fläng, i flyg u 
fläng [i hast, med fart]. 

flänga v. flängä, fläng [ap.], pr. fläggar, ipf. -äd, 
pass. -äs, p.pr. -näs. 	särsk. förb.] 1) [slänga, 
slita av]. De sto int läng pa, så hadd vörr klet 
av uss el. fläng av uss byksår u skörtu JK. 2) 
[fara fram]. Han kummar flängnäs fram me de 
läil stackäls män i MK. 3) [bråka, jäkta]. Fl. si 
iginum MK. — Da skall de flängäs pa, så mik 
än nåksns kan (med vad arbete s. helst) MK. 
4) [trycka ner]. Stäutar flängar ner koi, för di 
har lukt pa na JK. 

flämta s. flännå f., bf. -u, pl. -år, 'bitar el. stäl-
len på myrmark (där det växer starr el. ag), 
där det inte växer något' el. inte finns "någ 
fodarot äutn bär [bara] jårdi, antingän svart 
jård älla blaikvätar" JK. Mindar blaikvätar äl-
lar fläckar i starrmöiri, sum int vaksar starr pa, 
haltar flännår JK. Där jär a flännå; akt di, att 
du int kåirar stäutar fast där i de flännu. Äut 
i möiri pa säin ställar, hälst i starnnöiri, jär 
gutt um flännår JK. 

fläsk s. fläsk n., bf. -ä [svinkött]. Någ fläsk älla 
sväinkyt ha vör int ti säl' nå, de' häldar JK. 
Bäi K. pa a ställä hadd gubbar slat si ihop u 
kokt a hall stor smäckandä gröitå full a fläsk 
u sat där umkring u jetäd u duppäd JK. Fläsk, 
sum skudd var till kok i fylg me ärtar till aft-
matn OL. A par sma skäivår bröi el. kakå, me 
läit fläsk i millum JK. Daim sum jä räik', di 
staikar fläsk, u de fattiä far sia si i rövi me 
flat' handi (ordspr.) JK. Dän sum har rad, han 
staikar fläsk u slar dän fattiä i assul me pan-
nu, el. dän fattiä far slick pannu JK(U). De 
jä äutmärkt goar strämming i ar; han jä så 
tjåckar u faitar sum jet fläsk JK. Jfr sid-fläsk. 
-bit s. fläskbi.t m., bf. -n, pl. -ar. Nä tankar 
fallt pa all go fläskbitar av sväinhäudi [-huvu-
dena], sum di fick JK. -bud s. fläskbu.d. Ja 
väntar nå brev ifran L. me fläskbud, ällar när 
ja skall kumm me fläskä i flest vikå JK. -fett s. 
fläskfätt n., bf. -ä [fläskflott]. Att n skäras brö 
sundar äi a fat .. u så hälsa n fläskfätt pa de 
JK [se mölja s.]. -skinka s. fläskskiykå f., pl. 
-år. Pa langborä bäi kalar sto a stäur hall 
fläskskinkå mitt för kluckan, sum han skudd 
skärä JK. -svål s. fläsksva•rd, -sva.d m., bf. 
-sva•dn  	Ga u så. baislä [mumsa] pa 
n fläsksvad JK. -ätning s. f. bf. fläskje•tniygi. 
De var .. läit bisynnalit me de fläskjetningi 
dän kväldn OL. 
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fläta s.1 f.bf. flätu [flatsidan]. Pa flätu, på flat-
sidan (OL)MK. Pa flätu av stain'n JK(U). Där 
UPP yvar dän ändn 'båiga n a slanå pa flätu, 
u så sättäs ändar fast i stuckar [se slan-tun 
JK. 

fläta s.2 flätå f., bf. -u, pl. -år [flatbottnad båt, 
särskilt använd i myrar]. Di nyttäd flätår i möi-
ri MK. Där star di äut äi a stor flätå u stydar 
[stakar] MK. Mot släutä ja gick i skolk så 
hadd vörr a flätå, sum vörr hadd gärt självä, 
sum vör stydäd u sigläd me i Kluckabröiå JK. 
K.L. fick vidår [båtbord] a(v) mi i fjord ti lag 
a flätå me, för hans flätu var otet u åidi [sönd-
rig] JK. Män skall di [gråstenarna i hamnar-
men] tas hårt i yp' vattn, så skall ä a stäur flä-
tå till, u taljår u blåck JK. Jfr flat-äska s. 

fläta s.3 fletå f., pl. -år [hår- el. halmfläta]. Jfr 
halm-fläta. — flät-hatt s. flethatt m. 'flätad 
halmhatt'. 

fläta v.1 flätä, pr. -ar, p.pf. flätn [göra flat]. 
Flätä J[flathugga] än runtar stuck, sum skall 
var till undaslag MK. [Den fuktiga säden] gar 
int sundar ti mjöl äutn flätar si [blir flat] JK 
(U). Dän uppäst ändn av nåli [i en kvarn] jär 
flätn el. flatar JK(U). 

fläta v.2 flet [ap.], pr. -ar, ipf. fletäd JK, pass. 
fletäs, ipf. fletäs, p.pf. fle•tn, f. fleti JK, n. 
fletä, [fläta, (hår, halm m.m.)]. Läil' A. sitar u 
fletar jausvaikar till jaulgränsjausi JK. Vör har 
fletnä valkar  MK. Vaitäshalm kan u fletäs 
halmfletår av JK. Ingän fletn bullä [flätad bul-
le] MK. Flet rumpår u mani [på hästar, vid 
bröllop] JK. Flet' snarår [fågelsnaror]. Snarår 
fletäs av russhår MK. Not bant vör sumli vin-
trar, u snarår fletäs [flätades] de, u all gan 
skudd lappäs JK. Ja skall ta u så flet äi någlä 
smasnarår i raivän MK. Älvstradsfletä [elva-
stråflätat], sjaustradsfletä, åtstradsfletä; än nyt-
tar aldri mindar n sjaustradsfletä [sjustråflätat 
(om tillverkn. av halmhattar)] MK. — Flet' 
bain [fläta ben, sätta det ena benet rakt fram-
för det andra då man går]. Konar el. nauti 
bräukar ga u "flet bain", d.v.s. när di tar fram 
bakbaini, så sättar di dum hem' unda(r) si, dain 
[det ena] framför dannä, sått spuri kummar 
ätta si .. ; sås u um fålk, att di gar u fletar bain 
JK(U). — flät-hår s. fle•thå•r n., pl. bf. -i 
[hår, som man flätar fågelsnaror av]. Smasna-
rår skall var så langä, att di skall räckä ti flet 
in i raivän i fylg me de andrä flethåri JK. 

flög s.1 flaug f., bf. -i, 'vindflöjel'. Nå har o [vår] 
flaugi blas ner OL. Flaugi star för sunnä JK. 
Um de jär n pärson, sum jär så där opaläitli 
ällar ostadur i sitt sinnlag, så haitar de: dän 
kaln de jär hit någ ti ret si ättar, för de just så 
sum sno kring a flaug OL. Jfr kyrk- o. vind-
flög. 

flög 8.2 (GOB), se flyg s. 
Höga v. (GOB), se flyga v.2. 
Höja s. flåigå f., 'piska'. Finns det ordet? MK 
[som har ordet från Fårö--Bunge]. 

flöja v. flåigä, tidig [ap.], pr. -ar. 1) fett fiskesätt, 
varvid man sätter ut ett "grimnät" ett stycke 
från land, ror innanför, plaskar o. slår med 
årorna o. skrämmer så fisken på nätet] JK(U). 
Än fiskar el. flåigar naug [nära] inn' langsat 
landä, pa grunt vattn .. När n flåigar, så skall 
n var täu stycken, en ti ro u en ti sätt u drägä. 
När da nätä jär sättä, da ror n innför nätä at 
landä u plaskar u slar i vattnä, sått fiskän skall 
skrämäs ifran landä u fassnä pa nätä. De ro-
ningi u plaskningi kalläs för flåigä JK. Flåig 
pa fiskän, d.v.s. när n drägar not el. fiskar äi 
aar, ti skräm in fiskän MK. 2) Flåjg' ihop = 
samblä ihop (utan att precis lägga i ordning). 
Di var bi strand u flåigäd upp (läit el. mikä) 
släkå, de var så fullt, att n bär' kund flåjg ihop 
MK. — flöj-nät s. fletignä•t n. Flåignät jär 70 
—80 famnar langt u 18 maskår djaupt Aks- 
lar jär 4 cm millum knäutar 	Millum säid- 
säimän u fyst flai ["flån"] jär de fäm knäutar. 
Fla'i jär a träijaul, runt u flatt (10 cm i diam., 
11/2  cm tjockt) .. Maskår jär av qäkstrad bom-
ullsgan, sum kaupäs; tjän'n jär träitatä [tre-tå- 
tad], spunn'n av hamp; nertill jär undatjän'n, 
sum skall var läit gråvarä u lensnoän, att vatt-
nä kummar äi än u gär n tyngar; någ ann sänk' 
finns intä. När n sättar, da har n än käpp me 
n stam n ällar n bit jan äi pa ändn, när n har sätt 
äut ä .. Yvatjän'n har a åiglå i yms ändar, 
sum knöitäs kring käppän uppå. Nätä läggäs 
naug bäi [nära vid] land u läggäs äut äi än bu-
gä, u så båiga n av mot land u läggas dann 
[andra] ändn där, u så äut u ror u plaskar me 
arår u skrämar fiskän. Flåignät nyttäs ti fang 
gäddår me MK. [Se ill.] 

Höjt s. flåjt, flOt m. rett musikinstrument]. Spel' 
flåjt MK.. 

flöt s. flåit [m.?], [(föråldr.), grädde]. 
flöta v. flåitä, flåit [ap.], ipf. -äd [samla upp nå-
got ur en vätska;] 'skumma av' [grädde]. A 
stäurt fat sättädäs pa borä, u där ör säuptäs de 
[av] allihop; u de haitäd, att n skudd var höv- 
hr 	hit flåit i fatä, äutn var u en skudd hald si 
bäi sin brädd JK. Sumbliä 	nyttäd någ kyt- 
fätt, sum di flåitäd av, ner di kokäd kyt OL. 
Särsk. förb. Flåit av gräddn MK. Flåit upp 
fläskbitar pa kantar MK. — Kåir äut i träskä 
u söik um di kund fa flåit upp ä ör vattnä [om 
rötat lin] OL. 

flöte s. flautä, flaut [ap.] n., bf. =, pl. bf. -i 
[banke], 'det som karmen o. fjälar ligga på o. 
som stavarne sitta i [på vagn o. släde]; översta 
tvärträet på vagnen, som slåarne sitta i, eller 
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som bottnen av karmen ligger på'. Vör skudd 
ha hatt a nöjt flaut pa dän vangnän (ällar de 
kälkar) OL. I packän sagäs tvädarn äi . . där-
uppa fässtäs flaut me än träihel fplugg] i var 
ändä, ti däss janbandi sen ska pa ii bak-rede] 
OL. Flauti di var u• av björk u var n fäir [4] 
tum i fäirkant u umkring hallaimu än [11/2  
aln] langä, i dahn var glygg si [stämt] hul, sum 
fjätrar gick upp iginum [på skogssläde] OL. 
Snåiän gick mästn ti knäis, u ukä u flauti pa 
kälkar slepäd ner i snåiän JK. Jfr bak-, fram-, 
karm-, kälk-, lös-, släd-, stock- o. vagnsflöte. 
— flöt-bult s. flautbålt [bult, varmed lösbanke, 
"fjäl" el. karme fästes vid frambanken]. 

fnöske s., se snöske. 
fock s. fåck m., bf. -än tfocksegel, som användes 
på "tre-roningar", sällan på "fiske-båtar"]. 
6-7 änar talnar] bomullslärft i fåckän JK. 
Fåckän me • håirs ti undasjägli JK. Någän gang 
nyttäs de fåck me pa fiskbatar, män för de 
mäst ätt sjägäl JK. Vör 	sigläd äut för stor- 
sjäglä u fåckän, mair kund vör int föirä JK. 
Da sigläd vörr . . för go vinn, me täu sjägäl u 
fåck JK. Dän [av båtkamratema] sum har 
framräumä, haldar storsjägäl u fåck JK. -fall s. 
fåck fall n., 'tåg att hissa upp o. fira ned focken 
med'. -hake s. fåckha•kä m., bf. -än 'hake i foc-
ken varmed denna fästes i en märla i båtkan-
ten]. -lik s. fåckläik n., 'tåget kring focken'. 
-märla s. f. bf. fåckmällu, sum fåckhakän knäp-
päs äi MK. 

foder s.1 fåudar n., bf. fåudrä. 1) [hö, grönfo-
der]. Flair sårtar av fodar såsum: blålusäm, 
alsik-klövar, humblälusäm, raigras, knylhavrä 
m.m. Någ nöitillsaning ner i ängä, sum var så 
väldut mik fodar pa — än sjau åt' häckar pa 
tunnlandä JK. Kummar n int halm u baitar 
middag, så skall n ha foda(r) mässi ti kräki, 
sum n fö de mäst stampar i säckar JK. U så 
kummar da slaningi . . u så när n.. far fodrä 
in, da skall n plög tresn JK. När n da skall sia 
tjåckt fodar, timmänte u klövar 	JK. Mis- 
såmmarstäid . . da har vör fodrä u betår ti ta 
varå. pa • pa en gang JK. De var int någ fodar 
ner' i håimdi, äutn ja skudd upp pa luftä u kast 
fodar ner JK. När n da har fat gitt russi vass 
sin maning fodar (timmänte, klövar ällar ängs-
håi) JK. 2) [föda åt kor, hästar o. får]. Sum-
bli år så matt di gi fämti kronår för n häck håi, 
u ja minns de ån, sum di har git a hundrä da- 
lar för n häck halm, så de var int gutt undar 
täidn till kaup fodar till a par kräk OL. Pa 
säin ställar . . matt fålki skär av mik ryg ti fo- 
dar, för kyldi to än så mikä JK. Konar har 
skutt hatt fodar u föidå, sum har kust pänning- 
ar, sått nå jär rygän ällar bröiföidu släut för 
uss JK. Annas va de bestut [förskräckligt], va 

dän solhitn to badä pa fodar u föidå OL. 3) 
[ag o. halm till taktäckning]. När n täckar tak 
me fodar (halm ällar ag) JK. När de jär häus-
ating [taktäckning], så gynnäs de pa vastä, sum 
fodrä (halm ällar ag) läggäs mot vastbandä . . ; 
de bräukar int var höigar, än att n stickar fod-
rä upp me tjaugå JK. De gamblä fodrä ällar 
takä, hälst när ä har ligg pa längä, jär rut' sum 
muld sumt JK. Jfr annatsinn-, ben-, bunk-, 
grov-, grön-, kvälls-, myr-, tillsånings- och 
åker-foder. -beta s. f. pl. fåuda(r)be•tår. Vör 
har kårt fodarbetår halm ner ifran äng i dag, 
än hallsti [10] tunnår ti konar el. nauti, sum 
[betorna] har ligg nergravnä där JK. Konar 
skall ha fodabetår u roår, u de jetar gräisar me 
JK. -brist s. fåudabrist m. Vör har hall häus-
sträcku fullstampi . . me hål u halm .. sått i 
ar bläir de int fodarbrist, va ja tror JK. Björk- 
lan 	nyttäs i nöidfall, när de jär fodabrist JK. 
-giv s. m.bf fodagivän (När U), f. bf. -givi 
JK(U). 1) [foderportion åt djur] JK(U). 2) = 
foder-gång (När). -giva s. f.bf. fodagivu [foder-
portion åt djur]. -glugg s. fåudaglugg m. [glugg 
på ladugård el. stall, varigenom höet lägges in 
på "hömden"]. -gång s. m. bf. fåudagayän 
(gång i ladugård, vari hö nedkastades från "lof-
tet"]. -häck s. fodahäck JK(U) m., pl. fåudar-
häckar. 1) [gallerverk av lutande spjälor, fästa 
vid väggen i ett bås el. en spilta]. Dails gäs fo-
darhickar av täu klain räckår, sum buräs hul 
äi u sättäs klain runt pinnår äi ällar u så har 
n a tjåckt bredä umkring näi [9] tum bratt, 
sum än sättar fast i väggi, u så en tums braid 
späilår äi, sum sitar fast i luftä me uppäst 
ändn JK. I sumbli lambhäus finns de n foda-
häck ti lägg fodrä äi ti lambi JK(U). 2) [hö-
skrinda]. När ja da har rydd' fröjt] en dag .. 
så. har vör kårt halm de äi häck ällar äi n foda-
häck JK. -leda s. fodalaidå, bf. -u. 1) (Potentil-
la anserina). Dän täidn, när de gavs täinthåi 
ftiondehö] till prästar, da fanns de böindar, 
sum stuppäd halv häckän full me fodalaidå till 
prästn MK. 2) 'brist på matlust' MK. -lös pl. 
fodalausä, -laus [ap.], [som ej har foder till 
kreaturen]. Så. var de a par gubbar.. sum 
hadd kårt kring landä u sällt strämming a 
dyngn 	u blai foda(r)laus ti russi JK(U). 
-målning s. m. bf. fodamaningän [foderpor-
tion]. När russi har jet upp fodamaningän 
JK. -rot s. fåudaråut [gräsrot]. Frånnå .. där 
det inte finns "någ fodarot", äutn bär [bara] 
jårdi JK. -salt s. fodasalt JK(U), n. [grovt salt 
varmed man saltade höet, då det lades in på 
"loftet"; började användas på 1880-talet (?)]. 
-skörd s. fodaskörd f., bf. -i, pl. -ar. Ättar rot-
fruktar sar n känn ällar havrä dann [den and-
ra] ladingän. Fjärd' arä a fodarskörd av 'dövar 
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JK. Fodaskördi blai bra JK. -säck s. fåudasäck 
m., bf. -än, pl. -ar 'säck, vari man medför hö 
åt dragarna]. Så skudd de stampäs fodar ällar 
hål i fodasäckän, sum lägdäs pa slidn u sum 
skudd me* pa haidi JK. Fodasäckän, sum hadd 
sin plass i akstoln pa sjussn u sum än sat pa JK 
(U). Da var de fl hald' me russi undar a stäur 
grän . . u så fodasäckän fram u så ti gi russi 
håi JK. -tagg s. fodartagg m., 'tagg s. sätter sig 
uppe under gommen på nötkräk så att de ej 
kunna äta' MK. -tak s. fåudata• k n., pl. 	bf. 
-i, [ag- el. halmtak]. Bäst' u säkräst' fodataki 
blai av ag, sum vaksäd pa möirar, förr n di blai 
äutdäiknä JK. Läggar någän foda(r)tak pa 
häusi nå, så. jär de drugnä tak ällar bindtak 
JK. När fodataki kå' m bårt, da gynt de gamblä 
undrä: Va skall vör nå fa fodar pa ladingän till 
kräki, när de jär fodabrist JK. -tott s. fodatutt 
m., bf. -n, pl. -ar [hötapp]. [Lambi] . . har väl 
int vart innä u fat någän foda(r)tutt mair n a 
par netar da i säistäs [häromsistens] JK. I möir 
vill n gänn u ta varå pa de fodatuttar, sum än 
har där JK. -vall s. fåudavall m., pl. -ar [åker, 
tillsådd med hö]. Ner i ängä pa nöiådläningän 
har vör tillaning  alla foda(r)vall pa de, sum 
vör hadd känn i fjord JK. De lag i fodavall 
[om ett jordstycke] MK. Nå har vör slat de i täu 
träi ar ättar de gamblä anläggningi, män nå jär 
foda(r)vallar för gamblä u äutgangnä, sått nå 
skall de plögäs upp igän JK. Pa fodavallar me 
timmänte u klövar sätta n gäinäst i stack, ifall 
vädrä jär vacka(r)t JK. -vicker s. fodarvickar, 
-år (Vicia sativa) jär mang sårtar av, sum sas 
ti fodar ti kräki i blandning me kånn ällar hav-
rä pa ladingar JK. -växt s. pl. fåudaväkstar. 
Um de int hadd vart så kallt da för fodaväkstar 
ällar grasväkstar JK. -ärt s. pl. fodarärtar JK. 
Fodarärtar . . kan sas ainsumt . . män kan u 
blandäs me känn el. havrä u kan slas av gröin 
ti fodar, män kan u sta ti di bläir monä u trås-
käs u maläs ti kräki JK. 

foder s.2 se arm-, kam- och lår-foder. 
foderage s. m. bf. fodrasn — JK(U), [hö, grön-
foder o. halm]. Bläir håiä dålit bärgä ginum 
rängnvädar, så haitar de, att fodrasn jär dålir 
JK(U). 

fodra v.1 fodrä JK(U), [utfodra (kreatur)]. Fodrä 
kräki [ge kreaturen foder] JK(U). — Hal, sunt 
än fodrar upp, förr n tårkar de [ger kreaturen, 
innan det torkar] JK(U). Jfr giva v. o. syssla v. 

fodra v.2 fodrä, pr. fåudrar {sätta foder i]. Fodrä 
än råck MK. När n fodrar styvlår me skinn, så 
haitar de fodringar JK. 

fodring S. pl. fåudriogar. [Ex, se föreg.] Lamb-
skinn nyttäs till fodringar, bräunbarkä JK. Jfr 
ri-fodring. 

foga v. fogä, ipf. fogäd JK(U), p.pf. fogän. 1)  

[foghyvla]. 2) [hopfoga]. Han var så magar, 
sum än kund var fogän ihop MK. — fog-bänk 
s. fåugbäyk, 'att ställa bräder i för att hyvlas'. 
[Se ill.] -hyvel s. fåughrväl 	m. [lång hy- 
vel, "rubank"]. Foghyväl me langar gäinar 
[rak] stuck me bratt, flatt jan ti gär fäint u gäint 
[rakt] me MK. 

fogde s. m. bf. fåugdn, pl. -ar. Vör har fat biske-
ning fran fogdn [kronofogden], att länsmann'n 
skudd raid upp sakän. Jfr hamn-, krono-, skall-
och å.-fogde. 

fogning s. fogning f., pl. fåugnivgar. De knakäd 
u brakäd i all fogningar JK. 

foj a. fåjar, f. fåj, pl. -ä, 'rädd el. häpen o. liksom 
skamsen'; = bycken. Ja blai ret hall fåjar (fåj), 
när ja fick säi de JK. 

fola v. folä, fåul [ap.], ipf. fåuld [ap.], sup. fåul 
[ap.], imperat. fåul. 1) [kasta, slänga]. Va han 
nå har fol' hän de = va de har tatt vägen MK. 
2) 'köra ngn i väg' MK. Drängar daim fold ja 
d strand i kväld JK. Särsk. förb. Fol' av ngn 
få någon att bege sig av. Fol di av nå da MK. 
De var n rallarä jär pa gardn i jåns, u ja to u 
så fold av än JK. Um de had vart så ställt, att 
n [han] had kunt fat raist gäinäst, da had J. 
fol av än [honom] straks JK. Ta u så fol av 
dän slarvän ! JK. 

folk s. fålk n., pl. 	bf. -i, gen. -is. 1) (vanl, i 
pl.) [folket, vanligen avseende invånarna i byg-
den]. Ja n [han] jär mik umtycktar . . av fålki 
bad i När u Lau JK. Sokänskräddan . . söid 
halm bäi fålki JK. Halssjaukä de jär fålki någ 
var JK. Ja tyckar de skall bläi rolit till kumm 
in pa all ställar u fa säj, lains fålki har de ställt 
JK. Fålki ha kärt pa kallas nå i hälgi JK. Än-
nu har int fålki gynt laupä (= gå i kyrkan) 
MK. Närkars u fålkis prat um de prästar, sum 
nå skall prövä JK. De jär märkvärdut till håirä, 
va fålki ännu tror pa slikt (trull) JK. De jär 
fålkis stöist bikymmar nå undar täidn, att de 
jär så tårrt JK. När fålki ällar böindar förr 
jälpt varandrä sia i ängi JK. De fålki di bor så 
avsäidäs fran vägän JK. Än hall hopän a fålki 
hadd lambi liggnäs äutä JK. 2) [människor, 
personer; manskap]. Gammält fålk, sum ännu 
livar, trod pa. de (atvarsl) JK. De var int någ 
särskilt nöi' [nöje] för varkän fålk ällar kräk 
OL. Um vör kokar iss ärtbölgar .. så vill int 
sväini ha de n gang, ick mindar da fålk JK. De 
rännar fålk jär va ivistn dag u vill kaupä JK. 
All fålk (= t. Leute) blai så räddä, att i ränd 
sin väg JK. Bäi G.K:s har ä blitt mair fålk; de 
blai än sårk i säistäs JK. De skall tjugå styckän 
fålk till (vid ångtrösken) MK. Ängtråskar tar 
all' fålk JK. Fort halm u så fa tak i någ få* ti 
jälp si gailä JK. Di fick sätt för a par russ för 
vangnän u kåir till a hästkvänn u mal' där, al- 
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lar u a par fålk bjär' mässi än pus malt u ga 
till a handkvänn. Tösar u drängar u gamblä 
fålk MK. Daim sum gar me ångbåtar iss 
täidn, .. de jär u duktuä fålk JK. De jär likt 
allting äutum fålk, haitar de äi a gammält ord- 
språk JK. Nittn 1191 fålk (= mänskår) har 
drwficnä MK. Släik fålk [sådana människor], 
sum int har förmågå ti bräuk sitt förstand JK. 
De jär otrolit va sumli' fålk kan bläi saig u 
gamblä JK. All sina ban, int blöigdäs di .. i 
fylg me stor fålk [vuxna personer] JK. Di .. 
far int vistäs blant andrä fålk [bland andra 
människor] JK. 3) "husfolk, personal o.d.]. I 
skuggän av de där sma lundar.. däit hadd fål-
ki samblä si OL. I millartäid hadd de andrä 
fålki kumm fran borä OL. Vör vidd läikväl ha 
än [honom] in u väis si för folki OL. 4) (äkta 
par, makar] Där star Mårtmqns fälld, Mårtens-
son o. hans hustru MK. Laurällsfålki var gam-
blä [Laurell o. hans hustru ..] JK. De var a 
par gift' banlaus fålk, sum bod upp' bäi Snaus-
rä JK. Jfr arbets-, arstugu-, bond-, brud-, de-
ras-, exercers-, fattig-, fäst-, gammal-, grann-
lags-, gårds-, hem-, hus-, husbond-, hyr-, kloc-
kar-, kvinn-, kyrk(o)-, köp-, leg-, min-, natt-
vards-, präst-, sjö-, skaffar(e)-, små-, spann-
måls-, stugu-, svär-, ung-, vår-, värd- och vär-
ning(s)-folk. -arg a. pl. fålkargä JK [folkilsken, 
om t. ex. galt]. -foror s. f. pl. fålkfåurår [folk-
skick]. Ja trod läikväl, att Är skudd var så 
gammäl nå, att Är skudd ha le rt visst [vetat] 
häut u skam u fålkforår JK. Fyst tjänt ha i 
prästgardn .. sen tjänt a i H. bi dåktär B. i 
flak år, så ha har set fållcforår OL. -föda s. fålk-
föidå JK [människoföda]. -kär s. pl. fålkke•rä 
[som tycker om folk]. Stäutar jär fälkkerä MK. 
-lass s. fålklass [människor som åka i en vagn]. 
-massa s. f. bf. fålkmassu, pl. -år. -mängd s. f. 
bf. fålkmäydi. -samling s. fålksamliyg. -sed s. 
pl. fålksidar. De jär da märkvärdut va täidn 
kan förändrä fålksidar u fälld me OL. -slhjälp 
s. fålksjälp [hjälp av människor]. Så kund de 
träff till, att lydn [vårullen] gick av dum äutn 
fålksjälp JK. -skick s. fålkskick ii. [folkforor]. 
Han har aldri någ fålkskick äi si MK. -skola 
s. f. bf. fålkskåulu, pl. -år. A. gar nå i storsko-
lu ällar fålkskolu JK. -slag s. fålksla•g n., bf. 
-ä, pl. bf. -i "släkt, familj]. Ja jär av de Kauprä 
fålkslagä JK. Han jär av a sånt gal' fälkslag 
JK. Di jär mörkhöi [mörkhyade] allihop, äi de 
ffilkslagä JK. Flainskall [flintskalle] ärväs fö de 
'näst i fälkslagä JK. -fläkte, fålksläktä n. 'släkt]. 
Ja kännar till sårkar iblant ättar fålksläktä 
[pojkarna efter släktens utseende]. De fålksläk-
tä, de jär så förvitä [nyfiket] MK. -spår s. fålk-
spur JK(U), [fotspår av människor] -tro s. f. bf. 
fålktråui. De stämmar tr in i fålktroi jär pa 

landä att de, sum än hittar i jårdi, int har någ 
välsingnälsä mässi JK. Så har int russkytä 
kumm i bräuk i matväg u de jär de olyckliä 
gamblä galnä fålktroi, sum har stöist skuldi till 
JK. Lät ä var' gåt det vara] um historjår jär 
lyngn, såsum um trull u slikt, män så jä de san-
ning i fålktroi JK. -trängsel s. fålkträysl f., bf. 
-i. De var letarä sägt än gärt ti ta si fram i fålk-
trängsli JK. -van a. fålkva•nar [van vid folk]. 
Dän kibbän gcalven], han matt var fållcvanar 
MK. -vett s. fålkvi.t. -älsken a. fålkälskän. 
Krakungän jär fålkälskän (= tycker om folk) 
MK. 

folka v. refl. fålk si (bli hyfsad, bli som folk]. 
Kan di da fålk si u ställ si, så gar de nuck da 
MK. 

folkig a. pl. fålkuä "som folk"]. All V:s päikår 
säir så fålkuä äut, så de jär odräglit, män inga 
säir läikväl så väl äut sum issu MK. 

fora s. forå f., pl. fåurår. 1) 'fora', gärd till o. 
från ett ställe med lass; även själva lasset]. 
Vörr hinnar int mair n am n forå ti Stang' 
(Stånga] me betår um dagän JK(U). Di skudd 
jälp dum kåir någu forå OL. Vör har bär' vart 
ner bäi sagi me a forå sagstuckar JK. Vör hin-
nar kåir ner i Storhagar ättar a forå stumlar 
me bäggi pari JK. Ja kård täu forår me stäu-
tar, u far var där ner .. mäns ja var haim fyst 
foru JK. Vör har allt vart ste me träi forår (m. 
ett par 3 ggr); vör har vart ste a forå idag (sä-
ges både när det är med ett, två el. tre etc. par) 
MK. 2) 'gång, tur'. Ja har braut' mi mang' fo- 
rår; da tår ja int' fa säi han mair iss foru; träi 
forår har ja vart där upp förr MK. Vörr skudd 
upp u lyft han (gamle skolmästaren) otaliä fo- 
rår um dyngnä MK. U så gick ja da ner ti 
K.J. me sam foru ällar me de samä JK. Jfr 
folk-foror. 

force a. fårsar, f. fårs, 'hastig, duktig, stormodig 
och fräck'. Han jär bra fårsar u fräckar a si; 
ha jär bra fårs a si u duktu JK. 

forcig a. fårsur, 'ojämn till lynnet'. 
forda v. refl. fordä si, pr. -ar si, 'skynda sig'. 
Fordä di nå. Klucku fordar si MK. Jfr fordra 
v.2 o. forta v. 

fordare a. komp. fåurdarä, fåudarä, fåudrä, su-
peri. fåurdäst (fortare, -ast]. Dain säidu [ena 
sidan] .. ha valcsar fodrä MK. När takä jär 
flatt, da ruttnar de fodarä JK. Där ättar gynt 
väl H. sno pa bussn läit fordarä än vanlit u 
blai badä argar u snorur OL. Da kåln a [hon] 
ti jet bättar u blai fodarä el. fortarä tjåck JK. 
Da far n fordarä snäuå da, nä de jä varmt MK. 
Me sväin, de gar de fordäst ti fa läit pänning- 
ar MK. 

fordra v.1 fåudrä, pr. -ar, ipf. fåudräd, pass. pr. 
fåudräs, ipf. fåudrädäs, p. pf. fåudrän 'fordra', 
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[kräva]. De vör har fat, så har vör fat u har 
int någ mair till fodrä JK. Ja hadd ti fodrä av 
K.J. umkring 100 kr. u var bäi han u fodräd 
de JK. Fodrän [krävd] bläir ja int fö(r)stas, 
äutn di väntar (med räntans inbetalning) JK. 
När n skärar 'mejar säd], da fodräs int, att n 
skall ha bräimväin, män när di slar [slår hö], 
da vill di ha MK. Um ä var nöi jård .. så hal-
däd de si någ lund raint för ogras, sått de fod-
rädäs int någ mair skåitsl JK. Klövan u timu-
teän fodrar väl [ganska mycket] tårk' u solskäin 
JK. Lambi fodrar go' täunar [goda gärdesgår-
dar] JK. — Da gynnar magän fodrä pa*, att 
han vill ha någ äi si JK. — Fodrä upp säin pän-
ningar JK. 

fordra v. refl. fåu(r)drä si, 'gå fort' (om kloc-
kor); lforta sig]. Klucku ha kund fordrä si, sått 
a kåm än täim' föräut MK. 

fordring s.1 m. bf. fåudriygän, pl. fåurdriygar, 
fåudriygar [krav]. Allvarsamt talä, så. jär cäks  
änas [alnars] väg i sma llästä lag för nå täidns 
fodringar JK. Ungdomän, di har sån stor ford-
ringar OL. 

fordring s.2 fåudriyg [fortgång (på klocka)]. Ja 
skudd ruck (klucku) självar, um ja vidd ha fod-
ring MK. 

form s. färm m., bf. -än, pl. -ar [skapnad, ge-
stalt]. Myssår [mössor] me galnä fårmar u fas-
sonar JK. 

forma s. fårmå f., bf. -u, pl. -år. 1) [gjutform]. Ti 
fa åiglå pa knappar, så. gick de intä ti häll tinä 
[tennet] läik' [direkt] i fårmu, äutn tinä skudd 
hälläs u rinn' i ginum än apartur träibit, sum 
var skär si fårmå äi ti knappän JK. Fårmår äi 
n gräus-stain [knappformar i en sandsten] JK. 
Stöip jaus i fånnå JK(U). 2) [bakform; mindre 
bleckbunke]. Nä gubbän fick päudingfår-
mu, så kund han hit sans si u håis pa tald-
rickän, äutn han to täu skaidar läik ör fårmu 
u kård i munn'n . . han matt . . kast bad får-
må u skaid ifran si JK. Jfr knapp-, ljus- och 
pudding-forma. — form-ljus s. pl. fårmjaus 
[ljus, stöpta i en form av bleckplåt]. 

forma v. fårmä, fårm [ap.], pr. fårma(r), sup. 
fårm [ap.] JK. Pa de säidu . . fårma n [formar 
man] dän äutästä dailn av träibitn ättar bukti 
pa angln JK [se angel s.]. Han kan fa de ti 
fånm si så. vackart MK. Särsk. förb. Fårm äi 
si läit mat 'kasta i sig litet mat] JK. Häit säi 
läit [tag hit litet], sägd ja, så skall ja fårm äi 
mi läit me n hast lom mat] JK. När ja da hadd 
fat fårm äi mi läit mat . . JK. 

formlig a. pl. fårmliä lvälformad]. Täu stöirar 
pa [styren på plogen] av träi, män fårmliä u 
bra JK. Jfr 0-formlig. 

forn a. pl. fåurnä. Fran fomä täidar OL. -grav 
s. feturngrav. -minne s. pl. fornminnar JK. -sak 

s. fåurnsa• k. Att Lekt. har kaupt någ gamblä 
fomäsakar l!] JK. -tid s. m. bf. forntäidn JK. 

forsa v. pr. fårrsar JK(U), ipf. fårsäd MK. Vatt-
nä fårsar fram JK(U). De fårrsar ner [med 
regn] JK(U). De fårsäd i ginum (bron bäi Ida) 
MK. 

forska v. fårskä, fårsk, fusk [ap.], pr. fårskar 
JK, ipf. fuskt [all], sup. fårsk [ap.], pass. sup. 
fuskäs. När Lekt. gynt fårsk i Laumålä JK. S. 
han har änd' fårsk u fat raidå pa n hall hopar 
JK. Särsk. förb. Färsk ättar, f. äut, f. i ginum 
[forska efter, ut etc.; söka reda på] JK(U). När 
prästn fick håir de, så han ti fårsk ättar u kåm 
däit ti K. n dag JK. U så. gynt i fusk ättar, 
vaims skuldi var JK. Han röimäd; länsman 
fuskar ättar n MK. U hit var de någän sum 
jälpt n u fuskt ättar de häldar JK. De har nå 
fuskäs ättar, vass skuldi jär JK. Di fårskar 
kring i stäuår [om hemslöjdsföreningen] JK. 
De finns int mik ti fas till fa någ retlaidå ättar 
till fårsk äut ret dän gamblä täidns ådläning 
JK. 

forskare s. fårskarä, fuskarä (ml pl. fårskar, 
fuskrar. Ja, de årdä fuskrar i dän bemärklsn 
nyttäs int mik nå, äutn än sär fårskrar i ställä 
JK. De lerd' [de lärda] u fårskrar JK, 

	

forskning s. fårskniyg 	Ti skriv a iiktu bok 
um strandbräukä, de ska int så. läit fårskning 
till av än olerdar JK. 

forsla v. fåurslä, fåuslä HG. I ansäiändä pa 
stainvastar, så tväivlar ja mästn pa de, att di 
da allt hadd sån' raidskap ti flytt älla forslä 
sån oskapliä stäur grastain JK. 

fort adv. fåurt, komp. fåurtarä, fåurträ (jfr for-
dare a. komp.), superi. fåurtäst. 1) 'hastigt, 
raskt, omedelbart]. Täidn gar fort av, u ännu 
fortäst, när n har sum mäst bråttum JK. Gär di 
de (gir drick' mik varmt), så. kummar de till jäs 
för fort u galä, bläir u så fort slant OL. De had 

	

ingän ting gat sundar 	aindäst börr [bara] n 
hak' i silbroi, sum var snällt el. fort lagä JK. 
Da hadd di kå' mästn läik' så fort me daim 
(stäutar) OL. De gar läikväl mang gangar snäl-
larä älla fodrä älla forträ, än när n skall plög 
ner kånnä me spitsplog JK. De sum gar fort 
bläir lort, u hastvärk bläir fuskvärk JK. Fort 
skudd russi förä u så. all sletkalar pa skjussn u 
så da i väg OL. Da sägd ja till de andrä: "Fort 
grindi upp, att ja kan kumm i gard me håihäc-
kän" JK. — 2) [Konjunktionellt: så snart]. U 
så gav än si iväg så fort n nåksäns kund' .. 
OL. Så fort de var gärt, så var de ti gi si i väg 
OL. 3) [fortfarande]. II uttr.] hald fort (me) 
[fortsätta (med)]. De skall haldäs fort [hållas 
på, fortsättas] MK. Ha lerar si ti skriv läik så 
fort pa de väisä, um a haldar fort me ä JK. 
Int däugd ä fl hald fort me fl gär såsum Löi- 
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boar [lyeborna] gärd, ner di . . raiv ör alltihop, 
intä [i en kvarndamm] OL. -farande adv. 
fåurtfa•randä, -fa•rändä, -fa•rndä. Russi gar 
äut' igän um netnar nå, män nauti u lambi lig-
gar fortfarndä innä JK. Kyldi haldar fortfa-
randä bäi JK. -gång s. fortgang m., 'ruff, liv-
lighet'. Har int någ f. äi si MK. -lek s. fåurtlaik 
[hastighet, (fram)fart]. Um de had vart någän 
förrättningsman me någ fortlaik äi MK. De var 
märkvärdut, vickän fortlaik de sma plantår har 
fat MK. -sätta v. fåurtsätt [ap.], pres. -a(r), ipf. 
-ädä, pass. sup. -äs. Ja, ätta sum de jä jaust, så 
fortsätta ja JK. U sin [sedan] fortsättäd ja, till 
historju var släut JK. Skolår har fortsättäs jär 
i Lau hail täidn JK. -sättning s. fåurtsättniog 
f., bf. -vgi. Ja far gynn' i kväld me fortsättningi 
pa böiraisu JK. 

forta v. refl. fortä si MK. Jfr forda v. 
kos a., se fram-fos. 
foster s. fostar n. -broder s. fostabror MK. -för-
äldrar s. pl. fåustaföräldrar. -land s. fåustar-
land n., bf. -ä. Ja när skolgangän jär släut, u di 
har .. gat u läst för Prästn 	u di skall gynn 
gär nyttä .. da vändar di fostarlandä ryggän 
[o. emigrerar] JK. 

fostra v. fåusträ. Um än skall fosträ upp ban, 
sum än riktut skall JK. Jfr uppfostra. 

fot s. fåut ni., bf. fåutn, pl. föitar, bf. föitnar. 
1) [människofot]. [Vanliga benämningen är 
bain, 'ben', se d.o.]. Han jär ti fots el. laupnls 
[gående] JK(U). Fa föitar [få fötter], (= när 
de laupar fort) MK. Ti fa gäld de ga fort de, 
män ti kumm pa föitar igän, de tular bad väl 
u läng de JK. Sumbliä blai räik' u välmånäs u 
kåm pa föitar JK. 2) [nederdel, fotställning]. 
Jaulgräni . . skudd sättäs äi fotn JK. Jfr fä-, 
hål-, julgrans-, kråk-, stack-, sten-, töm- och 
vit-fot. -bindsel s. fåutbinsl = jankätting älla 
vidå [vidja] me än knäppfjäträ; = en ring av 
vide kring benet med två öglor, av vilka den 
ena träddes i den andra och hölls fast med en 
pigg av denna (= knäppfjäträ) MK. Förr sto 
russi bundnä me fotbinsl, me n knäppfjätarä 
um bainä el. kautä [karleden] u binsli av aldår 
[se hålla s.] sat fast i nedästä basbredä JK. 
-järn s. n.bf. fotjärnä (skom.). Spannrejmi el. 
knäirejmi me fotjämä MK. -lag s. fåutlag n. 
[sätt att röra fötterna, gång]. Ha gutt fotlag 
MK. -list S. pl. fåutlistar. 1) [den utskjutande 
delen av husgrunden på trähus; list som täcker 
grunden]. 2) [bräder som kanta innervägg ned-
till]. U så. har vör sätt fotlistar runtomkring ne-
rä i kalkbräuk JK. -mål s. n. bf. fåutma•lä, 

[hålfoten el. snarare mittpartiet på fo-
ten]. Där sum ristn släutar i millum anklar u 
heln, haitar fotmålä JK. -sack s. fåutsack, fåut-
f ack m. [lädertäcke som knäppes över benen  

på den åkande]. Han hadd fotsjackän till-
knäpptar MK. -skotta s. fåutsku•tå f., pl. -år 
[lös bottenbräda i bottnen på en båt, att tram-
pa på], 'brädlapp under fötterna [i båt], van]. 
10 stycken'. Fotskutår jär int nå sum förr, äi 
iss nöi' hatar . . Daim sum int jär basnä rän-
gar al äutn dän gamblä sårtns rängar [spant], 
så. jär ä am n fotskutå millum var rang, män 
daim, sum jär basnä rängar äi, sitar fotskutår i 
hop i vart räum JK. Sätt någ fotskutår i mot 
framtuftu, u kast tåskar upp i framstammän 
JK. -stock s. m. pl. fåutstuckar [liggande sido-
stock i bås, vilande på "underslaget" och upp-
bärande "bås-stockarna"). Fotstuckar sättäs 
fyst fast me helar i unda(r)slagi så langt ifran 
si sum basis brädd; i fotstuckar sättäs basstuc-
kar i nedäst ändn fast JK. -ställning s. pl. fåut-
ställniggar [låg, mera provisorisk byggnadsställ-
ning]. Um än har andrä ställningar äutn räckår 
u bomar, såsum kälkar ällar vangsraidar ällar 
lådår, sum än kan lägg bredar pa, så haitar de 
fotställningar JK. -sula s. f.bf. fotsulu JK. -såga 
v. fotsagä: när n sagar hårt el. i täu bredar el. 
ann' träistyckar, sum träiä skräuäs fast i hy-
välbänkän JK(U). -vatten s. fotvattn JK [vat-
ten (i båten), som går upp över fötterna]. 

fota v. fotä, imperat. fot [lyfta upp foten, om 
hästar vid skoning o.d.]. Han vidd int' fotä 
(om en häst) MK. Fot upp! [till häst vid sko-
ning] JK(U). 

fotogen s. fottusjen, fottosken JK m., bf. foto-
sken'n. JK. När fotosken'n kåm i gang, så Uni 
fö de mäst faitvidn hart [som lyse] JK. -silampa 
s. fårtoske•nslampå (OL), pl. foloske•nsiampår 
(JK). -slolja s. fo•toskensåljå f., bf. fo•tof e•ns-
ålju [fotogen]. Så. var farsgubbän u ja i böin 
[staden] än vintar 	u da kaupt han a häng- 
lampå bäi K:s u så. läit fotoskensåljå till JK. 

fotografera v. fåutografe•rä, ipf. fotograferäd, 
p. pf. pl. fotugrafernä. Ja tväivlar pa, um far 
u mor nåksns bläir fotugrafemä häldar JK. 

fotogratist s. fåutugrafist m. [fotograf]. De skudd 
ha vart rolit, um än fotografist had vart där u 
tat av de OL. 

fradga s. fraggå f., bf. -u, pl. -år, 'skum'. Förr.. 
så. hadd di nuck allt sitt öl så gutt u kraftut, så 
att fraggår sto kring de OL. Jfr skum-fradga. 

fradga v. fragg [ap.], pass. -äs. Fraggäs el. fragg' 
si tbilda(s) fradga] MK. 

fradgig a. fraggur, ss. brännvin = fullt me bog-
lår [bubblor] MK. 

frakt s. frakt f., bf. -i, pl. -ar. Frakti va fö döir 
[dyr]. Haug fraktar pa janvägän JK. 

frakta v. fraktä, frakt [ap.], [färdas?, trakta]. Nä 
ladingar kåm, da aigd di hit någ föidå, äutn da 
skudd di frakt' ätta föidå langs at landä u ta 
pa räckning bäi kaupmännar JK. Frakt' ättar 
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allting (be om el. söka efter ngt) OL. 
fram adv. fram. 1) [om läge i rummet]. Hall väg-
sträcku ifran Halsrä u fram ti Gogs JK. Russi 
vidd int fram imot vädar JK. Stäig fram för 
duri [stig fram i stugan]! MK. Bad drängar u 
päikår . så skudd di fram u läs i katkesn OL. 
Vör gick där fram u tibakas u laitäd OL. 2) 
[om tid]. Um vör träffäs fram i täidn någän 
gang OL. När de haimt så langt fram pa ladin-
gän [våren] JK. De vait ja nå ännu int förrn 
längar fram OL. De sag mörkt äut, när ja tän-
käd mi fram JK. När ja tänkar fram [fram-
åt] . . JK. Jfr bära, draga, duka, få, föra, gå, 
hala, hinna, komma, köra, lida, lägga, lämna, 
rulla, slå, stiga, ställa, störta, sätta och taga 
fram, samt lika-fram. -ben s. frambain n., bf. 
-ä, pl. =, bf. -i. Till russi nyttäd di n knäpp-
fjätarä, sum knäpptäs um dain frambainä JK. 
Kattu . . ha sitar u slickar pa dain frambainä 
u bröinar åirä JK. -bindningsiknut s. pl. fram-
bindniugsknäutar [öglor om frambindningskäp-
pen]. -bindningsikäpp s. m. bf. frambindnius-
käppän [käpp, varvid "uppränningen" (varpen) 
bindes]. Så bindar di ganä älla uppränningi um 
f. JK. -bindningsltåg s. n. bf. frambindniggs-
argä, pl. bf. -i, 'tåg som äro bundna vid fram-
bindningskäppen o. "ganstuckän".' -bjure s. 
frambjaurä m., bf. -bjaurn [förstäv på båt]; 
'fortsättning av kölen framåt'. -bog s. pl. fram-
bogar JK [på t. ex. får]. -bult s. frambålt m., 
bf. -båltn [bult i "fram-redet" på vagn el. slä-
de]. De jär täu styckän, en iginum flautä (flaut-
båltn) u en iginum tungu u langvitn (har int 
någ särskilt namn) MK. Ner flautbåltn ällar 
dän sum sat ginum tungu u langgutn [skäft-
stången], ner han glaid ör, de var värr de OL. 
-del s. m. bf. framdailn [på kreatur]. -dikr s. f. 
bf. framduri [dörr på framsidan av bonings-
huset]. Da skall ja yppnä framduri MK. -fart s. 
fram fart m. [stark fart; framfärd]. Int jär ä 
någ rolit, ner de bläir än sånnar storar fram-
fart häldar [då "fåisu" (mullskopan) välves för 
hastigt] OL. Fick plikt' för . . yvadådur fram-
fart JK. -fjäl s. framfjäl f., bf. -i [frambräde 
på en fjälvagn]. -flöte s. fram flautä n. [banke 
på framvagn el. framkälke]. -fos a. fram fåusar, 
-fåus, 'framfusig'. -lusen a. framfusn, f. -si JK 
(U), [framfusig]. -föra v. fram föir [ap.], ipf. 
-föird [ap.]. Framföird sitt ärndä JK. -för(e) 
prep. framfö•rä, framför. 1) [för att beteckna 
ställning, läge]. Väisn [visen] hattar dän dailn 
av kvistn, sum jär framför nedästn ändn av 
drekti [(plog-)drätten] JK. Hans väg kåm ti ga 
mitt framför hall raji [raden] av sletkalar OL. 
Når ja kål' n äut .., så sto gaitbuckän mitt i vä-
gän pa änd sum a jaus framför russi JK. Fäir 
styckän gar för' u singar ; de fäir di gar 

framför daim sum bjärar [vid liktåg] OL. 2) [i 
fr. om företräde, överlägsenhet]; 'i jämförelse 
med'. Arbetrar har för läit' för sitt arbet' fram-
för launtagrar JK. När di fick si a jå'mfräu 
brännväin um mårgnar u så a skäivå brö; de 
kund di arbet pa sän duktut, tyckar di, framför 

kåpp kaffi nå för täidn JK. Russkyt .. har 
int kumm ti sitt värd läikväl framför ann' kyt 
JK. Da slyträd [stillnade] värkän, sått de vär-
käd int hältn framfö armas JK Strämmingän 
jä triddailn mindar framfö förr MK. De bläir 
saint me någ vart i ar framför i fjord JK. Da 
jär de undarlit, att di fick skogän ti räckä, 
framför va di nå far OL. (Skollärare) .. di för-
tjänar värkliän mair, framför va prästn gär JK. 
Nå brännar vör mik billi vid, framför Er gär 
där i böin [staden] JK. Gutt um tåsk har de 
vart i haust, framför de de har vart andrä ar 
JK. När ä jär kallt u klarar fräiskar luft, jetar 
kräki mik bättar ällar mair, framför de', när 
de jär lent u ravädar JK. Ja, n duktu kal fl ar-
betä u framför allt duktu ti pratä JK. 3) [(adv.), 
i abs. anv.]. Äi de skåru i drekti har n täu käi-
lar, en framförä u en bakförä JK. De slagä 
skall u läggäs bakifran um dän staurn, sum jär 
pa dann' säidu, u tuppän u läiländn kummar 
framförä [om gärdslehank]. JK. Äisn kan sväi-
gä, så ä jär n storar back' framförä u läikväl 
haldä JK. -försko v. fram förskoä (skom.), sättä 
nöiä risäftar äi u nytt' [nyttja] gamlä balcstyc-
kar MK. -gavel s. framga•väl m., bf. -ga•vlän, 
-ga•vIn [på fjälvagn el. slädkarm]; i st. f. fram-
fjäl el. framstigä MK. Framgavin u halv säid-
bredi, di jär a par tum smallarä [i slädkarm på 
"kana"] OL. -gång s. framgaug. Go hälså u go 
framgang iss nöi arä JK. -halsad a. framhalsä 
[som har framåtlutande hals]. Sumbli fålk jär 
så langhals' u framhalsä JK. -hinna s. f. bf. 
framhinnu [främre udden på yxbladet]. Ritäd 
ättar vågskäivu mäst me framhinnu pa yxi OL. 
-hov s. pl. framhåuar [på häst]. -ifrån adv. 
framifra'n. -karl s. framkal m., bf. -n. 1) [den 
roddare, som sitter främst i båten]. Fra,mkaln 
skudd gär i årning fotskutår u stambredar i 
framstammän JK. Bäi drägning kummar de 
mäst an pa framkaln ti hald batn bäi [intill] .. 

så att n int kummar för langt ifran MK. Så 
sitar framkaln bäi framarar u ror gani upp JK. 
Vör matt' ro bak me*, för framkaln batäd int 
bäi de [rådde ej med det] MK. 2) [den karl som 
står vid framstickan i fram- el. putt-pärk]. Botls 
Per de var n duktur puttkal älla framkal MK. 
A. var framkal, han sto i framstang MK. -klöv 
s. pl. framklauar [på nötboskap]. -knä s. n. bf. 
framknäiä, pl. bf. -knäii [på häst o. nöt]. Dann' 
Hallutnautu har gat hul pa vänsträ framknäiä 
JK. -kälke s. framkälkä m., bf. -än. Fram- u 
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bakkälkän JK. Kanå .. de jär n sånnar läitn 
karm, sum Eggar pa än framkälkä OL. Gust' u 
ja, vör kan läikväl sit pa framkälkän, män de 
andrä di far sit pa bakkälkän di (Gust. K. spe-
lar bra fiol o. kan räknäs bland de bättre fiol-
spelarna liksom "ja", d.v.s. Alfvegren) MK. 
-köt s. pl. framkautar [karled på hästens fram-
ben]. -liden p.a. framli'dn, -läidn, n. -lidä, -lid 
[ap.]. Framläidn i aldar [ålder] MK. De bläir 
ovanlit saint för uss u langt framlidä, förrn vör 
kan fa ta ihop me jårdbräukä JK. När de bläir 
läit Ungar framlid' pa ladingän 	JK. -lott s. 
m. bf. framlu•tn [= fram-ruin (i båt)]. -luten 
p.a. framlutn JK(U), f. framlzeti, n. -ä, 'framåt-
lutande'. Ha gar mair framluti MK. -lår s. n. 
bf. framlarä JK(U), pl. bf. -i [på häst]. Till bo-
gän räcknäs framlarä me, ner till knäiä pa 
frambaini JK(U). -lägg s. m. bf. framläggän, pl. 
-ar [på häst]. -mast s. f. bf. fram-masti el. stor-
masti. -nucka s. framnuckå f., bf. -u, 'översta 
spetsen av frambjaurn'. -packe s. m. bf. fram-
packän [den del av "fram-redet" på vagn, som 
uppbär "sulan" och flautä ("flötet")] -pärk s. 
frampärk JK(U), [ett slags pärkspel, = putt-
pärk]. De speltäs akut frampärk el. puttpärk 
JK(U). -rede s. framraidä n. 1) = fram-vagn 
[består av:] packärt, sulu u flautä, tungu, slaar, 
jauli MK. Vör bihövar int mak n fratnraidä ti 
slep stuckar äut me JK. 2) [framvagnen utom 
hjulen]. Framraid' bistar av fälr bitar: packän, 
tunga u sulu u där uppa lausflautä OL. -rep s. 
framraip n., bf. -ä [rep framtill pa "langstigar", 
när man "gördar" lasset, — se gärda v.]. -rum 
s. n. bf. framräumä [rummet mellan framtoften 
och mellantoften]. Framräumä, sum framkaln 
sitar äi OL. -rumsivrån.  g s. pl. framräums-
räugar, bf. -rä.ygnar [-spant]. Framräumsrängar, 
täu smarängar i framräumä MK. -sagd p.a. 
framsägdar el. -sägen, äuttalnäs [frispråkig] MK. 
-segel s. fram f gäl, -se* gäl n., bf. 
-seglä = stor-segel [sitter i segelfäst-vrå'ngen]. 

s. fram f ägäl-läik [kanttåg ..]. -segel' 
mast s. f. bf. fram f glämasti 	-sida 
s. f. bf. framsäidu. Än stor haugar yvabyggning, 
sum sto me framsäidu el. langsäidu at vägän 
JK. -skaft s. framskaft n. [främre hälften av 
stövelskaftet]. Skär' till framskaft JK. -skafts' 
modell s. framskaftsmuddl (skom.). -skjortistjärt 
s. m. bf. framskörtstjärtn JK [främre skörtet på 
skjortan]. -slå s. f. bf. framslaq JK, pl. -sla•ar 
OL. 1) [slåar i framvagnen] OL. 2) = fram-
styckä [bröstbom? på vävstol] JK. -släppning 
s. f. bf. framsläppniogi (på väv). Pa ganstuckän 
pa ändn äutför gatu sitar framsläppningi u 
framsläppningskäppän JK. -sock s. m. bf. fram-
suckän, pl. -ar (hovskägget på frambenet]. 
-stam s. m. bf. framstammän el. framändn, 

'främsta rummet i båten' MK; [den del av bå-
ten, som är belägen framför segelfästet]. I fram-
ändn el. framstammän me framtuftu u sjägäl-
fästä JK. Segälfästrangi .., där framför jär 
framstammän OL. Ta de röiu lryan] u kast pa 
di u lägg di där pa gani i 'bakstammän; ja läg-
gar mi i framstammän JK. Så glaid ja i fram-
stammän u drog taugi in JK. -stamlbräde s. n. 
bf. framstambre'dä, pl. bf. -i 	-, 'bräde att 
lägga i botten framme'. -stamllucka s. f. bf. 
framstamlw ku [den trekantiga bräda, som täc-
ker främsta delen i framstammen]. I framstam-
luku jär de alltut skär si [skuret] namn äi, 
vaims batn håirs till u så arstal, när n jär bygg-
dar JK. -stamnucka s. f. bf. framstamnucku 

- [översta, uppskjutande spetsen av 
"frambjauren"]. A läiti mällå i framstamnucku 
ti knäpp fåckhakän äi JK. -stamistorvrång s. f. 
ibf. framstanzsstorrangi [-spant]. [En märla] i 
framstamsstorrangi el. framtuftrangi, ti sätt 
storsjägälmaständn äi JK. -stamvrång S. pl. 
framstamräogar [-spant], täu el. träi smarängar 
i framstammän MK. -steg s. framstig n., pl. =. 
1) [framåtskridande, förkovran]. A stort fram-
stig JK. Stor' framstig i lerdomän JK(U). 2) 
[företräde]. Att han skudd ha sånt framstig 
framför de andrä OL. Han har stort framstig 
bäi dum [hos dem] u far gär sum än vill JK(U). 
-stege s. m. bf. tramsa* gän [framgavel (på 
vagnsskrov)]. -sticka s. f. bf. framsticku JK(U) 
[en pinne som låg tvärs framför pärken]. -stjorn 
s. n. pl. bf. framstlånni [framsnibbar på huvud-
duk]. -stjärt s. framstjärt m., bf. -n [fram-
"skört" på skjorta]. -stupa adv. framstäupä 
JK(U). Han falk framstäupä. -stycke s. fram-
styckä n. 1) [på klädesplagg, t. ex. väst]. 2) [på 
vävstol], "undar kränku". -ståndare s. fram-
standarä [på spinnrock], dän sum täutu [tutan] 
sitar äi. -stång s. framstayg [området i pärken 
från "puttkarlama" o. till halva pärkens längd]. 
H. han sto i framstang älla var framkal JK. De 
kund nå händ att ner fyst' hugg' var slagä, så 
kund di fa kas [poäng] i framstang OL. -tand 
s. framtann m., pl. bf. framtännar JK(U), pa 
häst u naut. -tass s. framtass MK m. -tid s. 
framtäid m., bf. -n. De kund kanhänd var ti 
någ nytt för framtäidn, um ja skrivd upp all 
namn JK. -till adv. framtill. Sått n gar tiba-
kas .. ti däss n hinnas släut' av langstigar 
framtill JK. -tofta s. f. bf. framtuftu [främsta 
toften i en båt]. Sjägälmasti sitar äi framtuftu 
JK. När n drägar, så mr en; han sitar pa fram-
tuftu JK. -toftivrång s. f. bf. framtuftraygi [den 
andra storspanten i båten, framifrån räknat]. 
[En märla i] framtuftrangi ti sätt storsjägäl-
maständn äi JK. -topp s. framtupp m., bf. -än 
[främre toppseglet] = stortupp. Framkaln skall 
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sätt pa fra.mtuppän JK. -toppllik s. framtupp-
läik [kanttåg ..]. -topplmast s. framtuppmast. 
-trapp s. f. bf. framtrappi [trappa på. framsidan 
av huset]. Vör sättäd uss pa framtrappi u pra-
tädä MK. -tulle s. m. bf. framtulln, pl. -tullar 
[främsta årtullen]. Ja rod' av dän am n framtulln 
OL. -vagn s. framvayn m., bf. -vay'n. Russi 
ränd av me framvang'n JK. [Se ill.] -vrång s. f. 
bf. framrcrogi = framtoft-vrång. -våd s. fram-
våd m. [på klänning]. -år s. f. bf. framcrri, pl. 
-ar [de främsta årorna i en båt; ägas o. skötas 
av framkarlen]. När de ros, da svarar fram-
kaln, sum sitar bäi framarar, för ti hald kurs 
JK. När n drägar me framstammän förä, .. da 
dräga n tjan'n undar hygrä framari langsat säi-
du pa batn JK. -årlskid s. n. pl. bf. framarskäi-
di JK(U), [de "årsIdd" på vilka framårorna vi-
la]. -åt adv. framat, framat. När ä gar fra-
mat .. da far n var nåigdar. Ärkår [arbetena] 
gar läit framat för var dag, sått ä bläir mindar 

mindar JK. Sammanträdar u förrättningar 
um Lausmöir, sum int kummar a läuslängd fra-
mat JK. Säidstaurar .. di hällar [lutar] framat 
JK. När ja tänkar framat JK. -ände s. m. bf. 
framändn [fören, framstammen (på båt)]. När 

har kumm' pa djaupt vattn .. da jär ä ti 
napp' ättar arar u så lägg kring än [:båten] me 
frarnändn äutat JK. 

frammande adv. frammandä [i uttra framman-
dä äilcalv, 'långt lidet mot kalvningen'. [Jfr 
GOB:s frammari äikalv Fårö Säve]. 

framme adv. frammä, framm [ap.]. Dän sum si-
tar frammä båten] .. han skall svar för ro 
noti äut JK. P. sat frammä u A. imillum u ja 
bak [i båten] JK. Sta frammä (i pärken). Kanst 
däu int sta i putt da el. frammä? MK. [När] ja 
lcäikt äut .., sto de a dråskå ällar än karet 
framm' bäi luku [grinden] JK. Så kan olyckår 
var framm' i blant JK. Stam jär frammä [sta-
ren har kommit] MK. U sin bar de i väg, u da 
sto de int läng pa, så var vör frammä JK. 

frans s. se väv-frans. 
fransos s. fransews m., pl. fransosar JK. 1) 
{fransman]. 2) len könssjukdom]. 

fred s. frid m., bf. -n. 1) [fredstillstånd]. De var 
dän skillnän, att gubbar släutäd frid (= upp-
hörde) me ti ga ste u gär någ rumor .. u lätt 
häldar ungdomar rasä OL. Svärgä, sum har 
hatt frid i 100 ar JK. 2) [lugn, ro]. De bläir 
aldri frid för mi, mäns ja har kräki innä, för 
da skall di passäs upp u ha, sått ä bläir int mik 
frid um sundagar häldar. Da lag ja pa Skarp-
hålm i släku, män där var så mik kryckår 
[tvestjärtar], så ja fick int någ frid för dum (ci-
tat) JK. Bosräkällingi u Gumbaldkällingi [två 
spöken] u slikt, sum aldri bräukar gi fålk frid 
jär bäi iss sagi [sken] JK. Ja äntliän .. har 

vör nå läikväl fat frid för snåikastningi u äum 
i någlä dagar JK. U så skedäd av de värst 
bråkmakrar, sått da var ä ret frid n lagli langar 
täid JK. Pa netnar, när ja far ligg a stund, har 
ja frid för hokstn [hostan] JK. Vaitn [vetet] 
var tt vackar, där sum än fick sta i frid [för 
hagel] OL. Nauti, ner di har fat jetä, da bihö-
var di var i frid läitä för ti fa distä OL. 3) 
[Guds frid]. Min söitä frid ändå! [utrop] MK. 
4) [I uttra till frids [till freds]. Da gav ha si 
läikväl till frids så längä OL. -siad S. pl. fri•ds-
täidar. 

fredag s. freda.  g -‘; fredagar, fredä, fred 
rapa, gen. fredäs 	m., bf. fredcrgän. I dag 
har vör allt fredagar JK. I dag jär de torsdä; 
da jär de fredä i mårgu da MK. Um fred' skall 
vör ta pärår upp JK. En dail bryllaup så hal-
dädäs di pa fredag JK. När de jär vackat i vi-
ku, så bräukar de bläi rängn pa fredagän ällar 
tvärtum MK. I fredäs var ja upp' klucku hall 
råm u gav kräki JK. Rängn fick vör ret lagli 
väl i fredäs JK. Pa n fredäsättamiddag. Lang 
fredagän 	—, se lång-fredag. I fredäs 
mårräs. -(s)Ikväll s. fre däskväldar, fred kväld m., 
bf. -kväldn. Kvinnfållci, di vidd att ä skudd var 
fredäskväldar [fredagskväll] u far u ja vör sägd, 
att ä var laudäskväldar JK. Gamblä mårmår 
lägd si till dåi frecläskväldn för jaul OL. Um 
fredkväld lom fredagskväll] JK(U). Fredäs-
kvälls — De gynt snål u äur [yra] åt dagar 
i fredäskvälls u de hald pa änd till i kvälls JK. 
-morgon s. fredäsmeirgc7 	- Ii adv. uttr.]. 
I fredäsmårgå [i fredagsmorse] var vör u pa 
snåikaslning JK. -natt s. fredäsnal 	f., bf. 
-i. I fredäsn2t var de ret väl kallt JK. De blai 
läit rängn da pa fredäsnati u pa laudagän pa 
mårgnän JK. 

fredlig a. fridli, n. -lit JK, OL, pl. -/iä MK. De 
gick fridlit till, sått ingän tretäd ick mindar slos 
JK(U). Fridliä täida.r MK. Jfr o-fredlig. 

fresta v. frästä, pr. -ar, ipf. -äd, p.pf. frästn. 1) 
[försöka]. Fräst' jär inga kå' nst JK. 2) [locka]. 
Had J. vart n oärlir kal, så had n bihald fåmti-
lappän föstas, män han var int alls frästa till 
de, sägd n JK. U så ännu bläir frästn me mair 
kaffi u öl u brännväin JK. 3) [anstränga, vara 
påfrestande]. Sit u fräst augu [ögonen] MK. Än 
olyckli stöv [damm], sum frästa braustä otäckt 
JK. Ti gär träisko, de frästar armar u hand-
lidar väl JK. U så har ja arbet sträivt me gra- 
vä 	u de frästar ryggän int så läitä JK. Väl- 
sar väisn [på plogen] för mik ner, så gar n för 
djaupt 	u frästar nackar älla(r) mankar för 
stäutar u nackän fö(r) russi förbaskat JK. De 
har vart så varmt, så de har mästn fräst för-
standä MK. — Fräst si, 'krysta' MK. 4) uttra 
frästä u frå' gä [enträget fråga]. Han kan da 
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fräst' u frågä, så de jär oskaplit MK. Särsk. 
fdrb. Ja skall fräst pa [försöka], sått ja far täu 
stäigar [tjog], sägd ja, u så kastäd ja äut u söikt 
igän 'torsk] JK. Ja kan int fa snäusä .. män 
ja skall säg de frästar pa ti lätt bläi JK. Fyst-
dagän jaul fick vör int lug u ga in ti astusårkar 
u laikä, sum nuck frästäd pa iblant JK. Ja ska 
säg, att de frästar äntliän pa, ner n säir a 
vak .. sum liggar full me fäugäl, u så än int 
kan kumm däit OL. När n da drägar bäi sjäg-
lä, da frästar de pa rangi[spanten] JK. — frest-
lek s. frästlaik, pl. -ar [påfrestning]. De klain 
hånni [på stålgrep] di haldar väl int så längä, 
äutn båigar si u bristar av, um de bläir någ 
frästlaikar pa dum JK(U). De jär frästlaikar 
(om en som begått självmord) MK. -sam a. 
frässammar, f. frässam, n. frästsamt, frässamt 

[påfrestande]. De jär n olycldi, hallgaln u fräs-
sanunar stöv [damm], sum int all' star äut me 
JK. Iss tjåcku 	jä riktut ohälssam u frässam 
till rust ätit äi JK. De har vart äutmärkt gutt 
u svalt bad för fålk u kräk ti arbetä, u de har 
int vart hältn så frässamt sum viku föräut JK. 

frestelse s. frästlsä 
fri a. fräiar JK(U), fräi (m. o. f.), n. fräit, fritt, 
best. fräiä, 	1) [icke bunden, lös]. Rus- 
si fick laus' tyglar u var fräiä JK. 2) [obesvä-
rad, frimodig]. Få' lki känd såsum mässi, att di 
var man fräiä; di sättäd i gang de gamblä van-
liä lailcar OL. 3) [obehindrad, ohindrad]. Frå-
gu jär fräi JK. 4) [icke instängd, öppen]. Vör 
sum .. rustar äut i fräi u fräisk luftn um da-
gän JK. Ga äut äi de fräiä [i det fria (snarast 
riksspr.)] JK. Än ö, sum stårmän fritt far yvar 
JK. U så spelar vädrä fritt yvar u tar mässi 
alltihop iblant JK. 5) [befriad (från), ledig 
(från), fritagen, utan kostnad]. De kund var ro-
lit ti sia si fräi n dag MK. Att ja atminstn 
skudd fa någän dag fräit JK. När n [man] var 
fräiar ifran skolu JK(U). Ätta sum de kåm ti 
rängnä .. så tar ja fräit a stund till JK. I mårgå 
ha vör skattmöitä., u da bräuka n ta si fräit dän 
clagän JK. Drängar nå .. ner klucku jär sjau, 
da vill di ha fräit OL. Dräivår [snödrivorna] 
ha ligg häitntills, u ännu pa säin gällar jär de 
int fräit JK. Vör har äutmärkt vackat känn u 
alldeles fräit för havrä [utan inblandning av 
havre] JK. Gransk' var pärå 'potatis], um di 
var goä ällar fräiä för skämd fläckar JK. De 
var knafft aldri fräit för fålk bäi Nabbu ifiske-
läge] JK. Häksarmor ha slapp fritt ha (för an-
klagelse för mordbrandsanläggning) MK. De 
säir äut, sum um ja har vart badä argar u 
otacksammar, de fystnämdä de jär ja da ret 
fräi förä OL. (Han) maint pa, att ja kund gänn' 
skriv in i täidningi u ta mi fräi [fritaga mig] 
JK. Ja fick ak' fräit [gratis] så mang gangar ja  

viddä JK. Far n tällfoner fritt? — Nai JK. 
Jfr drag-, fartygs-, fel-, frost-, gäld-, 
knagg-, kostnads-, moln-, skades-, sorg-, sten-
och synfri. -dag s. fräidag -‘ m., pl. -ar. Igår 
to ja mi n fräidag u gick pa avsjon JK. Nå i 
hälgtäidn .. de jär lissum de aind fräidagar 
um arä, sum vör har jär äut pa landä JK. I 
min bandom 	så var . . missåmmasaftnän 
än fräidag för ban u ungdomar JK. -dag(s)I 
vecka s. f. bf. fräida•gvi•ku, fräidagsviku 

- -4-, 	fräidasviku JK [24 okt.-1 
nov., då tjänstfolket har ledigt för avflyttning]. 
Nå i fräidagsviku da var de någ ti gärä till u 
me för prästn OL. Så skudd vörr ha bryllaup 
bäi Kauprä i fräidasviku JK. I fräidagsviku 
bräukar de var mäst fiskut [gott om fisk] JK. 
Ja n säir börr [bara] n gar äutat bodar jär pa 
När um kväldar hälst nå i fräidagsviku, så star 
de så mik drängar .. u drickar upp säin laun-
stöivrar [lönstyvrar] JK. Förr .. så to än int 
pärår upp förn nå i fräidagsviku JK. -garn s. 
fräiga•n n. [fiskegam, som drängarna ha fritt 
och tar fisken av för egen räkning] (MK). 
Tjänstdrängar ällar stranddrängar u aignäs me 
föird alltut fräigan ; män stranddrängar fick 
int täit 'ofta] säl' säin strämmingar, sum di fick 
pa fräiganä, äutn bondn fick för de mäst daim 
me JK. -het s. fräihait f., bf. -i, pl. -ar. Ja tar 
mi fräihaiti ti skriv me blöigaspinnå JK. Bani 
vill gänn ha någ fräihaitar iblant OL. Äi fräi-
haitar [fria förmåner] skall n ha fämti kronår 
vart ar (om en undantagsgubbe) MK. -kostig a. 
fräikåstur, f. -u. -kyrklig a. fräikörkli. Hans 
husbondä jär fräikörkli älla separatist JK. -lysa 
v. se frid-lysa. -löpare s. fräilauparä m. [duktig 
löpare]. G.O. han jär fräilauparä han MK. 
-murare s. pl. fräimäurar. Historjår um Fräi-
mäurar, sum saltäd mänskkyt i tunnår u sän-
däd ner till dum, sum turkar jetädä JK. -märke 
s. fräimärkä 	-, pl. -ar. Skick' täu kronår i 
fräimärkar JK. -plats s. fräiplass JK(U), ["bo" 
i lek]. Bod el. fräiplass [i leken "kapare"]. 
JK(U). -spel s. fräispe.1 -‘ n., bf. -ä —, pl. 
bf. -i 	Nid "våg": det tävlingsspel, som 
varje parti för sig antagit; uppgavs av den som 
förlorat sams-spelet] JK(U). Fräispeli, sum jär 
va sitt, sum var u en (drängar ällar päikår) tar 
ällar välar, vick' än vill, äutn sätt' i brevä (våg-
brevet) JK. Dän sum vinnar, skall fyst säg sitt 
fräispel MK. Dän sum förlorar samsspelä, skall 
säg upp sitt fräispelä fyst JK. Pärkän dän hadd 
di alltut ti sam-spel, män de birod pa va de 
andrä to för slags fräispel, .. de kund bläi 
krokfingar, de kund bläi hank, .. rännä, 
hupp haugstikäl, 	hupp langstikäl OL. Till 
fräispel hadd päikår för de mäst rännä el. u så 
dräg hank JK(U). Daim sum hadd vunn pär- 
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kän, kund ta pärkän ti fräispel JK(U). -stucken 
p.a. fräistuckän. Säges om små barn, som få 
deltaga i "långbod" utan att räknas eller få 
"svidas" MK. -stula s. fräistu•lå -‘ - [i leken 
täl' stulu (kurra gömma)]. Fräistulå kum fram! 
säs till dän, sum än int far raidå pa MK. -tid 
s. m. bf. fräitäidn. Kummar L. jär äutat sok-
nar u i Lau nå undar fräitäidn? JK. -tänkare s. 
fräitäykarä m., pl. fräitäykrar. Fräitänkare äl-
lar gussförnaikarä JK. -villig a. fräiviqur. -vil-
lighet s. fräiviquhait. 

fria v.1 fräiä, ipf. fräiäd. Da fräiäd di daim gi-
num de därä (= befriade) MK. 

fria v.2 fräiä, fräi [ap.], ipf. fräiäd, fräid [ap.], 
sup. fräiä "gilja]. När du jäst ste u skatt fräiä, 
så sätt di int, förrn du hart främt 'uträttat] 
ämdä JK. Fräi u int fa, plög u int sa .. JK. 
Ner han skudd till Altaim i Buttlä u så fräiä, 
da ränd han kring i grannlagä u håird ättar 
smidsindar ti skäur silbislagi me OL. Gubbän 
skudd pråmt gift si ansn [på nytt] u fräiäd någ 
var stans, män de var ingän knafft sum vidd ha 
än JK. 

friare s. fräiarä, m., bf. fräian, pl. fräirar. Ha 
blai stor' päiku pa Min u tjugå ar, u läikväl va 
de ingän fräiarä, sum vidd käik pa na JK. Läit 
sainarä pa haustn så gynt de glunkäs um, att 
ha hadd fräiarä fran Siglaivs OL. När a päikå 
skall gi fräian "kårgän" 	JK. -mål s. fräiarä-, 
fräiarmål, fräiamål JK(U) n., bf. -ä, 'friar-
ärende, -angelägenhet'. De vissas u tassläs um 
att de jär fräiarmål pa färdä OL. Da talt n um 
hall ravväinu um sitt fräiarmålä JK. När n 
dråimar um äld, ällar de jär äld laus, da far n 
spör' fräiarmål JK. 

frid s. se fred samt hus-, jul- och söndags-frid. 
-lysa v. (fri-) fräilöis [ap.], ipf. fräilöisäd, p. pf. 
fräilöistar, pl. -ä. Aigan fick arändå för jård-
bitn unda täidn han var fräilöistar JK. Så var 
int svörtnar [svärtorna] fräilöistä äutn var lug-
givnä ti skjautä vickän täid sum hälst JK. -lys-
ning s. f. bf. fridlöisningi JK. -sam a. fridsam-
mar, n. -samt. Än fridsammar kal OL. De var 
a mik fridsamt u rolit tävlingsspel [käglor] JK 
(U). -samlhet s. fridsamhait. Ainuhait u frid-
samhait me flair sån dygdar OL. 

frieri s. fräiariii n., bf. -ä. De har visst vart någ 
fräiaräi pa färdä OL. 

frisk a. fräiskar, f. fräisk, n. fräiskt, pl. -ä, fräisk 
[ap.], komp. -arä. 1) [ny, ren, färsk, saftig]. Bäst 
kännar ja mi av fräiskar luft u lukt JK. Um 
de bläir kallt u fräiskarä luft, så bläir fålki bät-
tar JK. Gutt fräiskt vattn JK. I dag ha nårr-
västn kumm' me n kalda fräiska vinn JK. A 
nöi fräisk lautryså [ruska] av björklau JK. De 
stäur hogslar :[oxlarna] 	jär ännu fräisk u 
gröinä JK. 2) [sund, icke sjuk; kraftig]. Ja jär 

ännu int fräiskar fran flunsu JK. När n aldri 
jär fräiskar, da kan n int var gladar MK. Dän 
sum jär fräiskar u int vill arbetä, lätt han sväl-
tä JK. Vör har håpp um att a [hon] nå snart 
bläir fräisk u rask igän JK. A. . . säir raud u fro-
du u fräisk äut JK. De bani di har sånnar fräi-
skar höi JK. 3) adv. [kraftigt, duktigt]. Nå 
har de kumm ti blas fräiskt u kallt i nårdn 
igän, sått jär pa gaimaldu [slätten] blasar de 
tvärs iginum fålk JK. Så halt de pa u rängnäd 
läik fräiskt um dagar JK. När ä blai kallt, så 
kåm de ti ga läik fräiskt igän me slidä [släde] 
JK. Da laup de fräiskt da (på sjön) MK. Fastn 
de rängnäd .., män de gick läik fräiskt i räng-
nä, hälst slaningi [slåttern] JK. Fräiskt ti bästår 
blai de me mat u kaffi u supar JK. Jfr mat- o. 
skoj-frisk. -ögad a. fräiskaug {ap.]. Nå jär ha 
rask u säir fräiskaug äut igän JK. 

friska v. fräiskä, pr. -ar, ipf. -äd, fräiskt [ap.]; 
[i. förb.] Rängnä fräiskäd upp gröidn i någlä 
dagar JK. Daim, sum jär snäusrar, di fräiskar 
up si me än präis snäus OL. De fräiskt ret upp 
a mänskä MK. 

friskna v. fräisknä, pr. fräisknar OL. 1) 'till-
friskna]. 2) [friska upp]. Ner de kummar a läit 
rängn pa försummarn, de fräiskar (el. fräisk-
nar) strax upp läitä OL. 

frodas v. pr. o. sup. fråudäs. Bi sånn tillfällar 
(väta) frodäs ällar träiväs ograsä bäst OL. 

frodig a. fråudur, f. -u, n. -ut, pl. -uä. Vaitn 've-
tet] äutmärkt frodur u grannar JK. V. jär tjåck 
u raud u säir fräisk u frodu äut JK tom en flic-
ka]. Ha var så tjåck u frodu MK. Nå. star ä 
gröint u frodut allstans bad pa backar u dalar 
JK. Såckabetår säir vackrä u froduä äut JK. 

from a. fråumar, pl. fråum [ap.]. Dän stäur fast-
galtn . var så fromar u goar JK. När da fålk 
kam u to varå pa russi, så var di from sum 
lamb JK. Jfr o-from. 

frossare s. pl. fråssrar. Drinkrar u fråssrar JK. 
frosseri s. fråssaräi. 
frost s. frust f., bf. -i. 1) [köldgrader]. I neträs 
så va de så mik frust u kallt, sått grasä var hailt 
stäivt i mårräs JK. Jårdi jär väit um mårgnar 
av frust u als pa vattnä JK. I nöid u lust u kyld 
u frust [talesätt] JK(U). Tåiningi [töandet] um 
dagän u frusti um netnar JK. De kåm frust i 
glångän "blommen] MK. Frusti gar väl snart 
av, börr [bara] soli kummar upp JK(U). 2) 
[tjäle, frusenhet]. Frusti har gat ner a go halv 
än [aln] alltraidå JK. De jär ännu frust i jårdi 
pa nårdsäidar pa backar JK(U). När frusti äl-
lar tjäln kummar ör jårdi JK. Nå pa ladingän, 
när frusti gas ör dum (vägar), jär di rakt järn-
mali ti färdäs JK. När frusti hadd gat ör stuc-
kar [timmerstockarna] JK(U). Säikän, när di 
har laik av, da jär nosn så sum frust MK. 3) 
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[frossbrytningar, frossa]. Ja . . vaknäd me a 
oskapli frust, sått ja darräd JK. Nä de frusti 
(tridagskaldu) kåm, um n vidd bränn upp si, så 
fraust n läikväl MK. Da gärd mor än duktur 
bras pa i späisn till; da matt frusti gi si JK. Da 
blai ja varmar u kännar nå int någ frust, äutn 
hokstn jär börr [bara] galn JK. Jfr grund-, 
natt- och rim-frost. -fri a. frustfräiar. Att pär-
källan [potatiskällaren] skudd bläi frustfräiar 
JK. -natt frustna•t f., pl. -ne•tar, bf. -nernar. 
De rna ick snart bläi någ slagg [snöglopp], för 
vör had nå a sån frustnat OL. A par duktuä 
frustnetar ha de nå vart, sått allt pärgras har 
frus av JK. Frustnetnar gär mäst skad för uss 
pa gröidri um ladingar, hälst nä de jä tårrvä-
dar JK. -näm a. n. frustne•mt, pl. -ne•mä 
{frostlänt]. De jä mair kyldnemt ällar frustnemt 
um ladingar u haustar pa jård sum jä buttn-
syrå äi JK. Stainjårdar liggar så naug [nära] 
sjöiän, så di jär int så frustnemä JK. -sik s. 
frustsäik, säik sum fångäs, när ä gynnar bläi 
frustnetar el. kallt um haustn JK. Gauksäik pa 
försumman, frustoik um haustn (mair skråvlu) 
MK. 

frostig a. frustur, frustu [frusen, som lätt fryser]. 
Far, sum jä mair gammäl u pusslur u frustur, 
han huar mair yvar kyldi JK. Dän kaln, han 
matt visst var bra frustur; han star bär [bara] 
där bäi späisn jamt till OL. Ja tyckar, att ja 
just int jär mik frusta a mi, män de jär mästn 
omöiglit till sit u skriv föräutn äld pa i späisn 
JK. Di var frustuä da ättar klippningi [om får] 
JK. 

fru s. fräu f., bf. -i, gen. -is, pl. -ar. 1) [hustru till 
herreman]. A riktu snäll källing alla fräu har 
n u fat si; ja .. fräui var vänli u snäll u gimain 
JK. Fräu HariAn JK. Alskprästn u närkprästn 
me säin fräuar mä si u änd n hail hopar häs-
skap till JK. Di vill i böin [staden] u sit fräu 
MK. 2) 'dam i kort'. Dain har kung u darufn 
har fräu, da bläir de hailt älla viv JK. Fräui 
skudd stickäs [tagas över] JK. Jfr hav(s)-, 
kungs- och skollärare-fru. 

frukost s. fräukust. Mårgmat millum sjau u åtä, 
ällar fräukust, sum sumli sär JK. 

frukt s. frukt f., bf. -i, pl. -ar. Ja, frukt ha de 
vart lagli väl pa träii jär bäi uss i ar, hälst plo-
mår JK. Äpplä .. de jär me de bäst frukti vör 
har JK. Pa haustn när frukti blai moi, så kåm 
än dail kåimäs ner me frukt till strandar för ti 
böit si fisk förä JK(U). Jfr lådigs- och rot-frukt. 
-sam a. n. fruktsamt. Um de blasar hälgdags-
netnar, så bläir de fruktsamt ar, för da räuskar 
de skavläträii MK. "Jär Pål klar, så bläir de 
fruktsamt ar" JK. Jfr o-fruktsam. -soppa s. f. 
pl. fruktsäupdr JK(U), [soppa på äpplen, svis-
kon m.m.]. -träd s. n. pl. bf. fruktträii, -träji. 

Fruktträji ha läikväl bladar u glångän kumm 
äut pa nå JK. 

frukta v. fruktä, frukt [ap.], pr. -ar, ipf. -äd, pass. 
pr. -äs, imperat. frukt. Um nå' rdn så kummar 
ti ras i någJä dagar till . . så fruktar ja förä, att 
all gröid bläir fördärvän JK. Ja fruktäd för, att 
ja skudd fa snäuå JK. De fruktäs för blant all-
mänhaiti, att .. JK. Lukt fö dän (vänstru) u 
frukt fö dän (hygru) u vill int dän, så lägga ja 
dän till (hygru) [pojklek, då man hotar med 
knytnävama] MK. 

fruktan s. fruktan, fruktn. Vör jär i frukta för 
flunsu [influensan] JK. 

fruntimmer s. fräuntäimar 	fräuntimmar 
n., pl. =, bf. fräuntäimri. Fräuntäimar skudd 
de gamblä sägä MK. A mik fäint fräuntimmar 
JK. En tjugå fräuntäimar JK. Va så go u räck-
nä upp fräuntäimri fyst JK. 

frusen p.a. frwsn, f. frwsi, n. -ä, pl. frusnä. 1) 
[stelnad av köld]. Nå jär jårdi ret väl frusi MK. 
Vangnvägän har vart häitntills knåbblur u galn, 
när ä har vart frusä JK. När di (vägar) har vart 
frusnä, u så di tåiar upp, jär di sum värst JK. 
De har vart . . frus u tårrt u rainlit ti ga JK. 
Frusnä pärår 'potatis] JK. 2) [som fryser, kall, 
huttrande]. Ha gick äut i allt rängn u slask, u 
så blai a så vat u frusi 	OL. Dän täidn var 
int kvinnfålk u päilcår så frusnä a si sum nå 
OL. När vör kåm haim, så var vör frusnä u 
sultnä, män kvinnfålki badd duktur bras' pa 
JK. 3) [(bildi.) trög, ovillig]. Han jär aldri frusn 
ti ta äi me va sum hälst (om en som är djärv 
och hurtig) MK. Ha jär aldri frusi ti jet va sum 
hälst MK. Jfr blå-, botten-, genom-, o-, spick-
och styv-frusen. 

frysa v.1 frausä, fraus {ap.], pr. -ar, fraus, ipf. 
fraus, fraus&lä, -äd, fraustä, fraust [ap.], sup. 
frus 	frausä, fraus [ap.], p.pf. frwsn, f. -i, 
n. -ä, pl. frusnä. 1) [övergå till is, beläggas 
med is]. Vattnä 	blai stanäs pa akajårdi u 
fraust till äis sen JK. De var .. att snå' i u äis 
fraust pa lar u knäi för dum OL. De har fraus 
(el. frus) äis pa finsträ MK. 2) f(opers.) det är 
frost]. Um de nå kummar ti sia in, att de int 
kummar ti fraus någå nat mair i ladi, så. frau-
säd de int i neträs (vaffämati) JK. De fraus i 
äis all ting MK. De frausar um netnar u tåiar 
um dagar JK. I kväld jär ä så. kallt sått ä frau-
sar pa finstri jär bäi uss JK. 3) [bli hård av 
köld]. Kledi [kläderna) fraust i äis (el. möjl. 
fraus ti äis) JK. Nårdn batar int bäi u fraus i 
soli JK. 4) [förnimma köld, plågas av köld]. 
Iblant har ja fraus' u iblant har svaitn rinn 
kring mi JK. Ja sto där äut' u pratäd så läng 
så ja tim ti fraus sum hund OL. Fraus u far 
illä JK. Ja vill, att däu skatt sätt di längar 
fram, att däu int fraus MK. Atminstn så. hadd 
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vör slipp u fraus täjår [tårna] av uss JK. L. 
fraust så mik um baki, sått n visst int va n 
skudd ta vägän JK. Särsk. förb. Kånnä har 
fraus av när pa all stans JK. De har vart duk-
tut kallt i neträs, för pärgrasä u kånnä jär av-
frusä JK. Kållrlä jär avfrausä el. avfrusä JK. 

De blai så. kallt nå mot kväldn, sått muldi 
vidd fraus fast pa betår förrn di blai ränsnä JK. 
Grindi hadd fraus fast i äisn i sumpän JK. Sjö-
äis, sum jär fastfrusn in bi landä OL. — Fraus 
i hel [ihjäl] JK. — De var så kallt, sått nasar 
fraust i hop, u åirsnapar [öronsnibbarna] fraust 
si känsl-lausä JK. — Bäst ä jär, så kan de fraus 
till u bläi vintar JK. Nå har de fraus till igän, 
sått .. i dag har de vart för frus' ti plögä JK. 

I dag har de vart vackat vädar igän, u de 
har fraus upp läit' i neträs JK. Da hadd ä fraus 
upp igän u var tårrt u rainlit JK. — Da bläir 
snåiän lissum tårrar älla frausar ör [ur], sum 
vör sär JK. Snåiän var lausar u örfrusn, för de 
hadd int vart någ lenå pa n JK. Se även frusen 
p.a. frys-kall a. n. frauskallt. I dag har vädrä 
gat um pa nårrvästn igän .. så nå jä de fraus-
kallt igän JK. Frauskallt jär ä intå, män gra-
kallt el. blakallt i ställä JK. 

frysa v.2 fröisä, fröis [ap.], pr. -ar, ipf. fröisädä, 
fröistä, fröist tap.], sup. fröis [ap.]. 1) 'frusta' 
tom hästar o. nöt]. När vör fick läikä [liket] i 
vrånghäckän, gynt russi fröis u snarkä JK. Nä 
nauti njausar u fröisar, så bräukar de mod' äur 
[båda yrväder] MK. När n kåirar ste [åstad] 
någänstans, u russi fröisar, när n kåirar ste, så 
kumma n välkummän, däit n skall JK. Russi 
var hail i räim [rimfrost) u fröisädä, sått räi-
män ällar frusti sto ör dum JK. 2) [frusa, 
skumma]. De fårrsar, fröisar u skäumäs fram-
för förn för fartöigä JK(U). Blodn han bär' 
fröisäd äut (= "stirräd" äut me fart) MK. 

frysning s. f. bf. frausniggi [frost; tillfrysning]. 
Frausningi de matt aldri bläi någ av de (om 
vädret) MK. 

fråga s. frå•gå f., bf. -u, pl. -år. När n kummar 
in .. så jär de fyst frågu: "Hart du någ mat 
till uss, mor?" JK. Um di hit kund svar n [ho-
nom] pa sjau frågår [i saga] JK. Grannats Ann 
Majä, ha sätt frågår pa prästn MK. Fråga jär 
fräi u svar(ä) fa sta därbäi [talesätt) JK. De 
kummar hit pa frågu MK. Ha bitalt' fäioln, de 
kåm hit pa frågu, de MK. Jfr frågan s. samt 
grund- o. katekes-fråga. — fråg(e)-dag s. se un-
der fråga v. -tecken s. frå•gtäckän n. -vis a. 
frågväisar JK(U), I. frå•gväis [ap.). Dän sum 
jär frågväisar far int allt vitä [veta] JK(U). 

s. trå.  gväishait f. 
fråga v. frägä (glt), frå•gä, fråg [ap.], pr. -ar, ipf. 
trå' gädä, -äd, frå•gdä, frågd, frå•kt [ap.], sup. 
frågt, fråg [ap.], pass. pr. frågäs, p. pf. fråg- 

dar, f. frå•gi, pl. fråg  nä, imperat. fråg. Ja lugd 
[lovade] n, att ja skudd skriv u frågä JK. Frågd 
någän än arbetskal ti sia [slå hö] .. så. hait ä 
gännä: de jär omöiglit JK. Så kåm än till G. u 
frågädä, um han hadd blitt frälstar OL. Ja ha 
nå vart ti frågt kvinnfålki JK. Annas hadd ja 
nuck fråg, um L. kåm jär äut till uss JK. Ja har 
vart bäi Kauprä J. i dag u frågt, um han int 
skudd fa täid ti sätt de där pärhalltunnu me 
hans russi JK. Han frågd mi ti rads, va än 
skudd gär bäi ä [göra åt det] JK. Ja ha aldri 
hårt .. att någän ha frågt någän «åkt:4r um de 
JK. Vaims jä skuldi, frågäs de JK. Däu vast 
dän fystä sum blaist frågdar MK. Sin [sedan] 
blai a [hon] frågi mäst av va ivistn inmaru 
dräng, va de fattädäs män i JK. Di blai alltut 
frå' gnä um va di skudd gär inn' i "stan" JK. 
Män nå [nu], kum nå u fråg (arbetskalar). Ja, 
nå kan n fa lug u fråg mair n en gang u änd 
fa naj till släut OL. Särsk. förb. Da bad ja han, 
att han skudd fråg ättar, um de fans någän kårg 
där till uss JK. Linsår, de håirs aldri av, att 
fälld frågar ättar så mikä JK. Da frågd ja ät-
tar, um någän visst, um ä var säist prek' [pre-
dikan] i dag JK. Di (skårpår) hadd vart ätta-
frågnä JK. — Närkar har vart hin' i böin [sta-
den] u frågt si förä JK. Annas grundäd ja nuck 
pa ti skriv in ti L. u fråg mi förä JK. — Ha 
frågd mi till MK. Prostn har frågt soknäboar 
till um na (skolu) JK. Sen gynt n fråg till, um 
di vidd gokänn [godkänna] de .. OL. Så blai 
än tillfrågdar . . um de var sanning JK. — fråg-
dag s. pl.(?) frågdagar, 'stor efterfrågan'. De 
jär mik frågdagar ättar vackat känn [korn] ti 
sa i ar JK. Pa ladistäidn da bläir de frågdagar 
ättar badä fodar u föidå da OL. Pänningar, de 
jä frågdagar ättar va ivist n dag JK. 

frågan s. frå•gän. Ner nå närkar blai roptiä, så 
var de frågän um fyst ploglagä OL. Så var de 
frågän um skatt pa hundar JK. De jär frågän 
um vör batar bäi de [om vi orkar med det] 
MK. Akajårdar jär så vat' nå .. u frågän jär 
de pa säin ställar, um fålk kan ga pa lairjårdar 
JK. Ja blai så sjaukar, att ä börr [bara] var 
frågän um för mi ti kum' haim JK. — De kåm 
aldri i frågän [sattes ej i fråga] JK. De kåm 
int pa frågän,, ick skolu fick bigangnäs därtill 
(föredrag) JK. Atminstn säir n faslit sjaukli u 
klainar äut nå, män um sundagar så svara n 
för sångän i skolu, de kummar int pa frågän JK. 
De Um int pa frågän, ällar de var int frågän 
um JK. — Skudd di bital frakt? Nai, de skudd 
aldri kunn' kumm' pa frågän JK. — De var 
ingän frågän um, ick än fick [det ifrågasattes 
inte annat än att han fick] JK. 

frågaing s. f. bf. frå•gniggi. Män i ansäiändä me 
de frågningi, de skall frågäs ret, sägd källing- 
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ar .. annas så far n int vit' någä (av gengånga-
re) JK. 

från prep. fran, fran, ifran, ifran. 1) [utgångs-
punkt för rörelse el. handling]. Di fick a bit to-
bak, sen ner di kåm fran borä OL. Så. lästäs de 
[bön] fran borä OL. Ja sättäd byssu ifran mi 
JK(U). De jä just int så mang sum arbetar 
ifran n [honom] ännu läikväl JK. Di hadd väl 
de bäst russi, så att di raid ifran de andrä JK. 
När ja gick ifran körkå [kyrkan] JK. De ungä 
i allmänhait fick just int ler någ bättar fran de 
hållä (skolu) OL. Fran de säidu set tyckar ja 
de bläir galä JK. 2) [utgångspunkt vid angivan-
de av utsträckning eller avstånd]. Jär at iss hål- 
lä ifran Jaugan u sudar äi 	flyttar di sträm- 
ming ti baitä JK. Vör skall ha vangn ti kåir 
smördrittlar me ifran maiaräiä u ti Stangä JK. 
Um de lag ifran haimä [om det låg långt borta 
från hemmet] JK(U). A läit bit ifran dän back-
asn, där sto .. sma gruppar .. me lauträi OL. 
Staurpari jär a än [aln] ällar umkring am n u a 
halv än ifran si JK. De äuräd [yrade] sått n 
kund knaft säi maim täi änar ifran si JK. Äu-
räd gärd ä, sått ingän kund säi handi ifran si 
JK. 3) [ifråga om härkomst, ursprung]. En hait 
B. äut' fran Lokrume . en hait N. fran Alä 
en hait S. fran Stangä OL. Så mang sum kund 
kummä ifran häusaldi [hushållen] JK. De årdä 
jär ifran dän täidn JK. Va skall vör fa fisk 
ifran? JK. Mang hälsningar ifran uss JK. 4) 
[i fråga om avskiljande, avlägsnande, befrian-
de]. Ha död ung ifran träi ban JK. Ja matt sit 
haim ifran körkår, fö ja vågar int ta styvlår pa 
mi ännu JK. Annas träffa de till, att n jär ifran 
dum (= förlorar näten) JK. J. kund int kumm 
ifran russi, fö di va så hallgalnä JK. Dän 12 
aprill, da svimäd n av ällar lissum mästn rakt 
var ifran si än träi träimar JK. Han var hall 
ifran si .. när n kåm häit JK. Han vidd skjaut 
skuldi ifran si JK. 5) [ifråga om tid]. Fran kluc-
ku täi till middagän OL. De sigdfrågu {liefrå-
gan] ha skudd tänkäs pa ifran dain arä till dan-
nä OL. 6) adv. Dän sum nå gick så där äutför 
a lagli bit ifran u bitraktäd 	OL. Järum arä 
så vidd J. ha sitt ifran älla frantöint tfrånhäg-
nat] JK. Bäi drägning kummar de mäst an pa 
framkaln ti hald batn bäi .. så att n int kum-
mar för langt ifran [fiskegamen]; da sär n: nå 
jär n ifran MK. Ga fran u till MK. Han ränd 
fran u till JK. Da har vör fodrä u betår ti ta 
varå pa pa en gang, sått da jär ä ti ränn fran 
u till JK. 7) konj. De to just träi täimar ifran 
ja gick ste till ja kåm haim JK. Um vardagar, 
ifran ja kummar upp klucku fän' hall säks u 
till klucku täi, har ja fullt upp ti gärä JK. Ja 
har .. undar hall täidn slep u trälä, ifran de ja 
däugd gär någä JK. Ja sto .. u sag pa soli, 

ifran uppäst kantn söintäs a smulå u till däss a 
söintäs hail JK. Jfr bak-, bort-, där-, fram-, 
hjär-, in-, ner-, under-, upp-, ut- och väster- 
ifrån, samt dela, falla, gå, hålla, komma, skil- 
ja, slippa, spänna, stänga, såga, säga, taga, ty- 
na, vräka och växa ifrån. -gå v. fra•nga*. De 
jär n s2k, sum än aldri kan franga OL. -saft 
p.a. fra•nsättar. Han jär nå fransättar (om en 
som avsagt sig t. ex. kyrkvärdskapet) MK. -vist 
p.a. fra•nväistar [bortvisad, förvisad]. Han blai 
franväistar ör babbtistförsamblingän JK(U). 
Tåskän matt var franväistar jär ifran Gåttland 
MK. -vändning s. fra•nvändnigg f., bf. -i. 1) 
[då man börjar plöja vid åkerrenen och plöjer 
mot mitten]. Sätt pa [börja plöja] mitt pa tväri 
[tegen], da bläir de motvändning, u när n sätta 
pa bäi rainar, da bläir de franvändning. När n 
da plögar hämest me vändplog, da sätta n pa i 
franvändningi, u så laga n så, att n far fran-
vändningi i motvändningi MK. 2) [sista fåran]. 
Fyst furi haitar pasättningi u de säistå fran.-
vändningi (vid plöjning med vändplog); (sål. 
täu ypnä furar, sum bläir i jamt si såsum a läit 
däikä) MK. Franvändningi el. släutfurar bläir 
mitt i strikä {tegen] JK. [Se ill. till plöja v.]. 

fräkne s. fräcknä m., bf. -än, 'ormbunke' (Pteris 
aquilina) [vanligast], (även Dryopteris fiix 
mas). Armbunkar jär nöiarä namn MK. 

fräkne-fläck s. fräcknäfläck m. ti ansiktet]. -fläc-
kig s. fräcknäfläckur [fräknig]. 

frälsa v. fräls [ap.], p. pf. frälstar. 1) [rädda till 
livet]. Dåktån kåm män kund int fräls läivä 
JK. De var int någ ann till tänk pa för uss, än 
lais vör skudd fräls läiv äi Ungjakå JK. Kall' 
blai frälstar fran dödn JK. 2) [i religiös me-
ning]. Så kåm än till G. u frågädä, um han 
hadd blitt frälstar OL. 

frälsare s. m. bf. frälsan [Kristus]. Så hadd Fräl-
san sägt .. när han var pa kåssä JK. Pa Fräl- 
sans täid JK. — frälsar-bild s. m. bf. frälsa-
bildn "Kristusbild]. Dän stor frälsabildn, sum 
hängäd ner i ringkamman, har di häng upp pa 
väggi pa nårsäidu JK. 

främja s.1 se brud-främja. 
främja s.2 frii•md f. [framåtanda, -strävande]. 
De jär aldri någ främå bäi di JK. De jär sånt, 
sum jär främå bäi; jär [här] jär ofrämå [oföre-
tagsamhet] jär MK. Jfr o-främja. 

främja v. frä•mä, främ [ap.], ipf. frli•md, frii•m-
äd [ap.], sup. frermt, frä'm lap.], främt, p.pf. 
n. frehn [ap.], pl. främdä JK(U). 1) [uträtta; 
framföra]. Ja had ännu flair ärridär ti främä; 
ja skudd ännu tal' me Ö. u upp till J.A. u in 
till J.P. JK. 01' glaid ti böin [staden] u hadd 
mik ti främä u had bråttum haim JK. Nå ska 
vör äut u främä -= uträtta ärenden. MK. Ja 
hadd ämä ga pa avsjon i dag, män ja har int 
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någ där ti främä, sått ja blai haimä JK. Ja kård 
i skogän i dag, män ja främd aldri a grand me 
de, för de va sån galn väg JK. Ja bad att n 
skudd tigä, män nå har n gat ste u främt ä för 

[honom] läikväl JK. Ja skall främ' till han 
[framföra till honom] MK. När n had fat främt 
sitt ärndä .., så glaid han sin väg igän JK. När 
ämdä var främä, så blai de mik ti prat um JK. 
Främ viln [göra (någon) till viljes; göra sitt bäs-
ta]. Främ viln u jet läit till [gör mig till viljes o. 
ät litet till] MK. 2) [i uttr.] främ si [komma 
framåt, komma någonstans]. Nä de int jä någ 
slidväg um vintrar, da jä de ret strunt, fö da 
kan n aldri fa främ si någ u fa haim någ vid u 
kåir göisl u släkå u annä JK. Vägar di har än-
då vart hard', så att de ha trill' let .. så att n 
änd nå har fat främt si läit u fat kärt haim 
läit vid JK. Särsk. förb. När n har flair ärndar, 
da kan n främ' av dum pa en gang MK. Vör 
hadd ännu mair kåiming, sum vör vidd främ' 
av ["klara av"] JK. De var n fasli ofrämli vin-
tar vör har hatt häitntills, för n har aldri kunt 
fat främt me någ, ällar fat främ av någ årkå 
[arbete] ällar kåirning hail täidn JK. — Ida ha 
var stand ti främ fram de, ha (att det var M:s 
födelsedag) MK. 

främje s. främä, främ ;[ap.] m. [befrämjande, 
(vilje)kraft]. De jär aldri någän främä me dän 
kaln MK. Ja blai läit harmsn pa mi självar, att 
ja int kund ha lägt främ' pa u sänd av brevä 
förr JK. Vör skudd skriv än sundag, män han 
har aldri lägt främ' pa de JK. Inspektorn .. 
han ruskäd pa hud' yva de iblant, män de blai 
int lägt si mair främ pa ä, äutn de var hailt 
eländut [om skolväsendet] JK. Släik sum har 
någ ti sägä, att di int ha lägt främ pa förr, att 
böindar hit fick förstöir skogän JK. Jfr o-
främje. 

främla s. f. bf. främblu 	'förnämsta platsen 
vid bordet, högsätet'. Bräudgummän u prästn 

bruttbondn pa kalsäidu u bräudi u bruttö-
värsku u kunmädru pa kvinnfålkssäidu sitar 
främst, el. i främblu, undar spägln, el. sum förr 
undar himln [tronhimeln; vid bröllopsmidda-
gen] JK(U). 

främling s. främliyg m., pl. -ar [fastlänning, riks-
svensk]. De va n arbetskal, sum haitar S.M., 
föidar främling älla fastlänning JK. De jär n 
hall hopän främlingar, sum arbetar där (i Lau-
myr) .. u någ gåttlänningar me JK. Tal främ-
ling [tala fastlandssvenska] JK(U). 

främlingska s. Tal främlingskå [tala fastlands-
svenska] JK(U). [Ordet bildat av JK?]. 

främmande s. o. a. L främnäs. 1) adj. [som ej 
tillhör hemmet]. Där var a främnäs kvinnfålk 
JK. Dän främnäs kaln, de var ret än gildar 
Staffän JK. Di [prästfolk o. bönder] var mair 

såsum främnäs för varandrä OL. I mårgå ska 
vör ner ti sagi u da ska vör ha täu främnäs 
kalar me uss ti jälp uss JK. Russi .. di gar 
aldri in äi än främnäs stall MK. A par främ-
näs soar JK. 2) subst. [tillfällig besökande, 
gäst]. De kummar främnäs till uss, de jär H.S. 
u hans hustru u hans sårkar bäggi täu, u di kåm 
just nå kåirnäs i gard JK. De var mair främnäs 
där: a par fröknar, sum var bjaudnä däit me 
till middagän JK. De säir så otrivlit äut, ner 
ban star u hängar yvar borä, ner de jär någ 
främnäs där OL. Um ja fundar [det kliar] 
uppa nasar, så kummar haugfärdut främnäs 
MK. När vör sat u drack kaffi allihop, sättäd 
kattu gäst, u så sprickäd de äld äut ör späisn 
änd' upp till borä; ja.  de modäd [bådade] främ-
näs alltihop, fö(r)stas JK. — II. främmandä 
(adj.) [utländsk, ej inhemsk]. Främmandä 
språk JK. Lamb a främmandä slag MK. Jfr 
stor- och vild-främmande. 

främst superi. a. [komp. användes ej]. främst, 
best. o. pl. främstä, främst [ap.]. 1) [längst fram 
belägen]. a) adj. Dän främst tann'n :[tanden] .. 
jär längar u gråvarä [på harkla] JK. De främst 
bänkar var fullä, sått ja matt äi de bakästä 
bänkar [i kyrkan] JK. De ättarstä vidd da arbet 
si fram så naug [nära] de främst di kundä ; 
de var hit all gangar de gick för si, att di fick 
sla si fram så naug de främstä [vid slåtter] OL. 
Främst ändn pa drekti [plogdräkten] JK. Dän 
främst gavin bäi skaidar [på väderkvarn] JK. 
b) adv. Fyst u främst.. JK. 2) 'först i ordning, 
rang; förnämst]. a) adj. Skaffarfar u mor, di 
bjaudar alltut bruttbondn u bruttövärsku fyst 
bäi främst borä. Främst borä de jär de, sum 
jär mitt äi stäuu, ällar de sum bräudfålki sitar 
bäi JK. Vör jär i främst räumä (ha företräde) 
MK. b) adv. Någ var vill di sit främst JK. All 
retar [maträtter] så gynnar di främst ällar 
längst uppä JK. -finger s. n. bf. främstfiygrä 

-, främst fingrä 	—, 'pekfingret'. När 
snöir' [torsksnöret] ha kumm i buttn . . så tar 

.. u tar a slag um främstfingrä u gynnar sit 
pundä (lyft armän upp u ner) JK. 

frän a. frenar, frän, best. frän [ap.], pl. fre•nä. 
Frenä pärår, smak på uppvärmda potates, isyn-
nerhet när de börja kallna MK. Pärår jär fre-
nä; när di jär kaldä, da har di släik smak MK. 
De frän lukti, sum var där innä MK. 

fräsa v. fräsä JK(U), fräs [ap.], pr. fräsar 
JK(U), ipf. fräsäd, p. pr. fräsnäs JK. Ångän 
fräsäd äut, där n int skuddä JK. Jårdi jär så 
vat, sått vattnä fräsar upp, när n trampar pa 
na JK(U). Siglä iland för n sju jäklä köring 
sått sjoän börr [bara] fräsäd kring uss JK. Frä-
sä (förbäi) frusa förbi med stark fart] JK(U). 
Såsum väitar fräsnäs spytt [grodspott] JK(U). 



fräta 	 202 	 ful 

När nå bandar kummar fran äldn så halt u 
fräsnäs, sum di jär OL. De jär änd så. mik, att 
än hall hopar härrar har någ ti fräs "festa] u 
drick för än täid JK. Fättä fräsar äi pannu MK. 

fräta v. frätä, träl [ap.], pr. -ar, ipf. -äd, sup. 
frät [ap.], p.pr. frätnäs, p.pf.n. (av)frätä JK. 
När soli u vetu far frät de lairhälli läitä, så. ra-
sar kantar ner JK. De jär de harmlistä, så de 
ret kan frät innäi märgän MK. Di har staik sal-
tar strämming pa ristn, u de där sältu u salt-
läkän de frätar janä [järnet], sått de star int 
läng pa, så jä de avfrätä JK. Än föskräckli 
frätnäs värk JK. 

frö s. trål n., bf. fråiä, pl. fråi, bf. fråii. Han hadd 
vart i legavald ti fat fråi ifran fråikåntorä. Han 
frågd ättar sitt fråi där gang pa gang, män där 
fanns int någ fråi till n. Pa ladingar sas u sät-
täs för de mäst bad sed u fråi me masjinar JK. 
Så ska fråiä tas av, de gär di pa de sma häklår 
rom lin] OL. Fråiä (timmäntefråi) sas uppa 
sletharvnä jårdi, u så harva n ner de sän JK. 
Fråiä har int vart sedä (haft växtkraft) MK. 
Jfr bet-, blomster-, gräs-, hamp-, hö-, klö-
ver-, kål-, lin-, mejrams-, morot-, o-, rov-, 
sockerbet-, säd-, timotej-, vitbet- och vitkåls-
frö. -knopp s. fråiknupp m., bf. -än, pl. -ar 
[fröhus på. lin]. När da lama.. far sta pa styc-
kä, ti däss att fråiknuppar bläir bräunä u fråiä 
moä u tårrt, da tas läinä hån% u tas knuppän 
av JK. -knubb s. fråiknåbb m., bf. -än, pl. -ar 
[fröställning (hos Allium-arter)]. Gaitlauk . . 
me n stäurar bräunar fråiknåbb pa ändn, när 
fråiä jär moä, me flair otliä fråi äi JK. -rova s. 
fråiroå f. [rova med fröstängel]. -stängel S. pl. 
fråistäyglar. Betår, murättår, ro•år jär fråi-
stänglar pa MK. Pa ladingar vaksar de upp 
fråistänglar av dum, sum glångäs "blommar] 
me gäul blåmmår [om Brassica campestris] 
JK(U). -stängla s. f. pl. fråistänglår t =  föreg.]. 
-ände s. m. bf. fråiändn [på lin]. De sto en inn' 
framför tunnu u hållt fråiändn av tuppän [lin-
knippet] mot tunnslagår [på tröskel]] OL. 

fröas v. fråiäs {sätta frö (om växter)]. Lambi 
fick ga där u jet ör allt ogras, u int fick de 
fråiäs da sum nå. JK. De gynnar nå fråiäs MK. 

fröd s. fraud m., f., 'liten groda' MK [grod-
unge?] JK. De jär så mik fraud i vattnä — 
kansk grodungar? JK. 

fröjd s. frögd MK, fröid JK ländr.t.] fröd MK 
m. 1) [glädje]. 2) [frodighet?]. Allting star nå i 
sin håigstä frögd MK. Jfr hjärtans-fröjd. -full 
a. frögdfull MK, fröid-, frö•dfull. Ja far nå ynsk 
L. fröidfull jaul u gutt nöjt år OL. Än glad u 
fröidfull jaul JK. Än frödfull jaul. JK. 

fröjda v. refl. pr. frögdar si, fro•da si, fro•dar 
uss, ipf. fro•däcl mi, sup. fröjd uss. Blåmmår i 
plantasn valcsar u frögdar si JK. Vör jär glad' 

u frödar uss yvar, att de har blitt a sånt gutt 
rängn nå JK. Pärår (potatisen], sum vör har 
fröid uss yvar nå än langar täid, har vetu för-
stöirt JK. 

fröjdas v. pr. fro•däs. Ha [hon] frödäs yvar jaul-
gräni JK. 

fröjdig a. pl. frögduä 'frodig]. Plantår jär frög-
duä MK. 

fröken s. fröikän, frökän JK f., bf. fröikni, frök-
ni JK. När di kåm mitt för o grindi, så haldäd 
di, u de fröikni kåm i gard JK. A fördrag stim 
Frökni Stålhanskä skudd haldä, män i ställ 
för hännä, så. var de a annu Frökän ifran Häm-
sä JK. Jfr bod-fröken. 

frönbig s. gen. fråinings. Ograsä star nå ti fråi-
nings el. fråiäs. De läidar me de, att tisslår snart 
jär färduä ti fråinings JK. 

fuffel s. fuffäl n., bf. fufflä 'fuffens'. Va jär de 
för f. sum däu hart di förä MK. Så tänkt di väl 
pa någä, att gubbän skudd gär någ fuffäl JK. 
Um vör kund fa sätt prästn pa prov . . ifall n 
har gärt uss isa' fufflä JK. 

fuka v. fäukä, "ett ovittigt ord = k-ä" [coire] 
JK. 

fukt s. fukt f., bf. Fukti gar upp i väggar pa 
byggningän fran någ vattndrag undar grund-
valn JK(U). 

fukta v. fuktä, ipf. -äd. A. .. fuktäd än storar 
ull-lapp me sinapssprit u svaipäd um magän 
för mi JK. De jär så gal' ti fuktä u allting bläir 
fuktut u myglut, stim än har i räumi JK(U). 

fuktig a. fuktur, fuktu, n. -ut. Fuktur vällaik 
JK(U). Fuktu u vatar luft JK. De jä fuktut 
MK. -het s. fuktuhait. Mäns de ännu var myr 
ällar fuktuhait i jårdi JK. 

ful a. fäular, f. fäul, n. fäult, best. fäul tap.], pl. 
fäulä, fäul [ap.], komp. -arä. 1) 'skämd', "rut-
ten, illaluktande]. Så var de n hall hopän fäu-
lar strämming u tåsk pa ganä . sum var otäckt 
u luktädä JK. Bättar för saltar än Stilar (om 
strömming) JK. Dän träibitn han jär så. vattn-
druckän u fäular, sått n har sinkä [sjunkit] JK. 
Ti fa bärg de ra u vat sedi, att ha int skudd 
bläi munki u fäul, så matt vör ga u kast' u röir' 
äi na JK. De var ingå endå pärå fäul ällar 
skämd, äutn go' allihop JK. Pärår [potatisen] 
gynnar bläi fäulä, sumbli a dum MK. Gammäl 
fäul släkå. [rutten tång] JK. Um än hadd trull 
mä si, när n kåm in, så var de fäul u stygg lukt 
me JK. Di däugar int salt ner a tunnå kyt 
sått ä kan jetäs, äutn de bläir fäult JK. Bind 
sedi ihop, när a jär så vat, de bläir rauk sum 
rystå [as] jå MK. Pärgrasä [potatisgräset] 
luktar hailt fäult JK. Ha [hon] . . kund int 
känn de fäul' lukti JK. Daim (äggi) sum jär 
goä, daim sälar di u daim sum jär fäulä, daim 
bakar di pannkakå pa MK. All de där fäul, 



fulandad 	 203 	 full 

lignä Ilegade] maväggi JK. Fäul' läggar [ben- 
sår] JK. 2) [ond, stygg, elak, usel]. Han va fäu- 
lar u styggar mot grannlagsfållci u så där JK. 
När n var sårk u dräng, så var n fäular pa allt 
sätt u väis älla mang gangar värr än andrä ban 
JK. Um int nårdn [nordan] hadd vart så fäu-
lar, um ja så ska sägä, nå än täid JK. De var n 
fäular osid han to si förä OL. Fylä slo upp .. 
sått ja fick mi än otäckar, fäular el. styggar 
bask [slag] JK. De känns fäult u styggt i braus-
tä u halsn JK. 3) 'stygg till utseendet', [oskön, 
frånstötande, obehaglig]. Hu, va dän kaln säir 
fäular äut! JK. Han har a äilak källing, ha jär 
fäul sum ströik JK. Kattu jär int fäul i färgän 
MK. Källingi, ha käikt så olycklit vasst pa mi 
u sag vassnas' u fäul äut JK. De säir fäult äut 
ti gär så JK. Lomar di har så föslcräcklit fäult 
lätä MK. Han skudd hyns' u tal gåttlänskå 
män de hårdäs riktut fäult JK. De där fäul' 
papperä (växeln) JK. Buttår [piggvar] .. di 
var vårtuä u sag fäularä äut än flundrår SK. 
4) [otäck, besvärlig]. Släku [tången] där fran 
Hamman jär förbaskat tung u fäul ti kåir pa 
JK. De var a förbaskat fäult arbetä ti var pa 
bastäuå JK. Där äisgatu gick bart jär harklut u 
fäult ti kåirä JK. Jfr halv- och vatten-ful. -an-
dad (-anden) a. fäulandar, fäuland [ap.], f. 
-andä, -and {ap.], -andi, pl. -and [ap.], 'någon 
som har ful, elak ande' [andedräkt]. Han jär 
så fäulandar, sått de kan ingän dräg andn av 
än JK. Ha jär så fäuland(ä), sått de kan ingän 
sit' ijamt na än gang JK. Han jär så fäuland, 
så.. OL. Ha jär så fäuland, så de jär oskaplit, 
ällar ha jär så fäulandi OL. Han jär fäuland 
(kansk någän gang de säs fäulandn?) JK. Ja 
kan aldri träiväs ti var bi fäuland fålk OL. Di 
jär fäuland (-nä?) allihop äi de släkti JK. -bom 
s. fäulbåum. 1) [fläder], (Sambucus nigra). 2) 
Än bladväkst, sum bladar mik licknar kung-
vallsbladar u luktar mik fäult u starkt . . de 
jär än såns lökväkst .. så jär de visst väit 
blåmmår pa JK, (Allium ursinum). 3) 'skälls-
ord, som begagnas om någon, som är ful och 
stygg'. De jär ret n fäulbom JK. -lägg s. (?) 
fäulägg [bensår]. Fäullägg jär u än sjaukdom, 
sum mang dras me .. u sum ja har hårt aldri 
kan botäs JK. -läggad (-läggen) a. fäul-läggar, 
-läggä, -lägg [ap.], fäul-läggän, f. fäullägg [ap.] 
JK; OL, -läggi SK, pl. fäullägg [ap.] JK; OL. 
-läggnä (sällan) JK [som har bensår]. Ha jär 
fäul-ffigg u han jär fäul-lägg, sått di jär fäul-
lägg bäggi täu JK. De haitar nuck iblant: ha 
jär fäul-läggi u han -gän u di -nä, män de jär 
nuck sälln än far håirä JK. 

fuling s. fäuligg m. [elak varelse]. G. jär än stor-
gaping u fäuling bad mot löid [tjänstefolk], 
sum än ha hatt, u pa allt sätt u väis SK. Någ 

var sär, att n ha vart n snåling u fäuling SK. 
Tvi din fäuling! [sades till en "vädervirvel"] 
JK. Janvarus har nå tat slänt, u de har vart n 
fäuling me snåi u äur u ovädar u kallt SK. Ja, 
mass [mars] de va ret n fäuling i ar! JK. 
Spansk' sjauku de jär n fäuling JK. 

full a. fullar, f. full, n. fullt, pl. fullä, full [ap.], 
komp. -arä JK. 1) [fylld, helt betäckt (av)]. De 
händar, att n kan fa hall kruppän fullar av väit 
knölar OL. Tain'n [på spinnrock] spinnäs all-
tut fullar JK. Vikän liggar tillslagän u fullar av 
släkå u gyttjå JK. Ja har skalin så fullar av 
trullhistorjår . . JK. Da hadd n snart hall 
gardn fullar av lamb JK. Da fick ja säi, va än 
[han] hadd slat mi halsn fullar av lyngn OL. 
Vör ha vart hall' full' a snål JK. De blai trolit 
fullarä u fullarä me fålk [tåget] JK. Styvlår blai 
hall' full a vattn JK. Vintardalar skall var fullä 
[innan det blir vinter] JK. 2) [riklig, rik på]. 
Vattntrast jär int fullt av JK. Starar har vör set 
jär fullt nå i flair dagar JK. Så fullt sum gra 
katt JK. De jär så fullt sum slagrängn 	um 
sakar u ting, sum de jär gutt um JK(U). De 
skudd bläi mang gangar fullarä av säik, än va 
de nå jär JK. Där pa gröinjårdi kan ingän sitä, 
där jär fullt av maurår sum sand OL. 3) [dräk- 
tig (om fisk)]. Var strämmingän fullar, sum de 
haitar, el. räunar [rom] u mjölkar äi än .. JK 
(EJ). 4) [hel, fullständig, fulltalig]. Full gard, 
helt hemman MK. Än rullar fjäringsväg JK 
(U). Ja tror int täimän var fullar JK(U). Sått 
ä skall var täu full' dagar [bröllopet] JK(U). 
För full' sjägäl u go vinn .1K. Klucku jär int 
fullt säks SK. Uppsnoningslass de jär de väl 
langt yvar hundrä lass, män pakå imingslass 
bräukar int bläi fullt hältn JK. Män så fick di 
da fäm ban pa int full[t] åt ar JK. De gick int 
till full' hundrä kronär JK. [1 uttr.] Ha, fa, ta 
fullt för [betalt för]. 0. svarar för pruttkållä, 
de har han någ fullt för, de' MK. Så skudd di 
ha fullt för dagän JK. Vör far int fullt för o 
[vårt] arbetä JK. Han har fullt för var varpå, 
sum än töinar [gärdslar], av bondn JK(U). Di 
to fullt för träi (3) dagar JK. Da to n [han] bra 
fullt för malningi MK. — Fullt upp [riktigt, 
ymnigt]. De fanns u mang sum 	hadd fullt 
upp ti ta av, badä till mat u cirickä OL. Insik- 
tar stäigar i de sum jär galä fullt upp mot de 
sum jär klokt OL. De har vart fullt upp me 
årkå bad dagar u kväldax JK. 5) [om fullmåne]. 
Mån'n var fullar JK. När mån'n jär fullar SK 
(U). 6) [fullkomlig, obegränsad, ohindrad; full- 
vuxen]. Nå har vör ännu full vintar hälst um 
netnar JK. De jä rakt full äur [yrväder] äutä 
JK. De blasar allt full stånn SK. Bäi [vid] sitt 
full' förstand JK. — Sum än duktur kal el. ful-
lar kal [en hel karl] JK. Nå var di int någ ovan' 
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pa sjoän någ a dum, äutn di var full strand-
kalar bäggi täu JK. Ti däss .. att di kund hald 
slag .. da var di full sletkalar [slåtterkarlar], 
sum di bräukt sägä OL. Full kal = helt mans-
dagsverke MK. Sått n årkar ga u sia ner i äng' 
um dagän när pa sum än full kal läikväl JK. 
De var fullt kalas JK. — Nå jär a .. snart fullt 
rask igän. JK. Ja tror fullt u fast pa de JK. 
Historju jär sanning, de tror ja fullt u fast JK. 
7) [kraftig, intensiv]. Ner ä gick um a grand, 
så hadd vör de i full gang igän OL. De har 
bär vart full årkå. (arbete] ti hald vägän ypän 
JK. Ärku ha gat fort bad me dain' u dannä, 
män ännu så jä de fullt tag ällar fullt sjau 
[schå] JK. Di kåm än bit pa vägän u kård i 
fullt trav JK. 	{drucken, berusad]. Han .. 
var så fullar, sått n aldri kund röir si JK. För 
(ä)n täid sinä, så var ä skam .. ti säup si ful-
lar, män int nå JK. Så att n dail blai full' 
sum sväin OL. De jär hämskt va di svärar, 
hälst när di bläir läit fullä JK. Jfr flämt-, 
fröjde-, gris-, halv-, harm-, kill-, kissle-, 
lek-, nagg-, pust-, stän-, stört-, tank-, ung-, 
valp- och ön-full. -akta v. fullaktä, -akt [ap.], 
[till fullo akta (sig]. De kan n aldri nog 
fullaktä Fia Sörman [högakta F.S.?] MK. 
Män kan int fullakt' si [man kan aldrig akta 
sig nog] MK. -bloding s. fullblåudiug. Um bägg 
täu jär av ätt ras, da bläir de fullbloding MK. 
-borda v. fullbordä, p.pf. :[fullbdurdn], f. -i, n. 
-ä, pl. fullbåurdnä. Tjaugu [tjugan] ha jär än-
nu int fullbordi MK. Än skall lägg' kring ansn 
[andra gången], förr n fyst slagä jä fullt ällar 
fullbordä JK. Vaitäskånni [vetekornen] blai 
runt' u fullbordnä MK. Bön [bara] att kännar 
[nötkärnoma] var fullbordnä JK. -bordan s. 
fullbåurdan, -båurdn. Har de gat i fullbordn 
ännu? JK. -bordning s. fullbordning f. [=-- fö-
reg.]. -drucken s. fulldruckän [alldeles druc-
ken]. De var någ tokuä u galnä förr i värdn, u 
håir när n håir vill, så var di för de mäst hall-
drucknä u fulldrucknä .. ja har int set någän 
jär i Lau riktut fulldruckän ällar så. mik druc-
kän, att n int alls kan raid si självar, pa mang 
härrns ar JK. -flygd a. fullflöigdar, f. -flöigd, 
pl. -ä (flygfärdig]. Nä bläckår [viporna] far 
ungar fullflöigdä, da .. MK. Starungar jär allt 
fullflöigdä; säs iblant um ban sum jär så där 
storvaksnä u rustnäs [livliga] a si, att dän ällar 
dän ha jär nå allt fullflöigd OL. När ja hadd 
fat gat u läst för prästn u var fullflöigdar JK 
(U). När all' M:säns ban blai fullflöigdä u flaug 
äut i värdn JK. -galen a. fullgaln [alldeles to-
kig]. Va de var, så. blai än svagsintar u mästn 
fullgaln ällar vilsn ättar de färdi JK. -god s. f. 
fullgåu. Ja lämnar fullgo säkarhait för bårgän 
JK. -göden p.a. pl. fullgöidnä (tillräckligt göd- 

da; om gäss] JK(U). -göra v. fullgärä, -gä'r 
[ap]. Ti fullgär de sum än har lugAi OL. -klädd 
p.a. fullkledar, f. -kled. De jä bestut va de jä 
kallt i vädrä; . . än skall var rakt fullkledar, 
um än int skall frausä JK. A:s jaulgräni sto 
inn' fullkled JK. -komlig a. fullkumlir, -ii, n. 
-lit, pl. -/iä. Skall de gäräs me skick, sått de någ- 
lund skall gär fullkumlir nyttä, så 	JK. De 
jä rakt fullkumli äur {snöyra] i nårdaustn JK. 
De haldar ja fullkumlit me än um JK. -lasten 
p.a. fullastn. Janvägän 	fullastn me fålk JK. 
-lägd p.a. n. fullägt [fullbelagt]. Vassit [var sitt] 
tunnland, sum liggar rakt fullägt staplä si [med 
slipers] JK. -lärd p.a. fullerdar. L. jär ret ful-
lerdar ällar äutlerdar pa laumålä nå JK. -lässt 
p.a. full-lässtar JK. Än vanlir fodarhäck fullar 
el. full-lässtar me havrä JK. -maten p.a. full- 
maln, f. 	pl. -ma•tnä. Rygän jär full- 
matn u tungar äi alcsi MK. Fullmatnä aks MK. 
-mogen a. fullmåuän [avh.]. -måne s. fullmå•nä. 
När ä blai fullmånä, sänkäd n el. gav sank till 
n täi tåll famnar JK. Fullmån'n bräukar jet 
upp molni MK. -mörk a. n. fullmörkt. När ja 
kåm fram ti Gannor, så va(r) de mästn full-
mörkt JK. -packen p.a. fullpackän JK, n. -pack 
[ap.], pl. -packnä. Så. var sam n när' pa fullpac-
kän JK. Så var de fullpack me fålk JK. Full-
packnä var de sjussar neräi, u de var int stort 
bättar uppa OL. -proppen p.a. fullpruppän, pl. 
-pruppnä. Int har magän vart så fullpruppän 
sum andrä ar JK. De jär n fäir fäm sjussar 
fullpruppnä me fålk u mat OL. -rymmen p.a. 
pl. fullröimnä[fullpackad med hö el. säd]. Bäg-
gi vagälräumi jär fullröimnä [på "hö-loftet"] 
JK. -saften p.a. fullsaltn (tillräckligt saltad]. 
Fullsaltn strämming JK. -skriven p.a. n. full-
skri•vä, pl. -skri•vnä. Da hadd ja mästn ätt ark 
fullskrivä JK. -stampen p.a. f. fullstampi [full-
stoppad, -packad]. Ja, nå ha vör hail häussträc-
ku fullstampi undar häuän [takåsen] me fodar 
JK. Stäuu var fullstampi av fålk OL. -ständig 
a. fullständur, f. -u, n. -ut. Ja u så jär de fram-
bjaurä pa än fullständur bat JK. Ja far int täid 
ti säg av de fullständut nå, män de skall bläi 
nest gang JK. -syskon s. fullsyskå el. ret syskå 
[helsyskon]. -sätt p.a. f. (o. n.) fullsätt [fullsatt]. 
Sedi jär så fullsätt (fullmati) i år MK. Där sto 
a langt bor fullsätt me mat JK. -sätten p.a. n. 
fullsätt [ap.], pl. fullsättnä JK. När' pa all' 
bänkar var fullsättnä av fålk JK. -tacka v. full-
tack [ap.], [tillräckligt tacka]. Ja kan int full-
tack Gud för go' kraftar MK. Ja kan int full-
tack L. för hans stor' bisvär JK. -torr s. n. full-
tårrt JK [alldeles ton (om hö)]. -veten a. full-
vi•tn [förveten, nyfiken]. -växen p.a. fullvaksn, 
n. -vaksä, best. o. pl. -nä [fullväxt]. Än full-
vaksn dräng bräukt förr fa än förti fämti kro- 
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når laun um årä u så dubblä slepkledar OL. 
Dairäs aind ban u fullvaksnä päiku JK. Nyt- 
kännar var fullvaksnä 	JK. Timmänteän 
var int hältn imot, um de hadd blitt fullvaksä 
JK. -växt p.a. fullvakstar JK, n. -vakst, pl. 
-vakstä, -vakst [ap.] JK. Stäurar u fullvakstar 
JK. Fullvakst u gammält fålk JK. Täu full-
vakst sårkar har di JK. 

fumla v. fumblä. Fumblä (um någä), ha en 
aning om, inte komma ihåg MK. U så har de 
fräiarmål' blitt släut, ällar u• jär de a ann', sum 
di gynnar fumblä um, för di har mästn håirt, 
att de jär någ pa färd' .. OL. 

fummel s. m. bf. fumbln, pl. fumblar (skom.) 
ten sorts putsverktyg] JK(U). Jfr bes-, för-
om-, hålfots-, klack- och pinnfummel. 

fund s. fund n., pl. -ar, ["hum", "nys" (om nå-
got)]. De har di någ fund um MK. Nå har vör 
kuman unda fund me va de jär JK. Ha si fun-
dar förä el. fundamäntar [funderingar?] MK. 
Jfr för-fund. 

funda v. fundä, pr. -ar, 'då det kliar i näsan'; 
u da sär n, att ä kummar främnäs. När n fun-
dar ällar hatar me hygrä nashulä modar [bå-
dar] att ä kummar n kal u de vänsträ källing 
JK. Fundar ja uppa• nasar, så kummar haug-
färdut främnäs MK. 

fundament (funderment) s. fundamänt, funder-
mänt n., pl. fundamäntar, funde•rmäntar, 'fun-
dering', [plan]. Dairäs fundamänt de jär ti fa 
annånsar JK. Fa köpä ti ga ti bakas; så jär 
dairäs fundamäntar JK. Hans fundamänt 
var, .. att n vidd kaup Storhålmän JK. De jär 
bär [bara] ättar mitt fundermänt OL. Fålki nå 
i iss' [detta] arsns tal .. i all säin väisdom u 
kunskap u all fundamäntar JK. 

fundation (fundersion) s. fundf åun, pl. funda-
fåunar [fundering]. Ja jär mik i fundsjon ti fa 
någ störr inkåmstar JK. Så har ja ättar mang 
fundasjonar tänkt .. ti gärä JK. 

fundera v. funde•rä, funder [ap.], pr. -ar, ipf. 
-ädä, -äd, funde•rdä, funde•rd [ap.], pass. pr. 
funde•räs, ipf. funderdäs, p.pf. n. funde•rä. Än 
stor dail gynt ret ga u kratt si i skalln u funder, 
va de skudd bläi av, um de så raint slo fall OL. 
Ner n kummar ti strand u funderar pa sättä 
[att sätta ut fiskegarn] OL. I mandäs u täistäs 
gick ja u grundäd u funderäd, lains ja skudd 
fa väg ner i Storhagar JK. Bäst de var vör sto 

funderdä, så sägd ja så .. JK. Så läng än f 
funderädä, så fick än gluggän upp JK. Äut-
märkt bra funderä! {uttänkt] JK. De hävdäs 

funderdäs gang ättar gang, sått svaitn rannt 
av dum, sått ti släut fick di de ti gi si n tum 
ällar täu JK. Särsk. förb. Ja funderar ihop hi- f 
storjår i dag, sum ja har tänkt ja skall tal um 
JK. Annas jär de obigräiplit va de funderäs 

upp u hittäs pa . nå fö täidn JK. Tänk va 
mang täusntals fundamäntar u knip de jär upp-
funder si jär i värdn ti skaff si pänningar JK. 
— Till u me så kund int själv' G.O. funder äut, 
va de kund var i de brevä OL. — funder-ma- 
kare s. funde•rmakarä - 	- [uppfinnings- 
rik person]. Han var n stor fundennakarä u 
kund gär kluckår av träi, me träijaul äi, sum 
gick ret JK. Han jär .. n fundermakarä, hälst 
i affärsväg OL. -sam a. funde'rsammar 
fundersam • -‘ -, n. -t, pl. fundersammä 

-, fundersam [ap.]. 1) [eftertänksam]. 
Härrkaln blai hailt fundersammar ti mods JK. 
2) [uppfinningsrik, fyndig]. Nils var .. funder-
sammar me ti smäid u snickä JK. Var di da 
någ fundersamm', så söikt di nuck u gärd någ 
sma spitakäl mot päikår OL. De jär knaft nå-
gu bok, sum ja har set, sum jär så fundersamt 
skrivi (som Fältskäms berättelser) MK. 

fundering s. f. bf. funcle•rniogi, pl. -ar, funde--
ringar. Funderningi u tankän jär mik bra JK. 
Han tycktäs ha någ funderingar pa att n vidd 
förtjän någ pänningar OL. De jär börr [bara] 
mäin funderingar JK. De jär mang fundeming-
ar me bräukningi av akajårdi JK. 

fura s. furå (ou), -u, -år [tall]. De gamblä sägd 
furå (ou), -u, -år MK (efter JK); [ant. 1926 i 
JK:s brev nr 257, s. 12; något fem. finns eljest 
ej belagt i gotl.] Jfr följ. 

fure s. furä m., bf. ftern [furuvirke]. Furä ällar 
fyrä = tall JK. Grindstuckar jär av fyrä ällar 
furä JK. Tällä ällar fyrä; nå säs de fö de mäst' 
furä JK. Fyr- el. funnöblar; fyr- älla furbredar 
JK. Jfr före s. 

furga s. furgå f., pl. -år, 'fnurra'. Furgå pa tradn, 
'oreda på tråden' JK. De har ränt furgå pa 
tradn; däu skatt raid äut de furgu, annas fart 

de int ti ga me nystningi OL. Iss ganä de jär 
för hardsnoä; de vill gänn' nuck' si =- let sia 
furgå MK. Flundrår 	jär galnä ti gär furgår 
i läinä JK. Ga iginum nätä för ti säi, att ä int 
jär furgår pa MK. [Även bildl.:] Lains de 
gick, 	så. gynt de bläi någ furgå pa tradän 
såväl imillum L. u A. sum millum hänn' u 
gammfålki OL. 

fusk s. fusk n. De var gärt pa fusk MK. Um än 
(byggmästan) gär arbet riktut me skick u äutn 
fusk JK. -verk s. fuskvärk. Hastvärk bläir fusk-
värk JK. 
uska v. fuskä, fusk [ap.]. Fusk bårt MK. Jfr 
forska v. 

fy interj. se  fi. 
fylla s. f. bf. fyllu [fylleri]. I fyllu u villu JK. Jfr 

buk-fylla. 
ylla v. fyllä, fyll [ap.], pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, 
fylld [ap.], sup. fyllt, pass. fylläs, p. pf. pl. fyll-
dä JK. 1) 'hälla el. stoppa full'. Ja skall äut u 
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fyll pyls "korv] MK. U så buräd n hul i dain 
ändn av skäidi [vedträna] u fylläd me kräut u 
plyggäd till MK. All gamblä däikar [diken] 
skall fylläs u nöi' graväs JK. Da kund ä händä, 
att vörr fick fall in u blai fylldä (= batn blai 
fullar av vattn) JK. Slingganä skudd .. nys-
täs antingän i nystar ällar u så pa a slingrännå. 
Da var de i åming ti fyll(ä) pa slingnålar u så 
bind slingå av JK. Farsgubbän . sat där imil-
lum någän stans u fyllädä [fyllde slingnålar] 
JK. Spissplogän jär för lagdrektar: han fylla si 
unda drekti JK. Plogän kummar ti ga ner, så 
väid n int jär för kårtväistar [har kort "vise"], 
sått n fyllar si för fort ällar för mikä [blir full 
av jord under "visen"] JK. 2) [supa (någon) 
full]. Di fick fyll G. fullar, u så fick di G. ti 
skriv undar pa köpä me JK. Äut bäi K:s där 
hadd n fyllt si så fullar, att MK. 3) '[uppnå en 
viss ålder, ha födelsedag]. Fyll jamnar; da 
fylld' mor pa andrä dag pinst da; när fyllar 
ofar [vår-far] da? MK. Särsk. förb. Iss' Idet 
här], de far ja int fyll äi, um ja int far pylshånn 
OL. Mäst nyttäs de björktrysår, för di var stor 
u purruä [yviga] u fylläd upp bättar i de stäur 
svart späisar [då. man lövade] OL. Jfr fjäder- 
fylld. — fyll-bult s. fyllbålt m., pl. -ar. De var 
S:s sun, än fyllbålt, u slos me OL. Han .. to 
imot än åidgard ätta sin stjaufar, sum var än 
stor fyllbålt u int bröid si um någ gassbräuk JK. 
-hund s. fyllhund m., pl. -at. G. kännar ja grant 
fil .. de jär n stor fyllhund JK. Visst finns de 
ännu träi fäir styckän fyllhundar i Lau JK. 
-håsa s. fyllhu•så f. [fyllbult]. -käks(t) s. m. bf. 
fyllkäkstn, 'fyllhicka'. -racka s. fyllrackå f. 
[fyllbult]. -so s. fylls& f. [fyllbult]. -strupe s. 
fyllsträupä m. [fyllbult]. -tratt s. fylltratt m., 
bf. -n, pl. -ar "fyllbult]. -*ryssja s. fylltryså f. 
[fyllbult]. 

fylle s. fyllä n. [rus]. Da kansk fålki mair gick 
däit (till Tranängä) för ti fa si a duktut fyllä 
OL. Di försto, att han för a läit' fyllä kund 
amist' t[avmista] än hall hopän OL. Jfr buk-
fylle. 

fylleri s. fyllaräi n., bf. -ä. Säupningi (fyllaräiä) 
tar av ar för ar me ret stor stig JK. 

fyllest adv. fylläst. Ja ansäir mi int ti fylläst 
kunn' tack L. fö allt bisvär JK. 

fyllig a. fyllu, n. -ut, pl. fylluä OL, komp. fyl-
luarä OL. 1) [klangfull, stark]. De var da a obi- 
gräiplit mål [röst] så. stort u fyllut OL. 2) 'vik- 
tig, dryg]. Dän sum hadd de uppdragä, känd si 
nuck läit mair fyllu än de andrä OL. Att sår- 
kar sura jär ste 'borta] u lerar .. ner di kum-
mar halm kännar si för fylluä u lissum käi-
kar ner pa daim OL. Daim som har fat n fäm-
ti säxti stäigar [tjog (linknippen)], di kännar si 

da alltut läit fylluarä OL. 3) [rund, frodig]. 
Fyllur u tjåckar MK. 

fynd s. fynd n. Sånt där fynd sum di hittar i jår-
di iblant JK. 

fynken s. fyykän, 'smeknamn och tilltalsord' [till 
föl]. 

fyr s.1 fyr m., bf. -n. 1) [eld i spiseln, brasa]. 
Läit jummarä skall de väl bläi, um vör har 
läit fyr pa i kakläun'n JK. Mor själv sat bäi 
späis-stain'n u kardädä u me de sam(ä) haldäd 
fyrn bi läikä [vid makt] JK. Lägg pa äldn u 
hald fyrn ällar brasn bi läikä JK 2) "fyr (båk) 
o.d.] De blai så. qnåitjåckt, att di kund int säi 
äldar älla fyrar JK. -mästare s. fyrmästarä m., 
bf. -mästan. Så kbm fyrmästar A. fran När u 
hans fräu häit JK. 

fyr s.2 fyr n. 'muntert upptåg'. Er kan hald a 
fyr, sårkar! JK. De var slikt fyr (me dän gub-
bän) MK. Di har nå hald' ätt slikt fyr; hald' 
fyr me ngn MK. 

fyra v.1 fyrä, pr. fyrar ipf. fy•rd [ap.], fyräd 
JK(U), pass. fyrdäs, sup. fyr [ap.]. 1) Iskjuta]. 
Så fyrd n av skåttä JK. Så fyrdäs de av a par 
träi skatt JK(U). Skåttä jär nå avfyrä JK. 2) 
[elda]. Allt ättar sum vör har fyr pa i späisn 
JK. De jär n ångbåt sum råikar så väldut äut 
pa sjoän; han fyrar pa duktut MK. 

fyra v.2 ipf. fyräd "hålla "fyr", skämta]. Så där 
de fyräd vör me än "skämtade, drev med ho-
nom] OL. 

fyra räkn. fäirä; fäir [ap.]. Fäir styckän gar för' 
u singar ..; de fäir Ide fyra] di gar framför 
daim sum bjärar OL. Lik[t] si [lika] langt pa 
fäir håll JK. Pa all fäir hålli JK. Fäir fåm min-
nutar JK. Vistäs inum fäir väggar JK. Fäir u 
tjugå [24] JK, OL. A sletkalgildä, där fäir u 
tjugå par, drängar u päikår, slar u räkar OL. 
fyr(a)-tiden s. bf. fäirtäidn "omkr. kl. 4]. Kluc-
ku fäirtäidn JK. -bent a. fäirbaint, pl. -baint 
[ap.]. All' fäirbaint' sväin JK. -daler s. fäir-
dcclar -‘ -. Än fäirdalar [ett fyradalersmynt] 
MK. -dalersisnus s. fäirdalarsnäus, mots. rytt 
[rött] snäus MK. -dubbel a. fäirdubbäl. En än-
dä pa tjan'n jär tampän (dubbäl), u dann'n 
jär krakfotn (fäirdubbäl) MK. -löftes adv. 
fäirföitäs. Di ränd ret fäirföitäs (lambi); da slar 
di all fäir baini i jårdi pa en gang MK. -horns' 
bagge s. fäirhånnsbaggä m. {gumse med fyra 
horn]. -hornt a. fäirhåntar, pl. -hånnt [ap.], 
[fyrhomad]. Fäirhåntar baggä MK. Fäirhånnt' 
håigafflar JK(U). -hugga v. fäirhaggä, -huggä, 
pr. -ar, -a, p. pf. -huggän, -haggän, pl. -huggnä, 
'fålla träd med inhugg från fyra håll'. Dän 
talln han jär fåirhuggän ällar fäirhaggän (int: 
fäirfälln) MK. Nä de jär störr träi, sum än 
skall ha kull, daim täuhugga n int, äutn daim 
fäirhugga n ällar fåirhagga n, sä de gamblä. Ja, 
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de gar till pa de väisä, att täu styckän star u 
fällar imot si pa am n säidä um talln bad undar 
u yvar u tar tvait pa va sitt håll vart ann' hugg. 
Ja när n fäirhuggar, så kan fäir styckän fa 
hugg' älla fäll' pa en gang, täu styckän undar 
u täu styckän yvar .. Ja, um de int jär mair n 
en, sum skall fäll a stort träi, så fäirhugga n de 
läikväl u huggar a stund pa all fäir hålli. Jfr 
stad s. -kant s. fäirkant. Bandä [bjälken] jär 
umkring än 7-8-9 tum i fäirkant JK. Mas-
kår [på nätet] kummar ti sta i fäirkant el. vin- 
käl någlundä JK. 	s. fäirkantfäil (smid.) 
-kantig a. fäirkantur, f. -kantu, n. -ut, pl. -uä 
[som begränsas av fyra sidor; oftast : kvadra-
tisk]. Träiharvin [träharven] jär fäirkantur el. 
lik[t]si langt pa fäir håll JK. De tväri [tegen] 
jär int fäirkantu äutn avlang OL. Mästn fäir-
kantut, läik langt sum bratt MK. A stor tjåck 
fäirkantu janstang JK. U så skära n da de 
strimlår avutvärs, så att de bläir sma fäirkantuä 
bitar, sum kalläs för minningar JK. Gubbän 
at (jetäd) så att n var hall fäirkantu JK. -kant' 
skog s. m. bf. fäirkantskogän JK ffyrkantvir-
kel. Um fäirkantskogän (byggnintgskogän) har 
kast' si ällar blid' si för mikä, så far n huggäs 
um JK. -kantistycke pl. fäirkantstyckar. Letu 
rlättan" i tröskverk] de jär träi fäirkantstyc-
kar pa än råm tums tjåcklaik OL. -männing s. 
pl. fäirmänniggar [fiskebåt för fyra man]. Su-
dagutar, di har fäirmänningar MK. -skaft s. 
fäirskaft [fyrskäftad vävnad]. -skaftslluna s. f. 
pl. fäirskaftslu•når [i vävstol]; me täu trissår, 
en i var ändä MK. -skäft s. (?) fäirskäft JK. 
[fyrskäftad vävnad]. Jär [de] fäirskäft, så. jär 
de fält-  (4) par ;[solvstalcar] JK. Um de bläir 
väv' si [vävt] fäirskäft JK. -skäftslluna s. f. pl. 
fäir-skäftslu•når (på väv). -slagen p.a. n. ftär-
sla•gä, pl. -sla•gnä. Näi tatar [tåtar] räckar, träi 
i var tat el. kardel, så väid vör int skall ha de 
fäirsla.gä el. fäirtätä [fyr-tåtigt] JK. Tjanar [tel-
narna] jär för de mäst träi- el. fäirslagnä el. me 
träi el. fäir kardelar el. tatar äi JK. -snoen p.a. 
n. fäirsnoä stickgan [tvinnat av fyra trådar] 
JK(U). -språng s. fäirsprdvg. Nä di da va läit 
modnäs [livade] u skudd kåir haim, da bar de 
av i fäirsprång, så mik sum russi kund läggä 
MK. -stege s. pl. fäirsti•gar [vagnsskrov bestå-
ende av stegar]. Förr hadd di än sårts karmar, 
sum di kalråd för fäirstigar, de var så att ner 
di hadd all skar sitnäs i vagnän, da sättäd di 
UPP a braid fjäl ällar stig' .. pa var säidå, u 
så hadd di späik pa a par ribbår ällar kattar 
pa var ändä, u där imillum trädäd di äi än ga-
väl i var ändä, u da var .. fäirstigän i åming 
OL. Förr da hadd int fålki sånn' braid' vang-
nar u int sånn' stor' russ, u så kåra di me kipp-
silar u halsuk u fäirstigar JK. Jfr färd-stege i 

GOB. -stegivagn s. fäirsti•gvagn. Vangn me 
fäir stigar i ställ fö karm MK. Fäirstigvangn, 
me gavlar u framfjäli u balcstigän MK. -styver 
s. fäirstöivar 	m. "mynt om 4 styver]. Än 
fäirstöivar MK. -tvunnen p.a. n. fäirtvunn(ä) 
stickgan [tvinnat av fyra trådar] JK(U). -tåtad 
a. n. fäirtalä [(rep), slaget av fyra tåtar]. -tätad 
a. n. fäirtälä, = fäirtatä el. fäirslagä tug = tug 
sum jär hopslag' a fäir tatar MK. 

fyrk s. fyrk [skatteenhet]. De har vart 30 ör' pa 
fyrk, män i flest ar far vör 50 ör' pa fyrk JK. 
Vägundarhaldningi skudd var ättar fyrk, för-
stas, så väl sum allt annä JK. Jfr löne- och 
väg-fyrk. -tal s. fyrktal. Förr har n dail av äut-
giftar inum sokni bitalts ällar äutgärts ättar 
matlag u int .. såsum nå för täidn ättar fyrk-
tal OL. 

fyrtio räkn. förti. 
fyrtionde räkn. förtäjändä, f. (självst.) -u. Nå har 

ja studder' i boki, fran de trättitrid säidu till de 
förtäjändu JK. 

fyssja v. fysä, fys [ap.], pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, 
frstä, sup. frs [ap.], 'släpa mot ngt', {hasa, 
glida]. Fysä sa Fie-Mor, när hon släpade foten 
fram o. tibaks på brandstainen MK. Nå. jär n 
(stäutn) föslcräcklit haugraistar nå valt ja, män 
när n kåirar, da fysar han me nasar ner' i jårdi 
MK. Han flaug pa nasar u fysäd hall backän 
ner JK(U). Han .. flaug ör karmän u fysäd 
ättar a styckä JK. Han sat u fysäd pa röivi, så 
byksrövi straik ör bäggi bykspari där i knåbb-
lar JK. När n da hadd fys' a gutt styckä, så .. 
JK. Ja lag så gillt u fystä MK. När vör kård 
ner, sättäd vör än käpp i jauli .. sått di int fick 
ga i kring äutn sto u fysädä ällar slepädä JK. 
Ja lag bär [bara] u fyst backän ner i baisli 
(= släpade efter hästen) MK. När kräki da 
kummar in (i lädu), så jär de så halt (på ce-
menten), u da fysar de MK. Skjautar hacku 
framför si, sått knäivar fysar i jårdi [om skjut-
hacka] JK. Me de sam' sum da ldåbbu kum-
mar fysnäs i vattnä JK. När sigdn [lien] blai 
vatar av dagg ällar rängn, da bär [bara] de 
håirdäs, sum spån'n kund fys yvar sigdn, när 
n bröinädä OL. Särsk. förb. Å ja, de fysar 
av = det går undan bra (vid seglingen) MK. 
De laus' jårdi, sum fysar framförä [framför 
sladden] JK(U). De jär a tårvå, sum fysar förä 
JK. Hadd ä blitt läit snåi, da hadd ä vart någ 
ti fys i väg me da MK. Säi, ja gar u fysar mat-
tår ihop MK. 

få v. fa, fa, pr. fa'r, far, fa, 2 p. fa•rt, fart, fat, 
fat, ipf. fick, 2 p. fickst, sup. fal, fat, pass. fas. 
1) [mottaga, erhålla]. Ja skudd kumm in u fa 
middag så där millum tåll u ätt. När ja hadd 
fat middag av ällar hadd fat mat av, rängnäd 
ä JK. Vör sat inn' i kökä u fick mat JK. Ja far 
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n präis snäus a di, för mitt de blai vat de JK. 
"Ja far lug [lov] u ga in till faffar u väis ä [visa 
det] straks". — "Fart du så gäl', vät lä" JK. 
Däu fart int lug ti ga, äutn däu kanst häldar 
var haim jär bäi uss JK. Jå, de jär int värt, att 
du .. vitt "vill] ga, förr n du fart n kåpp kaffi 
JK. Han fick si än sup JK. De biskeningi fick 
än JK. U frågd mi, um ja int kund lan' n träi 
kronår så längä. Jå, de fick än JK. Nå far vör 
snart rängn. — Jå, vackat, va du fickst, Nic-
kän JK. De var n strunt bust, män bättar läik-
väl än va ja fick nå äut bäi K. till jaul. Fick 
än fick ja int föstas, äutn ja matt gi a kronå 
för n JK. Fyst fick di si a störr ällar mindar 
skäivå kaka.> OL. Värst för uss har de vart ti 
fat vattn JK. De sum ja hadd ti russi, de har di 
fat de • MK. Koi har ja mjölk', u gräisn har 
fat [mat] MK. 2) "komma i besittning av, vin-
na, komma över]. Nå sär de äut, sum K. far 
sin vil' fram läilcväl JK. Gu vait .. va du fat så 
mik ifran (att skriva om) JK. A. .. , dän far Är 
nuck gäst av i flair dagar JK. Ann'n fick 
Bönd-Albar [till man] JK. Alltså fick a si a 
ban, sen fick ha ga där ainsammi OL. Nå vidd 
vör kaup en (gräis) till, män de star int till ti fa 
JK. De (malt) fanns int bi kaupmännar ti fa 
OL. Fisk var de int någ ti fas, äutn da matt di 
jet' sahbrö JK. Att de int finns föidå ti fas för 
pänningar JK. 3) tråka i ett tillstånd, bli utsatt 
för, komma i åtnjutande av]. Kanst u da fa 
täid u jälp mi da? De . . värkar i armän, särt 
du, u fart int ro ti fa siv a blund JK. Da var di 
int i gratgang, i fall di fick a frågå pa si OL. 
Di fick si a riktut kaldbad OL. Jär äutat håirs 
de int av någän myssling [mässling] mair n 
E.K., sum var i böin [staden] u fick än JK. 
Fickst u sand i styvlu da? MK. Ja har int fat 
rad ti fat täidningar än gang ännu JK. Vör har 
fat all russ sjaukä , di har fat kvarku JK. Ja 
har ännu hit fat täid ti fat talt me H. um . . 
JK. Um di {korna] har fat van'n ti fat någ av 
dän sum mjölkar JK(U). 4) [uppnå ngt, utvin-
na ngt, skörda, fånga]. De kund träff till att 
vör kund fa någän (ål) sumli dagar JK. Bad-
äid . de har ja vart me um u fat mang gang-
ar JK. "Ja, de äidar, sum vör nå far, daim 
tar ja mi pa ti jet upp ra". — "Da kan de nuck 
händ, att u fart bain i haIsn da" MK. Så kastäd 
ja äut ansn [ånyo] igän u fick mi a napp u n 
duktur tåsk JK. Fickst u någ bait' i mårräs 01 
da? JK. Var de 15 stäigar [tjog] däu fickst? 
MK. Pärår de far vör knafft än fäir fäm tun-
når JK. 5) [åstadkomma att ngn (ngt) blir; lyc-
kas åstadkomma]. Ti fa haim dum [lammen] 
u fa dum skild at, de var de värstä JK. Da far 
n släutfuri :[slutfårorna] bäi däiki JK. Mäns de 
da va go väg, fick vör haim a par träi lass vid 

JK. När n fick rygän [rågen] undar tak JK. 
Han hadd fat äld i jausi JK. När ja kåm haim 
u fat körkkledi av mi JK. Pa de väisä fick di 
sigdn ti sit stadut OL. 6) (hjälpverb) "komma i 
tillfälle att göra något]. Lag, sått Är kan fa sno 
kring skjussn igän JK. Ti fa rot' ograsä ör jårdi 
JK. De jär . . int gutt ti fa kårp' de så djaupt 
JK. De finns knafft någän 	ti fa säi [se] JK. 
Iss' [det här], de far ja int fyll' äi, um ja int far 
a pylshånn OL. Däu skatt raid äut de furgu, 
armas fart u de int ti ga me nystningi OL. De 
gick så let [lätt], att russi aldri fick ta äi någän 
gang JK. När n har fat skärä "meja] JK. Sått di 
int har kunnt fat sparkä "kunnat få sparka] JK 
(U). Vör har fat skill av 'slutat] me tat pärår 
upp i dag JK. Um arbetan hadd fat kaupt sedi 
självar JK. Sum vaitä [en del vete] har vör fat 
sat [så] JK. Fair' styckän har vör läikväl fat sält 
"fått sälja] nå JK. När n har fat slat staur [fått 
slå (ner) störarna] JK(U). De skudd ha vart ro-
lit för mi ti fat talt me någän um JK(U). De 
har n int fat visst [fått veta] MK. 7) [ha el. er-
hålla tillåtelse att göra ngt; tillåtas]. "De vait ja 
int ann' n ste u fa lan (malt) .., annars far vör 
int någ öl". — "Ja, fart u så. gär, vätjä" OL. 
Däu fat gi na (ducku) va namn däu vitt . ., män 
däu fat va rädd um na JK. Att int göisli el. slä-
ku far ligg för läng upp pa JK. Um de nå blai 
fagavädar n täid av igän, da fick de väl ga an 
JK. Um däu fickst var präst, da .. JK. 8) [va-
ra tvungen, måste]. Vör fa(r) håppäs de bästä 
JK. Ja far väl ti laup i väg ja MK. Ja far väl 
ste (haim) = får gå. bort (hem) MK. Nå fa ja 
äut u gi kräki JK. Nå fa ja ti säi ättar, va ja 
släutäd pa säist JK. Arbetä fa närpa gäräs fö 
intä JK. Nå far ja äut u jälp far söislä JK. Ja 
far väl bårt jär ifran MK. Da far u stumblar 
sit så säkat di vill, så fa di upp JK. Ja, täi man 
gär int nuck för sumliä (grastain ti lyftä), äutn 
de finns nuck dahn, sum tjugå fa däit, um di 
skall lyftäs me handkraft JK. De jä styggt ti ga 
me (träsko), nä de jä snåi, män de fa ga de JK. 
Däu fart vänt ätta mi fart u gär de JK. Nå far 
vör sätt uss pa, så fart däu kåirä JK. Du fart 
säi ättar, att de int jär någu glod, sum fallar 
ner OL. Däu fart ta u kåir äut till K:s sagi u 
kåir spuntspån haim i dag JK. Så maint A. pa 
ti mor, att nå fick di ga i säng, för di skudd 
täilit upp JK. Iblant fick än häv', så att de ränd 
kring i skalin OL. Kund hit ätt ten person] hinn 
me u pluck upp de, så fick di var täu u flairä 
JK. Da fick än upp mitt um netnar JK. Nuck 
att u int fickst ga där i nat JK. "Tråist "tordes] 
ha ga da?" — "Ha fick tråistä, vät lä" MK. 
Vör har fat söikt kårt [sökt köra] me slid' i täu 
dagar i vintar JK. Han hadd u• fat gat ainsum-
män JK(U). Särsk. förb. Ner di nå had fat laig 
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än hopar arbetsfålk en dag, att di kund fa sitt 
håi av OL. De jär ti bröinä [bryna (lien)], för 
armas far n int av mang strad OL. Så fick vör 
av u in dän yvriä vaitn JK. Ha .. har hatt väv 
pa, män nå har a fat av han JK. I dann' [den 
andra] viku ryddäd vör a par dagar, u da fick 
vör ret av lagli väl [i skogen] JK. För de mästä 
så skräuäs di (bildar) fast för ti fa letarä av 
dum JK. Förr n ja far iss brevä i åming u av 
[avsänt] JK. — Kund int fa andn fram JK(U). 
Di var så haisä, sått di int kund fa årdi fram 
JK. Lägg' ätt ård .. för mi i iss' sakän .. att 
ja kund fa min ret fram OL. — Säupu jär så 
hait, så de kan ingän fa någ äi si OL. — Djaup-
ganä fick ja hallar ällar hallbandi ifrantlösslit-
nal JK. — Fa igän: a) [få tillbaka, återfå]. Um 
ja int kund lan' n träi kronår . . När ja far igän 
dum, de vait ja intä JK. Han matt ga bäi [vid- 
gå], att n hadd tat de andrä stuckar 	u dän 
gangän fick vör någ igän, rästn förlord vör OL. 
b) [återfinna, lyckas finna]. Så hadd fickäurä . 
kumm' ör lummu för n, män ha fick ligg där 
tills ä blai dagar dann' dagän, da fick än igän 
na JK(U). Sno kring [vänd] gäinäst, så fart u 
väl igän de, um ingän har hitt de JK. Till all 
olyckå, så kan ja int fa de brevä igän JK. U 
så fick ja lan' a lantämå för ti fa igän batn, 
män han var int ti fas JK. Sått n kan häl mär-
id ifran landä u fa igän gani JK. Ja hadd naug 
[nära nog] aldri fat gani igän JK. Sumbli' gåi-
mar si, sått skaffrar' int kan fa igän dum JK 
(U). Så ropar nauti ättar varandrä .., sått di 
far igän varandrä JK(U). Nårrstjännu 	jär 
int go ti fa igän [ej lätt att hitta (på himlen)] 
JK(U). — De vaksäd ihop i flingAr, sum var 
hail gröinä, sått de var omöiglit ti fa iginum 
någän tråsk tom havre] JK. Ja såiläd mästn 
bårt a par täimar där (i kvänni) u fick int igi-
num mair n en laupsdail JK. — De blai a brås- 
kå 	me till fa av u fa ihop de (fodrä) u fa in 
de OL. De var såsum intä ti fa iss' äng' ihop 
(= fa köislingar färduä) MK. Armän var av, u 
de skudd dåktar till ti fa han ihop igän JK. — 
När n far fodrä in, da skall n plög' tresn [tredje 
gång] JK. Rygsmulu [rågsmulan] . . har vör fat 
in u skilt av me tråskä JK. Fa läit vid in ti lägg 
pa äldn JK. Um ingän skudd pa någän statsjon, 
sått ja kund fa in än säck [till staden] JK. Di 
har fat måg in; di har fat sunkunå in [son-
hustru in (i familjen)] JK(U). När n har fat 
märkar in, sum de haitar {vid fiske] JK. — Vör 
matt kast' u häv' u bråkä, förr n vör fick kring 
häst u kanå u alltihop JK. — Fa kull dum 
(lambi) [få omkull dem] JK. — Blair de tån-t, 
da jär de omöiglit ti fa staurar ner JK. Han 
tyckt, de (fläskä) var så gutt, u sto int läng pa, 
ick än hadd fat ner sitt OL. Män ner nå gub- 

bän had fat ner am n bykslukå, u så. än gynt 
knäpp pa dannu me, da .. OL. — Fa pa: 1) 
[sätta på]. U läidäd [led undan] gärd ä, ner n 
fick pa • a sån lang lälå {lie] OL. 2) Da had' n 
fat pa me hardå da = måst ta till med MK. 
— De var träi sjägäl till n (fiskbatn); ; när 
ja fick till de alltihop, så fick de ret duktur fart 
JK. När n kåm äut u fick undasjägli till JK 
(U). — Så var n läikväl så. ättarlåtn, att G. fick 
gardn tillbakas av än igän OL. — Fa upp: a) 
[bringa upp]. Nå har vör fat upp än (körk-
kassn) ti 3000 kr. JK. Um han had fat upp någ 
pänningar JK. b) [draga upp]. Ti fa gani [fiske-
gamen] upp u gläid i land JK. Nä vör fick de 
gani upp, .. så sättäd vör till storsjäglä JK. c) 
[gräva, plöja upp]. Jårpärår .. fick vör upp i 
dann' viku JK. Så har vör nå skilt av me tråskä 
u broä u fat pärår upp JK. Tresjårdar [trädes-
jordar] bräuka n älläs int plög förrn um la-
dingar, män kan n hinn me u fa upp dum äl-
lar räit ["rita"] dum um haustn, så jä de äut-
märkt bra JK. d) [bygga upp]. När J.R. had fat 
byggningän upp .. JK. e) [hosta upp]. Han 
had . . fat upp än hail hopän blod ginum halsn 
JK. f) [skrämma upp, vädra upp]. Där fick 
hundn upp än harä JK(U). g) tfå att leva]. Gas-
ungar ha vör fat äut i viku um vör kund fa 
upp daim, så skudd vör va stora glad' yva de, 
män di bräukar var a kinkut bo ti fa upp älla 
fa ti livä JK. Vör kund int fa någän kalv upp, 
äutn di dödä MK. Gräissoar, sum har fat upp 
fjortn gräisar i var kull JK. Di har hatt fäm 
ban ihop män har int fat upp mair n täu sårkar 
(päikbani har döt sma) JK. — Så skudd ä ko-
käs ainlag .. så. skudd de tynnäs [hällas] pa 
käri tdricktuimornal .. för ti far ör de säur-
haiti OL. — Ja kund int fa batn äut ainsum-
män JK. När n fick kräki äut [på bete] u slapp 
u söislä OL. Jär säir int äut ti fa konar äut JK. 
Pa ladingar {vårarna] el. förr n kund fa kräki 
äut JK. Gasungar ha vör fat äut [utkläckta] i 
viku JK. — Fa yvar [få att överleva]. Värst jär 
ä för ti fa kräki yvar för uss, för de jär foda-
brist JK. Bikymmarsamt jär de mik' mikä, u 
ja vait hit va de tar för land ti slänt för ti fa 
yvar kräki JK. 

fågel s. fäugäl m. (o. koll.), bf. fäugln, pl. fäug-
lar. Vickän granna fäugäl! JK. När någän läitn 
fäugäl sätta si pa finstablöji .. så dåir någän i 
släkti JK. Da fick vör säi än hall svartar fäu-
gäl så storar sum umkring än veling [bergand] 
älla väitpänning [knipa] JK. Var u en fäugäl 
singar ättar sin näbb JK. Da kund n fa håir 
flair sårtars fäuglar singä OL. Sumbli fäuglar 
plucka a si så mik däun, när di liggar pa äggi 
OL. Yvar de trolu tgärdsgårdsstången] huppäd 
di allihop ätta si så kvickt sum fäuglar JK(U). 
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Va di nå finns, valt ick fäuglar [vete fåglarna] 
JK(U). De vait vick [!] fäuglar JK. Kastäd sna-
rår u fick fäugäl i daim (kaul, veling u väitpän-
ning) JK. Pa vintan när ä jär fullt av veling u 
kaul, så kan ä träff till, att di far mik fäugäl pa 
näti JK. De frästar äntliän pa, när n säir a 
vak .. summ liggar full me fäugäl, u så än int 
kan kunun däit OL. Jfr grå-, lådigs-, natt-, 
rov-, skogs-, små-, sommar-, vatten-, vild- och 
våt-fågel. -blomma s. f. pl. fäugälblåntmår el. 
kraktändar (Vicia cracca). -bur s. fäugälbäur 
m., bf. -n. -fjäder s. fäugälfjä•dar. Fäugälfjädar 
kalläs för de mäst' för däun OL. -hund s. fäu-
gälhund. -kött s. fäugäl-, fäugläkrt n. Käutä-
kyt de jär läikväl läik så gutt sum fäugläkyt 
MK. -näbb s. fäugälnäbb JK(U). -snara s. f. pl. 
fäugälsnwrår [snaror flätade av tagel, vilka läg-
gas ned på sjöbottnen]. Fäugälsnarår . . kastäs, 
sum de haitar, blint me tvärmärkä u laidä ifran 
land pa a djaup fran en (1) famn till 4-5 fam-
nars vattn. A styck' (fäugäl)snarår JK. Se f.ö. 
snara s. -soppa s. f. pl. fäugälsäupår JK(U), 
{soppor, kokade på sjöfågel). -sort s. pl. fäuglä-
sårtar. "Allar" (= kaulår) u än hall hopän 
andrä fäugläsårtar JK. -stjärt s. fäugälstjärt 
JK(U). -sång s. fäugälsåy 	m., bf. -såyän. 
När ja gick fram där ifran Aminnä. till Nöigär-
dä där pa sandn u hård pa fäugälsångän . . JK. 
-unge s. pl. fäugläuygar. A sånt där fäint 
jaud . . sum pit [pip] av fäugläungar JK. -ving 
s. pl. fäugälvängar JK(U). -ägg s. fäugälägg 
JK(U). 

fågla v. fäuglä, 'fånga fågel med fågelsnaror'. Er 
har vart ste u fäuglä i dag, er = vart ste u 
dräg' snarår u fat fäugäl JK. 

fågleri s. fäugläräi n., bf. fäuglaräiä [fågelfångst]. 
Ner n gar i fylg' me snarår, så jär de vanlit till 
hald lag me fäuglaräiä [dela fågelfångsten lika] 
OL. 

fåk s. fu* k n., 'fint damm' [kringflygande stoft: 
tisteldun, aska, mjöl etc.] De ha int vart någ 
sträiv kastning, fö snåiän ha vart såsum fuk älla 
lausar JK. Snåjän ha vart såsum fuk, ja rakt 
såsum stöv . . = fint damm JK. De var såsum 
fuk för vädrä JK. 

fåka s. fukå f., 'falaska'. Jfr tvär-fåka s. 
fåka v. fu•kä, 'danuna, på en väg' (damm el. 
snö? el. bägge?). De fukar MK. De fukar upp i 
augu. Stövän fukäd kring än MK. — fåk-snö 
s. fuksn,åi JK(U), [torr, fin snö]. Tårrar fuk-
snåi = fäinar u örfrusn [urfrusen] snåi JK(U). 
-svamp s. fuksvamp, 'en sorts svamp med tun-
na ckal  ikring och svart fint damm inuti' {Cal-
vatia?]. 

flikig a. fukur JK, n. -ut, 'dammig ss. kalklass 
e.d.' De jär så fukut fl sta jär (i en kalklada) 
MK. Snåiän jär lausar u fuktar, sått han tular 

int mik blasvädar, så jär de i en äurdans JK. 
få-kunnlig a. n. fakundlit; fakunnlit JK(U), fa-
kumlit, pakumlit, 'hemskt o. förskräckligt' 
MK; 'enkelt, futtigt' JK(U). De jä ret pakumlit 
ti säi MK. De säir fakunnlit äut (= änkält, fut-
tut) JK(U). Fakundlit = avut u hallgalä (ss. 
när en nyttar vänstru) MK. 

fåle s. fulä m., bf. fuln, pl. -ar, 'fåle'. 1) 'ung-
häst' [okastrerad]. Da visst ja, att ä gick än läitn 
fastar losnöpt] ful' ner bäi Natuddn, u da kård 
vör där ner me na (män) u spänd ifran na där; 
män fuln han var för läitn ti kuirun' bäi na 
[komma intill henne] JK. Förr i värdn . . när 
fålki i allmänhait släppt ungrussi pa gatu el. 
strandi, bad fast' fular u fylår . . JK. Hästfyl, 
sum jär i andrä ällar trid årä, u så di jär sma ti 
väkstn, di kalas för fulä, fular OL. De var n 
vackar fulä. Hart du skur' fuln ännu? JK. 2) 
'smeknamn om och till hästföl'. Kum u fylg 
mämmi äut i stalln u sal pa n läitn fulä, sum 
vör ha fat. Där gar täu sma fular in i ängä. Så, 
läil fuln, kum nå så skatt u fa bröi MK. 3) 
[bila] Er jär någ fular (= skälmar) JK. Jfr 
skogs-fåle. fål-skärare s. m. bf. fwlskäyan 
(sum skärar äut hingstar). 

fåll s. faid m., jfr koll-fåll. 
fålla v. faldä, fållä. 
fållning s. faldning f. 
fång s. fang n. Kumm' i ont f. = dåligt sällskap. 
Rak' äut för ont f. = spöke e.d. ngt galet MK. 

fånga s. faygä, fång [ap.], pr. fångar JK, sup. fayg 
[ap.], pass. pr. fåygäs, ipf. fångdäs JK, p.pf. 
fångän JK, n. fangä MK. Fangä fäugäl me sna-
rår MK. För ti fång na (bad-äidi) så sätta n a 
vanli not äut för na JK. De håirs aldri av att 
någän skjautar ällar fångar någän [svan] JK. 
Hart u fang' någ i nat? MK Kaulår [alfågel] 
skjautäs u fångäs me snarår JK. Da kummar 
de an pa, um di har fang' (sär de gamblä) nå-
gä, el. um  ä jär någ flundrår pa tom anglar] 
JK. Strämming, tåsk u flundrår, sum fångäs i 
Lausväiki JK. Sälln bläir någän [svan] skjautn 
el. fångän jär JK. De jär oret fangä el. f. pa 
oret väis MK. 

fånge s.1 få,y(g)ä MK, m., pl. fåygar [(krigs)-
fånge]. 

fånge s.2 faygä m., 'en stor råttfälla av trä'. 
fången a. pl. fåygnä. Di blai fångnä av turkar u 

blai göidnä u slaktnä MK. 
får 8.1 se lamm s. 
får 8.2 fur f., bf. -i, pl. -ar; n., bf. -ä, pl. fln; 

bf. -i. 1) t(plog)fåra]. De haitar bad ätt u am n 
fur JK. Di har ännu aldri plög a fur i ladi [i 
vår] OL. Vör ha ännu int fat sätt a fur i jårdi 
me all haustplögning JK. Där fick vör täu u a 
halv tunnå i vart fur (ällar rad) [potatis] JK. 
Hämt' fur [se hämta v.]. När n plögar me vänd- 
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plog, så gar de hygrä kräkä i furä jamt till JK. 
De jär mik bättar, förstas, ti dräg ti vänstar, för 
da slippa n u ga i furä, när n plögar JK. Um 
än änd plögar i vattn, sått furä star fullt av 
vattn JK. Um än hadd kumm' äut i akan u 
gynt plög' någlä fur.. JK. Så plögdäs sedi ner 
me spitsplog tvärs pa de andrä furi JK. Fyst' 
furi [första fåran] kalläs pasättningi MK. Pä-
rår sättäd vör pa sam' väisä sum nå i furar, an-
tingän me vändplog ällar spissplog JK. Sårkän 
ränd furar upp u furar ner ätta plogän MK. De 
furar el. furi 	haitar förplögningi JK. 2) 
[ränna, fåra]. De var stor' furar ner i jårdi [ef-
ter hårt regn] MK. 3) [ränna i bräde, spånt; 
mots. kam]. Vör far lan' n ploghyväl av di? 
— Skall de var till fur ällar kamb? JK. Gär' 
fur i bredi JK(U). Jfr kors-får, samt öppen-få-
rad. -balk s. fu•rbalk m., bf. -än, pl. -ar, 'den 
kant som blir mellan fårorna i åkem, som är 
plöjd; upphöjningen mellan två fåror'. När n 
plöigar me spitsplog, så bläir de alltut än fur-
balk imillum furar, för han tar int jårdi låss 
JK(U). Ta u så harv till furbalkar! Harv tvärs 
pa furar älla furbalkar. Däu plögar för stort 
[för långt mellan fårorna], för de bläir för stor 
furbalkar JK. -hyvel s. fu•rhyväl m., 'ena sor-
ten av en ploghyvel', sum gär fur äi bredä MK. 

fä s. fä n., bf. fä•ä, pl. fik [blott i överförd anv., 
"fähund"]. De var a fä ti kunn ränna lom en 
löpare] JK(U). De jär a fä ti svärä JK. Han 
fick a tjänstpäikå till si .., dän har n gälnäst 
fat me ban, gam' fää JK. När vör da fick håir, 
att i var släik fä, da vidd vör alls int ta imot 
sånt pack JK. De där bildharvlar de jä såg fä 
ti ga tungt JK. -aktig a. n. fäaktut, pl. -uä [ge-
men, otäck]. Nå har n bur' si så. fäaktut at mot 
uss soknäboar, sått .. JK. De jä riktut fäaktut, 
att fålk skall läid brist nå unda sån' go' ar JK. 
Ja, var de sant, da var de fäaktut av na ti säg' 
så JK. De jä riktu stor synd u skam ti säi, va 
sumli kan färdäs fäaktut me gamblä russ JK. 
En (grastain), sum var så fäaktut stäurar, matt 
vör bur' täu hul äi JK. De va fäaktut, va de jä 
kallt i dag MK. Fäaktuä rotbuskar di har (be- 
vagras) MK. Kräki 	daim var di da för 
oskaplit fäaktuä mot förr framför nå JK. -aktig 
het s. pl. fä•aktuhaitar. U sin så larväd di ör si 
så mik fäaktuhaitar JK. -fot s. fälåut. De Eg-
gar ännu mästn för fäfot JK lom jord]. -hund 
s. fähund m., pl. fähundar. Di (jämvägsbetjä-
ningen) bör int var såg fähundar mot fålk JK. 

fäga s. fä•gå f. (g1t), nu: rumpu el. uppränningi, 
allt gan sum rännäs upp pa rännvindn MK. 

fäga v. förb.] fii•g upp (glt), 'ta upp i lyckor 
liksom i härvor, när man tar av (ränn)vinden'. 
Vör sär: ta av uppränningvindn MK. 

fägen a. fii•gän, pl. fä•gnä. Fägän pa el. ättar,  

fiken efter (mat e.d.) Fägän pa någä, angelägen 
efter MK. Jfr bråd-fägen. 

fägna v. fängnä, pr. fäynar, ipf. fäynäd, pass. 
fä.ynäs. 1) [glädja behaga]. De sum av natäum 
jär pröidlit u fängnar sinnä OL. Blåmstar, sum 
da sto fräiskt u frodut .., sått ä fängnäd ret n 
ti säi JK. 2) [förpläga, undfägna]. Ja har aldri 
någ' ti f. di me MK. Ingän .. gick äut ör dai-
räs dur, ick di var i kökä u skudd fängnäs me 
någä JK. — fägne-sam a. fängnäsammar, n. 
fäynäsamt, pl. -sarnmä. Han jär så fängnäsam-
mar, s. består o. är rolig o. lustig OL. Sumliä 
[tyckar att ä] jär så fängnäsamt, att bani liknar 
föräldrar MK. L:s 	jär alltut så fängnäsam- 
mä u giadä u vänliä JK. 

fägring s. fä•griug m. Daliår u astar .. di star 
ännu i sin full' fägring allihop JK. Nä skogän 
sto äi sin fägring när pa yvar hall landä JK. 
Ungdomar .. äi sin bästä fägring OL. Fin'n 
[Fina], sum död äi sin fägring, el. äi sin ung-
dom JK. 

fäkta v. fäktä, fäkt [ap.], fe•ktä, fekt [ap.], pr. 
fäktar, fektar, fäiktar, ipf. fäktäd OL, sup. 
fekt, fäkt, fäikt [ap.] JK(U), pass. inf. fäktäs, 
pr. fäktäs [anstränga sig, sträva, knoga]. Di far 
nuck fektä, förrn di far säin dotri gift MK. Di 
ska fekt me nå' g', u jå MK. Ja, än far fäkt u 
var så täilit upp' um mårgnar .. män de jälpas 
änd intä JK. Lains di fick fäkt' förr ti fa säin 
bröiföidå OL. Undar allt bikymmar arbetar u 
fäiktar vör, så gutt vör kan, ifran klucku fäm 
säks um mårgnar till klucku täi älvå um kväl-
dar JK. Ret [rätt] vill vör ha, u de tänkar ja, 
att såg var fäktar ättar jär pa jårdi JK. För allt, 
va än har slep' u fäkt' u trälä .. har n så mik 
för sum så! JK. Vör har fekt så mikä MK. Da 
sat han u käikäd pa, ner vör fäktäd u •bant [fis-
kegarn] OL. Varmt var de . . män de fick fäk-
täs [arbetas], så mik än kund förmå läikväl OL. 
De bär jäktäs u fäktäs ättar stor dagspänning-
ar OL. 

fäla v. fälä -= haldä lag ',[dek fångsten lika vid 
fiske]. Föråldrat; nu: böitä el. dailä MK. 

fäll s. fäll m., pl. -ar [täcke av skinn med håren 
på]. Ha (prästfräui) har så mik fällar u kåddar, 
u de skall ha svaipäs hall in äi MK. 

fälla s. f. bf. fällu. Jfr dörr- o. rått-fälla samt 
klinka s. 

fälla v. fällä, fäll [ap.], pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, 
fälld [ap.], fällt [ap.], faut JK, sup. fällä, fäll 
[ap.], fällt, pass. sup. fällts, p. pf. (a•v)fälldar, 
fälin, f. (a•v)fälld, fälli, n. (av)fällä,  (kull)fällt, 
pl. fällnä, fälld {ap.). 1) {utgjuta]. Ja sag ingän 
end', sum int fälld tarå' r JK. 2) [ofrivilligt släp-
pa, tappa]. Såsum han sto, så fälla n bränn-
väinsflasku i gålv JK. 3) [avstöta, förlora (blom, 
frön, hår, fjädrar)]. Ha jär fälli = har förlo- 
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rat blombladen (om en vallmo) JK. Di (vall-
mogar) har fällä (kronbladen) MK. De var int 
mair n am n (naikå) sum var glång' pa, de andrä 
var fällnä MK. Lärkträii .. fällar puttår pa 
vintan JK. Läinä .. var för läitä tårrt, sått de 
vidd int fällä (skävän) = det ville inte släppa 
tågoma MK. När n råitar fö läitä, da fälla de 
intä älla vill int släpp skävän MK. Far de ligg 
ti däss att ä fällar tagu [tågan] ällar fällar JK. 
Läil' A. fick än tann äut ällar fälläd n tann JK. 
Russull ällar stäuthår sum skraptäs u bustädäs 
av kräki pa ladiän, ner di fällädä OL. Hynsi 
fällar [ruggar] MK. 4) [slänga, låta falla]. De 
jär grän', sum jär så klåivä [lättkluvet], att bär' 
n fällar yksi äi de, så gar de sundar MK. 5) 
'förlora färgen', [urblekas]. Fällä (om färg); de 
fällar, har fällä MK. Lökåjår di fällar int för 
sol, färgän star si MK. Di har vaks' väitä, di 
har int fällä (hvita blåklockor) MK. Så. läggdäs 
de bait [bet] pa av vikta(r)jol, för de int skudd 
fällä [vid växtfärgning] JK. 6) [hugga omkull]. 
Vör skudd fäll a aik JK. Nai, förrn ja fällar de 
gräni, så. kåirar ja haim me tomå JK. Far var 
där ner (i skogen) u huggäd grainar av u fäl-
läd, mäns ja var haim fyst foru JK. De var en 
av Kauprägubbar, sum hadd fäll sjau träi än 
gang, sum hadd häng si allihop JK. Vör har 
vart ste u fällä ällar fäll kull MK. De träii sum 
bläir fälld i retn täid, di strävar mik längar än 
de andrä OL. Um än jär täu styckän ti fällä, 
da star en pa var säidå um talln u huggar imot 
si vartann' hugg JK. Fäll' me hand (mot hand 
ällar yvar hand). Dän sum star till vänstar han 
far mot hand, när n flyttar vänstru förä, u dän 
sum star till hygar far me hand, när n flyttar 
vänstru förä MK. Dän sum skall fäll mot hand, 
dän sär n, att han fällar yvar hand JK. 7) [sän-
ka]. Kund di int ha fäll pa präisä [sänkt priset] 
MK. Särsk. förb. Fäll' av. 1) [minska vidden 
på en strumpa el. dyl., då man stickar, genom 
att taga färre maskor på nåla.ma; minska vid-
den på en ryssja]. Fäll av tjåckläggän, heln, 
föitlingän MK. Da fällar di av ti täiu [tån] JK. 
Nå jär läggän langar nuck, nå skall de gäräs 
hel, u när han da bläir såsum än skall, da skall 
n fälläs av MK. Hanklätummän jär avfälldar 
el. -fälin JK. Husu [strumpan] jär avfälli 
el. avfälld; hanklä [vanten] jär avfällä JK. 
När n binda räusår, så fälla n av fäm maskår 
millum vart bändräum MK. 4 maskår fälldäs 
av pa en knäut u mitt imillum bändar .. män 
avfällningi skudd spraidäs i en knäut [på ryss-
ja] MK. 2) [hugga av, omkull]. Fäll' av än tall 
el. [a] träi = hugg' av MK. All' de träii har 
fällts av i dag JK. Talln jär avfälln el. -fälldar; 
björki, hoksli, 	jär avfälli el. avfälld; träiä 
jär avfällä; björlcnar jär avfälldä el. -nä JK. 

— Skaftä fälläs in [infogas] pa undas'äidu av 
blukä [på. en karda] JK. Vidår fälläs in i bjaurn 
lbåtstäven] u späikäs fast där MK. — Fällar 
kull (a träi) [i skogen] JK(U). Vör arbetäd i 
skogän u fälläd tallar kull JK. Ja .. har nå 
fällt kull nemrä trätti där ner i Storhagar JK. 
Vid u trodar . . ja de lag kullfällt, förrn iss 
oskapliä snåiän kåm JK. — Någ sum än fällar 
ner, el. har fällt ner [tappar, har tappat ner] 
JK(U). De ans2gs sum synd ti fäll ner bröi 
[bröd] JK(U). Ha sat u sivdä u fälld boki nir, 

de blai a slikt småks, att MK. Ja fant (el. 
fälld) ner a kaffibönå pa gålvä. Fallt ärr int 
ner flair bö(i)når da? JK. Fäll lyckår ner [tap- 
pa maskor, vid stickning] JK. Di har fällt ner a 
lyckå [tappat en maska] JK. A falljan pa 
maidn, sum di fälld ner yva de jani [järnen] .. 

ner de var nerfällt, da var ä bärr' [bara] ti 
sätt äi a pinnå i de mällu [märlan] OL. — Vör 
fällar undar (d.v.s. hugger in i halva trädet) 
MK. Dän sum fällar pa de säidu, sum talln 
skall fallä, de haitar han fällar undar, u dän 
sum fällar pa dann säidu, de haitar: han fällar 
yvar JK. Hängar talln si, när n gar yvar 	u 
än skall fäll dän talln, sum än hänga pa, da sär 
n, att n matt fäll undar dän talln JK. De jär 
bäst, att vör fällar dannu (gräni) undar, för jär 
far vör sta ti kväldn u hävä, förrn vör far kull 
issu JK. — Fällä äut (bestämma ut så o. så 
skall jag ha det), sedan läggäs muddlar [model-
lerna] pa u skärar äut (skom.) MK. Så tas 
muddlar fram, u da skall de fälläs äut el. skä- 
räs till JK(U). Så skudd n då fäll äut = kast' 
upp dä på ett bor u se va dä kund räck till vart 

ätt par MK. — Fäll yvar u undar [se fäll' 
undar]. Jfr tve-fälla samt modfälld. — fäll- 
kniv s. fällknäiv m., bf. -än, pl. -ar. Ii så 
jetäs [åts] de äutn gafflar; ja än fick var 
nåigdar, um än kund fa si än fällknäiv JK. 
När vörr skall ha matbitn el. mat-tuggu äi uss, 
så flyttar vörr fö de mäst fällknäivän JK. -slöj-
dare s. m. bf. fällslygdan [fällkniv]. Fällslygdan 
u fämhåntn Iden femhornade, de fem fingrar-
na] MK. 

fälle s. fällä n., bf =, 'järn att stänga dörrar o. 
kakelugnsluckor'; [klinka]. A fällä sum had 
vart för läilduri i körku JK. Luck till duri; de 
kan var me fällä ällar närväl ällar MK. [Se 
ill.] Jfr dörr- o. stugudörr-fälle. 

-fälle, se till-fälle. 
-fifflig, se brist-, len-, sam- o. till-fällig. 
fällning s. fällning f., bf. fällniogi (av träd). Jär 
fällningi avskild? [avslutad] JK. Jfr av-, löv- o. 
tand-fällning. 

fält s. n. bf. fältä, pl. fält. Hail de stäur fältä lag 
där slet u vitt .. me häit u däit än svartar fläck 
me släkå [tång] JK. När int agän vaksar i sam- 
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manhängandä stor fält äutn bäi bitväis i lun-
dar JK. Ännu jär där fält ti undasöikä, sum 
int plog har gat yvar JK. Läintårkningi i tårk-
ungnar äut pa fräi fältä pa jårdi JK. Jfr åker-
fält samt flank s. 

fämna v. fämnä, jämn [ap.], "famna]. Stuckar, 
sum än int kund fämn pa langt [på långt när] 
MK. Fämnä um el. famnä um (OL)MK. 

fäng s. se Petri fäng. — fäng-strömming s. fäng-
strämming [strömming som fångas d. 1 aug., 
"Petri fäng"] JK(U). 

fänga v. fäygä, fäyg [ap.], ipf. -äd. De fängäd 
genäst el. de jär i stand ti fäng' genäst (= ta 
eld om krut o.d.) (OL)MK. 

fänge s. fäygä, fäyg [ap] n., bf. =, pl. bf. -i 
[fångst]. Ätt fäng fisk; 40-50 valar jär a fängä 
MK. Än tar täu tåskar, lik si storä u läggar en 
pa var hög, ti däss di jär släut hail fängä, sin så 
lutäs gottas] de JK. Än tar de faitäst sträm-
mingar av fängi MK. Simjäud [Simon Juda] 
fäng skall i backän slängä OL. Jfr dag-, fisk-
o. natt-fänge. — fäng-fisk s. fäygfisk älla laik-
fisk MK. 

fängelse s. fängälsä JK Ini, pl. fäyälsär. Int jäl-
par de ti ha fängälsär u stift lagar för all bråtts-
ängar, u int tyckäs de sum lerdom u upplöis-
ning batar pa n dail JK. 

fängsel s. fängsl [n.?] [på boskap]. Kräk sum 
flaugar [flöjer] el. u tar täunar upp, bräuka n 
sätt fängsl pa JK(U). De var förskräcklit, va 
fängsl di har pa dän hästn MK. Se t.ex. klump, 
klund och sid-hålla s. 

fängsla v. fäyslä, p.pf. fängslärt [sätta fängsel på 
djur]. Ti fängslä kräk, de jäk mik affärar me 
MK. 

färd s. f ii•rd f., bf. -i, pl. -ar. 1) [resa]. (Ja) vidd 
alls int var traugar pa till gär a färd till böin 
[staden] OL. Gi kräki ällar dragrar fodar, när 
n jär pa a färd JK. Vör .. tänkt, att vör skudd 
fa skill av me am n färd, män de var upptag förr 
bäi all kvännar så att vör .. far va så go u gär 
am n färd däit till JK. De var int ti tänk, att de 
skudd ha räum pa en sjuss, äutn de skudd var 
täu till de färdi OL. Valk' bäi vattn, sum än 
far hindrä hall dagar.. u gär färdar u ha bi-
svär JK. Ja har sitnäs färdar; ja har hatt sitnäs 
färdar i dag [suttit och åkt] MK. Var u en lau-
par säin färdar. 2) Ii uttr.: (vara) å färde]. Ja 
tänkt pa de, när astäuän kåm in, att de var någ 
pa färdä JK. De vissläs u tassläs, att de jär 
fräiarmål pa färdä OL. Jär ä någ nöd pa fär-
dä? Kan april u maj bläi bättar, så jär de ingu 
nöd pa färd' ännu JK. 3) [i uttr.: vara i färd 
(med) o.d., hålla på med]. När ja kummar i 
färd mej ä (ti skrivä), da bräukar de ga täm-
liän gisvint JK. Annas så jä kårtspelä lagli bårt-
lägt jä i Lau .., män .. iblant så kan de träff 

till, att gubbar kummar i färd me de JK. 4) 
f. bf. färdi, 'smittkoppor'. Färdi gick kring; di 
död' me dum [dog av dem] MK. Jfr av-, barn-, 
brud-, by-, gen-, hed-, hög-, kyrk(o)-, lik-, sam-, 
skogs-, stut-, städ-, tings-, torgdags-, torsk- och 
upp-färd. -släde s. färdslidä (åksläde]. -stege 
s. se fyr-stege. 

färdas v. färdäs, ipf. färdädäs JK(U). 1) [resa]. 
Nå pa ladingän, när frusti gar ör dum (vägar), 
jär di rakt jämmali ti färdäs JK. Flair sjus-
sar.. sum var äut u färdädäs JK(U). De jä int 
fö rolit ti färdäs ällar kåir, nä de jä så (galn 
väg) JK. Så jär de flair ärportar, där di skall 
färdäs fram JK(U). 2) [behandla, handskas 
med]. Nai, fålk tular int färdäs me sum stäutar 
u russ JK. De jä riktu stor synd u skam ti säi, 
va sumli kan färdäs fäaktut me gamblä russ 
JK. Så färdäs ingän me ängar nå fö täidn i an-
säiändä pa baitningi JK. Jfr lång-färdandes. 
-kälke s. fä•rdäskälkä m. [kälke till ressläddon]. 
Rais- ällar färdäskälkä OL. Jfr kana s. -vagn 
s. fti•rdäsvayn m., 'finare vagn'. 

färdig a. färdur, i färdur, färdu, f. färdu, i 
färdu JK(U), n. färdut, pl. färduä, i färduä 
JK(U). 1) [beredd, redo, "klar"]. Blaist u aldri 
i färdur el. färdur da? MK. Da gick ja in u 
frå' gd kvinnfålki, um di had middagän i färdur. 
— Nai, han var int ret färdur ännu, för pärår 
var int koktä JK. Kaffi, sum da Anna hadd 
färdut JK. Da jär läinä färdut ti brakä JK. När 
förstand' har blitt uppodlä .., så jär de allt 
färdut till de sum jär gal' me OL. De blai änt-
liän färdut me all packning u stuppning OL. 
2) [fullbordad, färdiggjord, tillredd]. Själv batn 
jär nuck i färdur, män ja skall ännu ha all do-
ningar i årning till n JK. Kaupar västn färdur 
i bodar JK. Skaffrar . . skåjar me dum u frå-
gar, um sårkän jär i färdur JK. Da var jårdi i 
färdu ti sa ryg äi JK(U). Um di ännu int hadd 
hatt ätt räum ofärdut, u de trod' ha, di int fick 
i färdut i summar JK. Ja .. kaupar färduä tja-
nar [telnar] till dum JK. Kledar kauptäs int 
i färduä JK(U). Jfr gift-, halv-, hel-, hög-, lätt-, 
o-, res-, sakt-, stor- och svim-färdig. -lagen p.a. 
fii•rdula• gän, n. -la• gä. Er kanhänd kaupar fär-
dulagän mat .. såsum kakå u brö JK. Snausrä 
°lä: "Er kan gi mi läit föidå . ., da kåm di 
fram me sed". Han vidd ha så färdulagä han 
MK. -skriven p.a. pl. ifä•rduskri'vnä. De arki, 
sum ja har i färduskrivnä 	JK. -sydd s. pl. i 
färdusöidä JK [om kläder]. färdigt-häcklen 
p.a. n. färduthäklä si JK tom lin]. När de da 
jär färduthäklä si . . JK. -skjuten p.a. n. i fär-
dutskjautä JK [om flundrenät]. När ja far nå-
gät i färdut-skjautä JK. 

färding s. Kerdiyg [ml, pl. -ar, [spår, märke], 
'spår efter något'. Ja had int mair n lagum fär- 
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ding (spår efter något) MK. Ja, dän pälsn han 
har äntliän fat färdingar u har vart me pa mang 
färdar JK. Ha sag alldeläst väl äut; nå säir ha 
äut ättar säin färdingar [framfart, upplevelser] 
MK. Kattungän säir äut ättar färdingar (slags-
mål e.d.). De söins färdingar ättar dum, lains 
di har tiger där MK. 

färg s. färg m., bf. -än, pl. -ar. 1) iljussort, färg-
ton]. Da fick än säi a kattå (ja huksar int lais 
ha var pa färg) JK. Kattu jär int fäul i färgän 
MK. Väit stäutn ällar koi säir så mörk äut i 
färgän; de bläir snart rängn JK. De russä jär 
gäult; män um de jär n stäut ällar a ko, sum 
har sånnar färg, så sås de gänn' aldri, att di jär 
gäul', äutn di jär jausraud ällar blaikraud i fär-
gän OL. Päikår u kvinnfålk i säin jaus .blusläiv 
u kållår i oläik färgar, män mäst jausä OL. Än 
ulltrad .. me .. täu färgar äi: raudar u svär-
tar el. blåar u gröinar JK. 2) [ansiktsfärg]. E. 
gynnar fa läit färg i Mimar OL. 3) [färglösning, 
färgstoff]. Svart ullgan .. tar int färg pa si JK. 
Gubbrack u sodaläut bläir bräunar färg av JK. 
Säkar färg u vackar färg JK. Mor .. ha matt' 
äut ti K. förr um dagän u lag' ihop dän där fär-
gän JK. Nå kaupäs de i bodar färgar JK. Jfr 
lik- och röd-färg. -vadmal s. färgvammäl [fär-
gat vadmal]. Så sändäd di vammälspackän 
till Böin ti någän färgarä 	ti färg' u beredä, 
sum kalldäs för färgvammäl JK. -vadmalsiklä-
der S. pl. Färgvammälskledar jär svartä, mörk-
bräunä, mörkblå u mörkgröinä JK. -vadmalslull 
s. f. bf. färgvammälsulli [ull, avsedd till färg-
vadmal]. 

färga v. färgä, färg [ap.], pr. -ar, ipf. -äd, sup. 
färgä, pass. ipf. färgdäs, p. pf. färgän JK, n. 
färg [ap.], pl. färgnä. Musä {mossa, lav] pluck-
täs flair sårtar av ti färg' me JK(U). När kvinn-
fållci skall färg gan JK. Di färgäd mik me 
björklau JK. Barkän 	läggdäs ner i gröitu, u 
så fick de kok' än halvar dag, u de undasöik-
täs, um de kund' tas, u färgäd bra JK. De gär-
däs da puckättar .. av gullbläck u färg' [fär-
gat] papper .. sum färgdäs haimä av kvinnfål- 
ki självä 	sum di nyttäd spanskgröinå u kva- 
då [kåda] u andrä färgar {till majstången] JK. 
Bind int n färgän lapp el. dok mot a sar [sår] 
JK. Di vidd int ga äi säin gra kledar, äutn 
skudd ga i färgnä u fäin' kledar JK. Särsk. 
förb. Bläckä tårkar aldri riktut in i papperä 
äutn färgar a si ätta de jä tårrt JK. Ja ha visst 
hatt a par hankäl [vantar] sum har färg a si 
MK. Jfr en-färgen. 

färgare s. färgarä JK m., bf. -an. Så sändäd di 
vammälspackän till Böin ti någän färgarä JK. 

färgning s. färgning f., se hem-färgning. 
färm a. färmar JK, n. färmt, pl. färm [ap.], 
[rask]. Än färmar duktur kal, i gärningar u ård 

JK. A färmt duktut kvinnfålk JK. De vill int 
just ga någ färmt för mi me slcrivningi i kväld 
JK. Daim sum jä riktut färm' u av de ret slagä 
[:kvinnfolk] JK. 

färnbock s. fli•rnbåck [röd bresilja]. Di färgäd 
mik' förr me Brissl [bresilja] u Färnbock .. de 
blai ratt [rött] JK. 

färsel s. fersl, färsl m. [rädsla; respekt]. Banun-
gar löidar n [honom] aldri jå, för di har int någ 
färsl för n; män när X. kåm, dän hadd i färsl 
för u dän löidäd di JK. Mor dän har di ingän 
färsl för MK. 

(?)färsing s. pl. färrsingar JK, = strappasar. Va 
färrsingar di har äutstat JK. Jfr (det säkerl. 
identiska) pärsing s. 

färsk a. färskar, f. färsk, n. färskt, Perskt [tpl.], 
best. färsk lap.] JK, pl. färsk N.N. 1) [alldeles 
ny, icke gammal]. Ja skall tal um a historjå, 
sum int jär så gammal äutn ret färsk JK. Kum 
nå u ga mämmi äut i bryggahäusä, så skatt u 
fa än bit färskt bröi haim mäddi JK. Så fort di 
har fat knäd' {knåda] u lägt salt äi smörä, så 
far di färskt smör ti lägg pa bröiä OL. Så hannt 
int ölä ti fa jäsä u stadg' si någä, äutn var för 
färskt OL. Skyrust, de var riktut goar ust, ner 
di var färsk' u lagum staiktä OL. I färsk' gär-
ningar JK. 2) [icke saltad el. torkad]. Färskar 
tåsk; färsk' flundrår JK. Vör har ännu int fat 
smakt någän färskar stränuning i summar, för 
de jär int ti fas JK. Gubbän han var galn ättar 
go mat u färskt kyt u färskar fisk JK. Han 
skudd ha färskar enar [osaltad] mat JK. Fälld 
kaupar någlä valar för ti fa färskt JK. Jär 
äut . . kan vör int skaff färskt såsum kyt u slikt 
all dagar såsum i böin [staden] JK. 3) [saftig, 
frisk, vid full kraft]. Knaggar av ra [råa] grai-
nar haitar färsk' knaggar [kvistar] JK(U). Um 
ä jär färskt u gröint [fodret] JK. Fyst pa haustn 
nä kräki kummar in, däugar int göisli ti tråskä 
[slå sönder], fö de att a jä fö färsk ällar fö läit 
ruti JK. Färskt snäus MK. Mäns de ännu var 
i färskt minnä JK. -mat s. m. bf. färskmatn 
[mat av färskt kött] JK(U). -soppa s. (-supa) 
färsksäupå f. {soppa på färskt kött]. Nå har 
vör jet färskt kyt u färsksäupå i kväld, sått vör 
sitar stinn' u mättä JK. Träi hanar {tuppar] 
har allt mor slaktä, u sum vör har fat a duktu 
färsksäupå pa JK. Daim sum da var någ säkrä 
skyttar, di fick si mang gangar a go färsksäupå 
ällar a fäin staik [av fågel i myren] OL. -vatten 
s. färskvattn [sött vatten]. Fjällfiskän .. släpp-
täs alltut i pärkar [sumpar], sum för de mäst 
var i färskvattn äi någ rinnäs vattndrag JK. 

fästa v. fästä, fäst [ap.], pr. -ar, ipf. -äd, sup. 
fäst, p.pf. fästn, f. fästi, pl. fästnä. 1) [fastgöra; 
giva fäste]. Så grunt u äuslt, att ingän kund fa 
fäst' plogän än gang JK. Pa tain'n bräukar sit 
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n ganstump ti fäst bäi, när n gynnar spinnä JK. 
Vör fästar en späik jär me MK. Örvnackän, 
sum sigdn älla läiu sitar fåstn älla fästi pa JK. 

[fästa sling-garnet vid "slingbyrn" medelst 
en knut, då man börjar binda "slinga"] MK. 

[(in)rikta, tillmäta]. Gaiti u killingän i väg .. 
sått ingän kund fäst augu pa baini för dum JK. 
Där har ja börr [bara] mäin tankar fästnä pa 
russ ällar hästar JK. 4) refl. [beakta, bry sig 
om]. Ja vill int just fäst mi bäi de någ nå (tid-
ningsartikeln) JK. Sakar sum än int alls har 
fäst si bäi JK. 5) [taga i bruk, upptaga]. Pannu 
jär fästi = upptagen. Ja har hännar fästnä MK. 
Lädu jär fästi, di har int lädu ram n OL. 6) 
[städja]. Ner di da fästäd n dräng.. OL. Lag-
lit fästn säs um dän tjänarä, sum har fat fäst-
pänningar OL. Ja har int fäst mi för innpäikå 
äutn för äutpäikå OL. A tjänstpäikå, sum int 
har fäst si för någ ann' än bär [bara] lag i år-
ning matn OL. Jfr jord-fästa. — fäst-folk s. 
fästfålk n. (pl.), bf. -i [förlovat par]. U så to da 
drängän u päiku varandrä i handi, u så slo di 
da pa all träi .. da fick di hait fästfålk JK. 
Män föräut haltar di fästman u fästmåjå. Fäst-
fälld gar upp ti prästn um laudäskväldn u så 
bigärar löisning JK. Se förlovning. -gåva S. pl. 
fästga•vår [fästmansgåvor]. -kvimut s. fästkvin-
nå [trolovad fästmö]. Flugäld [fog-eld] .. de 
botäd di me att a fästkvinnå ällar a päikå, sum 
var förlugi, slo äld yvar de JK. -man s. fäst-
man, pl. fästmännar JK(U). Fästman u fästmå-
jå [se fäst-folk]. Fästmann'n kaupt bräudhan-
skar JK(U). -mö s. fästmåiå f., bf. -u, pl. -år. 
Um än dräng vidd ha a päikå ti fästmåiå .. så 
jälpäd flugråin {flog-rönn] JK. Fästmåiu sau-
mäd strumpår u hankäl {vantar] till fästmann'n 
undar fräiartäidn JK(U). Var u en dräng to 
säin fästmåiå undar armän {efter midsommar-
dansen] JK. Dän dagän, sum H.M. u hans fäst-
måju kåm in till uss JK. -penningar s. pl. fäst-
pänniogar. 1) .[penningsumma erlagd vid anstäl-
lande av tjänstefolk]. 2) [havandeskap]. När 
päiku har fat fästpänningar, sum de haitar {bli-
vit med barn] JK(U). 

fäste s. fästä, fäst {ap.] n., pl. -ar. 1) [stöd, håll- 
punkt o.d.] Jårdi 	jäsar upp ällar jäsar kring, 
sått staurar kummar upp .., sått di int far någ' 
fäst' i jårdi JK. Ällar u så sätta n någ slaar un-
dar bandä .. sått vastbandä kan få fäst' där 
[på tak] JK. Hulä (i Digarriår) var för läit' äl-
lar näggt, sått de runt' grastainar int hadd fäst 
ällar tak {tag] pa varandrä JK. 2) 'osynliga ste-
nar, mot vilka plogen fastnar'. De var int sä-
kat, att dän plogän, sum än gynt plög me um 
mårgnän, haldäd ti kväldn. Hälst um ä var gra-
stain älla(r) fästar i jårdi, sum än int sag, män 
sum plogän to äi JK. Bäst de var, sum än gick 

u plögäd, så to plogbildn mot a fästä, u så gick 
än sundar JK(U). Jfr ben- och segel-fäste. 

fästing s. fästiyg m., pl. -ar, 'insekt (Ixodes), som 
biter sig fast på djur och människor'. Stäutn 
har så mik fästingar pa si JK. 

fästning s. fästniyg m., pl. -ar. 1) {befästning]. 
Bygg fästningar av snåi JK(U). 2) [fängelse]. 
Di far fästning {de får fängelsestraff) JK. Lag' 
ruckar [spinnrockar] hadd n lert, talt di um, 
när n var pa fästning JK. -slarbete s. fästniogs- 
arbe•tä 	- [straffarbete]. Va läng än var 
pa fästningsarbetä, de har ja int raidå pa, män 
förmodliän hadd n kumm däit för stjälä JK. 

föda s. föidå f., bf. -u [mat, kost, livsmedel; 
(särsk.) säd]. Fyst skall jårdbräukar arbet föidå 
ti si u de säinä, sin skall n arbet föidå till ar-
betrar JK. Arbetsfålki di had int mik av föidu 
dän täidn OL. U så var di läit' häusald .. så 
att de gick int så mik föidå till för dum, män 
di matt liv bäi bärt [enbart] kånnkakå u jårpä-
rår a hailt ar .. män sän så blai de gutt um 
föidå igän JK. Er tår väl bihöv någ pärår [po-
tatis] ti jet, när Är kummar jär äut; män de jär 
så dålit ställt me dän sårtns föidå jär äut pa 
landä i ar JK. Kräki har int föidu i vintar, för 
de har int vart någ väg, sått n har kunnt fat kåir 
någä JK. Ti arbet me jårdi u fa föidu ti vaksä 
JK. Värst bläir ä ännu till fa föidå u fodar till 
kräki för uss; vör sum fålk jär, har ja int så 
stor tank' pa me föidå, för vör far nuck så mik 
vör livar av JK. Äi de soknar, sum tårkän va 
stöist, där jär bad ont um föidå u fodar JK. De 
har vart för kallt, u de har skutt kauptäs bad 
föidå u håi till kräki JK. Haldar kyldi pa.. så 
jär vör tvungnä ti släpp in nauti um netnar u 
gi dum läit föidå pa halmän ällar gi dum hac-
kälsä u föidå JK. Di fick da läikväl så mik föi-
då ällar ryg, kånn u vaitä u pärår, böindnar, pa 
säin jård, sått .. di slapp u kaupä JK. Föidå 
[säd] fick aldri kräki smak förr, för um di hadd 
någ ti yvas, de skudd di ha ti brännväin, de ain-
däst, sum nauti fick av föidu, de var drankän, 
sum di fick när di brännädä JK. En gang hadd 
n sägt: "Ja var inn' bäi astäuås u bad um läit 
föidå; da gav di mi sed" JK. Jfr av-, bröd-, 
fisk- och människo-föda. — födo-brist s. föid-
brist [brist på föda]. Föidbrist u fodabrist 
mästn vart u vartann' ar JK. -lös a. föidlausar, 
pl. -laus(ä). Vör hadd för mik kräk.. u skudd 
vör föid yvar dum ti ladingän, så blai vör bad' 
håilaus u föidlaus tutan säd] pa ladingän JK. 
Di jär mästn föidlaus(ä) allt u jär snart håilaus 
u• JK. -smula s. föidsmulå f. [liten mängd 
säd]. Va livar all fålk av, sum bor i all iss' häu-
si u int har någän jårdbit alls, sum vaksar a 
föidsmulå pa? JK. Någ föidsmulå bläir de int 
ti sälä JK. -vara s. f. pl. föidva'rår tfödoäin- 
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nen]. Di hadd Nissn u kund fa allting, så mik 
di vidd ha såsum pänningar u föidvarår etc. 
JK. U så hadd kaupfålki mä si ner till strand 
föidvarår av all slag, såsum bröi u kyt . . u malt 
u ryg u vait' u känn JK. -väg s. föidvä• g. Int 
vaksar de någ i föidväg ällar någ ti liv' bäi pa 
ällar äi a häus JK. 

föda v. föidä, föid [ap], pr. -ar, ipf. föidäd, föid 
[ap], sup. föit, pass. föidäs, pr. föidäs, ipf. föi-
dädäs JK, p.pf. föida(r), föidn, f. föid, n. föit 
JK(U), pl. föidä, föidnä. 1) [nära, uppföda, un-
derhålla]. Di skudd föid sväini bäi all de pä-
rår, sum fålki brännäd brännväin av JK. Vör 
har änd täi älvå sväin igän ti föid pa JK. Vör 
föidar a par kalvar JK. Da far vör int föid 
hältn så mik lamb, sum vör nå gär JK. Far .. 
föidäd fäir par dragrar JK. U frågd, um de var 
jär, sum di föidäd gaitbuck JK. De var nå' gän 
(arbetskal) häit u däit, sum föidäd a ko, u di 
sum skudd föid a russ me, de var int dålit OL. 
Sån där grunn äusl jård, sum 	föidäd kan- 
händ a lamb pa tunnland JK. Vör har föid 
attn styckän (gräisar) nå JK. Dän blant ung-
baggar, sum skall föidäs, han haitar da föid-
baggän MK. Da bestämdäs de mang sum skudd 
föidäs JK. Issu (koi) hadd n äutmärktar vacka 
kväindäskalv, u dän ha vör tänkt ti föidä JK. 
Kalvän blai gutt föidn el. föidar MK. — Ha 
.sat jär me täu sma ban ti föid u kled pa OL. 
Sum än bräukar säg pa skämt .., att de kan n 
int föid hustrå u ban bäi JK. Far u hans bror 
di dailt gardn mitt i täu, u dairäs far (egänt-
liän stjaufar) .. dän föidäd di bäggi täu var 
annu vikå JK. S.O. gick u säld flaar u hallar u 
föid si pa de väisä i all sin täid fastn pa dålit 
väis JK. Ha arbetäd jär, sått a föidäd si själv 
u sårkän JK. 2) [bringa till världen, giva liv 
åt]. U föidäd än sårk me rop u skräi JK. Ja, 
ha ha [hon har] föit trättn ban ti värdn pa dän 
kårt täid ha ha livä JK. Ja jär u• gammäl lau-
boä u jär föidar i Lau JK. M.N. jä föidar bäi 
Rovals i Vängä JK. S. fen präst] .. jär gått-
länning föidar fran Vall JK. Ja var int föidar, 
när faffar livdä MK. De jär täi ar, förrn ja blai 
föidar JK. Dän jär int föidar ännu .. sum gär 
all' till lags JK. Så gick de till, atminstn där 
sum ja jär föidar JK. Där n har blitt föidn, där 
far n varä MK. Förrn ungar har blitt föidä OL. 
Kalvar blai nå föid el. föidnä nå till Jaul MK. 
— Ti bläi föidar pa nöit {pånyttfödd], så skudd 
di var spittar naknä ..; de gick int an alls ti 
föidäs pa nöit me kledar pa si JK. Särsk. 
förb. F. fram [uppföda?]; såsum han blai fram-
föidar MK. — De föidar värr' av si [förorsa-
kar värre] JK. Träi fäir ban hadd i ti föid upp 
JK. Mik' har vör för n gräis, sum vör föidar 
upp? JK. Di jär döir ti föid upp, de där gräi- 

sar JK. Säin ban hadd di föid upp så, att di int 
hald si för stor ti tal me fålki OL. A päikå 
sum jär föid jär i Lau JK(U). Ja för min dail 
jär uppföidar äi a bondhaim JK. Mäin för-
äldrar, di var int uppföidnä ällar uppvaksnä 
jär i Lau JK. Visst läggdäs de till u föidädäs 
kräk upp, så väl sum nå, ti sälä JK. — Än bag-
gä, sum var yvarföidn (= 2 år) MK. Böind-
nar .. föidäd fö(r) de mästä millum tjugå u 
trätti lamb yvar, um vintrar JK. Tjugåfäm 
styckän gamblä [får], sum skudd föidäs yvar 
um vintrar JK. De yvaföidnä lambi lydäs [löd-
jas] um ladingar JK. Jfr fisk-, mat- o. svält-föda 
samt död-, grann-, hem-, lands-, med-, ny- och 
väl-född. — föd-bagge s. föidbaggä JK m., bf. 
-än [den gumse, som skall födas upp, ej slak-
tas]. Dän blant ungbaggar, sum skall föidäs, 
han haitar föidbaggän MK. Vör bräukar kaup 
en föidbaggä atminstn vart ann' ar JK. -gås s. 
f. pl. bf. föidgässnar JK(U) [gäss, som skola le-
va, ej slaktas]. I åktobar skildäs föidgässnar u 
slaktgässnar at JK(U). -hem s. föidhaim [fö-
delsehem]. De jä dairäs föidhaim MK. -krok 

	

s. föidkråuk m. [näringsfång]. Jårdi 	sum jär 
oä u förrästn alläs föidkrok JK. Di hadd sin 
föidkrok me de hantvärkä JK(U). -lamm s. n. 
pl. bf. föidlambi [de får, som skulle födas upp, 
ej slaktas]. Da tos föidlambi ifran daim sum 
skudd slaktäs JK. Kvinnfålki har klipp föid-
lambi i dag. JK. -tott s. föidtutt JK m., bf. 
-tuttn tulltapp som lämnas kvar på de får, som 
skola leva]. Pa föidlambi låimäs [lämnas] de 
föidtutt (en ulltutt sum låimäs för de mäst pa 
en av frambogar) JK. 

födelse s. föidälsä, föidlsä. Sen Kristi föidlsä JK. 
-hem s. föidlsähaim. Mitt föidlsähaim JK. Di 
kaupt de där L:s hustrus gamblä föidlsähaim 
JK. 

födsel s. f. bf. föidsli [könsorgan hos märr, ko 
och tacka]. Föidsli ällar sliddn [hos märr] JK. 
Föidsli, sum ear [tackor] har JK. -gång s. m. 
bf. föidslgaygän [slidan (?) hos ko och märr]. 

föga s. gen. fogår. Han matt' fall' ti fögår MK. 

	

föga adv. fo•gä, fyr g [ap.]. Filki 	söikar 
kvacksalvrar, sum läsar u botar pa de väisä, 
sum jälpar fögä JK. Ja hadd hokst u snäuå, u 
de jä fög bättar ännu JK. De har vör fög håpp 
um JK. 

föl s. frl n., bf. -ä, 'första året kallas det fyr. 
Vör väntar fyl me män i snart; ha har täidn äut', 
att a skall fylä JK. När di (bani) gick där u 
pluckäd bär allihop, så gick de a fyl där bäi 
dum, u de var så oskaplit troä [troget] 	Fylä 
sum ja talt um jär föräut, de var näckän JK. 
Ja matt lätt n el. lätt nä fa sin vil' fram, annas 
hadd n, el. hadd a, fat fyl [talesätt] JK(U). Jfr 
fjor-, håp-, häst- och märr-föl, samt i-föl. -göm- 
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ma s. f. bf. fylgåimu [livmoder på märr]. 
-håpa s. frihet' på, fylå•på f., bf. -u, pl. -år. 1) 
'dräktigt sto'. 2) 'sto som ännu har diande föl- 
unge'. -mänka s. f. bf. fylämäyku - 	-, smek- 
namn [för fölmärr]. -märr s. fylmä.r f., bf. -i 
[märr som är dräktig el. som har föl]. Fylmäri 
me fylä gar äut' pa baitar JK(U). -stinn a. 
fy•Istinn, '(om ston) dräktig' = äifyl. -sugen 
p.a. pl. frIsu•gnä [trötta av att ge föl di]. Mä- 
rar bläir fylsugnä MK. -unge s. fy•luygä, fyll-
ungä OL, m., bf. frluyän, fyllungän JK(U), pl. 
-uygar. De var n vackar fylungä OL. Oä (fyll-
ungän) han jär ainfärgän MK. Snoruä sårkar 
u göisluä fyllungar JK. 

föla v. fylä, fri [ap.], pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, sup. 
fyl [ap.], 'få föl'. Män i skall fylä, så ha gar äut 
u lauar si [sträcker ut sig på marken] MK. 
Män har int fyl' ännu, män de tyckäs sum a 
snart kummar JK. T.N. han hadd a mär sum 
fylädä, när n kård jär äut pa vägän; da to han 
fylä u viskäd upp i karmän u kård haim MK. 

följa s. frid f., bf. -u, pl. -år. 1) 'stoföl, ung 
märr, 2-5 år, ej inkörd'. Ja har a ungt russ äl- 
lar a fylå, sum nå skall gynn' drägä JK. 2) 
'smeknamn för märrföl'. Va hat u mor Ivar 
har du mor], läil fylu, da? Fickst däu int fylg 
me da? MK. Jfr skogs-följa. 

följa v. fylgä, fylg (ap], pr. -ar, ipf. -äd, fylgd 
[ap.] sup. fylg tap.], pass. fylgäs, pr. fylgäs, sup. 
fylgäs. 1) [förflytta sig tillsammans med ngn el. 
ngt; göra sällskap]. Nå fylga ja n int längar; ja 
skall nå ga in jär MK. Så söikt var u en dräng 
si a päikå för ti fylg' härm' haim JK(U). Så fyl-
gäd n uss upp pa kamrar u tändäd gasn för uss 
JK. De var a par yppaliä russ pa vägar u fylg-
däs bra ällar passäd bra imot si JK. Fyst tår di 
fa arbet för mikä me hudä u sinä [sedan] 
för mik me kruppän, sått i bläir tråttä u tar 
laidå pa alltihop; nai lätt ä fylgäs småningum 
alltihop pa en gang, så tår de bläi bättar JK. 
Män har de fylgäs [följts] me täidn, ällar . . JK. 
2) [höra ihop med, vara förenad med]. Skriv' 
någ um va de fylgäd för bistöir me, ner de 
skudd lagäs till a sletkalgildä OL. 3) 'hålla sig 
till, rätta sig efter]. De bläir fö väidlyftut fö mi 
ti fylg hall boki så där JK. Han kåm ti fylg de 
gamblä planar OL. Ja skudd faslit gänn ha vitt 
[velat] fylg de förslagä OL. Särsk. förb. Han 
fylgar mi ättar MK. Da fyst fylgar o [våra] gär- 
ningar uss ättar JK. Han fylgäd ättar mor, va 
ha gick JK. — Da skudd ja kåir äut ti K. Da 
sägd A: "Da fylgar ja me, så kåirar vör äut ti 
F. me de samä" JK. Nå jär de int vanlit .. att 
kvinnfålki har fylg me äut u fiskä um netnar 
JK. Ja ha fylg me täidningar lagli bra i ar JK. 
Um laikstäuår u någ sma pasjasar, sum fylgar 
där me OL. — Da fylgar de upp i fylg me 

stumbln än fasli hopän jård JK. — Sedi fylgar 
äut me halmän JK. — Di hadd vart så rädd', 
att di matt fylgäs at fäir styckän äut i stalln JK. 

följd s. föld m., pl. -ar. Vällaikän har vart um-
böitlir i haust„ u till föld där av så har ja lid 
mik av värk i kruppän JK. De var int mair n 
tårk' än träi fäir månar i fjord pa försumman; 
de säir n straks vick' földar de hadd jä pa lan-
dä JK. All laisammä u bisvärliä földar, sum 
fylgar me, när skift' haldar så läng bäi JK. 

följe s. fylgä, fylg [ap.], fölgä n. 1) [ledsagande, 
sällskap]. De kund var mik ti tal um de, män 
de gar bättar ti prat um, när vör kummar i fyl- 
gä JK. Ja .. frågd, um han int skudd 	ti 
maiaräiä, så kund vör kåir i fylgä JK. Vör har 
vart pa rak [drivfiske] mik i fylg' bäggi täu u 
gat me snarår u not i fylgä JK. Da sigläd vör 
äut fäir batar i fylgä JK. De här (båda termo-
metrarna) vill int hald i fylgä [följas åt] MK. 
Da kan sårkar u ja sit i fylg i körku MK. Vör 
har vart i fölgä bäi tillfällar i Ronä MK. Ga i 
fölgä MK. De stånnäd så faslit, sått vör matt 
hald i fylg så gutt vör kund för ti int kumm 
ifran si JK. Drängän u ja har nå arbet i fylg a 
par dagar äi än hagä JK. Ja visst int, um di var 
i fylg mair n än månä ällar någ, u skild' blai di 
OL. När di sitar i fylg någlä styckän u pratar 
OL. Läi A. ha vart ste u lait' bläckägg i fylg 
me far JK. Prästn skudd drick kaffi i fylg me 
uss JK. Ja skudd ga i fylg me han äut till 
Lausmöirskanaln u säi pa a bro JK. I fylg me 
rygän bläir summarhavan moän u bräukar 
skäräs i fylg me han JK. Brissln [bresiljan] 
koktäs ihop i fylg me ganä JK. 2) [samling av 
personer som åtfölja någon eller uppträda till-
sammans; sällskap]. Da bräukar bräudgum-
män u bräudi n-iöitas at bäi körku me vassitt 
fylgä JK(U). Förrn di hannt däit, så var de a 
hailt stort fylgä OL. Ja tråistar int ga föräutn 
fylgä OL. U så skudd ja upp ti astäuås a änl-
dä, sått da fick a 'hon] fylg' jä yvar lairu, sum 
a hadd mot vädar JK. Jfr lik- och med-följe. 
-slagare s. fylgsla•garä m., pl. -slagrar JK(U). 
N. u hans fylgslagarä me vassin hynskårg 
JK. Sun'n hadd ja till fylgslagarä till janvägs-
statsjon'n JK. 

fönen s. fylln m. bf., 'smeknamn o. lockord (på 
föl), smeknamn, för hanne och hona' tfölung-
ar]. Läil fylln JK. Kum fylln, ska ja klapp di 
läitä! Fylln, fylln, vitt u int ha bröi da? MK. 

fölning s. f. bf. fy•Iniygi. Di sägd att ä int gick 
bra me fylningi MK. 

fönster s. finstar n., bf. finsträ, pl. finstar, bf. 
finstri. [l] källarstäuu .. var täu sma finstar 
me blöi ti finstabugar JK. Finstri var sma u 
ännu för de mäst bugar av blöi JK. Ja väntäd 
glasmakarä i kväld, sum skudd skär glas i bu- 



fönsterbeslag 	 218 	 för 

gar (finstarbugar) ällar finstri för mi JK. Kräi-
tå u linnåljå, sum ja skall ha ti kitt ti finstri JK. 
Ringän hadd di .. lägt i finsträ JK. Trid da-
gän pa mårgn'n gick än atar äutfö fröknis 
finsträ JK. De matt just int va mik kallt läik-
väl, för de söins int någ äis pa finstri JK. De 
tomäd [åskade], sått ä darräd i finstri JK. Jfr 
dubbel-, gavel-, halv-, innan-, kyrk-, köks-, 
loft-, norr-, nystugu- och takfönster. -beslag s. 
finstabisla• g [avh.]. -bly s. finstablöi n., bf. -ä, 
pl. -blöi, bf. -i [spröjsverk i fönster (även så-
dant av trä)]. Finstablöii var av blöi MK. Päu-
kän [fan] sum kund kräup iginum a knappnåls-
hul i finstablöjä ti en saga] JK. När någän läitn 
fäugäl sätta si pa finstablöji ällar -blöjä, så dåir 
någän snart .. ällar någän jär dödar i släkti 
JK. [Se ill.] -båge s. finstarbugä (OL)MK m., 
pl. finstabwgar [ram vari samtliga rutor äro 
infattade]. I mårgå skall vör ihop me u gär nöi 
finstakarmar u finstabugar till nöistäuu JK. 
Täu sma finstar me blöi ti finstabugar {?] JK. 
-fack s. n. pl. bf. finstafacki [del av fönster]. 
Så straik di (sväini) äut iginum finstri u to hail' 
u halv' finstafacki mässi JK. -bake a. finstar-
hakä (OL)MK m., (där det finns gångfönster). 
-karm s. finstakarm (OL)MK, pl. -ar JK. Fin-
stakarmar var rutnä u skudd gäräs nöiä JK. 
-kanna s. finstakarmä (OL)MK, = föreg. 
-lucka s. finstarlwkå f., pl. -år. Di hadd bär' 
[bara] luck' till am n finstarlukå OL. Ja . . skudd 
äut u luck finstalukår till jär för vardässtäuu, 
sum vör har lukår för finstri JK. -lyse s. finsta-
löisä n. [lyse från fönster]. När ja kåm ti kör-
ku, sag ja o [vårt] finstalöisä JK. De jär Kal 
Lasns finstalöisä MK. -post s. finstapåst m., pl. 
-ar. 1) 'av trä mellan fönsterbågarna'. 2) 'väg-
gen mellan fönstersmygar'. -ruta s. f. pl. finsta-
räutå (OL)MK f., pl. -år. Di hadd skjaut' (ny-
årsaftonen) tvärs iginum finsträ, så att finsta-
räutår hadd öir' [yrt] kring dum inn i stäuu JK. 
Häudi [huvudena] viskäd förbäi finstaräutår 
MK. -smyg s. finstasmog (öi?) m., bf. finsta-
smöigän JK, f., bf. -smöigi; n., bf. -smögä JK, 
'nedre urholkningen i väggen under fönstret'. 
I dain finstasmöigän sto a fallbor JK. Ha sat 
upp äi finstasmöigi MK. U da sat vör i finsta-
smöigi u lästä u stavädä JK. Än gammäl stol, 
sum sto där i stäuu i finstasmögä bäi borä JK. 

för s. for m., bf. krm 'för på ett fartyg, på en 
båt' [jfr fram-stam]. L. u P. . . staig upp bäggi 
täu ti sin fiskebåt] u fick tak äi någ tugvärk i 
förn undar bokspröitä [på det större fartyget] 
JK. Dräg (gani) undar framarar! alltut pa stor-
bat me förn fram MK. 

för a. föir [arbetsduglig]. Föir u fräiskar MK. 
Jfr arbets-för. 

för prep. for, för, forä.l. prep. A. i lokal bet. 1) 

fråga om ställning, läge el. rörelse vid el. in-
till i närhet av ngt; framför, utanför]. Kappu, 
sum sat um nackän fö galtn JK. Straks ättar 
klucku tåll blai de mul' för soli JK. De jä ret 
så, att di (skaffrar) skall sta me registrä för si 
iför att placera gästerna] OL. Sätt för a par 
russ för vangnän OL. Prästfar, sum da just 
staig för alträ OL. Så sätta n träi styckän russ 
för plogän JK. Ingän kund säi handi för si JK. 
Jär däiki så djaupä för änd Ipå kortsidan], sått 
n int kan fa kräki så langt fram .. JK. Så jär 
de int alltut sägt, att n plögar för änd me' JK. 
De furar [fårorna] bläir pa änd ällar tvärs för 
de andrä furar JK. Da kund ja änd' ha fat hän-
nar för mi [händerna framför mig (i fallet)] JK. 
Ja känd' pa pulsn för n JK. Så rannt svaitpär-
lår av ansiktä för n Iför honom] JK(U). Blodn 
rannt um åiru för dum [fåren] JK. Slippar krä-
ki ga u dräg för de gam' tråskar JK. När ja 
kåm äut för körkduri JK. 2) [i ute. "gå för 
sig", gå an, vara möjligt]. Börr [bara] vör har 
hälsu .. da bräukar de ga för si läikväl JK. 
Män för si gick de läikväl, att vör fick upp dum 
JK. 3) [med ord som angiver drivkraft, verk- 
tyg, medel]. Vör 	sigläd äut för storsjäglä u 
fåckän JK. Luftn gar för nårdä iför nordan-
vind] JK(U). Ja röd in där fö(r) levädar för 
hålmän JK. Rygän sas ännu för hand JK. Di 
(laushardä sigdar) . . fallar styckar ör för badä 
spån'n u för grasä lom hårda liar] OL. 4) [i 
uttr. betyd. råka ut för]. Va i jissu namn 
mänsk, va hart däu vart äut' för fö jävläskap 
da? JK. Ä för fan'n .. har vör träfft äut för 
laiksträmming JK. De jär i all fall någ sån där 
lappräi, sum än har kumm äut förä OL. 5) 
[med uttr. angivande vem el. vad ngn håller 
stånd emot]. Ja kan int hald mi för svärä JK. 
Han kund int hald si för gräinä [skratta] JK. 
Di visst int va di skudd ta vägän fö gräinä JK. 
6) [med uttr. angivande vem el. vad som ingi-
ver fruktan]. Ti lan pänningar, de jär n faslit 
räddar förä JK. Sumbli var rädd fö(r) kläivä 
[för att kliva] OL. 7) ii uttr. angivande vad det 
är ngn söker värja sig el. ngn annan mot]. Mac-
kän [masken (som förstör fiskegarn)] .. u sum 
int jär så gutt ti vär' si förä JK. Nå kan ingän 
vär' augu för all sväinroslydä [maskrosull] JK. 
8) [med uttr. angivande vad ngn är fri ifrån] 
Kånn [kom] .. alldeläs fräit för havrä JK. I 
går tråskäd vör a päustning u fick lädbasä raint 
för vaitä JK. Hagar jär ram' för skog för stöist 
dailn OL. Ti däss tuppän [linknippan] bläir 
rainar för fråii JK. Da tvätta n röitnar ram n för 
muld u lort JK. 9) [med uttr. angivande den 
som erhåller ett meddelande]. 0 [vår] fammor 
talt um de för astufammor, u astufammor talt 
um de för Faklä-fammor JK. Han .. hadd 



för 	 219 	 för 

visst int sägt någ för de andrä där um OL. 10) 
Ned uttr. angivande vad någon förestår, skö-
ter, har ansvar för]. En apartur Isärskild] kal, 
sum svarar för bastäuu JK. Anna . . svarar för 
all tvättning JK. Så skall n svar för ti söislä 
sjau åt naut JK. B. [i temporal betydelse]. 11) 
[vid tidsuppgift: före, innan]. De var vårdn för 
mi de [varsel] JK. 12) [med uttr. s. inneh. en 
tidsbestämning]. För just int så mang ar sinä 
[sedan] JK. G:s mor jär död u begravi för läit' 
sinä JK. 0 [våra] russi skäind me A. för just 
int mik läng sinä JK. För lagli mang år tillba-
kas OL. C. Ii någons el. någots ställe]. 13) fi 
stället för ngn]. Tännar [tänder] av jan i ställ' 
för träi [trä] JK. 14) ti fråga om ersättning, ve-
dergällning el. utbyte]. U så. ha ja amder a äng', 
sum ja skall äut me än 40 kr. förä JK. Kan di 
fa pänningar ti grav äut möiri förä, så jä de int 
alls mi imot JK. Di skärar räusår [ryssjorna] 
sundar för varandrä JK. 15) fi uttr. som: hava 
för, hålla för, kalla för o.d.] De har n int hatt 
för nödn till [behov av] MK. U för rästn så 
hadd n int fö nödn av ti gift si JK. Lydn [vår-
ullen] .. haldäs fö sämmar n ulli JK. De vang-
nar daim kand di för spandlvangnar JK. De 
jär hit någ för kal '[ingen riktig karl] JK(U). De 
var int någ för jakt ti ta n har' livnäs JK(U). 
Int tyckt n just, att räisgröinsg,råit var någ för 
mat JK. 16) [i pronominella uttr.] se vad pron. 
D. [i kausal, koncessiv o. final betydelse]. 17) 
[med uttr. s. angiver orsak el. anledning o.d.] 
Sum di int kund kumm äut u fiskä för blasvä-
dar u stårm JK(U). De söintäs ingät gålv för 
lort JK. De kund ingän dräg andn för lukt OL. 
Nå än träi vikår så har ja int årk någänting för 
värk OL. Ja . . kund int kumm hahn för rängn 
JK. Ja skudd ga me • u säi um vör kund kumm 
till dän skogän för snåi JK. Dän am' kund int 
fa kåir' för dän andräs stuckvältrår [som låg 
i vägen] OL. För säkarhait har ja skriv upp all 
dailar u benämningar JK. Di far nå tänk u säg 
u gär lains di vill för mi OL. Di fick int frid 
för n [för honom], förr n gam' prostn matt 
jårdfäst n ansn [på nytt] JK. a) för — skull, se 
skull, för dän dail, se del. b) [konjunktionella 
förbindelser]. De, de var läikväl n bra stuck till 
artrolår iårvirkel, för de att n var så rainar u 
retar [rak] OL. Sumbli gärd ä bär [bara] för de 
att sidn var, att ä skudd brännväin till OL. 
Smidn L. kalld än sånnar (sylvarbäkar) för 
syndmåttä, för de att ä var för läit' [litet] äi 
dum OL. Källingi blai himlandä gali pa uss, 
för de att vör gav än för mik godagar OL. c) 
ii vissa fastare förbindelser]. Daim sum skudd 
sla före, de var alltut någän, sum var ansedar 
för säkräst ti sia OL. Min far han biröimd uss 
aldri för någä JK. Di fick mang gangar läid' 

för sin fördom OL. De hårdäs aldri av, att nå-
gän fick plikt för ti säl brännväin bäi strandi 
JK. Han behövd väl int slcämmäs för sitt värk-
liä namn JK. De var a :[hon] mik glad u tack-
sam förä JK. 18) [trots, oaktat]. Um än bidar 
än släktingä pa begravälsä ällar bryllaup, u han 
int kummar, så jär int bidningi :[bjudningsse-
den] avlägd för de JK. Läik' gladar för de JK. 
19) "[med ord el. uttr., som angiver avsikt, syf-
te]. a) förb. för det (att), jfr 17b]. Ja kummar 
ti ligg i böin [staden] ti dann' dagän, för de att 
kvinnfålki kan slipp u kåir mäns de jär mörkt 
JK. U för de att ä var rolit u skudd bläi rolit, 
så bjaud var u en till pa de bäst n kundä OL. 
Gullringän .. dän to han u puttäd i lummu 
straks pa mårgnän, för de att n int skudd glåim 
bårt u fa än mässi OL. Sigdspån'n skudd smö-
räs me någ fätt för de gräusä skudd fassnä OL. 
För de att n skudd slipp läit mair hailskinnar 
ifran de .. så bar n si så at OL. b) förb. för 
till (= för att) + inf.]. För ti hald sigdn fast bi 
örvä u för ti fa de riktut spänt, så slo di .. äi 
än käil OL. Så lägd di si ner fö ti drickä JK. 
Så skudd di bidäs [bjudas] däit, u de sägd si 
själft, att di gänn' viddä för till fa kumm' i fyl-
gä u för till ha rolit OL. Da gick bondn i häus 
[ladugården] u da fick drängän ga me* förstas 
för ti jälp till u gi kräki natjetå OL. E. [i uttr. 
jämförliga med ett indirekt objekt]. 20) [med 
ord el. uttr. som betecknar person el. sak som 
ngn tycker om, vördar, avskyr o.d.]. Di (fålki) 
hadd u såsum läit räspäkt för n OL. För 
Kauprä gubbän Far var de int värt att vör lät-
täd någu tisslå sta JK. 21) [med ord el. uttr. s. 
angiver den el. det som har nyttan av ngt]. För 
o [vår) räckning JK. Iblant hejdes de för dum, 
u iblant hurrdäs de för dum OL. De gick för 
si bra läikväl ti laup haim för uss pa än täim' 
hallann'n JK. F. [för att beteckna proportion]. 
22) [till uttryckande av en proportion el. mot-
svarighet]. Än '[man] har kunt fat arbet äut' för 
var dag JK. Jårdi skall var laus u bra ti plögä, 
um än skall hinn a tunnland för dagän JK. De 
var visst Ibestämt], va mik di skudd hinn me 
för dagän OL. Da hadd n duktur strand-
dräng .. n 30 höigst 40 kr. för årä OL. G. [i 
en del särskilda användningar]. 23) [i fråga om, 
beträffande, angående]. Värst jär ä för uss för 
vid [ved], för vör kan int kumm' uss i någän 
skog JK. a) [betecknande tid]. Nå för täidn JK. 
Allt de där dräivar bårt allt grubbäl, atminstn 
för dän dagän OL. Gi gräisar säist gangän för 
dagän JK. A. matt' höir [hyra] in si bi B. för 
summam OL. De kvinnfålki .. di hadd full 
årkå ti spinn' för jam'n OL. Vör var ovanlit 
nöifiknä u hållt n i sili [selen] för jam'n OL. 
b) ["för det mesta"]. Jär äutat 	begangnäs 



för 	 220 förbräde 

för de mäst ypnä däikar, u di jär för de mäst 
änd dåliä JK. Så sättädäs kvistn (plogkvistn) 
äi, sum för de mästä jär av björkä JK. Ja, för 
de mäst av arbetskalar 	jär i Lau så gar di 
för dagspänning JK. För de mäst av dum [de 
flesta av dem] så var di skåjrar MK. När n har 
sat [sätt] vaitä, bräukar n för de mäst' stuckä 
[välta] JK. 24) [i förb. "för sig (själv)", avskild, 
avsides]. Bäuklydn Ibuklödjan] tas fö si självar 
JK. Airik han had vart bårtå fö si självar äl-
lar ste u låist byksår [gjort sitt behov ] JK. 
Iblant så. har ja .. gat u smasvär(ä) för mi själ-
var OL. Där ättar skudd di räk' [räfsa] ihop de 
rumpu vart par för si OL. 25) svordomar]. 
Nai, för fankår, de vill ja intä JK. Män för 
fankår, va skall vör fa fisk ifran äutn kaupä? 
JK. Å för päukän! hadd ja naug sägt JK(U). 
Jfr bak-, fram-, där-, hjär-, innan-, ner-, upp-, 
uppe-, utan-, vad- och var-för(e). IL adv. 1 se 
binda, komma (ut), plocka, se (sig), spänna, 
sätta (sig) o. taga (sig) för samt f ö r adv. 2. — 
III. konj. A. [samordnande: ty]. Sungnäd gärd 
ja intä, för de värkt för mik i armän JK. Nå 
har vör snart ovädar, för kattu jetar gras OL. 
Ja tänkar vör kan int ligg jär n gang, för sjoän 
jär tåpp galn jå JK. B. [underordnande]. 1) [fi-
nal: på det att]. Ja' to u draiv hail dryfti ör 
gangardar .. för di int skudd förstöir någ gan 
JK. Ja har tänkt ti ga pa påstn me iss [det här] 
brevä i dag, för de int skall dråig alltför längä 
JK. Sin [sedan] to ja u lägd häftplåstar pa, 
för de int skudd kumm lort i hulä JK. 2) [kau-
sal: emedan]. Ja jär ret argar pa mi självar, för 
ja int kan fa någu kvällsstund n gang så mik 
lidut JK. Vör had hankäl '[vantar] pa hännar, 
för int åln skud hal' ör hännar för uss JK. Ja 
kund int kumm haim för rängn, för ja int vidd 
bläi iginumvatar JK. Källingi gynt häklä upp 
gubbän sin, för n skudd var n sånnar narr JK. 
Di 	funderäd 	va di skudd gär bondn för 
spitakäl, för di int fick liggä JK. 

för adv. 2 fo•r, for, för, 'alltför'. 1) [mer än be-
hövligt el. önskligt]. Vattnvärki, sum lag ner-
förä, fick för läit' [litet] vattn OL. Gar plogän 
för läit' ner, så knäppa n ner ällar legar [lägre], 
u gar n för mik ner, så knäppa n upp ällar håi-
gar JK. Daim (sigdar) sum var för smallä u 
för lenä ällar för hardä 	OL. Sått n int blai 
håilausar för langar täid pa ladingar JK. Än 
dail haldar säin stäuår för goä (till laikstäuå) 
OL. När n da jär någ åldrur u gammal .. så 
jär de int fö rolit ti ligg pa pärstycki [potatis-
landen] JK. 2) Ii högsta grad, obeskrivligt]. Vör 
hadd läikväl för innali rolit MK. Jästi var för 
bra MK. Jfr allt-för samt för II. ovan. 

föra v.1 föirä, fo•rä, föir, fo'r NIA, pr. föirar, 
ipf. föiräd JK(U), föird [ap.], sup. föirt, p.pf. 

föirdar JK(U), n. föirt, pl. (däit)föird [ap.], 
pass. föiräs, pr. föiräs. 1) [forsla, transportera]. 
Di skudd bygg än storar pråm u så föir släku 
fran Laushålmar äi JK. Di föirar fläitut [om 
bin som samla honung] JK(U). Nissn el. 
Tåmtn, sum föiräd räikdomar till dum JK(U). 
Di föird läikså mik mat halm ifran kallasä, 
sum di föird däit me sänningar JK(U). Ja har 
föirt mik fisk i land där JK. Han blai föirdar 
iland [om en drunknad] JK(U). 2) [ledsaga, åt- 
följa, förorsaka]. För n dail fålk 	hadd de 
mässi ti föirä, att saksi int vidd bäitä JK(U). 
Dän välfägnad sum Andas hadd gitt Laura 
undar summan, sum har de mässi till föirä, så-
sum de star i väisu [att hon blev havande] OL. 
3) [bära, vara försedd med]. Da blast de ännu 
mair, så att ja kund mästn int föir sjägäl när 
ja straik äut JK. Sin [sedan] sättäs tuppar pa, 
um än kan föir' dum JK. 4) [hantera, sköta]. 
De fanns de gubbar, sum kund föir sin sigd så 
väl, att .. OL. De jä stor skillnä pa, lais n 
[hur man] ha sättä ti föir sigdn u örvä JK. 5) 
[bedriva, verkställa, utöva]. Annars gar di äut 
langs vägän u föirar ojaud OL. Ja var äutsedar 
av 2:ä ploglagä 	u föir dairäs talan OL. 
Lains [hur] de gamblä vikingar föird kräig 
lains di nå föirar kräig JK. Särsk. förb. All 
balkar u plankår u bredar, sum föiräs bårt [ex-
porteras] JK. — De kan var möiglit, att de där 
stor grastainsvastar 	jär däitföird av mänsk- 
kraftar JK. — Pa de väisä föirar n stangi fram 
fran dain hulä till dannä [vid isnot] JK. [En 
hälsning] sum di bad mi ja skudd föir fram JK. 
— Um ä jär någ ti för in i årdboki JK. Män så 
blai skolgangän inföirdar JK. — De jär så 
oskaplit mik, sum än skall föir mä si me kår-
gar u kappsäckar OL. Knäiv, gaffäl u skaid 
skudd var gäst föir mässi OL. Av dän sårtn 
(påstläin) behövar Er int föir någ mei Är JK. 
— Di hadd jård, sum gick in .. i statslånä, 
sum H. blai paföirdar JK. — Va mik föidå di 
hadd föirt yvar ti töiskar [tyskarna] JK. Jfr 
an-, av-, fram-, in-, järn-, tings-, torg- och ut-
föra. 

föra v.2 (färja). frrä, pr. -ar, ipf. -äd, pass. ipf. 
frrdas, p.pf. n. fyr si [göra faror]; 'dra en fåra 
med klacken till märke vid såning'. Fyrä = 
kåir me en häst u gär furar ti sa ättar i st. f. 
stickä [se sticka v.); avståndä millum furar de 
jär sedsmali MK. Någän gang fyrdäs de; de 
gick till pa de väisä, att n sättäd en häst för än 
enbetsplog u plögäd furi så langt ifran, sum 
sedsmali jär braidä .. När de jär fyr si [fårat], 
så gas de imillum furi JK. 	När n [han] 
kåirar, da fyrar n me nasar ner i jårdi MK. — 
Fyr av, plöja fåror till såning, s. utvisar sädes-
målets bredd MK. — för-bräde s. frrbre'dä n. 
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