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fett bräde som är spikat på plogdräkten bakom 
åsen]; 'bredstump ti sätt upp yvar plogbildn ti 
plög pärår ner me' MK. Fyrbredä sitar paspäik 
pa drekti bakför väisn pa sam plassn sum an-
nas klaivu fkleva sj ska sitä; späikäs pa, när n 
skall äut u fyrä, för de att int furi skall rinn till 
äutn bläi braidarä; nyttäs u, när n sättar pärår 
me spitsplog MK. [Se ill.] 

förakta v. föraktä. Väitlökän jär kraftur, u 
brännväin int häldar ti föraktä OL. -aktlig n. 
föraktlit. Säs [säges] så där förakta um sakar 
u ting OL. 

förare s. pl. föirar "bilförare]. Um vör kund fa 
än bil. Jå, um vör vidd väntä, för föirar skudd 
ha mat JK. 

förarga v. förarga, förarg [ap.], pr. -ar, ipf. -äd, 
sup. förarg [ap.], p.pf. förargän, f. -i, pl. för-
argnä [reta, förtreta]. De sum förargar mi mäst, 
jär de, att .. JK. Vidd vör förarg päikår [flic-
korna] sinä "sedan], .. så frågäd vör dum 
börrä [bara], um di vidd .. JK. Nä böindnar 
fick de beskeningi sum ännu förargäd dum 
sum mäst JK. Ja tänkt u, att ja hadd förarg L. 
ginum de säisl brevä JK. — [Refl.] Ja, sått n 
kan förarg si, sått n kan förarg stam n ör ställä 
JK. — P. pf. förargän, [förargad, förtretad, 
arg]. Ja blai ret mästn läit förargän, när ja fick 
håir de JK. Ja skall tal um, att ja int någän 
gang .. har vart så argar u förargän pa någu 
raiså pa tågä, sum ja blai i sundäs JK. Ha "hon] 
var halt [halvt] förargi pa prästfar JK. Visst 
blai Låjst-boar laisnä u förargnä, att di int fick 
föid gaitar JK. 

förargelse s. förargälsä m., bf. -än, -n. 1) [för-
tret]. Ja .. ryddäd av någ tynn' 'törne], sum 
har vaks upp i buskar u jär till förargälsä, när 
n skall klapp lau [löv] u sia JK. Da gärd 
Kauprä-kalar si gröinä mair pa förargälsä än 
ti nyttä u töint [hägnade] fyst upp halv täun'n 
mot Mullvalls JK. Män jär rängnä ti förargel-
sä för uss, så jär ä ti stor nytt' u; för de jär yp-
pali saningmyr JK. De jär isa olyckliä snåiän . . 
sum har gärt uss så mik förargälsä i vintar 
igän JK. Förargälsän u harmän jär ännu värst, 
att n lissum skall bläi trampän unda baini gi-
num sånt skåj JK. Till all förargälsä så var S. 
int hahnä JK. Dän förargälsn han jär nå stinn 
fstillad] MK. Ha gärd aldri någ ann' än sätt 
förargälsä ste MK. 2) [förebråelser, ovett]. Ja 
bräukar fa förargälsä av kvinnfålki, att ja brau-
tar uddn av nåli JK. Ha var rädd, att a skudd 
fa bannår u förargälsä, när a kåra haim JK. 
Kalar fick så mik förargälsä, att i matt jet upp 
ä i salt u bröi MK. 

förarglig a. förargli, n. -lit, superi. best. -/istä. 
Ja, olycklit förarga jär ä, att n skall var tro-
dar {trodd] för de, sum än int har gärt JK. 

Män värst av allt u ännu de förarglistä var, när 
nauti fassnädä JK. 

förast a. superi. bf. fö•rastä, föirästä, fo•rästä, 
krräst [ap.], 'främst]. De ättästä kälkar .. di 
gick ättar de förästä el. de främstä JK. Um de 
förastä slar mik fort, så haldar de ättarstä ät-
tar [vid slåtter] OL. Dän förästä sjussn Iden 
skjuts som kör först] JK(U). Um de kård täu 
.sjussar ätta si, så kund n [den kloke gubben] 
fa de föräst hästar ti dräg bäggi laRsi, sått de 
ättästä russi gick . me lakä silraip MK. Där 
kumma far haim;: dän föirästä de jär han, de 
MK. 

förbanna v. förbannä, pr. -ar, p.pf. för-, förr-
bannad, best. för-, förrbannadä, -ädä, n. för-, 
förrbannat, förbannä JK, förbann [ap.], pl. för-
bannädä [fördöma]. Ja svor u spyttäd u för-
bannädä håpår MK. Han star bär u svärar u 
fördöimar u förbannar fålk [om en predikant] 
OL. P. pf. förbannad. 1) [fördömd, besvärlig, 
eländig, usel, galen]. A förbannad lyngn "lögn] 
JK. A förbannad snåikastning hadd vör i mår-
räs JK. Ja hadd förköil mi pa någ väis u fick 
sånn förbannad snäuå JK. Din förbannadä 
dumskallä JK. Börr [bara] ja int hadd dän för-
bannadä giktvärkän JK. Raskar "frisk] jär ja 
nuck, börr ja int hadd de förbann' bråka fbroc-
ket] JK (citat). Har Lauboar blitt förbannädä 
[galna], tänkt ja JK. — Neutr. förbannat [för-
dömt, förskräckligt]. Alskboar jär hit så för-
bannat dummä sum daim, sum har stift lagän 
JK. Ja har förbannat me gikt i kruppän JK. 
De blasäd [blåste] läik förbannat JK. Ja jär bäi 
dålit humöir, för de att de int vill ga för mi, 
sum ja vill ... förbannat JK. Lagar, sum jär så 
förbannä inväcklädä JK. De äurar [snöar] än-
nu läik förbann hallgalä JK. 2) [arg]. Ja, u så 
ännu en sak till, sum vör jär förbannädä yvar 
JK. Vör var förbannädä pa dän där affärn. JK. 

förbarmare s. förbarmarä m. Min förbarmarä 
vickän äur [yrväder] de var um dagän! JK. 
Däu f. va de var rolit MK. 

förbaska v. förbask, förrbask [ap.], p.pf. för-, 
förrbaskad, n. -at, best. o. pl. -adä. 1) "i uttrj 
förbask mi (bedyrande). De jär förbask mi, så 
fullt av (av grastain), sått .. JK. Förbask mi, 
va de var för lort, sum riggeräd i kruppän da, 
de visst ja intä JK. Förbask mi go! JK. Jäklän 
rigger, sär P.H., när n gynnar grund si kring i 
isa' språkä, så jär ä förbask mi go int så let JK. 
Da skall de förbask mi go bläi än brum jär i 
Lau JK. Förbask mi go, um ja nåksns har gärt 
de! JK. 2) P. pf. förbaskad, -at. tfördömd, för-
skräcklig, besvärlig, usel]. Än förbaskad galn 
väg ti var harklur u djaupspurur JK. Han hadd 
braut upp u kårp upp än förrbaskad hopän 
stam n JK. Ja har fat n sån förrbaskad värk i ar- 
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mar JK. De var a förbaskad olyckå, L. kåm 
äut förä JK. Förrbaskadä haglä! [haglet (som 
förstörde säden)] JK. De förbaskadä trässår 
[räntorna] JK. De jär de förrbaskadä hånni 
[hornen] sum än [han] har JK. Ja, a förbaskat 
tag u a riktu olycksstund var de JK. De blasäd 
förbaskat u var kallt JK. Ja jär int så förbaskat 
fäinar um na Rar  häldar JK. Läik förrbaskat 
haldäd ä pa fl snåiä JK. 

förbi prep. förbäi, föbäi. I. prep. Ti kåir kring 
förbäi körku, de jä dubbält så langt JK. Ja var 
förbäi körku jär um dagän, u da var ja ner u 
sag pa Bönd lukå JK. Da gick ja förbäi Kauprä 
JK. Vägän, sum gar ner förbäi Kauprä u Hals- 
rä JK. Så gick L. ti strand.. u gick förbäi smi- 
du u in ti Löiandar u pratäd me han JK. Ja, u 
så. var ja förbäi Gard-bodi n dag, u da skudd 
ja kaup tobak JK. Telefontrådn ga jä förbäi 
uss JK. Da kå.m L.J. sigJänäs där förbäi mi JK. 
II. adv. 1) [vanl. med verb, eller elliptiskt]. I 
Gard' där var ja föbäi järum kväldn JK. Ha 
[hon] had vart förbäi a gutt bit, sägd ha MK. 
Da var ja där inn' förbäi u pratäd me n JK. 
Jfr gå, köra och segla förbi. 2) [till ända, slut; 
uttröttad, fördärvad, omöjligt]. Dän täidn han 
jär nå förbäi OL. I mandäs had ja så. olycklit 
ont i ryggän, sått da var ä mästn förbäi, att ja 
kund gär någä. Hadd vör int sånn' duktuä stäu-
tar, så var de förbäi ällar omöiglit ti fa pa någä 
(ved på lasset) JK. De jär börr [bara] halt, . . 

stäut jär de förbäi ti kåir me JK. Ja halt i 
tjan'n [telnen], u sum väl var, så. hadd ja läik- 
väl lagli väl inn a(v) ganä fl gi pa; annas hadd 
ä vart förbäi, äutn da hadd ja fat släppt JK. 
Armän fick ja känsli äi igän . ., män fingri u 
handi var förbäi u ännu jär JK. Jfr där-förbi. 

förbjuda v. förbjaudä, föbjaud [ap.] JK; ipf. 
föbjaud, föbjaudäd, sup. föbjaudä, sup. fö(r)- 
bjaud [ap.] JK(U); pass. sup. förbjaudäs JK(U), 
p.pf. förbudn JK, förbjaudn MK, f. förbudi, n. 
förbu'dä, föbu'dä, pl. förbwdnä. Väv u kard 

spinn far a [får hon] int gärä . . , de har ja 
förbjaudä JK. Skolläran föbjaud uss ti laik pa 
körgardn JK. Än lag, sum föbjaudäd slipasäut- 
föirs1 JK. Trid' gangäns löisning hadd förbjau- 
däs [förbjudits] JK. Förbudn täid [för jakt] JK. 
De har nå i någ,lä ar vart fö'budä 	ti nytt 
flundräanglår u gräimnät JK. De var förbud' i 
lagän JK. Flundränot u gläipar har u blitt för-
budnä JK. 

för-blommeren a. forblåmmern, n. -ä, 'hemlig-
hetsfull'. Han jär så f.; han kan tal så f - ä MK. 

förbluffen p.a. förbluffän, pl. -nä [förvånad, hä-
pen]. Ja blai ret hail förbluffän u läit laisn, när 
ja sag i täidningi, att n hadd skjaut si. Fålki 
blai hall' föbluffnä JK. 

förbud s. förbud, föbu'd n. Dubbälnot ..; nå  

har de blitt förbud pa, för de förstöirar buttnän 
för avin JK. 

förbättra v. förbätträ, föbätträ, pr. förbättrar, 
ipf. förbätträd, sup. förbätträ, pass. föbätträs, 
p.pf. föbätträn, n. föbätträ, pl. föbätträdä. Ar-
bet upp u förbätträ jårdi JK. Kräk, de arbeta 
di me, att i ska föbätträ rasn, män fålk de håirs 
aldri någ av de i [inte] MK. Lungt u still u 
blöit [blitt] till, 'sått vällaikän kan aldri förbätt-
räs [bli bättre] pa iss täidn, än va n nå jär JK. 
Drektplogän sum nå ha blitt föbätträn täid 
ätta täid JK. Strandi .. dän bräukäd di me 
skick, fastn de jä föbätträ mik nå de u• JK. 
Föbätträdä modällar JK. — -bättring s. för-
bättrivg f., bf. -i. Har ännu någ förbättring sket 
pa o [våra] jårdbräuk ällar hämmän? JK. Um 
själv förbättringi vägar upp kustnän JK. 

för-bön s. forböin (OL)MK, pl. fö•rböinar. Hald' 
förböinar OL. Han sto u gärd sån' förböinar 
för'n (talar för en annan) (OL)MK. 

fördabba v. refl. fördabbä si, fördabb si, 'göra 
ngt misstag; t.ex göra en galen beräkning vid 
entreprenadarbete o.d.' Da i svämntuku .. har 
ja gat ste [åstad] u fördabb mi i hastuhaiti u 
gynt pa gal säidå pa arkä JK. Någän föffidab-
bar si me möitningi [missar bollen] JK(U). Ja 
har fördabb mi me gardgangän JK. 

för-del s. fo•rdail m., bf. fö•rdailn. Ännu än stor 
fördail me hackningi, att jårdi bläir laus u luc-
kar JK. Nuck täusn insäir vör fördailn av täck-
däikningi JK. 

fördenskull adv. för dän skuld, födänskuld. Dän 
am n 	u dän andrä 	skudd lan sigdar för 
dän skuld, att di int skudd sta i legavald JK. 
De jä just födänskuld, sum de ha kumm' ti 
grav' u blitt hulut Ihåligt], att ä har blitt för 
slarvaktut kastä tom snöskottning] JK. 

fördevind s. förrdivinn, fördi vinn, fördi [vind, 
som blåser akterifrån, även: medvind]. Um 
än siglar me än bat för förrdivinn OL. När 

siglar för fördi OL. När a fartöig kummar 
fördi (Illa fördiviim) u gar u gäirar 	JK. Ja 
had sån fördivinn häit — haim gar de trauga-
rä (J-s mor) MK. 

fördraga v. fördrä•gä, -dräg [ap]. De var a lukt 
därinn', sum ingän kund fördrägä OL. -driva 
v. fördräivä, -dräiv, födräiv [ap.], ipf. fördräi-
väd, pass. fördräiväs. Han skudd väl änd' 
kunn' födräiv trull JK. De haitar um sumbli, 
sum botar, att di kan fördräivä ällar ta bårt 
värk OL. Väitlök .. de fördräiväd allt ont u 
skadlit JK(U). De sum 'ar kumm me kyld, de 
skall fördräiväs me kyld (citat) JK. Att de änd 
kan var någ ti fö(r)dräiv täidn me (skrivning) 
JK. -dämning s. f. bf. fördä•inniggi, pl. -ar. 
-därv s. fördärv, födärv n. Rängn pa lang fre-
dagän, de ska rakt var födärv; da far vör tårrt 
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hail summan MK. Kråm' [krama] braustä i 
fördärv mot de burskaftä OL. -därva v. för-
därvä, p.pf. fördärvä, f. fördärvi, n. fördärv 
[ap.], pl. fördärvnä, fördärv [ap.] JK. Han halt 
pa u kåir sunda si älla si fördärvä JK. Ja .. 
had naug' fraus mi fördärvä JK. Armas så 
kund di fa arbet si fördärv u änd int hald me 
de andrä [vid slåtter] OL. Um de int had blitt 
fördärv' av haglä JK. Dakäs uppfostring blai 
fördärvi JK. -döma v. fördöimä, -döim [ap.], 
pr. -ar, födöimar, ipf. fördöimild, fördöimd 
[ap.] JK(U). Ja födöimar skift' langt ner i av-
grundi JK. U så kan di fördöim brännväin så 
mikä JK. -dömelse s. fördöimälsä. K. (lantmä-
tarn) drägar mi u n hail hopän till äl fördöi-
mälsä JK. 

före s.1 föirä, föir [ap.] n. [slädföre]. De gam-
blä, di har, ner di har talt um slidväg, att han 
har vart goar ällar dåli, sägt, att nå har vör 
hatt gutt föir n langar täid OL. De har vart då-
lit föir nå hall täidn OL. Jfr eld- o. slädföre. 

före s.2 fyrä, fyr [ap.] in. (o. koll.), bf. fyrn 
'furu]. Furä ällar fyrä = tall JK. Tällä ällar 
fyrä; nå sås de för de mäst' furä JK. Grind-
stuckar jär av fyrä ällar furä JK. Ja .. kaupt 
a styck skog .. De var björk' u täll' ällar fyr' 
ihop JK. Batbjaurar 1-stävar] 	jär av fyrä 
JK. Till batvidår [båtbord] jär fyrä bäst JK. 
Vör huggäd fyrä u gränä MK. Mackän jetar 
upp björkä förr n fym MK. Grän' jä bättar 
till trodar n fyrn u sämmar till vid än fyr!" JK. 
-bräde s. fyrbre•dä n., pl. -ar, bf. -i [furubrä-
de]. -bål s. fyrbwl m., bf. -n, pl. -ar Ifuruplan-
ka]. -gren s. fyrgrain f., bf. -i, pl. -ar [furu-
gren]. Fyrgrainar ällar tällgrainar jär int stort 
bättar [att lassa  på], för di bräukar nuck var 
knykluä u hallgalnä di tt* ti lässä JK. Vör kvis-
tar tallar upp me*, sått ä bläir fyrgrainar me' 
JK. -knagge s. fyrknaggä m., bf. -än, pl. -ar 
[furukvist, -knast]. -kåda s. fyrkvadå f., bf. -u. 
-kärna s. fyrkännä m., bf. -känn'n pl. -ar [kär- 
na i tall]. -lass s. fyrlass n., bf. -ä, pl. 	bf. -i 
[lass av gärdslevirke, bestående av visst antal 
stör]. A fyrlass staur, fäir u tjugå bördår u tåll 
staur (el. staurar) i var bördå, u så en talstaur 
kastäs av för var bördå, sum fylgar me ällar 
håiräs till fyrlassä JK. A par fyrlass staur har 
ja u kärt haim, sum jär hältn ungäfär grän-
staur u ainässtaur JK. -möbel s. pl. fyrmo'blar 
[furumöbler]. -packe s. fyrpackä m. [furu-
kubb]. Klan [klyv] iss' fyrpackar JK. -plank s. 
fyrplaok. -planka s. fyrplavkå f., pl. -år [fu-
ruplanka]. -skate s. fyrskatä m., bf. -tn, pl. -ar 
[torr talltopp]. -skid s. fyrskäid n., bf. -ä, 
pl. =, bf. -i ffamnvedträ av furu]. -skog s. 
fyrskåug in. [furuskog]. -slana s. fyrslanå f. 
bf. -u, pl. -år [furuspjäla, -ribba]. -spån s. fyr- 

spån m., bf. -'n, pl. -ar [takspån av furu]. 
Gränspån'n sprickar ällar rimnar fortarä än 
fyrspån'n JK. -stock s. fyrstuck m., bf. -än, pl. 
-ar. Da sagdäs [sågades] ä tjugå varpår trodar 
u a tölt fyrstuckar till bredar u plankår JK. 
-stumle s. fyrstumblä, -stumbäl m., bf. -bin, pl. 
fyrstumblar [furustubbe]. Vör brautar fyr-
stumblar ner i Storhagar, u di gar int fö let 
upp, ska(ll) ja sägä JK. Gränstumblar jär int 
hältn så galnä sum nöi' [nya] tällstumblar äl-
lar fyrstumblar JK. Vör fick nuck upp än 
fämtn säkstn styckän läikväl, sumt faitvid-
stumblar u sumt blasnä [kullblåsta] fyrsttun-
blar JK. -stör s. fyrstaur [furustör]. -torra s. 
fyrtårrå f., bf. -u, pl. -år [torr tall, som står på 
rot]. -troder s. fyrtråudar n. (o. koll.), bf. 
-tråudrä [gärdslestänger av furu]. -trä s. fyrträi 
[furuträ]. Fyrträi jä(r) bra ti blaigrä yksskafti 
me JK. Pinnträi, de skudd var fyrträi, int för 
fatt Ifatt] u int för blatt [löst], äutn gammält 
kännut fkämigt], sum di har nytt ti skopinnår 
JK. -ved s. fyrvi.d m., bf. -n, 'furuved'. Ja har 
hugg' .. någlä qagstuckar till u så n säks sjau 
kastar fyrvid JK. Urnkring 30 kr. (famnen] för 
fyrvidn u umkring 40 kr. för lauvidn JK. 

före prep. o. adv. fo'rä, fo'r [ap.], föirä, förrä 
'[?]. L prep. 1) Com ställning el. läge vid el. in-
till; framför, jfr för prep. 1:1]. Kast för (-.) 
nauti än tutt halm MK. Gav si för (-.) sjöän 
MK. U slo så än bit runt umkring si, mäns de 
andrä, sum var för n Iföra honom] slo si äi 
OL. Ainäsbastn vill pas si {trasa sig] för yks-
äggi JK. Draiv all fisk för si JK. Än häst, sum 
jär galn ti flaugä [flöja] 	jär de int så gutt ti 
töin' [gärdsla] förä JK(U). Raidskapi, sum di 
drägar förä JK. Sletar ståltrad vill int kräki 
gänn' ga förä [gå innanför, hålla sig inom] 
JK(U). Ha had så mik gäiskaräi [skrock] si 
förä JK. De jär väl int någ hinder förä JK. 2) 
1= för prep. 1:4]. Värt-  har ja int vart äut förä 
i min täid JK. 3)[= för prep. 1:6]. Ja jär räd-
dar förä, att L. jär yvaväntnäs pa mi JK. 
Kvinnfålki jär börr [bara] rädd förä, att ja 
skall bläi mair sjaukar JK. 4) Ned ord sam 
angiver tidpunkt]. Än åt [8] fjortn dagar för' 
Mickeli JK. Sundagän för jaul JK. De var för 
mäin dagar OL. Föir' kräigä JK. 5) [=- för 
prep. 1:14]. Än hail hopän far n betal u gi pän-
ningar äut förä, sum aldri däugar till a grand 
JK. Skaplit präis fick ja de förä, sått de var n 
bra affär JK. Åt kronår, de far n n kast vid 
förä JK. Ja sändar fämtn kronår ti kaup 
brämtväin förä JK. Di far fö läit förä, de di 
har ti sälä JK. 6) 	för prep. 1:15]. 01 Jansn 
kallar n si nå förä JK. Jangos [jämgods] .. 
um ja så qkall kall de förä JK. Gärd ällar 
bärm .. de finns ännu daim, sum kallar jästn 
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så förä OL. Kafteii tyckt ja, de var en, sum 
titlerd n förä JK. Dräng räcknäd n si int rik-
tut förä, förr n blai attn ar JK(U). 7) l= för 
prep. 1:16; vad före]. Ja kan int bigräip, va K. 
har gärt så gal mot mi förä OL. Va kummar 
gaitnar [getterna] rännäs så. oskaplit mik förä 

va jä di rädd' förä? JK. Fålki frå' gd nä, va 
a hadd så bråttum förä OL. 8) '[= för prep. 
I:17). Män så jär de ännu en sak till, sum vör 
behövar storlit fagavädar förä, u de jär saningi 
JK. Jå, de tackäd di förä JK. Sum di jär mik 
glad' u tacicsamm' förä JK. 9) [= för prep. 
1:20]. Dän sum än had tyck' förä JK(U). Mylå 

jaulöl, de fick vör så mik vör had lust förä 
JK. 10) ,[= för prep. I:21]. De var int ti bid 
förä, äutn ja skudd pråmt sätt mi bäi me' JK. 
IL adv. 1) fråga om plats el. läge]. Sin i åk-
tobar u novämbar var de nuck strärruning förä 
ällar ti fas, män.. JK. Um vällaikän jä tjänli, 

de jä någ fisk förä JK. Kårtarä sladdar .. 
har n börr ätt par förä JK(U). Vör .. har ätt 
par dragrar förä grösken] JK. Läit snåi de 
smältar ja int av, sägd ja, äutn stäutar för u så 
gi mi iväg JK. De tyckäs sum a (fylu) int jär 
mik ostöirdu u gall ti tämä . . värst jär ä ti fa . 
förä u fa de i gang JK. Kistu var int någ lås 
förä JK. De var nå förä pa retn [rätten] MK. 
Flair viktuä frågår, sum var föirä JK. Blant 
andrä frågår sum va(r) för' pa stämmu JK. 
De star så mik ovädarsolar bad för' u ättar soli 
OL. 2) [i fr. om fortskridande, rörelse; främst, 
i täten]. Hald förä, hålla i förväg MK. Så att 
russi far dräg lik[t] si, så. att int dain jär för 
dannä JK. Bräudgummän .. han gick förä u 
så luckäd bänkluku upp JK. Ja kård för' me 
stäutar u far ättar JK. Sårk, sum gav si i väg, 
iblant för' u iblant ättar OL. Da lagd n så, att 

kåm för' haim JK(U). Jfr förast a. superi. 
samt bak-före, hålla, komma, plöja, slå, sätta 
o. taga (sig) före. -bud s. fo•rbu•d 	'ngt s. 
kommer i förväg'. När n kåirar pa vägän, u så 
russi fröisar [frustar] .. a gutt förbud ti var 
välkumnä OL. -bära v. fo•rbjä•rä. De far n 
da bid n um va än vill, så skall han alltut ha 
någ ti förbjärä OL. -bärning s. f.pl. forbjär-
ningar [förevändningar]. -drag s. fo•rdra.g, 
krredra• g n. Ja hård a fördrag än gang JK. 
-falla v. fo•rfall [ap.], pr. fo•rfallar, fer'falla 
[vanl. refl.] L. skall int tro, att ja tyckar, att de 
förfallar si tråkut till skriv för mi JK. De för- 
falla 	- si trolit MK. En sak sum har för- 
fall si läit unda(r)lit för mi JK. De fö'falla si 
mästn otrolit ti bjär ihop så oskaplit mik gra-
stain JK. -hålla v. forhaldä, -hold :NIA, 1). pf. 
-haldn {framhålla, göra ngn uppmärksam på 
(ngt olämpligt)]. Ja har söikt u förhald nä (el. 
n) de mang gangar, män de gär int a si {lönar 

sig ej] OL. Han har nuck blitt förhaldn de 
någrä gangar de därä OL. -komma v. förkum-
mä OL. -lägga v. ipf. firrläggäd [ålägga]. Da 
förläggäd n smidn än täu träi ting, stim smidn 
skudd gär till vissar dag JK. -läsa v. fo•rlä's 
[ap.], P•Pf.  n. focrlä•st, pl. -ä. Han skall förläs' 
um jårdbräuk JK. Handlingar blai förlästä 
MK. -läsare s. fo•rlä•sarä m. -läsning s. f. bf. 
fo•rlä•sniygi, pl. -ar. De jälpar int mik ti prat 

hald lang förläsningar för fållc JK. 	s. 
formål n. A fast förmål pa buttnän, såsum 
än stam n JK. Han haldar bakstammän yvar nå-
gät visst förmål pa landä JK. 

fören a. fåirn, f. -i, n. -ä, pl. fåirnä, 'lös, svamp-
aktig och halvrutten, om träd, rovor o.d.' Dän 
talln han var fåirn, u de jär så mik fåirknag-
gar [-kvistar] äi än u JK. Iss gräni jär läit raud 

fåiri JK. De roll [rovan], ha var så fåiri, di 
jär fåirnä allihop, tror ja JK. De jär fåirä i 
känn'n {det är halvruttet i kärnan (om virke)] 
JK(U). Se för-knagge etc. 

förening s. föreniyg m., bf. -ygän (?), :[-yän]. 
Så fick än fäir fäm böindar mässi u di slcrivd 
undar pa någ slags förening JK. Daim sum hit 
vill ha säin kräk in i föreningän, så kan di slipp 
föstas JK. 

före-skriva v. fö•rskri'v [ap.], p. pf. fo-rskri•vän. 
Ja bihövar int förskriv mästarn, lains [hur] 
ban skall gärä OL. -slå v. fo•rsla*, fösla -, pr. 
fO'rsla.r, ipf. ferrslåu. Söik försla nå' gän, stim 
kan ha de bifattningi OL. Da förslar han nå-
gän annar JK. Prästn förslo, att vör skudd ga 
kring me listår JK. -stå v. forrsta• , pr. -star 

ipf. -ståu. Han däugar int första älla svar 
för någ häusald JK. Vör har n langar mörkar 
täid sum förstar JK. -ställa v. föställä, förställ 

	

förställ 	[ap.]: pr. fO•rställar 	fö- 
ställa 	-, 	 fo•rställd, sup. fo•rställt. De 
kan ingän förställ 	si, va de värkar JK. Ja 
sag .. n träibild ner i ringkamman, sum skudd 
föställ n ängäl JK. De vill läikväl ja ir förställ — 
[förehålla?] andrä mänskår MK. När ja skri-
var, så förställar ja mi, sum um ja talar me L. 
JK. Da förställd ja n änd', att de var synd till 
så gärä OL. -tag s. fprreta•g, fO•rta.g n., bf. 
ffrräta•gä, fö•rta•gä. De jär a förtag, sum kus-
tar olycklit mik pänningar (mejeriet) JK. Så 
mang . . sum var imot förätagä JK. -tag-
samplet s. fo•rta•gsamhait. -träde s. fo•rträ•dä, 
fo•rträ'd {ap]. Um de var n sårkvalp . u han 
var släkt, så had han förträd för de andrä OL. 
-visa v. förväisä, -väis [ap.] JK, pass. -väisäs, p. 
pf. pl. --väistä. En akt igän [kvar] ti förväisä 
JK. Förväis bildar JK. De jär bär [bara] ti 
förväisä 	lains de skall varä MK. Lau- 
boar .. ner di bläi förväistä [på fotografier] 
OL. 
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förfall s. förfall,. föfall. Så langt har n dail fålk 
kumm.' pa fö(r)fall JK. Lag' föfall OL. -falla 
v. förfallä, föfallä, pr. förf allar, p. pf. f. förtal-
ii, n. förfallä JK, förfall [ap.], pl. förfallnä. 1) 
[fördärvas, falla sönder]. Någ vart av doning-
ar behövar säis ättar u lagäs upp, um de int 
skall föfallä u bläi åidä JK. Däiki {dikena] för-
kilar MK. Nabbu fett fiskeläge] sag åidsli u 
förfalli äut JK. Sätt någ blånimår pa a gam-
mäl förfalli grav JK. Alltut så jär någ förfall' 
u åid' i prästgardn u skolu u körku JK. Häu-
sar jär gamblä u förfallnä JK. 2) [upphöra att 
gälla, utlöpa, förfalla till. betalning]. Så var 
frågu därme förfalli JK. Han (väksln) förfal-
lar dän 14ndä JK. -fara v. förfarä, pass. -äs 
[flytta på, förskjuta]. Förfarä längar äut at 
ändn el. inundar. De skall f - s me stängar ät-
tar si, d.v.s. flytta spakarna längre under efter 
hand s. man lyfter upp MK. -faslig a. förfa'sli, 
n. -lit [ryslig, hemsk]. I skäumningi gynt ä 
bliksträ u tornä u rängnä så förfaslit igän JK. 
-fatta v. för-, föfattä JK, p.pf.f. författi, pl. 
-nä. [Bok] .. sum jär författi av.. JK. -fattare 
s. förf attarä, pl. författrar JK. 

för-flis s. f. bf. fo•rfläisi, förrfläisi JK; OL [den 
sten som begränsar spiselöppningen upptill o. 
vilar på "stå'ndstenarna"]. Förrfläisi me arstal 
'årtal] äi JK. Gröitvindn han no [nådde] fran 
gålvä u upp ti förrfläisi OL. De var da int mik 
likt späis, för förrfläisi var avrimni u uppbränd 
OL. 

förflugen p.a. förflu•gän 'våldsam]. [I uttr.] än 
förflugän stånn. I torstäs blai de n förflugän 
stånn i nård nårrvästn, sått mästn ingän kund 
ga pa jårdi JK. -frysa v. p. pf. förfru•sn, pl. 
förfrusnä. Gubbän .. var ginumvatar u för-
frusn JK. 

för-fund s. fo'rfund 	'föraning, förvarning]. 
I ansäiändä pa någ slags förfund, älla va ja ska 
kall de förä, u sum töidäs pa isa olycldiä 
händls(ä)n .. så jär de än arbetskal, .. så 
hadd han hårt någ rop i Lausväiki, sånt jäm-
malit nödrop JK. 

förfång s. fö(r)favg 	n., 'förtret, förargelse'. 
Ja har aldri vart di ti någ förfang ällar gän di 
någ förfang OL. Gani kan bläi sksldrugnä 
de bräukar träff till .. när di kummar ti ligg i 
hop ällar kumm i någ ann förfang JK. Iss, de 
var a förarglit ård; de kå'm ja ret i förfang me 
ti fanågät äksämpäl till JK. 

för-fäder s. pl. fo'rfä'dar 	forfti'dar. Män 
så sägd int o "våra] förfädar u de gamblä um 
sakän JK. Ja u mäin förfädar har bot jär pa 
isa plassn i mang hundra ar JK. Hans förfädar 
känd ja just int till JK. 

förfära v. p. pf. föfli•rn, f. förfii•ri, föfti•ri, pl. 
förgi•rnä. Va i jissu nam, ja blai hail föfäm, 

va jä de fö människår MK. Va de var, så blai 
kvinnfålki förfämä WC. Ha blai så förfäri, så 
att a slo duri till u straik in igän JK. -färda v. 
förfäydä, -färd [ap.], ipf. förfä•rdädä, -fär-
däd, sup. förfä'rdä, föfeerdä, pass. förfkrdäs, 
p. pf. n. förfärd si, pl. förfä•rdnä, 'förfärdiga, 
tillverka'. U (n spissplog) jär int så let ti för- 
färdä JK. Hans mästavärk 	jär hans märk- 
böikar, sum än förfärdädä JK. De grindar har 
ja förfärdä MK. De ungdomar, sum har för-
färd ärportar JK(U). Ja had ynsk, att de had 
vart förfärd si a Digarråir av all grastain i o 
"vår] hagän u ängä JK. Oskar har vart duktur 
till förfärd fålk JK. A. har täu småttingar äut-
bains "oäkta], sum jär förfärdnä i Alskå JK. 
-färlig a. förfärlir JK, n. föfeerlit, pl. -/iä. Än 
förfärlir stårm JK. Da nä de var a sånt föfär-
lit ovädar JK. De stårmäd så föfärlit JK. Fö-
färliä plågår JK. -följa v. förfylgä, pr. -ar, ipf. 
föfylgäd JK, sup. förfylg [ap.]. Ärmnedrår [öd-
lor] .. um än slar ätta dum u int far läiv av 
dum, så förfylgar di fålk u passar pa ti kräup 
äi fålk JK. När ham liggar äi än busk' u hun- 
dar far upp än u än förfylgar spuni 	JK. 
Bosräkällingi [ett spöke] .. ha föfylgäd dum 
JK. Dän sårkstackln, dän har di nå förfylg hall 
vägän OL. -föta v. fö(r)föitä JK(U) [försko, 
sätta ny "fötling" (sko) på ett gammalt stövel-
skaft]. -giftig a. förgiftur, förgif tu, n. förgiftut 
"svår, elak]. Da had ja n sån förgiftur djävlur 
tannvärk, sått ä bön [bara] knäckäd i skalln 
pa mi JK. Än förrgiftu hokst' u snäuå hadd ja 
i början pa dann viku JK. -ganing s. se blod-
förgiftning. -giva v. förgi, p. pf. förgivän, f. -i, 
pl. förgiddä JK(U), förgidd [ap.], [förgifta]. Di 
had lag i årning giftuä svampar, sått vör blai 
sjauk u förgidd allihop JK. Storråttår, sum 
hadd blitt förgiddä JK(U). Han blai förgivän 
MK. -gjordad p.a. n. förgjordat, förrjåurdat 
HG [förskräckligt]. De var n förgjordat stor-
gapi sårk MK. [Nyare ord]. -glömma v. för-
glåimä, förglåim [ap.], pr. -ar, sup. föglåimt, 
p.pf. förglåimdar JK. Ja, ha kan aldri förglåim, 
va rolit de var, nä L. var jär JK. A kvarter 
brännväin fick di int förglåimä ti ta mässi JK. 
Matn bisto av. 	matsupän int ti förglåimä 
OL. Källingar atminstn förglåimd nuck aldri 
de raisu JK. Dän betöidliä stor ovädardagän 
skudd ja väl int ha förglåimt JK. Så fallar o 
"våra] tankar pa L., så att däriginum så bläir 
n int förglåimdar JK. -gripa v. förgräip 
sup. 	[Refl.] 1) Förgräip si (me), ta i för 
hårt. Han rna ick' ha förgräip' si pa de väisä 
MK. 2) 'göra en dålig handel'. 3) 'kommen-
dera galet (t.ex. om en officer) el. t.ex. börja en 
psalm galet' MK. -gruva v. refl. fögräu si, pr. 
förgräuar si, ipf. förgräuäd (si), [förfasa sig]. 
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Um än börr [bara] håirar taläs um va kle-
dar di hadd da framfö nå, da kan n ret fögräu 
si, att i kund begå si me så läitä JK. Måffar u 
mårmår di förgräuar si rakt yva de, att vör 
kan jet russkyt JK. Ja förgräuäd mi storlit, när 
ja fick håir .., att Är had flyttä JK. -gruvlig 
a. förgräuli, n. -lit, -gräuvlit 'gruvligt, för-
skräckligt]. :[Vanl. ss. adv.] De var förgräuli go 
lair i de gropi OL. De var förgräuli gutt präis 
de OL. De var förgräulit, va de tornäd u jung-
näd i neträs OL. Ja had a par bröidar, u di var 
så. förgräulit traugä, u daim blai n (prostn) 
laisn pa daim MK. -gråten p.a. förgra•tn, fö-
gra•tn. Ja sag Sk. var i körku i dag; han sag 
hall förgratn u föställdar äut JK. -gräva v. p. 
pf. n. förgrav si. De jär int förgrav si [utdikat] 
någä, äutn vattnä spraidar si ner i hagar MK. 
-gylla v. förgyllä, förgyll lap.1, pr. -ar, p. pf. 
förgyldar, n. fögyllt. 1) 'förgylla'. När soli kåm 
upp ör vattnkantn, sag skogän äut, sum um än 
var förgylldar JK. 2) l[refl.] 'göra sig bättre än 
man är'. Hokstn halda.r ännu bä.i, sått de har 
ja till förgyll mi me ällar äursäkt mi me JK. 
De jär ainkumt, att däu start u förgyllar di 
(OL)MK. -gå v. förga, ipf. -gick, sup. -gat. 
[Refl.] Förga si. Han förgick si me de; så har 

förgat si mang gangar MK. -gås v. förga's, 
föga's, sup. föga•ts, föga.s. Ont kräut förgas 
int let JK. De var mäurar, sum aldri had fög,as 
JK. -gättnigej s. förgä-t mi aj - 	förlät mi 
aj, förjätmiäi (Myosotis arvensis o. M. palust-
ris). Säi va där jär fullt a(v) förjätmiäi. Gi mi 
dän förjätmiäiän! MK. -göra v. förgärä, för-
gär [ap.], ipf. förgärd [ap.], sup. förgärt, fö-
gärt, p. pf. n. förgärt, pl. -gärdä, -gärd [ap.]. 
De jär ännu än mik gängsn tank' jär äutat 
att sumli fålk kan förgär kräk ällar gär kräk 
sjaukä, såsum skämm russ, u gär pa de väisä, 
att konar int kummar ti mjölkä ällar att de int 
bläir någ grädd pa mjölki ällar att n hit kan 
fa smör när n kännar [kärnar] u så. där JK. 
Att han hadd förgärt smidesu lässjan] me säin 
förbannadä trullkånstar, ättar sum än int kund 
fa hits pa janä JK. Kvinnfålki sär, att bani var 
sjauk' för dän skuld, att di var förgärdä, ällar 
någän hadd förgärt dum JK. Kan de årdi jär 
upp .. var ti någ nyttä . så. kund de var ro-
lit, varum int så. jär de int någ förgärt me de 
OL. 

för-hand s. ferrhatui. Mik de arbetä kummar ti 
ga till jär int gutt ti säg pa förhand JK. Um 
L. vait när n kummar, så kund de ha vart bra 
ti visst [veta] på förhand JK. Ja far pa för-
hand säg, att .. JK. I förhand, i förskott MK. 
-harvning s. Arrharvniyg. Nå harva n förä 
(förharvning), dvs. harvar på kortsidorna av 
en teg i rät vinkel mot längden. 

förhastning s. föhastniog [förhastande]. Förbas-
kat! atar igän gynt ja pa gal säidå .. de va 
börr [bara] föhastning JK. -haten p.a. förhatn 
[hatad, avskydd]. -hatlig a. n. föha•tlit. Någ 
var så ansäir di int russkyt förhatlit, såsum di 
gärd förr JK. -hinder s. förhindar n. All kväl-
dar, när ja int har förhindar, arbetar ja me 
L:s boki JK. Nå blai de förhindar igän: G.K. 
bad att vör skudd ga där upp u häls pa i dag, 

da far skrivningi varä JK. Så väid ä int bläir 
någ oförmodlit förhindar me vällaikän, så tror 
ja, att allt arbetä pa Baekän skall var klart i iss 
viku JK. -hoppning s. förhåppniog m. o. f., bf. 
-i, pl. -ar. När n hit far sa [så] auni u lairu i 
retn täid .. da har n int någ förhåppning ti fa 
någ ryg i flest' ar JK. De skudd var gutt, um 

[våra] förhåppningar vidd sia in JK. -hyra v. 
förhöirä, ipf. -äd JK, sup. förhöirt [fara på fis-
ke med en annan båt än den man själv har lott 
i]. Jär börr [bara] en av kamratar nerä u skall 
pa rak [drivfiske], så har han retuhait ti 
batn 	u ta täu styckän andrä mässi, u de 
täu 	haitar: att di har "förhöirt" me han JK. 
Um da en av kamratar, sum håirs till en bat, 
har gat ste u förhöirt me någän annar, ner 
da de andrä kumlar ner u di frågar n, um di 
ska gläid i fylg i nat, så. far di de svarä: Nai, 
de kan ja intä, för ja har allt förhöirt OL. Ja 
förhöiräd um kväldn i fylg me Bobar u K. 
Närstrum u rod äut um kväldn JK. -hålla v. 
förhaldä, -hold [ap.], pr. -an, -a, ipf. -äd, -hold 
[ap.], -halt, sup. -hold [ap.]. 1) [kvarhålla, un-
danhålla]. Vör har int så förhald de, äutn di 
har fat set läit var MK. 2) refl. Lains de riktut 
förhalda si, kan de hit äutraidäs äutn prussäss 
JK. Salcän föhalda si så me A., att kaln hännäs 
livar JK. Sjaukdomän förhaldäd si så, att n 
sullnädä pa braustä u magn u fick andtäppå 
JK. När di riktut fick kunt um lains sakän fö-
halt si, så .. JK. hit sägd spittaln för n, lains 
sjaukdomän had förhald si JK. -hållande s. 
förhållandä, förhållna n., pl. =. Ja hård pa n, 
att n visst raidå pa hall förhållandä JK. Sam' 
go' föhållndä radar uss imillum JK. Da sägd 
n fö källingi säin hall föhållndä JK. 

för-hänge s. fö•rhävgä. A skåp äi de rängi 
[vrå' n] sum hyllu me förhängä sto JK. 

förhärda v. p. pf. förhä•rdn, n. förhärdat [rspr.-
fonn]. Tälln ,[tallvirke] han jär förhärdn han 
[vresig?]. Förhärdat [förbaskat?]. -häva v. refl. 
förhäv' si: 1) 'lyfta för tunga bördor'. 2) 'vara 
högmodig'. -hör s. förhåir, föhåir n., bf. -ä. Di 
blai kallnä pa förhåir; ja, u så da bud ätta 
län.smann'n, u så hacl han da föhåir me J. JK. 
Jfr fast-förhör. -höra v. förhåirä, -håir [ap.], 
pr. -håirar. Prästn ska nå förhåir bani OL. 
-kasta v. förkastä, -kast [ap.], pr. -ar, -a, pass. 
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inf. o. pr. för-, fökastäs, p. pf. förkastn JK, f. 	De bräukar var tåpsar i förkläbandi JK. -klä- 
förkasti, n. fökastä, pl. för-, fökastnä. Jär n 	delstiom s. n. bf. förklä-, förkälstjånnä [hörn, 
gammäl täun &kin u skall töinäs um, så. för- 	snibb på förkläde]. När a [:jättekäringen] kåm 
kasta n int allt de gamblä värkä OL. De gam- 	däit ti Gålaräum, da släppt a dain förklästjån- 
blä staurar um di int .. jär lang' nuck, så för, 	nä JK. -kläde[tyg s. förklä-, förkältöig n., bf. -a. 
kastäs di OL. Int att ja hailt u hald förkastar för-knagge s. fairknaggä m., pl. -ar "ruttna kvis- 
prästas u bäiblns lerå JK. Kanhänd att ä bläir 	tar inuti träd el. bräder]. Gamblä björkar bräu- 

kar va(r) rutnä knaggar inn' i buln allar stue-
kar, sum int söks äutpa, u di kalläs för fåir-
knaggar JK. De fåirknaggar, di söindäs int, 
förr n fyst' bred' var fransagä OL. Rutnä plan-
kår me fåirknaggar äi MK. Nå har vör stäi-
pår Dona grenar] ällar fåirknaggar ti brännä 
MK. Tåilu [spilkråkan] kan pick hul i tallar u 
gränar, um de finns någän fåirknagg' äi dum 

någ av bänkar me, sum bläir fökastä JK. Gam- 
blä gantjanar [garntelnar] sum 	jär fökastnä 
JK. -kastlig a. n. förkastat. De gamblä sättä 
var int alls förkastlit JK. -klara v. fökla•rä, 
för-, föklar [ap.], pr. fökla•rar, ipf. förklaräd, 
fökla•rd, p. p. f. förkla•ri. 1) [utreda, tydliggö-
ra]. Ja ska föklar, i va orsak ju hugga skogän 
av JK. Va för de int jär så nå, de skall ja 
straks föklarä JK. Nå. frågd ja mor i jåns, va 	JK. Jfr fören a. 
ull-aku var, u da föklard ha de fö mi JK. 2) förlmeken p.a. förkni•kän, n. -ä [försvagad, för- 
re& 'uttala sig, avgiva yttrande]. Närkar har 	krympt, klen]. Han blai hail förknikän av 
fat o [vårt] klagomål ti förklar si yvar JK. Ja 
förklaräd mi int väidarä da, va de var för åsik-
tar JK. 3) [utlägga (bibeltext), förkunna ordet]. 
I dag ha ja vart i körkå u hårt prästn föklar 
yvar täksti 	sum handlar um yttäst domän 
JK. Nå jär han präst u förklarar JK. De var 
än gubb, sum hait 01 Jansn, sum gick kring 
jär i soblar för umkring än fämti säksti ar 
sinä u förklaräd i stäuår um kväldar JK. För-
modliän förklaräd n um fråssaräi JK. -klaring 
s. förkla•riog, förkla•rniog f., bf. -i, pl. -ar. 1) 
[upplysning, beskrivning]. Vör betraktäd bildn 
allihop, u mor fick förklaming pa va de main-
däs me .. JK. Nå har ja rit äut vägän sum 
ja nå väidarä skall skriv förklaming um JK. 
De har vart orolit i byggningän um netnar, 
män nå. har de blitt förklarning pa gåtu JK. 
2) [bibelförklaring, religiös förkunnelse]. Mor 
u A. jä upp i skolu pa föklaming i kväld, de 
jä n K., sum skudd föklar där JK. Nå i täu 
kväldar ha ja vart äut' i Närs körkå pa föklar-
ning, för de ha vart så mik prästar i Närs 
prästgard nå n par dagar JK. Nå. rännar käl-
lingar, sum di kund ha äld i rövi um sunda-
gar u håirar pa hans förklamingar JK. 

för-kläde s. förkäl •.• - n., bf. förklä, pl. förkäl, 
bf. förkli. Källingi mäin, sum nå sitar.. u söir 
nöjt förkäl JK. Förkäl, de skudd n aldri ha, 
när n räkar [räfsar], för de siar si kring räiv-
skaftä MK. U så lättar a '[ion] sårkän fa säi, 
va ha gar u bjärar pa i förklä JK. När han bi-
gravdäs för 4 år sinä, da had vör ännu stor väit 
dokar u slet väit förkäl MK. Förkäl nyttar fö 
de mäst hantvärkrar, såsum: snickrar .. För-
klä jär av tjåckt starkt töig så sum av bulldan 
JK. Jfr kattuns-förkläde. -klädeiband s. förklä-, 
förkälband n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. När a f:jät-
tekäringen] kåm däit, sum Digarråir liggar, da 
brast förkläbandi av, u därav blai de rått-i JK. 

sjaukdomän MK. Bana jä förkmkä MK. 
-knusa v. p. pf. förknäusn, -knäustar, 'grund-
stukad'. -knäppa v. refl. förknäpp' si, 'ta i för 
hårt'. -krympt p.a. förkrympt. Ha [hon] jä rakt 
förkrympt MK. -kunna v. förkunnä. Di var så 
latä, att di int äidäs ga upp i skolu u håir va 
S. had ti förkunnä JK. -kväva v. förkvä-v 
[ap.], sup. fö(r)kvävä JK. Vör jär rädd för att 
snåiän kummar fl förkväv alltihop [på sädes-
åkrarna] JK. Hästhobladar har fö(r)kvävä u 
tat bårt klövan på hail stor styckar JK. -kyla 
v. förköilä, förköil, fököil [ap.], ipf. förköildä, 
-köild [ap.], sup. förköil [ap.], -köilt, p. pf. för-
köiltar, för-, fököildar, f. förköilt, -köild, pl. 
förköildä, fököild 	(Refl.) Ja var mäst 
räddar för att L. skudd förköil si pa tågä JK. 
De jä snällt [fort] tå fököil si, när n arbetar si 
varmar u svaitn, u så n da skall var i stillhait 
JK. Ja förköild mi a nat, när ja var äut pa 
tåskän JK. Ja har förmodliän förköilt mi i hitn 
JK. Aldri hårdäs de av förr, att någän blai fö-
köildar u sjaukar, um än aldri var äut äi sånt 
stort ovädar, fastn int had mair n hältn så mik 
kledar pa si JK. Jfr genom-förkyld. -kylning s. 
för-, fököilniyg f. Förmodliän så var de någ has-
tu förköilning, såm ja blai åidn me JK. -köra 
v. förkåirä, p. pf. f. förkåird 'köra fördärvad]. 
Ha (män) jär förkåird MK. -lag s. fö(r)lag, f ö-
lag JK n., pl. -ar [förråd, lager]. Ja har alltut 
någlä styckän pa fölag av dän där sårtns kro-
kar JK. Kardmakrar had fö de mäst pa fö-
lag [:kardor] JK. U för da ha pa fö(r)lag, så 
sambläd di ihop björklau JK. De skall  släik' 
förlagar till MK. -lama v. pass. pr. föria•mäs, 
p. pf. förla•män, f. De säidu ha blai såsum 
förlami MK. -lasta pr. förlasta JK, ipf. för-
lastäd, sup. fölast JK ![taga för stor last]. (Raft.) 
Dräg' [dra gamen] så fort n kan, sått n int fö-
lasta si JK. Di förlastäd si pa strämming, sått 
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i sank JK. -legad p.a. n. förligä 	-. Gam- 
mält u f. MK. -liden p.a. fö(r)li•dn, f. -li•di, 
best. -li•dnä, pl. för-, föli•dnä. Summan jär 
fö(r)lidn u haustn jär kummän JK. Vaitn [ve-
tet] gynnar nå kumm upp, män de jär da ing-
än täid förlidn me ännu JK. Ja, iss viku jär 
snart förlidi, u isa mån'n me, guskillå! JK. Dän 
förlidnä gamblarä täidn OL. -bra v. för-, fö-
låurä, förlåur, fölåur I[aA], pr. fö(r)Murar, -ra, 
ipf. for-, fölåurdä, för-, fölåurd [ap.], förlåurä-
dä, -äd, sup. förlciurä, fö(r)låur lap.], p. pf. n. 
förlorä JK, pl. fö(r)lornä JK. 1) [mista]. Ja 
har vart me um u förlor näi gan [fiskegarn] 
av raki JK. Närkar hadd u fö(r)lor gan sum-
liä JK. Vör var ret laisnä yva koi, fö de sag 
riktut äut, sum vö(r) skudd fölor na JK. Bär 
[bara] n int fölomr viln u tulmodä JK. Han 
förloräd säin hustru MK. Ja förlord vägän 
mang otli gangar JK. Ja förlorad väl än åt näi 
tunnår vaitä föräutn rygän OL. Hattn ha ja 
fölorä JK. I längdi fö(r)lora n pa de (ti säl 
kräki livnäs) läikväl JK. När de kummar för 
mik vetå [väta], att sedi bläir sprungi [grodd], 
da jär de förlorä JK. Allt haustsedä, sum snåi- 
än liggar yvar 	jär förlorä JK. 2) fbli över- 
vunnen, besegrad]. När 5 par vinnar mot fäi-
rä, da bräukäd de haitä: de jär in.gu  skam ti 
förlorä JK(U). När vörr vågäd drängar imot si 
u imot gubbar .. da var ä, sum än gubb säg-
dä: ingän vidd tapp u ingän vidd förlorä 
JK(U). Sin [sedan] försöikt Kaupräkalar 
stämm Hallbjännkalar ti tingä u vidd ha tiba-
kas släkdöiän, män Kaupräkalar förlordä u 
Hallbjännä fick behald döiän JK. 3) [lida 
skeppsbrott, drunkna]. De andrä fölordä u fick 
bärt u blått bärg läivä u fick aldri så mik sum 
än splint av allt sitt stranddont JK. Daim sum 
förlord ällar umkåm älla drunknäd i välld, gär-
däs de tacksajälsä för i dag JK. Di had drunk-
nä ällar förlorä klucku hall älvå pa nati, u da 
var de väldur stårm u mörkt. Di fick int igän 
batn ällar kalar, förrn dann dagän ättar de nati, 
sum di förlordä JK. Vädrä var nårdaust de 
nati, sum dän batn förlorädä JK. Ja minns int, 
um de var täu ällar träi sjömännar, sum för-
lord undar strandningi JK. 

förlova v. refl. förlieg si, ipf. förlu•gd si, p. pf. 
förlu•gän, bf. -i, pl. -nä. När n skall ste u för-
lug si, jär de int bra ti ha någå källing i fylg 
mässi JK. U så kaupt n da gavår u förlugd si 
me na JK. Ha jär nå förlugi ha JK. Män int 
gick di så läng förlugnä förr sum nå JK(U). 
-lovning s. förlu•gniyg f., bf. -i. Förr i värdn 
to drängän gavår haim till si, till däss förlug-
ningi skudd varä, u de var alltut kvinnmässå 
[kyndelsmässa], sum gavgivningi u förlugningi 
skudd varä . u da gick far u sun i fylg ti päi- 

förlöpare 

kus haim um laudäskväldn me gavår, u när da 
drängän gav gavår, da skudd förlugningi ske 
me de samä, u förlugningi gick till pa de väi-
sä: de fick ingän var innä mair n drängäns far 
u päikus far u så en kal till, u så to da dräng-
än u päiku vara.ndrä i handi, u så slo di da 
pa-  all träi, u någän av daim sum slo pa', sägd 
alltut någlä ård, såsum ynskt dum lyckå u 
framgang JK. Var de så .. att förlugningi blai 
brauti, så. skudd gavår gis tibakas pa ymsnä 
håll JK(U). -lovningsiring s. förlugningsring 
JK(U) m., bf. -än. Förlugningsringän var el. 
jär läit mindar i värdä än väigslringän JK. -last 
s. förlust, fölust m. Um tårkän haldar pa än åt 
dagar till, så gar vör i stor förlust me gröidn i 
ar u JK. Vör fick än stor fölust pa halm u än-
nu mair pa kånn JK. Än dail gär n jäldä för-
lust JK. De var än förlust pa än tält fämtn 
kronår för uss JK. -lusta v. refl. förlust si. 
Laup äutä såsum för ro skuld u förlust si pa 
hälgdagar ällar sundagar JK. -låta v. förlåtä, 
föder!' [ap.], p. pf. f. fölå•ti, pl. förlå•tnä. När 
n had fat syndi fölåti JK. Da fick di säin syn-
dar förlåtnä JK. -Iåtelse s. förlertälsä, förlållsä 
[ml Ha matt bid um förlåtlsä, att ha så had 
sägt JK. -låten p.a. f. förlerti [nöjd]. De jär ha 
läik förlåti um de' = läik nåigd um räka lå-
ten"] MK. -låtlig a. n. förlå•tlit. De jär förlåt-
lit JK. -lägen a. förlä•gän. [Han] sag hail för-
lägän äut JK. -lägga v. förläggä, sup. föläkt 

Ja hadd hanunan, nä ja laitäd ätta tangi, 
u nå ha ja fölägt han MK. 

förläggar-sked s. förläggarskaid - 	f., pl. 
-ar [soppslev]. Pa bod sto de puns-skålar me 
äis äi u förläggarskaidar äi u glas kring JK. 

förlänga v. förlängä, föläyg [ap.], p.pf. förläng-
dar, -längän MK. Um a [hon] int kund fa fö-
läng kuntrakti än täi ar till JK. -längsläder s. 
fö(r)läyslä•dar (skom.). -löpa v. förlaupä, sup. 
fölaup [ap.], fö(r)ltep [ap.], p. pf. förlu•pän. 
1) (refl.) [löpa ut, avtaga] "end. om  havet, när 
det lägger sig". De kan u• var ret lungt, u dy-
ningän älla sjöiän kan laup ret haugar läik-
väl ..; da sär n: sjöiän älla dyningän har int 
fölaup si älla lägt si älla gat äut ännu, när n 
ännu laupar ätta. stårm (fö(r)lup si, sä de gam-
blä) JK. 2) [föl-lida, förflyta (om tid)]. Ja jär 
int yvaväntnäs ännu, för de jär int någän täid 
förlupän JK. hit att ä jär någän täid fölupän 
ännu ti bläi summar el. ladi JK. 

för-löpare s. m. bf. fo•rlaupan 'det första gar-
net [av garn-räckan], som kastas ut' [vid 
"vrak"-fiske]. Stäutn älla förlaupan, de ganä, 
sum än sättar fyst äut, när n sättar pa rak JK. 
Ja, u så talt n da um a lang raväinå, va mang 
stor laks di hal hatt pa de-  ganä u de • ganä u 
pa förlaupan JK. Bussboar kallar förlaupan 
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förnäm 

för "svisslan"; de jär de sämst ganä sum di 
har; de sättäs fyst MK. -löparlklubba s. för- 
lauparklåbbå 	f., bf. -u [första klub- 
ban på förlöparn]. Ändklåbbår skall de alltut 
varä till förlauparklåbbå (intä hank-klåbbå ..) 
MK. 

för-man s. fo'rman m., bf. -mann'n. 1) [före-
trädare, föregångare]. Där flest bod än part, 
sum hait Las Jakupsn, u hans förman 
(= bondn föräut) 01 Kristnsän JK. Hans för-
man, sum ännu livar, hakar Engstrum JK. 2) 
'ledare, den s. går i spetsen]. Förman pa slet-
kalgildar "slåttergillen] JK. De var aindäst för-
mann'n, sum had en dalar mair JK. De ansags 
sum än haidar ti var förman JK(U). Pa var 
säidå sägd si själft, att di skudd ha sin förman, 
en sum slo förä, sum de hait OL. Bäst ä var, 
så gav förmarufn si av me sigd' u örv', u da 
vanktäs de gi si av i täur u årning OL. Föräut 
had n da fat lug pa n förman el. byggmästarä, 
u han skudd var me, när skogän [byggnads-
timret] skudd huggäs äut JK. 

förmana v. förmanä, föma.n [ap.] JK(U), ipf. 
förma•nt, förmanäd, fömanäd JK. Föman' u 
präddäik för dum JK. Så förmant ja da gub-
bän, att n skudd hald si i vänmän i sängi JK. 
-maning s. pl. förma•niogar. Tråss all förma-
ningar u varningar .. JK. -mena v. sup. o. p. 
pf. n. förmaint [neka]. De jär ingän, sum har 
förmaint di ti ga ste [åstad) OL. De jär int 
förmaint för någän OL. 

för-middag s. förmiddag m., bf. fo'rmidda•gän, 
pl. förmiddagar 	-‘ -. I fredäs pa förmid- 
dagän var de snåikastning, u da var ja me där, 
u pa ättanniddagän i skogän JK. -middags adv. 
fö•rmiddäs. Tack för i förmiddäs JK. -mid-
dagsstund s. förmiddässtund JK(U). -midnatt 
s. f. bf. fo•rmina•ti 	{natten före id. 12]. 
Di sär så, att svämn'n pa fönninati ska var 
bättar än svämn'n pa ättaminati MK. 

förmoda v. förmåudä, förmåud [ap.], pr. -ar, 
förmåudar. Vör skall änd' förmod', att iss' 
kyldi skall ga yvar snart JK. -modlig a. se o-
förmodlig. -modligen adv. för-, fömåudliän. 
Di trod' fö(r)modliän, att ja sivdä JK. De var 
en bäi B. i Lau, sum var fatti fömodliän, u 
hadd slakt a russ JK. 

för-myndare s. förmyndarä 	m. Ja jär 
förmyndarä för sårkän hännäs JK. Bondn jär 
sin aigän härrä u fräi kal u star int just präs-
säis undar någän förmyndarä JK. -myndarskap 
s. förmynda(r)ska'p 	n., bf. -ä. Ja har 
träi förmyndarskap JK. -mynderi s. förmyn- 
daräi 	[f07-] 	- "förmyndarskap]. 

förmå v. förmå., pr. förm&r, ipf. -mci•d [ap.], 
sup. -mål, pass. -mås, fömds JK. Ha [hon] 
förmåd' int längar MK. Ja jär mik laisn yvar 

de, att kaln int kund förmås ti betalä JK. 
-Inåga s. förmå'gå f., bf. -u. Ja för min dail 
vill gär så mik, sum äi mäin förmågå star JK. 
Ja har tänkt, så väid förmågu kan sträck' si, 
fa vänd upp ällar ådlä upp än fäir fäni tunn-
land JK. 

för-mån s. 1) fOrmun m., bf. f(rrmunn'n, fo'r-
mundn, 'försprång'. Däu had' så langar för-
mun, så däu skud' väl vinnä MK. Fönnunn'n 
bräukar var draugar MK. 2) för-, fO•rmern 

m., pl. förmå'nar. Än go fördail ällar 
förmån JK. 

förmäten a. förmä'tn, fömätn, pl. förmä•tnä. 
Förmätn ti tal' var n me', tyckt måffar, för 
han had sägt en gang, läit förr'n drunknädä, 
att de fick blas' så mik' de vidd', så kund n 
bega si me n träironing i austasjöän JK. -mö-
gen a. förmö'gän, pl. förmö•gnä, förmöignä. 
Jär drängän förmögän ällar räikar, så kaupar 
han än hail hopar till, såsum sjal u klän-
ningar... JK. Räik' u förmöignä JK. Jfr o-
förmögen. 

för-mös s. fOrmaus f., 'förkläde'. -namn s. fo•r-
namn. Jfr kristendoms-namn. 

förneka v. förn:aikä, -naik lap.], pr. -ar, sup. 
-naikt, pass. -naikäs. Ja vill int förnaik de, att 
de finns uppriktuä fålk .. i dän vägän JK. De 
har ja aldri förnaikt JK. -nimma v. fönimm 
[ap.], pr. förnimmar, ipf. förnamm, pass. 
-nimmäs. Ja kan förnimm de MK. När ja fö-
nimmar de, att Er jär sån' gild' sårkar mot mi, 
så.. MK. Di förnamm, att han blai aumar 
[ond] pa dum MK. Läktån, han skall ti lau-
boar, ma förnimmäs MK. 

förning (färjning) s. fyrning f., bf. -i {att göra 
plogfåror, se föra v. 2). Han gar ut sar ättar 
fyrningi MK. 

förnuft s. fönuft n. -nya v. förnöjä (OL)MK, 
pass. förnöiäs. Durar jä så gamblä u otetä, 
di skudd fömöiäs, män de bläir int någ av 
MK. 

för-näbba s. f.pl. fornäbbår, a par päikår, sum 
gick för bräudpäikår MK. 

förnäm a. förnä•mar, n. -nä•mt, superl. (best.) 
förnä•mstä, -nä•mst, fönä•mst 	f. (de) 
förnämstå.1) [fin, tillgjord, särsk. i språket]. 
Upplänningar [folk från socknar uppe i lan-
det] .. blandar svänsku u gottlänsku, ällar de 
skall haitäs, att i talar fö(r)nämt JK. "Vårlikt" 
far ja sägä för ti var lissum läit förnämar JK. 
"Bergspynt" — nai de låtar för mik förnämt 
u ståitar för mik pa svänsku för ti var strand-
språk JK. Antingän han vidd skriv flatt [bon-
demål] ällar förnämt, så gärd de de samä OL. 
2) (superl.) [främst, bäst]. Jaulgråitn jär ännu 
dän förnämstä JK. Janaikä [järn-eke], sum jä 
de fönlämstä, sum känn'n [kärnan] mästn 



förnöjd 	 230 
	 förrän 

aldri ruttnar JK Kalkstainstäunar, sum ännu 
jär de förnämst av all(ä) slags täunar JK. 
Föidå, häus u haim .. de jär a välsingnä varå 

de aldra fömämstå pa hall jårdi JK. -nöjd 
a. förniiigdar, pl. förnåigdä. Hundn sitar så 
förnå'igdar MK. All' tycktäs var glad u för-
nåigdä OL. Jfr o-fömöjd. 

för-omlfummel s. ferrumfummäl (skom.) [puts-
verktyg av järn för polering etc. av sulrand]. 
-omlputsare s. förumputsare (skom.), av hårt 
trä (att släta sulkanterna med). {Se ill.] -omliriss 
s. m. bf. förumtrissän (skom.) 'att forma upp 
rands-bendont förum'. 

för-orda v. fO•ret•rdä, ipf. ferrå•rdädä 
-äd, pass. pr. -äs. Humblälusärn förårdäd han, 
att vörr skudd ådlä JK. 

förordna v. föreerrzä, sup.= ; p. pf. förerrdnän, 
förå•rn. V. hadd da blitt förårn ti ta sakän um 
hand JK. -ordning s. förerrniug m., bf. -än, 
pl. -ar. Dän gamblä förårningän yvar fiskaräiä 
i ai JK. Lagar u förårningar JK. Jfr å-förord-
ning. -pläga v. förplä'g 	ipf. -äd, p. pf. 
pl. förplä•gnä. När vör da had fat förpläg uss 
me mat u starkvarår JK. Millartäid så för-
plägäd vör n me brännväin u fläsk.. u han åt 

drack OL. Jå de blai årdäntli aftå umkring 
klucku täi, tänkar ja, sum vör da hadd blitt 
grundlit förplägnä me bad mat u dryck u mus-
säik JK. -plägning s. förplä•gniyg. Så. skudd di 
ha förplägning me mat u kaffi JK. 

för-plöjning s. fo•rp/orgnivg f., bf. -i, 'plöjning 
på kortsidorna i rät vinkel mot längden'. Jär 
däiki så djaupä för änd, sått n int kan fa kräki 
så langt fram, sått plogän gar fram ti däiks-
kantn, så plöga n förä, u de furar bläir pa änd 
el. tvärs för de andrä furar, u haitar förplög-
ningi JK. Da gynna n me fikplögningi när de 
jär lik[t] si langt ifran däiki pa all fäir hålli 
JK. [Se ill.] 

förr adv. förr. 1) (om obest. tid(punkt) i det 
förflutna]. a) [fordom, i äldre tid]. Jamföirar 

nå mot förr, så tycks de i mang fall, att de 
jär sämmar nå än förr OL. Förr da gärd fålki 
arbet' själv' fö de mästä, män de jä int så nå 
JK. De jär int stort mair n hältn nå.. framför 
förr JK. b) [förut]. Va de int va gal' förr, så 
blai de da OL. Så to ja täidningar fram u läst 
iginum de, sum ja int had läst förr JK. De 
ankäd ja, att ja int had glid iland förr JK. Att 
de int har vart tråkut på någu säidå; armas 
had vör väl vart skild at langt förr OL. Där 
fick ja int vit a dugg mair n va ja visst' förr 
JK. Frå' gd någän än arbetskal ti sia, u han had 
lug [lovat] dän bondn förr, så hait ä gännä, 
de jär omöiglit OL. Så att kanhänd da um int 
förr ja far någ beskening JK. c) [Spec. uttr. 
(med tidsord)]. Förr i täidn; förr i gamblä 

täidn OL. Lains [hur] de gick till ti bid slet-
kalas förr i gamblarä täidn JK. Förr um dag- 
än, förrumdagän 	-, [häromdagen]. Sår- 
kar, di hittäd a däuraidar [duvbo] förrumdag-
än OL. Förrumdagän så gav ja mi i samtal me 
K.J. um de JK. Förrum kväldn [häromkväl-
len] knogäd ja ihop a par ark. Någ' ann' sum 
ja hård mor A. tal um förr um mårgn'n, när di 
sat bäi späisn u saumädä JK. Da förr um nati, 
när ja var äut u brandäd(ä), fick ja väl ål JK. 
Måffas pasjasar, sum han talt um förrum sun-
dagän JK. Förr um arä [häromåret] MK. 2) 
[med komparativ betydelse; tidigare, ju förr]. 
Förr di fick gynnä [börja], förr fick di släutä 
OL. 3) Iför att beteckna, att man föredrager 
ngt framför ngt annat; snarare, hellre, förr-än]. 
[Hellre än vi köper dyr säd] förr så slaktar 
vörr ner o kräk JK. Han nändäs in ta någ av 
säin pänningar ti kaup mat förä ... förr n han 
röird daim, förr svältäd n i hel JK. Förr så 
hadd di vitt [velat] vart föräutn sväinkyt, bär 
[bara] di had fat lug u bränt brännväin JK. Jfr 
förrän konj. -går adv. förrgår 	Vör var bäi 
sagi [sågen] i förrgår u fick skirt av där [sluta] 
JK. I går va de int ret så varmt sum i förrgår 
JK. Nati millum förrgår u går lämäd ä ner 
me snåi JK. I iss viku sum innvar har de 
rängnä va ivistn dag så ne sum pa i går u förr-
går JK. [Förr sade man:] i antidagän JK(U). I 
förrgårkvälls, i förrgår kvälls 	-. I förrgår- 
nat (i förrgerrna.t - -4, i förrgår na.t). F. han 
död visst i går ällar i förrgår nat JK. I förr-
gårnat älla fredäsnat had ä rängnä läitä JK. 
-kvälls adv. förrkvälls 	[förrgår kväll]. I 
förrkvälls tror ja de var, sum ja skrivdä, för i 
kvälls had ja täidningar ti läsä JK. De var i 
kvälls ällar förrkvälls, sum ja var laupnäs ner 
äi Lausböiän MK. Klucku gick läikgang i förr-
kvälls MK. -år s. förrar 4. -4 n., bf. förreerä, 
förra•rä JK (förfjol). Han jär föidar i förrar 
JK(U). I fjor da var ä a gutt ar da; i förrårä 
da var ä sänunar da OL. Såckabetår tillåtäd 
int såckafabbrikän uss ti fa ådlä någä vaskän 
i fjord ällar i ar, därförä att vörr int ådläd i 
förrar JK. Vör gym pa de i fjord förrar (byggä) 
[i fjol el. förfjol] JK. De var i fjord, ällar 
kansk de var i förr-ar, sum austsudaustn had 
blas än langar täid JK. -årsslinga s. f. bf. 
förrårsslingu [fiskegarn, bundet i förfjol]. Mäin 
de förrårsslingu ha har tat bra änd fran de ja 
gynt sätt nä OL. -än konj. förrn, törn. 1) [om 
tid: innan]. Nuck alltut hinnar vör ti Gardä, 
förrn rängnä kummar MK. De var yppalit ti 
rydd [röja] nå föräut, förrn iss snåiän kå' m, 
män nå jär ä otjänlit JK. De var ahl. snaikst 
[gnista], sum var så stäur, ha flaug änd äut 
mot häusi, förrn ha fallt ner pa jårdi, u så. lag 
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a ret läng, förrn a slucknädä OL. Förrn mor 
blai gift.., så var ha mik' bäi astu N:s u ar-
betädä JK. Troda(r)gränar spaiktäs .. förr n 
[förrän man] huggäd dum JK(U). Då kåm ja 
int halm förm klucku näi i kvälls JK. Ha kum-
mar väl int pa tågä förrn i mårrtäili OL. Va-
lains [huru] de nå. kan kum till ga, de vait ja 
nå ännu int förrn längar fram OL. 

förrig a. förri [förra, blott i uttr.] i förri viku 
förra veckan]. Vör har sat [sått] sumt i förri 

viku (viku för' issu) u sumt i iss viku JK. Läit 
äur [yrväder] hadd vör i förri viku ällar i 
gynningän pa dann viku JK. 

förråd s. förerd, föra'd n., bf. förå'dä, föra•dä, 
pl. föradar. Ja hundrä lass (stam) iblant, när 
de int finns någ gammalt pa föråd haimä JK. 
Nå jär föradä släut för mi ti tal um o [vårt] 
levarnä i jauldagar JK. Pärår [potatis] finns 
äutn kaupä av de gamblä förådä sin i fjord 
JK. Ja had storlit beho ti bygg um ganim' lädu 
u tråskhäusä i summar, män föradar [resurser-
na] sträckar si int så. langt JK. De kund var 
bra till ha a täidning till läs äi, män föradar 
sträckar si int så langt, att ja far rad till fa 
någu JK. Jfr kött-förråd. 

förrättning s. förättniyg f., bf. -i, pl. -ar [tjänste-
ärende]. Prästn var int haimä äutn var ste 
[borta] pa någ slags förättning JK. Jfr lands-
mätare-förrättning. -siman s. förättniysman 
m., pl. -männar. 

försagd a. försägdar, pl. försägd [ap.], [tveksam]. 
Att vör tyckt mik um söitsakar, sum vör nuck 
int var försägd pa dän täidn [som vi inte sade 
nej till?] JK. Han jär int försägdar pa de 
(t. ex. hjälpa) = gör det gärna MK. -samling 
s. m. bf. församliyän. Församlingän ällar sok-
näboar JK. -samlingslboe s. pl. församliygsbåu-
ar. De var n galn präst ti var strängar, tyckt 
någ var av församlingsboar JK. -se v. försäi, 
sup. förset, föse't, p. pf. fö(r)sedar. [Vanl.refl.] 
Var u en söikar ti försäi si av de nödvänduä, 
sum än int kan undvarä, nämliän mat u drickä 
JK. Nå ha strandbyggrar fö de mäst förset si 
me häusfiskän JK. -seen p.a. f. försäii, pl. fö-
säinä [blyg, försagd]. Så var L., G:s dotar, 
häldar int försäii pa till lag så att a fick slank 
bi säidu [sängkamrat] OL. Sumt jär lissum så-
sum fösäinä, att i int tråistar [törs], ällar va 
lains de jär JK. -segla v. fösi•glä, ipf. försigläd 
JK(U), [försegla (brev m. m.)]. Ja far bid' L. 
fösiglä älla tig me de ti ätta o [våra] dagar JK. 
Så raisäd Länsmann'n kring u försigläd bränn-
väinspannår JK. 

för-sening s. försäiniyg l[fO•r-1 	f., bf. -i. 
1) 'fästmöns första besök i fästmannens hem 
(efter förlovningen) för att se sig om; hon kom 
då med presenter ss. strumpor o. d. (han hade 

förut varit hos henne med sina presenter)'.Läit 
ättar päiku fick säin gavår i årning, sum ha 
skudd g,i drängän, da skudd de var försäining; 
... de var för de mäst i pinsthälgi, sum för-
säiningi var; ha gick till pa de väisä, att päiku 
gick till drängän um mårgnän, u så skudd da 
drängän ha gavår pa si i körkå, för di skudd 
ga i fylg i körku da, u de gavår, stim drängän 
fick, de var väst u halsdok u natkappå u 
hängslår u skörtå u strumpår u strumpband u 
gud vait va de var alltihop; u så ättar prek 
[predikan] var de kallas bäi drängäns haim, 
u de var alltut drängäns släktingar, sum da var 
biddä JK. 2) {när fästmön reste till fästman-
nens hem för att se huru hemmet såg ut]. När 
a päikå ällar n dräng skudd giftäs bårt 	, så 
raist päiku u hännäs far u mor u hännäs ne-
mästä släktingar däit ti drängäns haimä pa 
försäining JK(U). 

för-sigigå v. ffrrsiga*, ffr-siga*, pr. fO•rsiga.r. 
Därättar skudd jäsningi försiga OL. Skudd 
mänsku vit va sum försigar ätta n jär dödar 
JK. -siglkommen p.a. fOrsikummän -‘ 
MK, pl. krsikumnä. Täu a dum va så fösi-
kumnä, att. . JK. 

försiktig a. försiktur, -u, n. -ut. Ja håppäs . 
att ja snart bläir fullt fräiskar igän, män för-
siktu skall ja försöik u var' så gutt ja kan JK. 
Än skall var försiktu nuck, um än int skall fa 
hail kuddiljän [:ljuskronorna i kyrkan] til far 
i gålv JK. Jfr o-försiktig. 

förskapa v. refl. förskap' si, ipf. förska•päd si. 
De var n djäväl läikväl, sum förskapäd si till 
n jausns ängäl JK. -sko v. förskoä MK; fö(r)-
sko JK(U), pass. föskoils JK. 1) (skom.) [sätta 
ny "fötling" (sko) på ett gammalt stövelskaft]. 
Syn. förföta. 2) [lägga en tunn träskiva på ett 
slitet årblad]. Arar var förslitnä, u skudd bläd-
äs pa el. föskoäs. -skona v. p. pf. förskåun'n. 
Dän stor akan Hamman, sum jär ryg pa, blai 
förskon'n JK. 

för-skott s. foerskyl n., bf. förskutä JK(U). 1) 
'ett visst föresatt mål eller stycke (särdeles vid 
plöjning). Sättar stakar upp ti plög ättar, sått 
n far lik[t] si bratt [brett] el. täu lik[t] si för-
skut, ätt pa var säidå um pasättningi JK. De 
jär sånn' oskapliä lang' förskut (= lang furar). 
Ja har nå plög upp iss förskutä (= plög upp 
hail styckä älla bräddn) JK. Vör plögar yvar 
200 famnar i längd pa vart strik ällar fur, sått 
de jär lang förskut u läidar bra JK. Jårdi mot 
de säist ypnä furä haitar förskut, t. ex. ja har 
ännu a smallt (el. bratt) förskut igän, sum jär 
oplöigä JK(U). 2) 'förskott, i penningväg'. 
-skrift s. fprrskrift f., bf. -i (i skrivbok) [el. på 
svarta tavlan]. Annas så skrivd n (skolläran) 
hit förskrifti n gang självar, äutn de gärd en 
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a de stöist sårkar, u ja svard för ti skriv för-
skrift i mang tärrnäinår JK. 

förskräckelse s. förskräckälsä m., bf. -än, för-, 
föskräcklsn, gen. fö(r)skräckälsäns, -(ä)lsns. 
När di hadd ligg u siv a käulå, så vacknäd di 
äi förskräckälsä a sydingän av än stäurar brigg 
JK. Han had naug [nära nog] döt av förskräc-
kälsä JK. U så. in igän i sam' förskräcklsn JK. 
[Genitiv förstärkande]: Nå kårn iss' förskräc-
kälsäns äum u snåiän i mandäs JK. De stör-
täd ner me rängn u ätt förskräckälsns buldar 
älla torn JK. Träisko, så förskräcldsns storä 
MK. Da var n så föskräckälsns dmckän MK. 
De kåm så förskräckälsns mik fålk MK. Ha 
jär så förskräckälsäns snål, att ä aldri jär skap-
ning MK. -skräcklig a. förskräcklir, föskräck-
li, f. -1i, n. -lit, bf. -liä, pl. -/iä. Sumlistans 
. . jär än förskräcklir hopän stäur grastain, 
sum skall sprängäs JK. Da kåm en kåir-
näs . . me än förskräcklir fart JK. För-
skräcldi ainväishait MK. Förskräckliä snåi-
dräivår har vör jär äut' för uss JK. När ja kåm 
ti gatgrindi, kåm förskräckliä stäur hagäl 
u äisstyckar, sum slo mi i skalln JK. — 
De har vart u ännu jär n föskräckli galn 
väg JK. De var så förskräcklit mörkt JK. 
Förskräcklit vick' stäur snåidräivår JK. 
-skräckt p. a. förskräcktar, f. föskräckt. Ja 
had naug strik ;[faigit] pa rygg, . . män blai 
börr {bara] oskaplit förskräcktar, u jårdi dar-
räd ret undar baini, så hardar var skralln låslc-
skrällen] JK. Päiku blai så oskaplit föskräckt 
u föfäri JK. -skrämd p. a. förskrtemdar, fö-
skrii•mder), pl. förskrämd [ap.]. Ain nat 
skudd J. ligg äut äi än kammarä ainsummän. . , 
män blai så. förskrämdar u räddar, sått n matt 
in i stäuu till de andrä JK. Att n skudd kumm 
in u lätt na ådar, att a kund fa all föskämda 
blod a si JK. Källingar var så förskrämd, att 
di var hail ifran si JK. -skylla v. förskyllä 
[förtjäna]. Ja har int' förslcyllt sånt av di MK. 

förskäl s. förskä'l m; n., bf. m. förskti'ln, 'skill-
nad'. De jär stort förskäl pa lairjårdar u sand-
jårdar. De jär stort förskäl pa de sysku bäggi 
täu. De jär förskäl pa lort u pannkakå lord-
spr.] JK. De jär förskäl pa smör u MK. De 
jär dän förskäln millum läinknupp u vill-
knupp, att.. MK. 

förslag s. förslag, fösla.g n., bf. -ä, pl. fä(r)-
slag, försla•gar. Da gav ja än de förslagä, att 
n skudd söik u skriv av någlä styckän OL. De 
var a mik bra förslag OL. -slita v. p. pf. pl. 
föslitnä. Arar [årorna] var föslitnä i lunu JK. 
-slå v. pr. försla•r, sup. försla't fräcka till]. De 
förslar varkän i hålk ällar i fålk (om sprungen 
säd) MK. I kväld har de u rängnä a duktut 
skäur, män ännu har de int förslat i än dail 

brunnar JK. -slösa v. förslåis [ap.], ipf. föslåi-
säd. Förslåis täid JK. Mair därtill, sum di fö-
slåisäd täidn me JK. 

för-smak s. fprrsma.k m. Bläcku [vipan] slcräiar 
sitt enfårmuä pivitt, sått n har lissum än för-
smak av ladingän u summan JK. 

försmå v. försma., fösma*. I hagän har kräki 
läit baitar i någlä månar um sumrar, u de jär 
int ti försma JK. Nå bjaudar kvinnfålki pa 
kaffi, u de vankar int fösma JK. -smädelse s. 
försmädälsä n. [förtret]. Kumm fram me någ 
pa försmädälsä = kumm fram så där me ett 
ståitård äll. så där MK. -smädlig a. försmä•dli 
[förarglig]. Ja fick än sån förstnädli otäcka 
värk i armar JK. -smäkta v. försmäktä, pass. 
för-, fösmäktäs. Försmäktä av hitä {hetta] 
(OL)MK. I skolu har värkliän vart så varmt, 
sått n rakt ha skutt fösmäktäs JK. 

för-snodd s. fprrsnåud m., bf. -snåudn [enkel 
tvinning]. De har kumm för mik försnod i ta-
tar; ta ör försnodn MK. De jär för läit snod i 
gantjan'n [-telnen] (försnod, ättasnod) JK. Gär 
tradn dubbäl.. u lättar bäggi de tradar ränn i 
hop, sum di gär av försnodn, sum jär äi dän 
säkstraduä änldä tradn. De skall väl [mycket] 
försnod äi, el. var hardsnoä tom angle-reve]. . 
Män skudd n ha fat för läit försnod i tradn, 
när n snor pa tain'n, så far n sätt mair snod 
äi än, när n snor ihop tåppsar JK. 

för-sommar s. ffirrsummar m., bf. -summan, pl. 
-sumrar. De gamblä talar um, att di knafft 
minnäs än sån varmar försummar JK. De 
bräukar aldri ga så. av, ick de bräukar bläi 
tårk nå pa försumman JK. Andrä ladingar u 
försumrar har ja grämt mi um varmt u tårrt, 
män nå .. JK. 

försova v. försiv [ap.] OL; sup. försiv 
Refl. Nest mårgän da var ä int ti försiv si OL. 
Vör had försiv uss u kåm för saint JK. 

för-spänd p.a. n. fo•rspänt [ordnat]. Tills L. 
kummar jär äut i summar u bor, sum de jär 
förspänt JK. -spänna s. frirspännå f. {anspann 
av flera par dragare]. Till fa göisllassi upp 
backän, så far n sätt förspännå ällar täu par 
för vart lass JK. De var de lauboar, sum had 
makän ti jård, sum matt ha förspännå älla täu 
par dragrar för en plog, när di skudd plögä 
JK. 

först adv. fyst. 1) [främst, i spetsen]. Fyst räidäd 
bräudgummän u bruttbondn u så. bäggi ung-
mansdrängar därnest JK. 2) i fråga om tid: i 
början, tidigast, dessförinnan]. Fyst när ja kåm 
häit ti Fäiä JK. Bussboars jård .. dän kan di 
int fa röirä, förrn Lau bläir klart fyst {: med 
skiftet] JK. Fyst, när di skudd gynn kåir me 
stäutar jär pa Gotland, var de pa sam väisä 
JK. Fyst lag da stuckar äut pa lairu äi a väl- 
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trä;.. ner n da skudd sno upp, så skudd n 
fyst häv dum pa vangn'n OL. Kalar skudd ste 
fyst u sia, så att kvinnfålki kund fa gynn räk, 
ner di kåm OL. Ja kan int kumm äut straks, 
för ja ska pråmt vask käri fyst OL. Far di 
van'n fyst ti flaugä, så.. {får de vanan från 
början att flöja, så ..] JK. De jär fyst)( säist 
i Lau i mårgå [det predikas först resp. sist i 
Lau i morgon] MK. När klucku var umkring 
träi pa nati, kåm A. haim fyst JK. Vör säir 
sumt kumm haim pa sundäsmårgnän fyst OL. 
Nå fyst haldar ja sundagar, fastn de har vart 
mörkt a go stund, u klucku har slat säks JK. 
3) [vid uppräkning el. indelning]. Jå, u de gärd 
di: sättäd hästn in fyst u sin kåm di in JK. 
Han (nackskräuän) sättäs fyst pa örvändn 
därnest läggar di sigdtjaugi pa undarsäidu pa 
örvnackän OL. Fyst väist' n a ko av en ras, 
så kåm a annu am n fram av än anna ras JK. 
De jär mair n en sak, sum jär skuldi därtill; 
fyst var ä de, att få lki  i allmänhait var mair 
okunnuä 	OL. Ja kan läik så. gän.n fyst sum 
säist tal um va de var för a källing JK. 4) [i 
främsta rummet, framför allt]. Ja far fyst u 
främst tack så mik för brevä OL. Jå, fyst u 
främst så skall de mäuräs me stam n u simänt i 
kantar pa kanaln . ti lägg broträii JK. De var 
a stort släktregistar pa de ställä, u di skudd 
fyst u främst ha sitt OL. 

förste a. fystä, fyst [ap.], f. (best.) (de) fystå, 
-u, n. fystä, fy'st, fyst [ap.], pl. fystä, fyst [ap.]. 
I. adj. i best. anv. Iden som är framför el. före 
alla andra]. 1) [i fråga om tid, ursprunglig, ti-
digast, från början]. Ja var dän fystä, sum sät-
täd plog i jårdi i Lausmöiri JK. Prästn bräukt 
var dän fystä, sum to dum i hand JK(U). Fran 
fyst' dag, i fyst' dag [från början; ursprungli-
gen]. I fyst' dag så hadd n självar skuldi där-
till JK. I fyst' dag har de nuck kumm fran 
Amerika MK. Eran fyst dag så tror ja, att 
städar [städer] int jär me o [vår] Härräs vilä, 
att di skall var till JK. A.-K. var de fystå, sum 
har döt i Lau i ar JK. Ja var de fystu, sum 
blai bidd [bedd] MK. De jär de fyst u de 
säistä ti gi kräki mat MK. De fyst sum han 
gärd, så stra,ik han läik fram ti borä u to si a 
par supar JK. Ner di nå kåm däit, så var ä de 
fyst ti äutsäi daim, sum skudde sia förä OL. 
De fyst vör träffäs, så vill vör bital igän ä OL. 
Ja lugd L., att ja me de fyst skudd ta raidå pa 
präisä JK. De fyst frågu ha gärd, var.. JK. 
Ja tänkar de säist villu bläir ännu värr än de 
fystu JK. Dann av sagaigrar, sum fyst gynt 
kåir säin stuckar ti sagi . de sägd si själft, att 
di var de fyst, sum fick sagä OL. 2) [som kom-
mer som nummer ett i en följd]. Fyst dagän 
jaul •=, 	 juldagen] MK. Fyst dagän mårgå 

[på morgonen första dagen (jul, påsk 
etc.)] MK. Fyst dagän kväld, d. 25 dec. MK. 
Fyst sårtns harväl var nuck träiharvin JK. Fyst 
sed-dagän var dän attndä (18) aggusti JK. Ar-
bete gar för yvrit till pa sam väisä nå stim fyst 
gangän JK. Ja tror mästn de lampu var de 
fystå i Lau JK. Ja bräukar ta de fystå (= täid-
ningi) fyst MK. U läggar dann' [den andra] 
trolu pa sam väisä sum de fystu JK. Han 
had 	fjortn ban me säin fyst fräu u ätt me 
de säist fräui, Maiä. Fystå hait Kais Lisa JK. 
De kårtästä stubbar Eggar börr pa en bandä 
i fyst staurparä JK. För de fyst'.. för de 
andrä .. för de tridä . JK. För till hald ograsä 
bårtå fyst arä JK. Fyst spadtakä jär myldå u 
dann' sand JK. I de fyst' dagar i iss' mån'n 
JK. De fyst' dagar i åktobar JK. 3) [främst i 
rang, beskaffenhet etc.] De jär de fyst salvu 
sum finns (= den bästa) MK. II. adv. (Forn-
gutn. f y r sti). fystä, fyst [ap.], [först, i början, 
till att börja med]. De bihövs int så. mik fålk 
nå, när n skall tråskä, sum fystä, när ångtrås-
kar kåm i bräuk JK(U). A graip, stim vörr när 
pa gräinäd at fystä JK(U). Lag upp a bro för 
ti fa na bättar u starkarä, än va ha var fystä 
JK. Ja grundäd häit u däit fystä u had miss-
tankar till a par styckän JK. Att vör int kan jet 
de rat [rått] u okokt, såsum Tvåbain u hans 
källing kund fystä, när di kåm häit pa jårdi 
JK. Så var de frågän um fystä, att han skudd 
kåir ti Västringä i Aitlaim JK. U läggar kårt 
stubbar fystä, sum bläir längar höiga n kummar 
JK. Fyst i mårräs, när ja kåm upp, så gick ja 
äut ti Hallbjäss pa När JK. Fyst, när vör gynt 
me rygän, var de int ret så galä i någlä dagar 
JK. Nå jär dräivår int stort mair n hältn så 
haug, sum di var fystä JK. [På grund av apo-
koperingen är det, då accent ej står utsatt, 
omöjligt att skilja mellan fyst (= först adv.) 
och fyst (= förste adv.)]. — först-dag s. fyst-
dag m., bf. -än. 1) [I uttr.] Fran, i fystdag 
[från början, se även u. förste a. I:1]. De var 
agronom M., sum had förslat de i fystdag JK. 
Fran fystdag förhaldar de si så me dän där 
täun'n JK. Att mäin skrivningi i fystdag har 
förorsak de, att.. JK. 2) [första, egentliga 
högtidsdagen i helg, bröllop, begravning etc.] 
Fystdagän Jaul [juldagen], fystdagän paskår 
[påskdagen]. Fystdagän Jaul fick vör hit lug 
u ga in ti astusårkar u laikä JK. U så kåm 
anndagän Jaul tf me snåikastning, män bättar 
vädar än fystdagän JK. Ja skall tal um, va 
rolit ungdomän had jär bäi uss i paskhälgi, 
kväldn millum fystdagän u anndagän JK. Fyst-
dagän kväld [juldagens, påskdagens kväll etc.]. 
Vör bad dum dann' dagän me • fystdagän 
kväld [första o. egentliga begravningsdagen], 
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ner di tackäd u skudd ga haim JK. Fystdagän 
u anndagän, da var de alltut lik[t] si me kalla-
sä ällar me tralcterningi, um de var täu full 
dagar kallas [vid bröllop] JK. U så när präst-
härrskapä skudd kåir halm fystdagän nat [på 
bröllopet], så sto de int till ti fa russi ti ga 
klokt JK. [Se även under förste a. I:2]. -dagsl 
kväll s. pl. fystdagskväldar JK(U) [jul-, påsk-, 
pingstdagens kväll]. -gång s. fystgavg 	Ring 
fystgang [ringa till gudstjänst första gången]. 
När Oskar (kluckan) ringäd fystgang klucku 
näi .. da skudd vör ha mårgmat JK. Än kluc-
karä skudd ring fystgang ti jaulotå JK. -mjöl 
s. fystmjöl, -mjöil JK(U) n. Idet mjöl som sik-
tades först i kvarnen]. Jfr bäst- och sist-mjöl 
samt kli. -mjölsikt s. fystmjöIsikt f., 'grövre 
sikt'. -nämnd p.a. (dän) fystnämdä, f. (de) tyst-
nämdu, n. (de) fystnämnd i[apl, pl. (de) fyst-
nämdä. Fyst i mårgå så jär ä bankstämmå . u 
så kumnalstämmu, u de fystnämdu skall ja 
ovillkårliän parrerä {passa] JK. -åring s. fystå-
ring m., .pl. fystå•riogar [rekryt]. K.E., sum jär 
inn' pa Lägrä u äkserar fyståring el. skopinnå, 
sum de haitar JK. 

förstena v. pr. föstaina(r), sup. förstain [ap.] 
JK, p. pf.pl. förstainädä [bli till sten]. Gamblar 
n jär, mair föstaina n (kalken) = bläir sum 
stam n MK. Ja käikäd pa lairstainar u ja fant 
mästn någ var stans någ förstainädä varlsär 
JK. I goar kalkbräuk, u sum hadd förstain si 
så. dant, att.. JK. 

förstning s. f. bf. fystniygi, [i uttr.] i fystningi 
[i början, till att börja med]. Iblant när ja har 
skutt skriv, så har ja int visst va ja skudd skri-
vä i fystningi JK. När prostn kåm pa prek-
stoln, så. lägd di nuck åiru bäi i fystningi, 
män.. JK. I fystningi to di träi dalar vala [för 
strömming] JK. 

förstoppelse s. förståppälsä m. [förstoppning]. 
för-stuga se farstuga. 
förstå v. första', fösta* pr. första•r, fösta•r, 
2 p. första•rt, ipf. förståu, sup. första't, föstat 
JK, pass. förstas, föstas. "Nöi gan el. slingår" 
de tår int var gutt ti fösta, för gan u slingår 
jär int ätt JK. Da kund ja första, att de had 
kum någ brid [krångel] äi OL. Mårmår ha 
försto na int u visst int va ha sägdä JK. Da 
sägd n ifran att "mötet är inhiberat" u fålk 
försto int alls va n sägdä MK. De förstar han 
int mak n kattu OL. Da försto än straks, va 
sum va ti gärä JK. Ättar va ja har förstat u 
märkt undar täidn, så jär de så, att.. OL. Int 
gutt ti biskrivä sått ä riktut kan föstas JK. — 
[Pass. pres. ss. förstärkande adv.] Jårdi ha vart 
frusi hall vintan (gröinjårdi föstas) JK. Sätt-
ningsstain'n, sum liggar i buttnän, fö(r)stas JK. 
Da bjaud n mi sjuss, u ja anto förstas OL. 

Stöist dailn hadd n a byttä ällar .. a galt 
(staingait förstas..) mässi ti ta halm (bränn-
väin) äi OL. .Särsk. förb. Sakar u ting, sum än 
int fö(r)sta(r) si pa OL. Va skall all pänningar 
tas ifran i haust; de kan ja int första mi pa 
JK. Däu förstart di int mair pa va du särt, 
än.. JK. När n blai så gammäl, sått n föst° 
si pa, va Staffän va(r) fö någän JK. Jfr miss-
förstå. -stång a. n. förstalit, pl. förstaliä JK 
[begriplig]. De där stangslagi jär int gutt ti ga 
i land me u beskriv förstalit JK. De jär svå-
rarä ti fa de förstalit me mindar ård än me 
flairä MK. Förstaliä ård JK. -stånd s. för-
stand, föstand n., bf. -ä. Bäi skårkväis [skov-
vis] kåm än fran förstandä u känd int till nå-
gän JK. När a valcrläd, . så värkäd de i hud' 
för na, sått de vidd mästn ta ättar förstandä 
u umhöirä för na JK. Förstandä star still för 
mi JK. En sårk livar änd a dålit {eländigt] 
läiv el. har förlor' förstandä JK. Di har int 
förstand mot a kattå [som en katt] MK. Blant 
ann' så. sägd n, att n matt ha föstandä i assulä 
pa si, när n kund ådlä släik jård JK. Kalkon-
ungar, daim har ja sit u putt mat äi, för själv' 
har di int förstand um jetä MK. Därav säir n, 
att i hadd int föstand um att släik jård däugd 
ti någä, äutn de var börr all haug aurbackar . 
sum di arbetäd me JK. Ättar mitt dumm' 
föstand så tyckar ja, att.. JK. Skudd n sletkal 
hald n sigd i årning, så att n bäitäd .. än 
hallar dag ättar ain vässning, da skudd fyst u 
främst kaln ha gutt förstand u bra sätt ti föir 
sigdn OL. Han had hit förstand um ti väikä 
[med skjutsen]; därför bar de i däikä OL. Iss' 
[det här] gick yvar hans förstand OL. Jfr 
bond-, miss- och o-förstånd. -ståndig a. förstan-
dur, -u, n. -ut, pl. -uä, komp. -uarä JK. Än 
gammäl förstandur strandkal JK. A. gar yvar 
mi [överträffar mig] pa mang väis me ti var 
förstandur ti anstalt me kräk JK. Ja skudd 
rais ti böin u fråg någän Makar förstandu 
lagkal där JK. De klok' u förstanduäs försla-
gar JK. Vart u ätt förstandut mänsk', sum 
JK. Jfr o-förståndig. -ställd p.a. för-, föställdar 
[förändrad, förvänd]. Han hadd gat vils' jär 
ner i hagar u visst int självar va n hadd gat 
pallä [någonstans], sått n var hall ifran si u 
förställdar, när n kåm häit u bankäd pa JK. 
A läiti stund ättar kummar N. rasnäs in .. , 
sått n naug hadd ränt durar av hakar u sag 
hall förställdar u förskrämdar äut JK. Han sag 
hall fögratn u föställdar äut JK. -störa v. för-, 
föstöirä, förstöir [ap.], pr. för-, föstöirar, ipf. 
för-, föstöird [ap.], ,sup. för-, föstöirt, pass. för-
stöiräs JK, p. pf. för-, föstöirdar, n. för-, fö-
stöirt, pl. förstöird [ap.]. 1) [fördärva, skada]. 
Förstöir ograsä me harvä JK. De jä bätta de 



förstörlig 	 235 	 förtag 

(att gå med träsko) än fa kyldi i baini mair 
u föstöir dum JK. Massgaistn [marsblåsten] 
föstöirar sedroti JK.. Gräl u tretår um fiskaräi 
u fiskvattn förstöirar fisklycku JK(U). Stäu-
tar di förstöird ret baki där (i stainbuldrä) 
OL. Han.. svärar u döivlar yvar haglä, sum 
förstöird hans kånnä OL. De var tårkän u 
kyldi i ladis [våras], sum förstöird vaitn u 
rygän för uss JK. A. var inn i Stainhagän i 
jåns u skudd säi, um snåiän had förstöirt 
skogän mikä JK. Ja tror, att n har förstöirt si 
me säup' u råikä JK. När n säir gröidn bläi 
förstöirdar a tårkän JK. Ja, än blai int för-
stöirdar me kaffi dän täidn JK. Vör har storlit 
beho rängn , annas bläir de förstöirt alltihop 
för uss jär pa iss tårr lairu JK. Bär [bara] pa 
dän läil täidn ha skogar blitt förstöird' be-
töidlit JK. 2) {förslösa, förspilla]. [Förmyn-
darn] han förstöird alltihop för sårkän JK. 
Han förstöird gardn u alltihop JK. Förstöird 
allt va n förtjantä JK(U). Di kummar tu l för-
stöir all mäin pänningar JK. Han förstöirar, u 
ha [hon] jär så nog' um si MK. -störlig a. 
förstöirli [slösaktig]. Var' förstöirli = supa 
upp pengar (el. slösa på annat vis?) JK. -stött-
ning s. förstyttning f., pl. föstyttningar JK 
[stöttor under takbjälkar]. -summa v. försum-
mä, ipf. försummäd, sup. försumm JK(U). 
Pärkspelä gick int an ti försummä OL. [Refl]. 
Da vanktäs de gj si av i täur u årning, för för-
summäd någän si för mik', så to flest man 
hans slag JK. Har da ungmansdrängar el. 
-päikår försumm si u kumm fö saint, så.. 
JK(U). -svar s. försvar n., bf. för-, fösva'rä. 
Ha sum var a fatti änkå u äutn försvar JK. 
-svara v. lösvar 	ipf. fö(r)sva•rd [ap.]. 
[Refl.] Di kan nuck fösvar si, u någ ha di all-
tut ti gi skuldi pa JK. -svarlig a. n. försvarlit 
[ordentligt]. A försvarlit kallas JK. Snåiän har 
gat av.. män försvarlit halt jär ä nå. JK. Jfr 
o-försvarlig. -svinna v. ipf. försvant, fösvant. 
Såsum än sto u käikäd pa de oskaplihaiti, så 
försvant ä JK. När soli rannt upp, så försvant 
di Ide små under jorden] JK. -svinnas v. ipf. 
försvans. Just såsum ja sto u sag pa na, så 
försvans kattu pa ställä, såsum säi än råik JK. 
-syn s. försöin [hänsyn]. De bani, di har int 
någ försöin för fålk, äutn gapar ör si, va di far 
i munn'n OL. -säkra v. pr. försäkrar, ipf. 
-ädä, för-, fösä•kräd lap.], p. pf. pl. försä•krä-
dä. 1) [giva försäkring, (på liv etc.)]. Vör har 
kräki försäkrädä JK. 2) [bestämt påstå]. Ja 
skall betal n läik' så mik sum slaktaräiä .. de 
försäkrar ja Fäiän pa JK. Ja försäkräd n um, 
att ä var a misstag JK. -sämra v. pr. fösämrar, 
p. pf. försämrän JK. Nä de [skiftet] nå kustar 
så oskaplit mikä u gar sån' lang' täidar till, 

förrn de bläir avskilt, da sätta de ner u fm-
rar a hämmän JK. Gardn hadd blitt så för-
sämrän JK. -sänkning s. f. bf. försäokniogi, 
hul äi nageljärn; ti fa späikskalin jamt me 
janä. -sänkningslnageljärn s. försäykniggsna--
gäljä•rn (smid.) ti sia skallar pa späik till för-
sänkning i vagnskinår o. d. -sänkningslnagel-
torn s. försägkniogsna•gältarn (smid.) [= fö-
reg.]. 

för-sätt s. fösätt 	'föresats'. Aldri had 
ja väl av mitt aig fösätt kumm ti yvagit stran-
di, um int ofålki jär had vart så mik imot um 
ä JK. 

försätta v. försättä, försätt [ap.], pr. -ar, ipf. 
fösättäd JK [åsidosätta, försumma]. Sit u läs 
täidningar, de jär du så go u lättar bläi, de jär 
bär ti försätt årku [arbetet] me OL. Ja.. skri-
var., när ja har någu stund lidu, u ja int för-
sättar någ arbet me de JK. Vör jär.. för läiti 
jälp, sått vör försättar för mikä allt ann arbetä 
pa ladingar u pa haustn (ginum betår) JK. Di 
försättar säinä gardar ginum strandi [fisket] 
MK. Rängnä jä värt ti fösätt dagän förä MK. 
-sök s. försöik [n.] Ja glaid äut n dag pa för-
söik JK. Ja kaupt a halvt paket pa fösöik JK. 
-söka v. för-, fösöikä, för-, fösöik [ap.], ipf. 
försöikäd, för-, fösöikt [ap.], sup. försöikt, för-
söik [ap.], p. pf. n. försöikt si, kuperat. fösöik. 
Ja ska fösöik u tal um än stump JK. Vör har 
nå fat a nöi mär, sum vör skall försöikä [prö-
va] JK. Så straik vör da jär äut i Stainakan u 
skudd försöik u plög me na än dag JK. Ja 
skall försöik u rit äut JK. Plogän har ja för-
söikt någ läitä da viku föräut JK. Far u ja ha 
vart i skogän i dag u fösöikt slidvägän ättar a 
lass vid JK. Än yppali slidväg ha(r) vö(r) nå, u 
ja ha vart ste u fösöikt n i dag JK. Dålctan för-
söikäd män kund int fa någ äi na pa villkår 
JK. Ja har försöikt u frågt någän JK. Ja 
har grund' pa ti fösöikt ådlä betår JK. Nå 
skudd ä försöikäs, um ä blai bättar sed JK. De 
jär försöikt si nå i mang ar JK. Kan n gär någ 
i dän vägän, så fösöik JK. Särsk. förb. A 
annu ain , sum har försöik si pa ti skriv 
gåttlänskå JK. Nå skall ja försöik mi pa, till 
beskriv.. JK. -sörja v. försörgä, för-, fösörg 
[ap.], p. pf. fö(r)sörgdar, pl. fösörgd [ap.]. De 
källingi, de vait ja int, vaim sum ska försörg 
pa gamblarä dagar OL. Förr fick di ga u tiggä 
u försörg si självä lais [hur] di kundä JK. Nå 
har ja fat kvällsmat u lägt läiv pa säupå u jär 
fö(r)sörgdar för i kväld bad till krupp u själ 
JK. Nå jä vör fösörgd fö vid pa a par månar, 
tänka ja, för vör har ret n skickli grainhop pa 
gardn JK. 

för-tag s. fö•rta•k n., bf. -ä [försprång]. När vör 
sprank ste, så var ja läit slundur av mi u fick 
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läit förtak . u haldäd de förtakä, sått ja kåm 
fyst fram JK(U). Drängän, um han pa fyst 
halv banu kund ta a sånt förtak mot päiku 
OL. 

förtaga v. förta', ipf. förtåu, sup. fötcrt. 1) [taga 
bort]. Förta matlusti MK. 2) refl. {överan-
stränga sig, åtaga sig för mkt]. Förta si me, 
gm. förhävning el. spekulation MK. I ar föto 
vör uss me ti sa aurjårdi så täilit JK. De ha 
vör bild [billat] ner me bildharväl ällar klys-
harväl, nä vör ha sat, u de tänka ja, att vör int 
ha fötat uss me i ar JK. -tala v. förtcdä MK, 
förtal [ap.], pr. -ar JK(U). [Refl.] Förtal' si 
MK [försäga sig, prata bredvid munnen]. Dän 
sum kan tigä, han förtalar si intä JK(U). 

för-tanke s. fO•rtayk [ap.], pr. förtankar OL 
[förtänksamhet]. Um än skall ha tankän pa, 
att n skall liv' längar, så. skall n ha förtank, 
sum de haitar, um än skall slipp u bränn ra 
vid i flest vintar JK. All sånn bikymmar u all 
sånn förtanlcar um årkår [arbeten] OL. 

förteckning s. f. bf. förtäckniogi, pl. -ar. Jfr bo-
förteckning. -tenna v. förti•nä, sup. = inf., p. 
pf. n. förti•nt, pl. förtintä JK. De kaffipannu, 
dän skudd vör ha hatt ste u förtinä OL. Kro-
kar jär förtintä JK. -tenning s. förti•niug f. 
När de da int jär någ förfining pa käppar, da 
bläir de så fort unglut [ärgigt] JK. 

för-tid s. fri•rtäid. Så väid ä int bläir vintar i 
förtäid JK. De var för langt gang' mej än, sått 
ä gick int ti botä, äutn han matt ga i- förtäid i 
gravi JK. Ja vill int ha a sånt eländut läiv av 
mi i förtäid JK. Än stor dail av dum gick ör 
värdn i förtäid JK. 

förtiga v. förtig 'rap], sup. -tigt, -tikt. Int sia 
dauåiru till u förtig sin ret JK. När länskun-
görälsän blai upplästar, så skudd vör ha vak 
upp.. sått nå hadd vör förtigt o [vår] ret JK. 
-tjusa v. förtjaus [ap.], p. pf. fötjaustar, fö-
tju•st, pl. förtjaustä. Han kan ret [rätt] för-
tjaus fålk OL. Di var nå så förtjaustä OL. 
[Knappast genuint]. -tjäna v. förtja•nä, för-
tjä•nii, fötjä'n [ap.], pr. förtjänar, fötjä•na, 
ipf. förtjcentä, förtjäntä JK(U), förja•nt, fö(r)-
tjänt [ap.], sup. förtja•nt, förtjänt. Dän 
gamblarä täidns ungdom; int var di van' ti för-
tjän så mik just OL. De skudd pänningar till 
ti fa jård förä u ti förtjän bäi strandi ti kaup 
jård förä JK. Visst kan galtn förtjän föidu gillt 
[ordentligt] JK. Ja förtjänt änd tåll kronår pa 
de säks dagar JK. Vör vidd int ha galtn längar, 
för n int fö(r)tjänt matn JK. Så. rustar ja u 
lappar gan för fälld u förtjänar mi n läitn slant 
JK. Förstöird allt va n förtjäntä JK(U). Ja 
tyckar, att ja hit hadd förtjänt någänting OL. 
-tjänst s. förtja•nst, -tjänst, fötjä•nst f., bf. -i, 
pl. förtjä•nstar. 1) [inkomst av arbete; vinst]. 

Arbetskalar har go (el. bra) fötjänst JK. Han 
har bra fötjanst, sägd de gamblä JK. Ja har 
ännu sam tank nå, sum ja had när ja gynt 
skriv till n, att ja gär de int pa fötjänst JK. 
Kräki star i staffli u int förtjänar matn; de jär 
int mik förtjänst de häldar JK. Förtjänsti pa 
hans böikar JK. 2) [(skämts.) om arbete, som 
man får ingen el. ringa ersättning för]. De där 
bladar u rosår fick vör, sum ban var., för-
tjänst ti pluckä äut i marki JK. Ja, de äuräd 
{yrade] ällar blasäd u snåläd ännu duktut i 
jåns . . sått de rna ick bläi fötjänst i må' rgå 
igän, vätjä [näml. snöskottning] JK. -tjänt p.a. 
förtjä•ntar [värd (att erhålla ngt), värdig]. 
Hälst när n har gärt si förtjäntar av de OL. 
-torka v. förtårk [ap.], p. pf. n. -ä, för-, fötårk 
[ap.]. Gröidn u allting gynnar nå sloknä u för-
tårk igän JK. Var ja kåm mästn, så sto de 
upptårk ällar förtårkä JK. -treta v. för-
tretä. -troende s. förtråuändä n. Dän sum 
fick de förtroändä (ti ta äut braidsräum) gick 
ste u räkäd ihop än läitn tutt håi OL. Ja 
har fullt förtroä.ndä u läitar pa, att n jär 
n kal, sum tänkar de n sär JK. -tryta v. 
förtrautä. -träfflig a. förträfflir f. -i, n. -it, 
föträfflit. 1) 'utmärkt, bra'. De (kårgpäil) skall 
planteräs i säur jård, ja, u de har vör n bit, 
sum jär förträfflir i hagän JK. Ung,strull jär 
förträfflir mat JK. Gubbar di tyckt, att de va 
föträffli go sed MK. De var a föträffli bra ko 
ti sta bra, när n mjölkar JK. — {Neutr ss. 
adv.] När n var mik druckän, . da var n så 
goar, så de var föträfflit MK. Någ smabitar, 
sum di har hatt betår pa, män de var föträff-
lit, va di var stor u grann.. JK. Hälst pa lair-
jård göidar ha förträfflit (flingsläku) JK. 
Drängar tyckt, att ä var förträfflit rolit ti ha 
a par sånn pratnäs gubbar mässi JK. Allt de, 
sum int kyldi had förstöirt för mikä, Uni ti 
vaks' förträfflit fort JK. De smakäd så. för-
träfflit gutt. De gick förträfflit bra JK. 2) [för-
skräcklig]. Förträffli hauvärk; f—t fäult vädar; 
de var änd f—t grant de MK. -tuksen a. 
(da. f örtusket?) förtuksn, 'stukad'. -tycka v. 
förtyckä [förtryta, misshaga]. Män ja lätt mi 
int förtyckä, äutn de bar ti prat mej än u fråg 
ättar, va n bod u lains n had ä ställt JK. Ja 
lät mi int förtyckä, äutn ja -bant na bäi n tall, 
u så päiskäd ja na (män) MK. De matt' väl 
ingän kunn' f. pa de (= tyck' 	varä) MK. 
-tälja v. för-, fötä•lä. L. fa(r) va(r) belåtn me 
de ja har ti fötälä JK. Sum historju sin [sedan] 
skall förtälä (sä de gamblä) JK. -tänka v. p. 
pf. fO•rtänktar [förtänksam]. Jfr o-förtänkt 

för-tänksam a. förtänksammar. OL; pl. forr-
täyksammä. Kvinnfålki di jär mang gangar 
mair förtänksanunä än kalar JK. Daim sum 
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nå.. jär läit mair förtänksammä, di sättar all-
tut äut läit förr me slaningi OL. 

förtära v. föterä JK, förte'r [ap.], pr. -te'rar, 
ipf. -te•rd [ap.], sup. -tert, pass. ipf. -terdäs 
JK, p. pf. f. föterd JK(U). Allt, sum ja skudd 
föterä, smakt fäult JK. Han tackäd Gud för 
att n had fat n go magä, sum kund förter Guss 
gavår OL. Ja håppäs Er förterar fläskä me go 
smak JK. Så skudd vör ha n bit mat, u da för-
terd vör brännväin me de samä JK. Flipp u 
kaffi (sum förterdäs i vardässtäuu) JK. -täring 
s. förtä•rniyg, förterning f., bf. -i. Spel-
mann'n .. fick förteming iblant (för ti fa stö-
vän ör halsn) JK. -underlig a. förundali, pl. 
-/iä (avh.) -undra förundrä, fö(r)undrä JK; pr. 
förundrar, ipf. förundräd, p. pf. förundrän. 
"Refl.] Så kan n u fö(r)undrä si, va allting ha 
föändrä si JK. Ja kan int begräip, lains di 
(kvinnfålki) kan hinn allting, ja riktut förund-
rar mi yvar de iblant JK. -unna v. förunnä, 
p. pf. förunn'n, n. förunn [ap.]. Rolit skudd 
de varä, um ja ännu skudd bläi förunn'n nå-
gän längas täid a de nöi århundradä JK. 

förut adv. föräut 	1) [på ett föregående stäl- 
le, ovan]. De jär så, att di vill sum sägt jär 
föräut, gänn handlä ättar sitt aig tyckä OL. I 
ansäiändä pa de sum ja har skriv jär pa säidu 
föräut 	JK. 2) [tidigare, förr; på förhand]. 
De rängnä, sum had kumm föräut, had int 
gärt mair a si . . än. . JK. Di ha fat mik 
mair täun nå ätta skift', än va di had 
föräut JK. U va de int bråttum me sia 
föräut, så ,blai ä da OL. De jär omöjglit, 
för ja har Iug dän bondn föräut JK. Faffar 
han had tjänt i Aikä da föräut JK. Di (jårdar) 
skudd ha vart plögnä langt föräut OL. De var 
yppalit ti rydd' trödja] nå föräut, förrn iss 
snåiän kåm JK. Vässä, de var bäst' ti gär 
kväldn föräut OL. Nå matt di kaup sild, u ha 
jär mik döirarä i ar än an i nå föräut JK. Um 
de va än kväld föräut älla någän kväld ättar 
JK. Han kåm halm dagän föräut JK. Jfr där-
förut. 

förutan prep. föräutn ;[- 	[utom, utöver, 
jämte]. Ja skall ha så u så mang par föräutn 
(= utom) gavälspärri OL. Ja förloräd väl än 
åt näi tunnår vaitä föräutn rygän, sum väl var 
än tåll tunnår OL. 2) [utom, frånräknat]. 3-4 
styckän (sigdar) mässi pa man, u de var bär 
[bara] lagli mangä föräutn daim, sum var för 
smallä u för lenä OL. 3) 'utan'. Gubbän kund 
int var föräutn källing äutn skudd pråmt gift 
si ansn [på nytt] JK. Ja tyckt, att n kund ha än 
hyggli sigd ti sia me, föräutn (= och icke) de 
där gaithånnä JK. Än stäurar svartas hund 
föräutn rumpå JK. Gubben säir ännu föräutn 
brillår JK. En gang 	straik ja äut pa tåskän  

föräutn mat mämmi JK. G. fick gardn tillba-
kas av än igän me lagli väl gäld u så föräutn 
skog OL. Russi har gat föräutn sko JK. När 
äisn jär halar, så jär de omöiglit fl var daim 
(äisskoar) föräutn JK. Di kund däik' möiri, nä 
di viddä, daim föräutn JK. Di tyckt, att i kund 
va prästn föräutn JK. De kan var gutt ti fa än 
halv' u än sup .. iblant , män ja kan [var'] u 
jär de u föräutn hall halv an i iblant JK. 
Mjölk.. kan ja int liv någän dag föräutn JK. 
De gar o [vår] jälp föräutn JK. Någ rängn fick 
vör int jär, äutn vör blai.föräutn JK. 4) ti förb. 
m. verb: utan att] Di hadd Nissn u kund.. fa 
årku gärd föräutn arbet självä JK. Fö de mäst 
ha ja gynt klucku 4 um mårgnar u så hald bäi 
ti klucku 9 um kväldar föräutn lägg hud' [hu-
vudet] ner JK. Vör kåm lycka äut pa vägän 
föräutn kåir kull JK. Till tack för de så hän-
dar nå för täidn .. att n far ga sin väg föräutn 
vet tungu [väta tungan, få undfägnad] OL. Nå 
kan n änd begå si u liv äut' föräutn rakt var 
fullpruppän me kledar pa si JK. De jär int 
radlit fl.. skick in de ainsumt, föräutn någän 
fylgar me JK. Soli var raud u ja kund säi pa 
na, föräutn de gärd ont i augu JK. Tåskar 
kummar ti ränn upp i batn till mi, föräutn att 
ja behövar dräg upp dum JK. -utom prep. 
föräutum, för äutum. 1) [utom]. Föräutum all 
täunar u vägar har vör all gamblä akrar ti lägg 
um JK. Dän täidn ja var halm bäi Kauprä . 
klaudäs de millum trätti u förti varpår trodar 
um an i halm pa gardn, för äutum de sum klau-
däs i hagar JK. 2) [utan]. Um di kund var mi 
föräutum JK. 

förvalta v. fövalt [ap.]. De var ingu kånst 	ti 
fövalt sårkäns arv JK. -vandla v. förvandlä, 
ipf. fövandläd, p. pf. pl. fövandlädä JK. Jår- 
di .. jär hall väit i kväld, män 	kansk de 
snart kan förvandlä si fl vattn JK Skummaka-
sårkän förvandläd si ti björn JK. Ängi jär . . . 
fövandlädä ti akafält JK. -var s. f(r)var n. 
Pärår för i ar jär upptagnä där pa backän u 
liggar pa o lädu i gutt förvar JK. -vara v. för-
ven. [ap.], pass. -tis. 1) [taga vara på, bevara]. 
Dän sum jär äutsedar till förvar skiftäshand-
lingar JK. A läit häus, sum brandspräutu skall 
förvaräs äi JK. 2) [refl., skydda sig]. Ja tänkt 
vaskän pa brännväin älla råm ti förvar mi me 
(mot smittkoppoma) JK. Förvar' si för kyld 
MK. -verka v. inf. o. sup. förvärkä. Soli har 
förvärkä de = vittrat MK. 

förveten a. förvi'M -‘-, furviln (1877), f. 
förvi•ti, n. -ä, pl. -nä, 'frågvis, angelägen att få 
veta allting och i synnerhet det som icke angår 
en; nyfiken att få veta allting, om de ändå inte 
angår honom'. Han jär så förvitn, sått all ting 
skall n ha raidå pa, sum aldri angår n. De 
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fålksläktä, de jär så förvitä. Sårkar di jär så 
förvitnä JK. Att n jär förvitn, de skadar aldri, 
för däriginum far n vit mik sum än aldri fick 
vit' armas JK. -vetenhet s. förvi•tnhait [nyfi-
kenhet]. 

förvilla v. fö(r)vill [ap.] JK, ipf. förvilläd, fövil-
läd, sup. förvill [ap.] JK. När di gick si vilsnä, 
da var de alltut någ gal sum förvilläd dum JK. 
Näckän han rustäd i skogar u gärd spittakäl 
u fövilläd fålk, att i kåm vils' i skogar u så 
där JK. Lains [hur] han hadd förvill fålki JK. 

för-vinter s. m. bf. förvintan JK(U), OL [tidi-
gaste delen av vintern]. Pa förvintan da blai 
ä så mik snåi u äur OL. 

förvirra v. p. pf. fövirrn, f. fövirri. Kalvän han 
va så fövirrn, att n int vidd jetä. Ha blai hall 
fövirri MK. 

för-vis a. fO•rväisar [förklok, förutseende]. De 
gamblä ordspråkä fa besannäs mang gängar, 
att n jä aldri förväisar nuck jä i värdn JK. 

förvisa v. p. pf. • pl. förväist [ap.]. De jär jaus 
affärar sum skudd var förväist till nedästä 
hälvitä JK. -vissna v. förväisnä, p. pf. förväisn, 
pl. förväisnä, förvissnädä. Klövarblåmrnår 
gynt allt förväisnä JK. Syrrenar jär förväisnä 
JK. Vallmogar var int raint förvissnädä ännu 
JK. -vrida v. förbräidä (OL) MK, p. pf. fö-
bri•dn. Han va hall föbridn i uppsöini MK. 
-vågen a. förvå•gän. [oförvägen, djärv]. Han 
var så oslcaplit modnäs u djärvar förvågän 
pa sjoän u all stans JK. -vånad p.a. förvå'n. 
Ja blai hall förvån'n, när ja fick säi all äutgif-
tar, sum L. har JK. 

för-väg s. förväg Börr [bara] säg beskening 
någlund i förväg JK. De gär int a si [lönar sig 
ej] ti sörg u var laisn i förväg JK. 

förvälla f. förvällä [lätt koka]. -vända v. för-
vändä, p. pf. n. förvänt. Han kund' f. talä så 
galä, att mästn ingän kund' första han MK. A. 
jär {här] talar mik förvänt u avut gåttlänskå 
sum täidäst JK. Så förvänt u hallgal' har de blitt 
JK. -vänta v. för-, föväntä, fö(r)vänt [ap.], pr. 
förvänta. Vör har int någ ann ti förvänt nå än 
stårm u rängn u kallt JK. Skall summan u 
väkstlihaiti sia in ättar i dag, så. har vör int 
just någ gutt ti förväntä JK. U så. kummar da 
B.L.... u ropar u skräiar u dynar ... att n 
mästn fa liv [leva] hur sum hälst, så. har n a 
ivit hälvit ti förväntä JK. Vör fövänta sam ar- 
bet igän i mårgå JK. -värka v. p. pf. pl. för- 
värknä [skadad av värk]. Hännar jär förvärk-
nä u kringbridnä JK. -värra v. sup. förvärr 
[ap.]. Iss, sum jär gärt har int förbätträ sakän 
äutn tvärtum förvärr n JK. -vässning s. fö(r)- 
vässniyg f., bf. fövässniogi 	[det slipade 
partiet av ett eggverktyg]. Läiti förvässning 
[slipad i trubbig vinkel]; stor förvässning [i 

spetsig vinkel]. Daim, sum jär riktut go', bäitar 
hall dagar u änd mair, när n kan hald föväss-
ningi u bröin gillt [ordentligt], ällar att n int 
bröinar för läik [rakt] in älla fö runt JK. Int 
stor förvässning äutn närpa tvärs in [på ullsax] 
JK. -växa v. pr. förvaksar, ipf. förvaksäd Ige-
nom att växa bli av med ett fel, en missbild-
ning]. Han jär skaivar — de förvaksar di [om 
en fölunge] MK. 

föräldrar s.pl. föräldrar. Bräudis u bräudgum-
mäns föräldrar jär int me bäi körku pa väigsli 
JK(U). -äldralhem s. n. bf. föräldrahaimä. Dän 
täidn, sum ja var haim bäi farsgubbän el. för-

. äldrahaimä bäi Kauprä . JK. 
förändra v. förändrä (OL)MK, pr. -ändrar, sup. 

förändrä, föändrä JK, pass. inf. o. pr. föränd-
räs, p. pf. n. förändrä si. H.G. han talt fö de 
mäst halvård, så att däriginum säir n, att språ-
kä förändrar si fort JK. Täidar förändräs pa 
all möigliä håll u väis u vör me daim JK. Va 
allting ha förändrä si JK. De jär mik förändrä 
si [förändrat] MK. 

föränd-stickning s. förändstickniog (skom.) 
förära v. ipf. förärd, sup. förä•r [ap.] JK. När 

ja gar u plögar um dagän, så tänkar ja nuck 
pa dän, sum har förär mi än (plogän) JK. 

föräta v. refl. förjet' si (OL)MK. 
för-äta v. p. pf. n. fö•rjetä 	förjetä, för- 

jet 	förjet [ap.]. När da uppbördn bläir, 
da har n ingänting, de jär förjetä = uppätet 
på. förhand MK. I haustäs var de knappt för 
uss, att de vidd sträv till ti raid ifran si allt- 
ihop, män de gick för si läikväl, fastn de blai 
läit förjet för uss JK. -öda v. föråidä, -åid 
[ap.], ipf. -äd, p. pf. pl. föråidnä. Täunar 
rgärdsgårdarnal förå'idäd aldri så. mik skog 
sum skifti gär JK. Undar dän täidn 	blai 
fälld föråidnä av hungar u kräig JK. -ödelse 
s. föråidlsä (avh.) m., bf. föråidlsän. All ldövar 
u timmänte u kånnä u havan har u gat un-
dar förå'idlsän JK. -öka v. föraukä, -auk 
ipf. -äd OL, sup. -auk :[ap.]. De summu, dän 
skatt däu nå föraukä. Gäldi, dän har di bär 
[bara] förauk år för år OL. Fålki blai giftä u 
föraukäd si OL. 

fösa s. fåiså f., bf. -u. Fåiså (sv. mullskopa), 
sum bigangnädäs, u ännu bigangnäs ti fåis däi- 
kar [diken] me.. u ti fåis däiksvallar äut me 
JK(U). Ja u så. Anton.. vörr skudd kåir fåisu 
um dagän bäggi täu, u gam' Gustä skudd 
fåisä, ner i Sandakan. När han skudd ta äi me 
fåisu (= hald i fåisskaftä u ta muld i fåisu) så 
kård vör sårkspittalar . så att fåisu gick kring 
me de samä JK. [Se ill.] —fös-bill s. fåisbild m., 
bf. -n ["bill", järnskodd kant på mullskopa]. 
Iblant ner n da sättäd fåisu äi får& u så russi 
knäppäd äi, um da fåisbildn to imot någän 
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stain .. da välväd fåisu yvar OL. -järn s. 
fåisja•n, 'järn på en mullskopa'.-kvist s. m. bf. 
fåiskvistn JK(U), = fös-skaft. -kätting s. m. bf. 
fåiskättiyän [kätting vid vilken draganordningen 
är fästad]. -skaft s. n. bf. fåisskaftä [skaftet 
varmed man styr och vänder mullskopan]. Um 
da fåisbildn to imot någän stam, um än da int 
hållt så präsäis i fåisskaftä, da välväd fåisu 
yvar OL. 

fösa v. fåisä, fåis [ap.], pr. -ar, ipf. fåist, Misäd 
[ap.], sup. fåist, pass. fåisäs, pr. fåisäs, p. pf. 
(a•v)fdisn, f. (a•v)Misi, -Mist, n. (upp)fåisä, 
fåis 'si, pl. fåisnä JK [köra med mullskopa, 
schakta]. [Se ill.] Um di (de gamle) änd gravd 
däikar, så hadd di int någå fåiså ti fåis däik-
muldi äut pa tvärar me, så att de lag haug 
rainar bäi däiki JK. Han (far) var me dän fyst 
sum lerd laubogubbar fåis däikar JK. Pa dän 
täidn graväd n int däikar i akrar, äutn än fåi-
säd däikar JK. Jär i o stainuä lairjårdar u aur-
jårdar fåisa n för de måst u• [också] JK. Så 
fåist ja da däikar kring än [åkern] u sätt 
täunar gäinä [raka] JK. Förrum arä fåist n a 
däik yva märkä in pa D:s jårdi JK. Da arbe-
täd vör u graväd u fåisäd däikar JK. I dag 
skudd vör ha vart ste u fåisä OL. Jårdi skall 
var tårr, annas da gar de int gutt ti fåisä JK. 
Vör fåisäd me täu par, a par russ u a par 
stäutar JK(U). De fåisäs me täu par MK. De 
jär fåis (s)i däilanuld yvar u kårt si grastain 
MK. Fåisnä däikar.. star si bättar JK. Särsk. 
förb. Dän backän skall fåisäs av JK. Jårdi 

skudd ha vart avfåist, så. de blai läit legar 
[lägre]; kalläs u• bårtfåist OL. Dän backän jär 
avfåisn JK. — Da glaid n äut a nat u fåisäd 
däik till igän JK. — Fåis däiki upp [med mull-
skopa åstadkomma diken eller fördjupa dessa] 
JK(U). Di börr [bara] fåisäd upp dum läitä 
JK. Um än skudd ha någät däik uppfåisä OL. 
— Fåis äut: 1) [med mullskopa]. Fåis däiks-
vallar äut JK(U). All däikmuld skall fåisäs 
äut JK. De jårdi, sum lag undar astu N:s gam' 
göislhopar, har n fåist äut pa säin jårdi JK. 2) 
fåis äut n [kör ut honom] MK. — fös-dike s. n. 
pl. bf. fåisdäiki JK(U) {diken, som åstadkom-
mits med mullskopa]. 

fösning s. f. bf. fåisniygi [schaktning med mull-
skopa]. 

fötling s. föitliyg m., bf. -yän, pl. -par, 'den 
del av strumpan, som själva foten med häl och 
tår sitter i". Föitlingän me heln u täiu [tån] JK. 
Föitlingän har gat sundar. Ja skall saum 
[sticka] nöi föitlingar i a par strumpår JK. 
Hart du fat till föitlings ännu da, el. skatt du 
gynn pa föitlingän snart? JK. Jfr hås-, sko-
strump- och stövel-fötling. 

föttra v. fötträ, ipf. fötträd, p. pr. föttarnäs [gå.; 
springa]. Så. gynt ä rängnä, u da matt ja fötträ 
at haimä så äimän [fort] ja kundä JK. Da fick 
int stranddrängar fräit pa sundäsättannidda-
gar än gang äutn matt fötträ ti strand JK. Däit 
fötträd ja me lambikväld u mårgän JK. Skudd 
n da vinn pa päiku, da vankäs ä fötträ pa JK. 
Da kåm han föttarnäs in MK. 
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G 

gadd s. m.bf. gaddn [på orm]. Bot årmbit = läs 
gaddn äut, .. di tror att årmar stickäs me 
gaddn MK. 

gaffel s. gaffäl, m., bf. gaffln, pl. gafflar. 1) 
[jordbruksredskap; jfr grep och tjuga]. 2) [gaf-
fel att äta med]. Har Er ingän gaffäl da? — 
Nai, ja nyttar fämhåntn Ide fem fingrarna] 
MK. U så jetäs [åts] de äutn gafflar; ja än fick 
var nåigdar, um än kund fa si än fällknäiv JK. 
Gafflar var hit i bräuk da ännu u hit mik i 
min bandom JK(U). Knäiv, gaffäl u skaid 
skudd var gäst för mässi [på utsocknes slåtter-
öl] OL. 3) [i kvarn: en grov järnstång som dre-
vet sitter på och som med en klo nertill är fäst 
i "seglet"]. Nedäst ända av gaffin sitar fast i 
siglä 	sum pastain'n liggar pa JK. Jfr eld- 
och hö-gaffel. 

gaffla v. gafflä, gäfflä [bjäbba, käfta]. Gafflä el. 
gäfflä me; .. i mot JK(U). 

gaglig a. ga•glur, n. -lut, pl. -/uä [rankig, osta-
dig, sviktande]. Stoln .. han jär så laglausar, 
så att ingän kan tråist sit pa än; kan u sägäs, 
att n jär så gaglur i baini OL. Ti ta bredar 
[bräder] där bäi pumpän de bläir för gaglut u 
maigrut (ingu staduhait äi) de MK. De stäur 
haug gagluä takraisningi (klaint u haugt, svik-
tar, u int starkt, ostadut) JK,MK. 

gagn s. gagn, gagän m. A tet skötskinn [för-
skinn] gär sam' gangän sum än knäikarp u till 
u me bättar JK. Ja har hårt, att de finns daim 
(barometrar) för fäm kronår, män um di gär 
sam' gangän (sum daim sum kustar täi kr.), de 
vait ja intä JK. Di gär n gangn, släikä (kol-
portörer) JK. Sän så kåm A. pa prekstoln, u 
där gärd n gangn för si JK. 

galen a. galn, f. gali, n. galä, ga•I', best. o. pl. 
galnä. 1) [vansinnig, sinnesrubbad]. L. var ner' 
bäi L. a dyngn 	u blai gali älla vilsi JK. Da 
to än ti säup u liv galn.. tills ä blai släut me 
än JK. Da kan n fa ro där bad väl u längä, sått 
n bläir så galn i skalln sått .. JK. Fälld bläir 
galnä i slcalln u valt hit va di gär JK. 2) ["stol-
lig", "tokig", oklok, förskräcklig, besvärlig, 
illa]. Mackän bräukar bläi galn ti föstöir bad 
glång u bladax JK. Vör har n ungar stäut, sum 
har blitt så olycklit galn ti flaugä JK. De 
tyckäs sum Mass blär läik galn ti snåi' u äur' 
sum Fibbavarus JK. De var n galn väg, när vör 
kård halm JK. Nå i dag har vädrä gat pa 
suvvästn, män han jär läik gak kaldar han u• 
JK. Än äilackar galn stöv JK. Sjoän blai galn 
ti ga haugar JK. Rematismän jär int sum 
värst galit för mi JK. Buldn [bölden] i nackän 
blai tåpp galn JK. Ja kan int fa läs haugt, fö 

da bläir hokstn staur galn för mi JK. De (dric- 
kä) far n sånnar galn smak OL. Hud' [huvu- 
det] jär tungt för mi, u matn smakar ännu 
galn JK. Um jårdi jär .. för hard u gali JK. 
Koi jär gali me mackän [plägad av insekter] 
MK. Saksi bäitar int någä; ha har blitt gali 
MK. Plomkvadå [plommonkåda] .. ha sma- 
kar int alls gali JK. Mor tyckar, att a säir 
faslit gali äut i augu (på porträttet) JK. Di gar 
äut langs vägän u dräivar fram u tillbakas, så 
väid att de int jär för gal ovädar OL. Sånt där 
ogras sum int kräki jetäd, sum var galä JK. 
A gammält ordspråk: um de aldri jär så galä, 
så jär de till jästar [någonstädes] nyttä JK. För 
o [vår] räkning .. jär tårgdagar till mair gal 
än ti nyttä JK. Jär a (boki) int till någ nytt' 
[nytta], så jär a väl inte till någ galä JK. De 
har vart så gal me rängn, sått .. JK. Pa täis- 
täskväldn .. var de när pa läik gal me fålk, 
sått vör had när pa int kumm in i skolu JK. 
Män så gynt ä blas läik gal igän JK. Män 
skudd de så gal varä, att jårdi bihövar plögäs 
kärt för' saningi.. JK. När ja buckäd mi.., så 
kändäs de så gal i kruppän JK. Di kund skräi 
olycklit galä [ugglor] JK. Ja har ännu inte årk 
jet någänting, för va de jär, så smakar de galä 
JK. Di svard iblant mair gal än klokt OL. Mor 
u A. jä gal äut för hokst u snäuå u ont i 
braustä JK. Vör had någ sma galnä russ där 
bäi Kauprä.. , sum var galnä ti skäinä JK. 
Stäutar jär galnä ti laidä [leda]; russi jär galnä 
[besvärliga] ti skoä JK. Er jär galnä sum säla 
slipas u kaupar vid i ställä JK. Jär Är galnä, 
kalar, da! vait Är inte, att ä jär sundagar? 
JK. Linjår knykluä [krokiga] u galnä JK. 3) 
[förgrymmad], 'arg'. Adolf blai splitt galn pa 
Gogsn u alltihop JK. Ner nå aigan [ägarn] fick 
säi, att di hadd hugg flaar :[fiam], så blai än 
tåpp galn OL. Så gynt drängar hiv än till vä- 
dars .. da gynt n bläi argar u galn OL. Astu- 
fammor :[grannasfarmor] var himlandä gali pa 
uss u tretäd u skälläd pa uss JK(U). Bäst ä 
var så. kåm källingi däit u blai himlandä gali 
pa uss JK. Kund di int svar pa frågår, så blai 
prästar tåpp galnä iblant JK. 4) [förtjust i, 
"galen efter"]. 01 måffar var så galn åtar 
grädd' så kvindållci matt gåim gräddkräuku 
JK. Da har han nytt' läikbain 	sum än har 
gärt någ kånstar me, ti fa päiku gali ätta si 
JK. Böindarnä sumt [somliga], som nå var så 
galnä ättar strandi.. OL. U vör sum jär så 
galnä  ättar fisk JK. Di har någ sårkar, di jär 
så galnä ättar brännväin sum gaitnar ättar 
sältå OL. 5) [oriktig, felaktig]. Tar n [man] 
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gal akslgang [vid nätbindning], da bläir de 
galä MK. I gal hals vrångstrupen] MK. Så 
väid ja inte har fat gal biskening 'oriktigt be-
sked] OL. Ja har gynt pa gall säidå i hastu-
haiti JK. Um ja inte minns galä JK. Så fö(r)sto 
päikår, att vör had gat galä [gått fel] JK. 6) 
tngt övernaturligt, trolltyg]. När n har kumm 
äut för någ galä, de vill sägä: förr så trodä 
[di] .. att n blai sjaukar av dunstar ör jårdi 
när n lag pa dän, helst pa ladingän, när jårdi 
blandar si .. el. gynnar gröinä JK. K.S. fick 
än bolning i larä, u da had a kumm äut för 
någ galä, sägd fälld JK. Målan, han sägd äut 
sin maining, att ä int fanns någ gal ällar trull 
till, äutn de var börr [bara] fålkis galnä tro u 
tank§  JK. De halt u*, att fålki har fat ont ällar 
någ gal vädar äi si, sum di blai sjauk av u fick 
ont i augu av JK. Mor har ont i augu, u de 
har ha fat äi någ gal vädar JK. Jfr bagg-, full-, 
galt-, genom-, gift-, halv-, häst-, karl-, katt-, 
kvinnfolks-, ligg-, läs-, ov-, små- och stut-
galen. -het s. ga•lnähait f., bf. -i, pl. -ar [galen-
skap, tokighet]. Ja tror, att än hall hopar be-
driftar u galnähaitar hadd u har fyllaräiä skuld 
till JK. -skalle s. ga•lnskallä m., bf. -skalin, pl. 
-skallar [galenpanna]. L.N. de var n sån galn-
skallä MK. Da to di si till någ galnäskallar, en 
ti agger präst för alträ u så läs bräudväigsln 
yva täu styckän andrä JK. -skap s. ga•Inskap 
m. (vanl.), bf. -än, n. (sällan), bf. -ä, galnä-
skapä. 1) [dårskap, oförnuft]. Dän täidn riger-
däs nuck galä bad i la ikstäuår u flairstans, bad 
me säup u flair sån galnskapar OL. Flair tyckt, 
att ä var .. rakt än galnskap, att vör skudd 
betal där n fäm kronår pa fyrk JK. Nå har vör 
fat lag skift i Lau .. ja än stor galnskap var 
de JK. 2) [otyg, elände, bedrövlighet, besvär-
lighet] Ryggvärk u galnskap JK. Ha dras me 
ros u galnskap i kruppän JK. Spräut "utslag] 
pa kruppän u galnskapar JK. Da skudd ja un-
clasöikä, va de kund var för galnskap i tum-
män JK. Va failar de nå tänkt ja, kummar de 
galnäskapä yvar mi igän, de kummar väl snart 
ti ga yvar JK. Ännu värst galnskapän jär, att 
ja kan aldri sivä JK. I mårräs när vör kåm 
upp u äut, var de äur "yrväder] u galnskapar 
igän. Ännu än galnskap till har vör me betår, 
.. att fyst u främst Eggar vör langt ifran stat-
sjon'n JK. 3) [skämt, skoj, rackartyg]. Förr i 
täidn .. da bröidäd si ingän um slikt (grova 
streck), .. u var u en slo de börr i galnskap 
lilla rolihait JK. Sumli var hallargä, u ungdo-
mar slo de i galnskap (när orgelspelningen 
gick på tok i kyrkan) JK. Än hall hopän, sum 
ja sägd bär [bara] me galnskap JK. De var 
nuck mäst drängar ällar ungdomar, sum to 
ihop me ti bryt täunar 	mang gangar pa  

galnskap OL. 
galge s. galgä, galg'. S. var n dåli undarsöikarä 

u skudd a häng i galg för tjugå ar tibakas 
JK. Jfr hipp-galge. 

gall a. f. gald, n. gallt JK, pl. gallä JK(U) 
[steril]. De koi ha gick gald i fjor, d.v.s. att a 
int var äikalv ällar kalväd i fjor OL. De jär de 
sam me lamb, um a ej inte har tat baggä ällar 
a annas int har blitt ungfull, så säs de, att de 
e•i, ha gick gald i fjor ällar ha har gat gald i 
summar OL. Jfr över-gånga s. -kamp s. gald-
hamp ni., bf. -än [honplantor av hampa]. Han 
kalläs för galdhamp där förä, att de jär int 
fråi pa än. Till ta galdhamp upp var a häckän-
fälts gärä JK. Galdhamp de jär fäinar hamp, 
han tas upp fyst, för han bläir såsum fyst 
moän MK. -hampto s. galdhampto m. [hampa 
ur honstånden]. Gan sum var spunn av så nna  r 
galdhampto OL. -kräk s. galdkrin. Um vör 
kund ans o [vår] jård me mindar dragrar u 
föid mair kor, för de jär o fattidom, att vör 
föidar pa för mik galdkräk ällar kräk, sum int 
kastar a si någä. JK. 

galla s. gallä, gall' m., bf. galln. 1) [galla]. 
Baisk' sum gallä MK. Da har di kunnt fat 
spöit, så att gröin galln har kunnt stat ör dum 
JK. 2) "gallblåsa]. Galln sum sitar pa livri [le-
vern] (pa sväin; sum de gär för naut u russ u 
lamb u) JK. 3) [bild!] 'högfärd'. De jär n 
oskapli gall äi dän kaln  (=högfärd) MK. De 
jär äntlin gall äi MK. Jfr högfärds-galla. — 
gall-sprängd p. a. gallspräydar. 1) [högfärdig] 
= så haugfärdur, sått galln kumma snart ti 
sprickä MK. 2) [argsint, ilsken]. Så argä, sått 
vör bläir gallsprä.ngdä JK. 

galla v. gallä, pr. -ar JK(U), ipf. -äd MK. De 
gallar kring soli Idet står oväderssolar kring 
solen]. De gallar i austar, de bläir nå fagat u 
gutt vädar [det står oväderssolar i öster ..] 
JK(U). De galläd i austar i kvälls = kom upp 
regnmoln MK. 

galle s.1 gallä m., bf. galln JK(U), pl. -ar OL; 
JK(U), [oväderssol; bit av en regnbåge]. De 
kåni upp stäur' gallar pa himlän MK. Söins ä 
da någ ovädarsolar för ällar ättar soli, ällar 
ganar, sum di bräukar kall dum förä, da jär ä 
så mik säkrarä, att ä ska bläi någ rusk av OL. 
Jfr oväder(s)-galle och i-gallig. 

galla s.2 pl. gallar, -år, gallar JK(U) lutväxter 
på. hästens ben]. Ganar.. jär knöilar på russ-
baini JK(U). Hästn har gallår, -ar JK. Jfr sten-
galle. 

galler s. galdar, gallar [n.], pl. =. Di har sånn' 
galdar för durar OL. 

gallra v. galdrä, gallrä, ipf. gallräd, sup. galdrä. 
Gallrä betår MK. Betår matt vör ga u hack u 
gallrä snart sägt netar u dagar JK. I torsdäs, 
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fredäs u laudäs gallräd vör såckabetår JK. 
Murrättår 	hackäs u gallräs, el. galdräs sär 
sumbliä JK. — gallre-färdig a. pl. gallräfärduä 
[färdig att gallra]. -hacka s. gallrähackå f. {hac-
ka med kort skaft]. 

gallring s. gallräniog f., bf. -i. U till missån-
man var arbetä me all hackning u gallräning 
i årning JK. Gallräningi var a olycklit styggt u 
olidlit arbetä JK. 

galning s. ga•lniog m. Så var han kamrat mej än 
galning, kan n sägä, älla fyllhund, sum hait 
B.P. JK. Jfr halv-galning. 

galosch s. pl. gallå far, gallåssar. Skall n da var 
fäinar um baini, när ä jär vat [vått] u sump, 
da har n gallåssjar äut pa skoar JK. Gallås-
sjar, de kan n ga me förä.utn haugfärd MK. 

galstrig a. gastru -, n. -t, lom] lakrunnen 
strömming eller saltad fisk eller kött, som bli-
vit härsket; härsk, gammäl u baisk'. Gastru 
strämming MK. Dän strämmingän, han jär 
gastru. Jå, kärä jär otet, sått läkän har runn 
av. De kytä jär gastrut JK. Kytä smakar gast-
rut el fäult MK. 

galt s. galt m., bf. -n, pl. -ar. 1) [hanne av svin]. 
Galt u gyltå MK. Da var vör äut bäi Bosrä pa 
När me a so ti galt JK. U så har di så mik 
hundar .. me si, sum jetar mot n stäurar galt 
för dagän (jägare) JK. 2) [öknamn på lat per-
son]. Livar dän stäur tjåck galtn ännu, mun-
tro? JK. 3) [stor sten]. De jär n galt jär u• 
(om en stor gråsten) MK. 4) [ugn i bastu, vari 
eldades, vid torkning av lin m. m.]. Fyst läg-
ga(r)n äld i galtn (än ugn, sum jä mäum mitt 
i bastäuu sum äldäs me skäid [famnved]) .. nä 
de da kununar ti brinn i vidn gillt [ordentligt] 
i galtn, ällar så att lugän gynnar sia äut ör 
mynningän pa galtn, stängdäs duri till JK. Ga 
in i galna MK. Ja tror, att n hadd fat de nam-
nä av de att n mik liknäd a stort sväin OL. 5) 
'kustain [skorsten] sum går up i kölnu' MK. 
Jfr bastu-, far-, fast-, jul-, kölne- och pinn-
galt. -galen a. f. galtga•li [brunstig, om sugga]. 
Soi jär täidu ällar galtgali, för ha jär sulli u 
raud (i föidsli ..) JK. -gris s. gangräis m., bf. 
-n, pl. -ar [små galtar]. Galtgräisar kastreräs el. 
slcäräs äut .. när di jär fjortn dagar el. träi 
vikå'r gamblä JK. -tand s. galttann m., pl. 
-tännar, -tändar. Ner de jär någän, sum har 
sån' tändar, så dän ain vaksar äutför ijamt 
dän andrä i tanngardn, de kalläs för galttän-
dar; dän han har n stäurar galttann jär pa dain 
'[den ena] säidu i munn'n OL. -tidig a. galt-
täidu [brunstig, om sugga]. 

gamla s. f. bf. [enda brukliga form] gamblu 
[den gamla kvinnan; även om tex. en gam-
mal katt, märr etc.]. Nå i nöiarä har allt täu 
styckän döt: en kal .. u H. P:s gamblu (P:n- 

mor) inimot 80 ar gammäl JK. Hustru hans 
ha jär i Amerikä . . ha har bättar där, tyckar 
ha, fö gamblu u ha [hon] kan inte läikäs [kom-
ma överens] JK. Gamblu, ha blai rakt yvara-
di u kåm gratnäs in till daim MK. Nå har 
gamblu fat sitt, nå skall de ungå in (nu har 
den gamla gumman danat, nu skall bruden 
in) MK. Gamblu (näml. kattu) ha vidd int 
kummä MK. Gamblu, gamla märren MK. 

gamle s. m. bf. [enda brukliga form], gambln 
pl. gamblar JK(U, frg1.-svar!) [den gamle; 

särsk. fadern el. farfadern, förre husbonden, 
undantagsgubben; även om gammal häst]. 
Spannmålsgubbän haitar sum täidäst [oftast] 
gambln u ha [hon] gamblu, u bäggi täu: de 
gamblä el. gamblar JK(U). Bättar ska de var 
än i dag; annas vill vör ha gambln igän (= 
prästn) MK. Gambln, gamle hästen, ex. 
gambln fa väl' si idag, han jä trånar MK. 
Däu har väl ingu nöd, däu kanst bär ['bara] 
sänd gamblän äut pa snå'ilcastning däu, de jär 
värr mä mi, ja gitt [måste] ga självar ja OL. 

gammal a. gammäl, f. =, n. gammält, best. m. 
o. f. gamblä, gamlä, gam', f. sjst. (de) gamblå, 
pl. gamblä, best. pl. sjst. (m. o. f.) (de) gamblu, 
-ä, komp. gamblarä, gamblar', sup. gambläst, 
best. gamblästä, f. sjst. (de) gamblästå. 1) 
[framskriden i ålder]. K. han jä läik gammäl 
me mi MK. Va gammäl jäst däu nå da? JK(U). 
De var da lyngn, att däu skatt sätt trad pa 
nål för mi, däu jäst gamblar n ja MK. Fyst 
skudd di (släktingar) till bors 	u där var så 
nogä, att um de var dairäs än banungä, sum 
int var gamblarä än n fair fäm år, så skudd 
di till bors fyst me OL. När n blai gamblarä u 
förstanduarä JK. Astäuän jär gambläst, han 
skall ga fyst JK(U). Han jär dän gambläst' äi 
sokni MK. Ha var de gamblästä av sysku MK. 
Han var de gambläst av de sysku MK. Gamb-
läst sun'n JK. Laukvistmor, ha var de älstå 
ha, män när nå ha dödä, da blai o-far dän 
gamblästä MK. Ha har kunun' haim, de gamb-
lästå, systri ti Låttn MK. E. tror ja, de jär sum 
de gamläst töisi haitar JK. 2) [som har hög ål-
der, ålderstigen]. De var n gammäl dräng jär 
bäi astäuås JK. De var så, att gam' Halsrä 
Johan .., han had döt OL. Snausrä gam' 
Hansäs u ung Hansäs. Gam Hansäs partn.. 
JK. Gam' Gustä; gam' Daniel JK. Gam' skol-
lärar W., sum var pa När OL. Fyst tjänt ha i 
prästgardn i mang år bi gam' prostinnu OL. 
Gamblä mårmår var död JK. Gam' hästn, 
gam' män, gam' kol, gam' el. JK. U ja pa 
kärru me gam' män i förä u så fl kåirä JK. Di 
har de gamblu ti drägäs me, ha jär sträiv OL. 
De gamblä talar um, att i [de] aldri i sin täid 
har slikt hårt äller set JK. Gamblä fålki [de 
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mälaktu inhöisäs laigkälling [lejd kvinna] JK. 
A ganunälaktu päikå OL. I bryggahäusä 
där har vör a säng stanäs me någlä gamblä-
aktuä kledar äi JK. -dags gammäldags JK(U). 
Ja (ä)n far säi i täidningar i blant .. "ätt gam-
mäldags bryllaup" JK(U). -far s. gambläfar 
OL. Var di halm' allihop da? Naj, de var bär' 
gambläfar sum var haimä OL. -folk s. gamblä-
fålk JK, gamfålk n. (pl.), pl. bf. gambläfålki, 
gamfålki [de gamla (föräldrarna) i ett hushåll, 
en gård]. Spannmålsfolk ällar gamfålk, i mot-
sats till ungfålk OL. I vinträs had di täu 
gambläfålk ti ta varå pa JK. Gambläfålki sum 
skudd ha livsjon på gamblä dagar, bod' bäi 
synar JK. Da livd ännu gamfålki JK. Gamblä-
fålki (far u mor) tar av mair u mair i arbets-
vägän JK. -modig a. gammälmodur JK, f. 
gammäl-, gamblämåudu, pl. gammäl-, gamblä-
måuduä. Än sån där gammälmodur bygg-
ning JK. De gamlä sägd tya, män ja har int 
vart så gammälmodu, äutn ja ha sägt täu MK. 
Kvinnfålki di ska säi lugän lågan i spisen], u 
spjäld slas aldri, u innfinstar, de vill di hit ha; 
di jär så gammälmoduä MK. -mor s. ganzblä-
måur [den gamla modern i huset]. Gamblämor 
gynnar ta av nå u bläi gammäl JK. Sagst u någ 
av Gambråmor där bäi dum da? — Jå ha 
gick äut pa gardn, sag ja OL. -sjuka s. f. bf. 
gamsjauku (även gam' sjauku HG), [blödning, 
menstruation, hos kvinnor] JK(U). -slålder s. 
gamsaldar, -åldar m., bf. gamsaldan, -å'Idan 
[ålderdomen]. Far jä skröpli ättar vanlihaiti av 
gamsåldar u stäurt slep [slit] i all sin täid JK. 
De jä int någ förhåppning för o räkning ti fa 
samblä någ fö gamsåldan, älla gamsaldan, sä 
de gamblä JK. Mor jär väl frustu [frusen] nå 
pa gamsaldan JK. -år s. n. bf. gambläarä JK. 
[det gamla, förlidna året]. I släutä pa gamblä-
arä JK. -årsiskott s. gambläars-skut JK(U), [sa-
lutskott på nyårsafton]. 

gap s. grep n., bf. -ä, ga'p' [mun (på människor 
o. djur)]. Hald gapä pa si [hålla mun] JK(U). 
Bräuk' gap' de kan di da me skick JK. Så 
kund di ha tykt [tegat] gap' pa si JK. Så fick 
ja a stäurt tjåckt kallt fingar (gubbäns fingar 

gamla i gården] JK. Tjugåfäm styckän gamblä 
[gamla får], sum skudd föidäs yvar um vintrar 
JK. Bad unglambi u de gamblä JK. De gamb-
lä, di sär målkä i ställ för mjölkä OL. Ner nå 
de gamblarä gick så u pratäd, u dairäs sårkar 
var me .. OL. — [Ordspråk o. talesätt]. Ingän 
jär fö gammäl ti bläi skårvur, som de haltar, 
[för gml att göra ett felsteg] JK. De jär int 
gutt ti ler n gammäl häst dansä JK. Gamblä 
kattår kan u läp' mjölk; säs um någän gam-
mäl, som int jär dummar JK. 3) [om materiell 
sak: som funnits el. varit i bruk länge]. [Plo-
gen] gick int alltut bra i gammäl lairjård JK. 
Iss' gam' sårtns vändplogar JK. De äuräd i 
kväiår av dän gamblä snåiän JK. Gam' kvänni 
gynnar bläi gammäl u pallfari JK. De jär a 
gammält ård [talesätt] JK. De finns daim, sum 
har tillräckligt hall ån i kring u till u me daim, 
sum har gammält pa gammält [gamla förråd] 
OL. Ja har a systar 	sum bräukäd ta varå 
pa gammält [gamla saker] JK(U). Än räivar da 
int av dän gamblä flakän ällar de gamblä takä 
alltihop JK. De gamblä skolu kund sta, u så 
kund de byggäs än byggning till .. u ripprer 
de gamblå JK. Dän gamblä byggningän där i 
gam' gardn JK. Dairäs gamblä fläistakbygg-
ningän JK. De gamblä tråskningi JK. Vör 
skudd a hatt a nöi luftdur, för iss gamblå ha 
jär raint åidi OL. De gamblå ha bräukar int 
hald illä (klucku) MK. Pa gamblä väisä [viset] 
JK. Ga u dräg för de gam' tråskar JK. 
Gamblarä gani bläir .. så kräupar di JK. De 
gamblästä [plogarna] var me lang drekt JK. 
4) [som länge varit med, erfaren, beprövad]. 
Ja far säg sum gubben Nils: vör livar ättar 
gammält JK. Vör jär bäi uss haldar uss ännu 
ättar gammält ällar sändar inte någ ull ti 
spinnarää JK. Ättar gammält så har de alltut 
vart vanlit, att garskalar .. skutt bidäs fyst (ti 
gär kistå) OL. 5) [känd, bekant, erkänd sedan 
lång tid]. Nå jär de ännu vanlit sin gammält, 
att n bräukar ha än sup u än halv' till dum 
(slåtterkarlar) JK. Dän sidn .. har bäibihald si 
ifran gammält änd häitntill JK(U). Gam' sjau-
ku [menstruation]. 6) [förutvarande, forne]. De 
har vart lagli väl skog pa de jårdi, sum dän 	föstas) i gapä pa mi pa tann'n JK. Käutn 
gamblä aigan har hugg av JK. Straks där um len] sto me strämming i gapä u gav gjausår 
uss till dän gamblä sokängränsn JK. 7) [som 	[måsarna] JK. Jfr hård-, stor-, och ut-gapad 
tillhör den förflutna tiden]. Förr i gamblä täidn 	samt sträv-gapig. 
OL. I gamlä täidn JK. Förr i gamblarä täidn; gapa v. gapä, gap', pr. -ar, ipf. -äd. 1) [om 
förr i gamblarä täidar OL. Sumbli kan ännu 	öppning: vara vidöppen]. Vävän gapar bra JK. 

Vävän vill int gapä, dvs. uppränningstrådarne 
dela sig icke med tillräckligt stort mellan- 
rum, så att skytteln går ledigt igenom JK. 
Sari [såren] .. di gapäd för mikä JK. 2) 'gäs- 
pa'. 3) 'träta' [tala el. prata (högljudt), "skäl-
la"). Gubbän bräukäd gap u var storgapar 

säg: dän gamblä go täidn, män ja vill int ynsk 
än tibakas JK. Jfr fjor-, halv-, ur-, ut- års-
och över-gammal samt äldre. -aktig a. gam-
mälaktur, f. -aktu, pl. -uä [någorlunda gam-
mal]. Bäi än statsjon kåm än gammälaktur kal 
pa, sum sättäd si mitt imot mi JK. A gam- 
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nuck JK. Kum da u gap u gräl pa jårdbräuk-
rar sinä [sedan]! JK. Försöik självä, så slippar 
Är gap yvar uss sinä JK. Jär slippar änd 
astäuås [grannarna] u gap yvar en um all-
ting, va än gär u skall gär um dagän, u va 
dags n kummar upp u gar i säng JK. Särsk. 
förb. A smidtang sum käftar gapar ifran si väl 
JK. Att int tradar vill gap ifran si, där sum 
skyttln skall iginum JK. När da dän andrä 
janväggän [järnkilen] jär äislagen, u bäggi hal-
vår av stuckän int vill gap ifrån si .. da slar 
n äi träikäilar JK(U). — Gap i mot [svara 
emot, "käfta"] JK(U). Gap imot de jär nuck 
få'lk sum kan de MK. — Så slar n än stor 
tjockar träkäil i rimnu .. sått rimnu kummar 
ti gap upp mair JK. — Gap ör si [tala oför-
synt, vräka ur sig] JK(U). Kan int hald käftn u 
gapar ör si va n far i munn.'n JK(U). Gap äut 
'tala ut oförsynt] JK(U). — gap-hals s. gap-
hals [stortalig person; skrikhals]; 'en som be-
gagnar plumpa uttryck'. -stock s. gapstuck 
[stortalig karl]; 'en som begagnar plumpa ut-
tryck'. 

gapsen a. gapsn, f. gapsi, pl. -nä 'häpen, förvå-
nad]. Ja blai lissum läit gapsn, när A. sägd, att 
gubbän var dödar JK. Va skatt däu hän så 
saint da? sägd ja. — Da blai än läit gapsn, för 
han had int set mi förr OL. Da blai källingi 
hall gapsi u föfåri JK. Vör blai hail gapsnä, 
föstas JK. 

garantera v. garanter, pr. garranterar, garrn-
terar. Ja kan int garnter för att ä bläir full-
ständut JK. 

garde-boe s. gardboä JK m., bf. -än, pl. ga•rd-
bcluar [iv. i Garde sn]. Gardboar ga ti strand 
= gå i gåsmarsch. Någon annan motsvarighet 
till det senare uttrycket finns inte MK. Gard-
boän [Garde kyrka som märke för fiskare] JK. 
-boungdom s. gardboungdom fyngling från 
Garde sn]. Så kår' n de än gardboungdom kåir-
näs ner JK. 

gardin s. m. bf. gardäi'n, pl. gardäinar. Vör tar 
u drägar ner gardäin'n, så bläir de bättar; 
annas tväisöinäs de MK. hit fanns de gardäi-
nar, int rullgardäinar än gang, äutn fålki kund 
fa käik  in i ginum finstri för varandrä um 
kväldar JK. 

gardina s. gardäind JK f. Igardin]. 
(?)gardra s. ga•drå f., bf. ga•dru, ga*(r)dru [lyk-
ta, lanterna som man sätter på "ändklubban" 
när man ligger ute på "vrak"-fiske]. Di har 
"gadrå" pa ändldåbbu (a lantämå pa än vad' 
älla pa ändklåbbu), sått da säir n, när n liggas 
fö taug, lains raki star, u kummar de a far-
töig, sum gar i millum batn u lantämu el. 
ga(r)dru .. så kan n fa igän ändn, som ga'dru 
lä' pa JK. 

garn s. ga'n n., bf. -ä, gan', pl. =, bf. -i. 1) 
[spunnen tråd]. Hampblårnar spinndäs jå all-
tut ti gan JK. De gan, sum däu nå spinnar, de 
skatt u väl ha ti äislet de OL. Lenspunn' gan 
u lensno' [löstvinnat] gan; hardspunn gan, 
hardsnoä (gan) JK. Ull ti spinn u kard av, 
sum kan bläi gan ti saum [sticka] u väv' av 
JK. Da händar de iblant, att di far för grå .v 
ällar för fäin skald pa, mot va ganä jär OL. 
Fyst n langar täid bants ä av änkält gan, män 
så gynt di bind av sno' ällar täutradut (täu-
snoä) gan [om slinga] OL. De jä mang slags 
inslag [i väv], ja läik mang sårtar sum de finns 
gan till JK. Förrn bomullsganä kåm i gang, 
had di ganä till gani [fiskegamen] av läingan 
JK(U). 2) [fångstredskap förfärdigat av gam 
som knutits i maskor]. De finns int andrä gan 
än strämminggan u laksgan {eljest: "nät"] 
MK. Gan u slingår jär int ätt .. ; slingår de jär, 
när "läinä" jär äutbundä äi a sträckå 
män gan de bläir de, ner slingu jär tjäni 
,[telnad] u skjauti ällar när ä jär spinar u hall-
band u säidsäimar u tjanä u hallar u flaar pa; 
da haltar de gan JK. A vanlit (strämming)-gan 
jär, när de jär skjautä, umkring 17 famnar 
langt u 3 famnar djaupt ällar ätt hundrä förti-
sjau ällar ätt hundrä fämtiain maskå äi djaup-
laikän, 32 knäutar (älla 33) pa a än [aln], 7 
maskår millum var spinä u pa var sjättä spinä 
a fla, 20 maskår millum 2 hallar MK. A bördå 
gan, fåir styckän, täu pa var aksl 'när man 
bar i båten] JK. För någlä ar tibakas har täu 
styckän pa batn vassi näi gan, u dän sum had 
stäut 'sista garnet] had täi JK. När n nå tar 
ganä ör batn, så tar n hallar fyst u läggar pa 
vänsträ aksli.. JK. Um ganä ällar slingu int 
har gat undar, när n sättar pa trid ganä ifran 
na.., da jär a för let [lätt] JK. När n [han] 
var pa rak, så tråist n aldrig lägg si sum andrä, 
mäns gani sto JK. Rakbatar vidd int släpp 
gani någän av dum, för de att di var rädd för, 
att di skudd förlor gani JK. Da kan n fa någlä 
kast strämming pa n fåir fäm gan JK. Ner de 
laid at ladiän, så skudd de tänkäs på att gani, 
sum di had nytt summam föräut u fat sunda-
rivnä, att di skudd lappäs OL. Ro gani äut. 
Ta in gani JK. ISe ill.] Jfr anglerev-, blår-, 
bomulls-, båt-, djup-, dynvars-, femtiovals-, 
fisk(e)-, fjor-, flundre-, flå-, fri-, förrårs-, grund-, 
halvval-, hamp-, hör-, kamel-, kut-, lapp-, lax-, 
lin-, ljusveke-, not-, red-, räv-, sling-, spen-, 
stick-, stor-, strömming-, städ-, tredje- val-, 
viktoria-, vrak-, väv- och änd-garn samt nät 
och slinga. -bod s. ga•nbäud [strandbod där 
man förvarar fiskegarnen — ej ligg-bod]. Ligg-
bod u ganbod MK. -boll s. ga•nbåll m., pl. 
ganbållar JK(U), f boll med stickat hölje, för 
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bollspel]. -bredning s. ga•nbraidniog [plats 
där man breder ut fiskegarnen att torka]. Minst 
sjutti gangisträum el. ganbraidningar 1funnos 
vid Nabbu] JK. -flå s. ga•nfla• f., pl. -fixar [flö-
te, "flarn" på fiskegarn]. Tällbarkän gärd di gan-
flaar av förr.., nå har di ganflaar pa fiskgani 
av gurk [kork] JK. Gubbä, sum gick i sokni.. 
u säld ganflaar JK. -gistibredning s. gangist-
braidning JK. Var u am n [had] säin gangist-
braidning el. sitt gangisträum JK. -gistlrum s. 
ga•ngisträum n., bf. -ä [plats i "garn-gården" 
med "stjäkor", "garnåsar" o.s.v. där man 
hänger upp el. breder ut fiskegarnen]; = 
bräddn millum ganasn u stjekår bäi strand 
MK. De skall tåll [12] styttår pa var säidå till 
a gangisträum för ti kunn röim älvå gan MK. 
Var u en har sitt gangisträum MK. Bäi Nabbu 
finns umkring 25 gangisträum MK. U mair n 
halv gangardar, sum int finns någ gangist-
räum, sum di förr inte kund fa räum JK. När 
n kummar pa gangisträumä, så lägga n tja'n 
el. flaar a(v) si fyst millum ganstjekår u gar 
avut u sträckar ganä äut JK. Di flaäd upp u 
bainäd av u braidäd dum [fiskegarnen] på gan-
gisträumä i gangardn JK. [Se ill.] -gårde s. 
gangardä JK; garzgard' JK m., bf. ga'n-
ga•rdn {(inhägnad) plats vid strandbodarna, 
med "garnåsar", "stjäkor" etc., där fiskegar-
nen upphängas]. De var ret mang strandbodar 
där u ret n stäurar gangardä JK. Snausrä, 
Gogs, Botvidä u Gumbaldä .. di had säin 
strandbodar u gangard' där blid Snausarve-
bod] JK. Gangardar har krymt ihop till n läitn 
plätt, sum var täu styckän förr (nådästä u su-
dästä gangardn [vid Nabbu]) JK. Gangardn 
me ganasar u stjekår JK. K. u J. to noti pa 
nackän u bar upp i gangardn u sträckäd äut 
na langsat ganstjekår u ja gick ättar u så 
hängäd upp na pa stjekår JK. Sin så gar n upp 
i gangardn pa gangisträumä u flaar upp u 
bainar av JK. Stal trodar från täunar, sum var 
kring gangardar JK. [Se ill.] -gårdstun s. m. bf. 
gangardstäun'n OL [gärdsgård kring gamgår-
de]. Bi Djaupdöi.. där sto någrä stor garnlä 
tallar äutför gangardstäun'n OL. -härva s. 
ga•rthärvå f., bf. -u, pl. -år. A ganhärvå av var 
tain JK. Pa ganhärvår så jär de skälband JK. 
Att kalar ällar sårkar, sum skudd bräuk stran-
di, int skudd hald ganhärvu pa armar, när di 
[härvorna] skudd nystäs, för da kåm di i sjöi-
nöid u drunknädä JK. Da flaug ganhärvår i 
luftn va ivist am, u da fick än säi vad de var; 
de var int gpnhärvår äutn drakgos JK. -knippe 
s. n. pl. ganknyppar, bf. -knyppi [knippe, bunt 
av spunnet garn]. Da bräukt di iblant ta fram 
säin ganknyppar u vä0, u de var daim sum 
int var sma, badä av ullgan u läingan u blårgan 

u iblant hampgan me OL. -lappare s. ga•nlap-
parä fperson som lappar fiskegarn]. -lapp-
ning,sinål S. pl. ganlappningsnålar JK [mindre 
än slingnål]. -Iet s. ga•nli.t m. [färglut till fiske-
garn]. Förr så koktäs de ganlit pa askläut u 
gränbark, u iblant läit björkbark u råinbark äi 
me JK. Nå fö täidn så gar de fort ti gär ganlit; 
ja än gar börr [bara] äut i bodi u kaupar läit 
sodar u gubbrack JK. -Ieltbark s. ganlitbark JK 
[torkad granbark, som anv. t. garnletkokning]. 
-letikarp s. ga•nli•tkarp m., bf. -än, 'ränna 1,4 
m. bred o. 1 m. lång, urgröpt ur ett stycke, än 
halvar stuck, 2 dm. djup, utan gavlar'; rännå, 
sum gani drägäs upp pa, när di jär litnä [färga-
de], u litn far rinn ner äi a kär inundar MK. ESe 

-längd s. ga•nlägd f., pl. -ar fett fiskegarns 
längd]. Låim [lämna] årdäntlit varpräum (= 
4-5 ganlängdar ifran raipä u städu, sum star 
där..) JK. Säidräum [sidorum], de kan var 
15-16 ganlängdar JK. -matta s. f. pl. ga•n-
manår [mattor vävda av garn; i mots. t. "lapp-
mattor" (trasmattor) JK. Ganmattår jär fäi-
narä förstas, män o mattår di jär av lappar el. 
pasår JK. -pasa s. ga•npa•så JK f., bf. -u, pl. 
-år [avriven bit av ett fiskegarn]. A ganpaså 
sum tåskän har ryck av gani JK. Till nätbyr.. 
nyttäd ja a gammäl ganpaså av a strämming-
gan JK. -reja s. f. bf. ganraju JK(U), '[den ut-
satta räckan av sammankopplade fiske-
garn] JK(U). -rumpa s. f. bf. ga•nrumpu 
[varpan i en väv]. Ta däu u bräid ganstuckän, 
så far ja hald i rumpu (ganrumpu) OL. -skada 
s. ga•nska•dä m. [skada på och förlust av fiske-
garn]. Sättar n da för naug [nära], u så rakar 
fgarnräckorna] skudd räk ihop, u däriginum 
bläi ganskadä, ällar gani blai sundarrivnä, da 
fick dän, sum säist to räum, sta för skadn OL. 
-stake s. m. bf. ganstakän, pl. ga-nsta•kar. 1) 
[skalad, slät, lång, smal stake, som lägges på 
"stjäkornas" pinnar och varpå fiskegamens 
ena ände hänges]. Gani skall alltut flaäs upp 
[se flåa upp] fyst, förr n di bainäs av, u hängäs 
upp me tjan'n u flaar pa ganstakar pa stje-
kår . . sin [sedan] träda n ganstakän i ginum 
all buktar u hängar han upp pa stjekår JK. 
Tjan'n braidäs pa ganstakar .. män läinä bäi 
hallar .. braidäs pa asar JK. 2) rävstickår 
ällar ganstakar, di skudd var till häng gani upp 
pa [rävgamen]. -stjäka s. ga•nstjekå f., bf. -u, pl. 
-år [pålar med pinnar i, att lägga "garnstakar-
na" på]. K. u J. to noti pa nackän u bar upp 
i gangardn u sträckäd äut na langsat ganstje-
kår, u ja gick ättar u så hängäd upp na pa 
stjekår JK. -stock s. m. bf. ga•nstuckän 'garn-
bom' (på väv). Ätt len person] raidäd, ällar 
drog skaidi u spånar i skälä fram, u ätt braid 
ganstuckän kring u lägd spånar undar ganä 
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pa stuckän JK. -stroppa s. f. pl. ganstråppår 
[stroppar av garn (i klädesplagg)] JK(U). 
-stump s. ganstump JK m., bf. -än fliten bit 
garn (tråd)]. -stötta s. f. pl. ganstyttår = garn-
stjäka s. -tjälne s. gantjanä (ä.), garztjänä (y.) 
JK, pl. ga•ntja•nar [telne, kanttåg på fiskegarn]. 
Gänn 'gärna] vidd di spinn säin gantja  no r så 
fäin (klain) sum möight, för de gani di fiskäd 
bättar OL. Gamblä gantjanar, sum jä fö dåliä 

däugar ti sank JK. -ås s. m. bf. ga•na•sn, 
pl. -a•sar [stänger, som ligga på omkr. 2 aln. 
höga stöttor och äro avsedda att hänga den 
ena ändan av fiskegarnet på (den andra hänges 
över "garn-stakarna")]. Asar, de jär ner bi 
strandi pa braidningar sum di braidar gani pa; 
di kalläs för ganasar; di jär klainä, män så 
lang sum än kan fa dum OL. Gani skall tas 
ihop .. fyst skraida n läinä ällar hallar ihop 
yvar ganasn u så flaar älla tjan'n pa ganstakar 
JK. Da ska tro de bläir bråttum ti kar ihop 
fyst tjanar u sen hallar; da jär de frågän um 
slet' ganasar, sum int jär knagguä ällar full me 
skarvar OL. -åsjstötta s. f. pl. ga•na's-styttår 
= stålpar me ärglyggnä hul, sum ganasar lig-
gar pa MK. -åslände s. m. bf. garzasändn. Ring-
lä upp ganä pa ganasändn MK. -ände s. gan-
ändä OL; JK m., bf. -ändn, pl. ga•nändar. 1) 
[ändan av en garnhärva e.d.]. Ta ganändn i 
ginum täutu [clå man spinner] JK. 2) 'längre 
el. kortare bit garn, t.ex. som man träder på 
stoppnålen]. Än stor dail sum int däugar 	ti 
spinn n klokar ganändä OL. -ögla s. ganåiglå 
JK [på "rumpu", då man "bommar på" väv]. 

gartkummin s. gartkummän [m.] (Carum carvi). 
Gartkummän bräukar di lägg i brö, när di ba-
kar, u i brännväin förr; de blai kummänbrärm-
väin MK. Till dricksäupå har di nytt gartkum-
män MK. Da straik ha (mor) ste ättar n halvar 
kåpp brännväin me gartkummän äi u sägd, att 
ja skudd ta de, så gick de väl yvar JK. -ost 
s. gartkummänust (avh.), 'kumminost'. -rot s. 
gartkummänrot f. [användn. se  angelika-rot]. 
-stånd s. gartkummänstand. 

garva v. garv' JK, ipf. garväd, p. pf. pl. garvnä 
OL. Garv lädar JK. Ner nå häudar bläir garv-
nä OL. Jfr barka v. 1. 

garvare s. garvarä m., bf. garvarn, garvan, pl. 
garvrar. Lädar kård ja i ginum Gard ättar, u 
de fick ja där bäi garvan JK. Bainlingar, daim 
bräukar garvrar skär bårt, när di barkar skinn 
ällar häudar för uss, u kok läim av JK. -gesäll 
s. garvarägisäll. 

gas s. f. bf. ga•si (tyget). 
gas-olja s. ga•såljå 
bläcklampår me svamp 

gass s., se sol-gass. 
gassa v. gass' JK(U), ipf.  

de blai middästäidar, u soli kåm ti gass pa sum 
värst .. JK(U). Soli har da gass bra um dagän 
JK. U bäst de var, ja gick u gassäd mi i sol-
skäistä JK. 

gasse s. gassä m., bf. gassn, pl. gassar 'gåskarl'. 
Gassn knäipäd stäutn i läggän MK. Di laupar 
ätta gässnar, för di tänkar, att i skall fa gassn 
argar MK. Gassn blasar [väser] MK. Gassn 
trädar [betäcker gåsen] MK. 

gast s. gast m., pl. -ar. Gastar u trull var släik 
fålk sum had tat läiv a(v) si. Jär umkring var 
de gutt um gastar u trull, u i Lau var de a 
källing, sum had tat läiv a si bäi L,öismöirs-
bro•i. De blai a trull el. n gast av, sum spökäd 
u gärd spittakäl JK. Ner nå päukän u all hans 
gastar bläir tillsägdä lav den som botar gast-
grepp], att nå skall Är var så go u pack Är 
iväg gäinäst OL. -grepp s. gastgri.p. Um än 
dail sjaukdomar, sum fålki har trot ällar tror, 
att de jär någ ont, sum di har kumm äut för, 
skum ont skått, gastgrip u mair sånt .. OL. 
Ner nå fålk i allmänhait tror, att de jär badä 
gastgrip, någ ont vädar, ällar gal vädar, jård- 
dunstar ällar ställar 	sum de sma undar 
jårdi dansar pa ällar vistäs bäi .. så jär de int 
undalit um .. di kansk starkt tror pa att de 
jälpar, ner n sånnar kvacksalvarä tar ihop me 
ti bot dum OL. Gastgrip kan ingän vanlir dåk-
tar botä äutn börr tbaral klok botgubbar u 
Våningar, sum kan läs bårt de me säin bot-
böinar JK(U). -gripen p. a. gastgri•pän, pl. 
-gri•pnä fgastkramad]. Gastgripän blai han el. 
ha, sum kåm äut för någ galä pa de väisä, 
att de sag äut pa kruppän, såsum någän had 
tat pa dum me a hand, u de blai galä u kåm 
ti värk u gick hul pa ättar fingri, där sum di 
had blitt tagnä pa me handi, u de drog ihop 
dum u så där. Ja, kalar pa sjöän ällar daim 
sum bräukar strandi, var de värst förä, u de 
händäd täit [ofta], att di blai rstgripnä förr i 
värdn JK. Hart du blitt gastgripän, så ga till 
n klokar gubb el. källing, sum kan läs bårt de 
ondä; Hainumkällingi jär geväst i dän vägän 
JK. Där ättar tar "dåktåm", sum fördräivar de 
ondä, fram a flaskå u så a fjädar u så sträikar 
n pa de gastgripnä ställä me fjädrä .. där ättar 
gynnäs de me händars paläggning 	OL. 
-gripning s. gastgripning JK. Me gastgripning 
mainäs da, att gastar el. trulli to pa dum .., 
att di blai sjauk u eländuä, u död di intä el. 
blai botnä, så fick di kännmärk ätta de i all 
sin täid JK. 

gata s.1 ga•tå f., bf. -u, pl. -år. 1) [väg, lands-
väg] Kumm' pa gatå = komma i väg MK. 
Daim sum jä nemäst släkt me dän dödä, bjära 
n pa gatå JK. När ä var dagar, så där åt hall 
näi så kård A. u ja pa gatå JK. De jä mik 

Gasåljå brändäs i sma 
inn äi JK(U). 

gassäd, sup. gass'. När 
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fl gär iblant um mårgnar, förr n kummar pa 
gatå ällar i arbetä JK. De jä ti spänn russi för 
u gläid pa gatå JK. Ti kumm pa gatå jär längst 
vägän (ordspr.) JK. Havdumboän kård pa 
gatå me märl. JK. Ja skall ha di pa gatå 
fyst [ha dig i väg] MK. 2) [väg invid ohäg-
nad mark]. Tresakrar ;[trädesåkrarna] .. lag 
pa gatå, när di var trednä JK(U). Sin '[se-
dan] när a "hon, trädan] blai räiti el. plöigi 
fyst gangän, fick vickäns kräk sum hälst lug ti 
ga i akan, för da lag akan pa gatå, sum de 
halt JK(U). Digarakan, sum var inlyktäs el. 
int lag pa gatå JK. Förr så märktäs lambi i 
åiru, u förrästn all kräk, för da släpptäs di 
pa gatu. Ungrussi u ungnauti u lambi gick all-
tut pa gatu för de mäst um sumrar. Aindäst 
dragrar u konar had n inlycktäs i aigår um 
sumrar JK. Äut-täunar var de da de fystä, 
sum än fick säi ättar u lag upp el. töinä, fö(r) 
int lambi el. kräki skudd kumm in fran gatu 
pa aigår u förstöir gröidn JK. Ingän fick ha 
säin sväin pa gatu .. män ti fa fålki ti löid u 
int ha sväini pa gatu, så matt länsmännar far 
kring landä 	u ta sväin JK. När skifti jär i 
Lau u När skall tillträdäs, da töinar [gärdslar] 
int fålki längar äutn kummar fl kast akrar pa 
gatå JK. — [Talesätt:] De gar läik så fort 
sum till gift grodå pa gatå, sum di har gärt 
förr i värden OL. V. kaupt häst u vangnar 
u raidskapar, sum skudd till när n skudd 
bräuk jårdi, män de to a gall gatå för n [gick 
illa] JK. Ain av dum (ansöikningar) skudd di 
låim pa kansläiä, män sum gick a skiti gatå 
K. Ha jär gammäl sum gatu MK. 3) [stads- 
gata]. Målan 	sum bor pa gatu mitt imot 
lasarättä JK. Där i böin "Visby] tänkar ja, att 
de jär äutmärkt varmt i gatår um dagän, där 
sum soli staikar ner JK. 4) [ränna (i glidytan 
på skridsko), (i spinnrockstrissa)]. Gatå äi 
skrittskor MK. Djaupä gatår äi trissn [på 
spinnrock] MK. Jfr halv- o. hel-gata. Jfr även 
by-, grissle-, is-, kör-, stads- och tad-gata. — 
gat-brink s. ga•tbriok m., pl. -ar [vägkant]. Da 
gick där någ lamb u jetäd u gnagäd där pa 
gatbrinkar OL. Vintanarrar [tusenskön] sum 
vaksar äut pa gatbrinkar straks pa våm MK. 
-dike s. pl. gatdäikar "diken vid vägen]. Gräisar 
grov u båikäd bäi all gatdäikar MK. -grind 
s. f. bf. gatgrindi, pl. -ar [grinden utåt vägen]. 
De var int launt ti låim gatgrindi ypi dän 
täidn någu stund, för da had n snart hall gardn 
fullar av lamb u kräk JK. När de var någän 
fatti sum sto bäi vägkantn el. haim i gatgrindi 
JK(U). U så jä de da stråit me grän' ifran 
stäuduri u än bit äut för [utanför] gat-
grindi pa vägän "vid begravning] JK. När ja 
hannt gatgrindi där bäi häusi, så ränd de a 

väit kattå tvärs yvar vägän .. in ginum grindi 
JK. Russi 	blai rädd för gaitbuckän u ränd 
läik ner i o "våra] gatgrindar JK. Sväini båikäd 
gatgrindar upp JK. -mark s. f. bf. ga•tmarki 
[ohägnad mark kring vägar]. Lamb launar si 
hit illä, hälst såsum vör har hatt häitintills, att 
i har liv "levat] pa gatu ällar gatmarki um 
sumrar JK. -spår s. n. bf. ga•tspu'rä [vagnsspår 
i vägen]. Hygrä gatspurä MK. Nä soli skäinar 
upp någän dag (i Mars) u vägän liggar västar 
u austar, da tåiar de alltut äi nådäst gatspurä 
älla vägspurä mair n i de sudästä JK. Sväini 
gick pa gatu u båikäd vägbrinkar upp, äut i 
gatspurä sumblistans JK. 

gata s.2 se gåta s.l. 
gatt s. gatt n., bf. -ä. 1) [in- och utlopp i en vik, 
el. hamn]. När de lantämu jär slucki, så 
har di int någ retlaidå 	ti ga in i gattä 
ättar JK. 2) 'Iåiskut strik, stycke i en skog, s. 
blivit nedhuggen'. Där kund vör säi där igi-
num de gattä MK. 

gavel s. [ga- väl] m., bf. ga' vin, pl. ga' vlar [ga-
vel på hus, kvarn, "häck", kyrkbänk etc.]. Dän 
främst gavin [på väderkvarn] JK. När da spär-
rar jär uppä, så kan de fa gynnäs me mäur-
ningi igän, ifall de skall  var staingavlar ällar 
sta inmäur  änd upp i gavälspitsn; annas nyttäs 
de gavlar av bredar i ställä JK. Gavlar (till 
kyrkbänkarna) skall var av aikä JK. Gaväl pa 
n häck [höskrinda]. Jfr bak-, fram-, hus-, häck-
och sten-gavel. -band s. ga•väl-, ga•vläband n., 
bf. -ä, pl. =, bf. -i [den översta bjälken på ga-
velväggen]. Tvärband el. gavälband. Gaväl-
bandi liggar undan langbandi, u pa daim (g-i) 
star ing' spärr MK. -bräde s. ga•vläbre•dä n., 
pl. bf. ga•välbre•di [bräder varav gaveln be-
står]. -fönster s. n. pl. bf. ga•vläfinstri 'fönster 
på gaveln]. I dag när nårrvästn har tjaut jär i o 
"våra] gavläfinstri 	JK. -glugg s. ga • välglugg 
m., bf. -än [glugg på gaveln]. -mora s. f. bf. 
ga•välmentru [fyrkantigt trä 6X 4 X5 tum på 
husgavlarna på trähus, som gavelbrädena ställ-
des i; i sådana gavlar hade de "spundning" i 
"spärrträna" också] (OL). -mur s. pl. ga•väl-, 
ga•vlämäurar [murade gavelväggar]. Mäurar 
mäuras för de mäst attn [18] tum braidä ällar 
tjåckä, män gavlämäurar upp till bandi ällar till 
räigangän [ri-gången] tjugå tum tjåckä, um ä 
skall mäuräs stainmäur änd upp i gavälspitsn 
JK. När da säidmäurar u gavälmäurar jär upp- 
mäurnä 	JK. -spets s. m. bf. ga' välspitsn 
[spetsen på husgaveln]. -spärr s. ga• väl- , ga• vlä-
spärr n., bf. -ä, pl. -spärr, -spärrar, bf. -spärri 
[takstol vid gaveln]. Ja skall ha så u så mang 
par (spärr på byggningän) föräutn gavälspärri 
OL. Ätt av gavälspärri raisäs fyst JK. -syll s. 
ga•välsyll [syll på gavlarna] = tvär-syll. -trä 
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s. n. pl. bf. gavälträll JK(U) Ide trän i "häc-
kens" (höskrindans) gavel, vari "häckspiloma" 
äro fastsatta]. -vägg s. f. bf. gaväl-, gavläväggi 
[den vägg, som utgör gaveln på. ett hus]. 

gegel ,  s.1 gaigäl 	m., bf. gaiglän, gaigln 'dre- 
gel'. Kvinralki har snäuå, sått i hokstar u 
njausar, sått snor u tarar u gaigäl star ör dum 
JK. Bussn [tobaksbussen] fick si någlä duktuä 
hugg "bett], så att gaiglän rannt kring dum 
OL. När n släppar russi pa rygstubbän, da rin-
nar gaiglän ör dum OL. Jfr tobaks-gegel. -lapp 
s. gaigällapp m., pl. -ar, 'haklapp för barn'. 
Barn di behövar gaigällapp undar käpän, för 
annas gaiglar di raint "alldeles] yvar kledi OL. 
-tryne s. gaigältröinii n. (skällsord). Va star de 
gaigältröin(ä) u gapar um! JK. -tråd s. m. bf. 
gaigältra•dn [dregelstråle, -tråd; (bildi.) dålig 
tråd]. Ja, u stickganä .. de var nuck ann slag 
än dän gaigältradn, sum di har ti säl i böin 
JK. 

gegel s.2 gigäl 	m., 'isterhaka'. Ja bläir 
så tjåck, att ja ha gigäl u ritå [grop] i dain 
kinn'n MK. Han (Bar Jakå) had n stor gigäl 
förr, män nå jär de bär [bara] tom skinnä 
MK. Jfr ister-gegel. 

gegla v. gaiglä, pr. gaiglar 'dregla'. Han gaiglar 
så oskaplit mikä, sått gaigln rinnar ör n JK. 
Stäutar gaiglar så mik, sått n bläir hail fullar 
av gaigäl av dum iblant JK. 

geglare, se storgeglare s. 
gel s., se gäl s. 
gel-axel s. gailaksl m., bf. -n, pl. -akslar fträsta-
var (2 alnar långa) på not- eller ryssjearmar, 
varvid "tögen", resp. telnarna fästas]. Pa 
främst ändn av annän bindäs n runta(r) käpp, 
"gailaksln" ällar "armpinnu", så där 13/8  
tum i ginumskäming u läit längar n armän jär 
braidar, 18-21 tum, u mindar n gailaksln pa 
a not. Hallan'n (11/2) tum ifran ändar .. jä(r) 
skurnä hak, sum ganar bindäs kring u mitt pa 
a hak ti bind armtugä bäi [på sjö-ryssja] MK. 
— Pa armar skjautäs bäi n patjanä u n unda-
tjanä . u i framändn bindäs "gailakslar" fast, 

duktuä tjåckä spakar så sum a yks-skaft 
umkr. 35 t. langä u runtä, me 11/2  t. i ginum-
skärning me träi hak .. straks uppför sitar n 
janring 	ti sänkä Ii isnot] MK. När vör 
skudd dräg i hop, när vör had fat gailakslar i 
mot si .. JK. Sättar noti runt umkring äid-
skåckä lid-stimmet] me gailakslar till landä 
JK. [Se ill.] -axellnot s. f. bf. gallaksIncluti, -aks-
länduti [de delar av isnoten, som äro utåt gel-
axlarna]. Längar äut at armar älla gailakslar 
har n de grynnästu u gamblästu älla märästu, 
sum jär niäst sliti u haitar ilaks1(ä)noti MK. 
-axelstake s. m. bf. gailakslsta•kän, pl. gail-
aks1(ä)sta•kar [= gel-axel, på not]. U så jär 

da bäggi gailaks1(ä)stakar, en pa var arm ällar 
i var And pa noti, sum taugar jär knöitnä äi 
JK. När da gailakslar ällar gailakslästakar jär 
i mot si, u noti star äi n ring hall full av äid 
da dräga n ihop noti sum vanlit JK. 

gelike s. giläikä "ml pl. -ar [jämlike]. Ja u 
flairfalduä av mäin giläikar JK. 

gemalla s. gaimaldå 	f., bf. -u, pl. -år, 
'skoglös trakt; fält utan skydd för blåsten el. 
vädret'. I skogän känd vör int av någän äur 
[yrväder], män så fick vör så mik mair känn 
pa de jär pa gaimaldu JK. Pa skogar .. där 
matt i skyfflä, um di int plögar [med snöplog], 
män jä pa gaimaldu träffar de sällan till, för 
jä bla.sar dän laus snåiän bårt, där sum de int 
jä levädar fö täunar JK. Ja, had de vart äut pa 
gaimaldu, att de hit had vart någ skog, da ska 
ja sägä (då hade höet blåst bort vid lassningen) 
MK. Um di int had skogsmark äutn gaimaldå 
ti ga Al [om får] JK. Därför så jär de alltut 
bättar väg pa gaimaldu, än va de jär där sum 
jär skogut JK. Nå har skogän kumm bart, sått 
de har blitt a fasli gaimaldå JK. Bäst de var, 
så kom de oskapliä vädrä fram me hagäl u 
rängn ihop, u ja ska säg dä(r) pa gaimaldu i 
stor Lausmöir, kändäs ä va de Uni ifran, så 
att de var omöiglit ti sta pa jårdi JK. De har 
vart knipår [barmark] häit u däit sumli stans 
pa gaimaldu, män skogvägar di jär äutmärkt 
goä JK. Pa gaimaldu ällar räumsletu jär de 
väl frågän um de hit jär till äur [yra] allt i 
kväld JK. Jär pa gaimaldu i Lau u Gardä u pa 
låiskrä [kala vidden] yvar Aklausu (Aklaus-
möir) var de bärjård "barmark] JK. Jär de 
gaimaldå u grunn jård, sått n far staurar grunt 
i jårdi, så låima n [lämnar man] hit mair n 
täu staurpar, sum än int har styttstaur äi [vid 
gärdsling] JK(U). Pa gaimaldår har stårmän 
sop raint för snåi pa vägar JK. 

gemallig a. gaimaldur, n. -ut, pl. -uä, 'öppen o. 
slät ss. mark'; n. [kalt, öppet, skoglöst]. De jä 
olycklit att ä skall var så gaimaldut u skog-
laust JK. Upp pa Laubackar, där jär så gai-
maldut ti bo. Er bor pa n gaimaldur backä JK. 
Jär de mik låiskrut [kalt, öppet] el. gaimaldut 
u hälli liggar naugä .. så slar n tetarä me 
styttstaur [stödjestörar] JK(U). De jä lort ti 
bo jär i iss gaimalduä soknar .. ja, de säir äut 
sum um de bläir gaimaldut snart yvar hall 
Gåttland JK. 

gemen a. gimmainar, f. gimmain, n. -t, pl. -ä, 
gimmain'. 1) bom tillhör den stora mas-
san, det enkla folket]. De jär just int mang av 
uss jär äut pa landä ällar av uss gimmainä, 
sum har någät minn' ättar uss JK. Han har 
stor äutsikt ti fa vit [veta] någä av de gim-
mainä .. av än gimmainar landsboä JK. Läs- 
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lustn tar till mair u mair blant allmänhaiti älla 
de gimmain, mainar ja JK. Av all kungar .. 
har Karl fjortndä Johan stöist beröimä av de 
gimmainä JK. 2) 'snöplig, eländig' 'simpel]. 
Gimain sed 'säd] sum vör har ti sväini MK. 
Di kan ga me tal, sum jär så gimmaint, att n 
knafft kan nämnä MK. Di had bund spel-
mann'n ner i marki, män han vidd int gräm 
si; så gimmainar de vidd n int varä MK. Dän 
skogän, sum K. u de andrä va så gimmain 
(fäaktiga) u kaupäd av A. JK. 3) 'nedlåtande 
o. hövlig o. inte högfärdig o. stolt'. G-bo 
prästn, de jär riktut än gimmainar läikf ram u 
trivli kal JK. Ja, um allt härrskap ällar härrar 
var så gimmainä u läikfram sum L., när di var 
äut pa landä, ällar när någän gimmainar skudd 
tal me dum, da fick di int hait härrpack JK. 
Fräui var vänli u snäll u gimmain u visst aldri 
va väl ha vidd fålk JK. -het s. gimmainhait 
'enkelhet]. Ja för min dail jär uppföidar äi a 
haim i all änkälhait u gimmainhait JK. 

gen oböjl. gainfi. uttr.] Gain ypi; duri jär gain 
ypi MK. Duri star pa gain ypi = vidöppen 
JK. Gick fram pa sangasgålvä [korgolvet] u 
slo duri pa gain ypi där JK. Grindi dän luckar 
vör pa gain upp MK. 

gen (gin) a. gäinar, f. gäin, n. gäint, pl. gäinä, 
gäin', komp. -ar(ä) 	[rak, rät]. Så kåm vör 
till n tall, sum var alldeläs rakar älla gäinar, da 
sägd ja: dän talln han jär gäinar sum råir; de 
jär skad ti hugg han ti vid; .. gäinar sum 
råir de jär a vanlit äuttryck män än besynnali 
läiknälsä, tänkt ja JK. Ja, än sär u iblant, att 
dän talin jär gäinar sum jaus, ällar gräni jär 
gäin sum jaus JK. Än gäinar svartar rand ti 
hugg ättar JK. Än gäinar rad ti sätt bönnår äi 
JK(U). Nå skall Är säg um sta.kän jär gäinar 
(symmetrisk) JK. Nertill jär de gäinar stamn 
[rak, jämn sten (i stenbrottet)] MK. Gäinar 
skog frakt virke] JK(U). Ja skall ha gäin raik 
tt "rak bena] MK. Int alltut att di [tegarna] 
var i fäirkant u däiki gäinä JK. Stäur, gäin, 
vackrä tallar JK. Kåir nå gäint "med plogen], 
.. sått pasättningi bläir gäin u inte kramp u 
knyklu JK(U). Byggmästan .. skall säi ättar 
.. att ä bläir mäur si gäint 'murat rakt] JK. 
Dän sum ror, haldar laidä, sått näti bläir sätt-
nä gäint åtta si JK. Späikän skall mair gäint 
upp frakt upp] MK. Ha blai hail skaiv i an-
sikt u kruppän, u hud 'huvudet] kund ha int 
fa tibakas gäint fram igen JK. Dän vägän han 
gar gäint sum päil OL. Bosrä-källingi hittäd 
pa, att ha skudd ga gäint yvar Lausväiki u så 
till Jaugan, u da to ha läiv a si, vätjä JK. Så 
had ja ärnä sätt gäint ifran krämpän pa stor-
vägän u upp till Linäs JK. Da gick ja där-
ifran gäint yvar Lausbackar JK. — Han jär 

dän gambläst äi sokni; han gar så 'bild av kro-
kig karl]; gäinar [rakare] kan n int kummä 
MK. Jfr stör-gen. -näsad a. gäinnasä JK "som 
har rak näsa]. -stig s. gäinstäig m. bf. -än 

-‘ - [stig som går gent]. Där hadd i gäinstäig„ 
när di gick tå körkår MK. Så had di än gäin-
stig där yvar siländar, sum di laup, nä di gick 
ti strand JK. -väg s. gäinvä•g. Så skudd n da 
kåir än gäinväg där ifran u så ti K.M. JK. 
Gäinväg jä sainväg MK. 

gena v. gäinä, pr. -ar. 1) 'förkorta vägen, vara 
gen'. De gäinar lali ti ga yvar hagän. Ga däu 
förä, skall ja gäin' imot MK. 2) 'peka]. Äi de 
hulä, som än da föirar stangi fram, säir n va 
stangi gäinar hän [pekar] JK lom isnot]. 

genast adv. gäinäst 'strax]. Ha kå.m rännäs u 
sägd, att ja gäinäst skudd kumm däit .. ja, ja 
straik däit gäinäst pa handvänningi JK. Ja, de 
jär int någ ann rad än sno kring 'vända om] 
gäinäst JK. Ann', när ha kummar upp, så jär a 
gäinäs[t] bäi spinnruckän JK. De söins u gäi-
näst, um de jär n snarvar sigdä OL. 

genera v. skinnej JK, pr. -ar. De jär int alls 
mainingän me historju, att ja vill skinner nå-
gän av de härrar JK. De var da .. fåaktut ti 
skinner Guss häus pa de väisä JK. 

general s. ginnraq. 
generlig a. f. skinne•rli JK, n. -t, 'genant'. 
Historju jär läit skinnerli för fornfårskrar JK. 
Lumpsamblaräyrkä var lissum skinnerlit 
JK(U). 

gen-färd s. gäinfärd (f.?), 'spöke före någons 
död'. Gäinfärd . . de jär de, när n håirar ällar 
säir någ mot fålk, sum skall dåi snart . . u till 
u me, så har ja hårt historjår . . att sumli 
kund kumm i möit me läikfylgi u så där; de 
kalläs för gäinfärd. Säi gäinfärd. Ja sag såsom 
a strimå pa himln, u de töidäd i, att de var 
gäinfärd MK. Håirä gäinfärd; när n ropar 
dum [spökena], så sär di va di liggar, män de 
jär int förr n di kummar ti land [om drunkna-
de] MK. De jär så, sär fålki, att rå ällar gäin-
färd int kan ga yvar vattn, män iss "det här] 
de häncläd si dän kväldn ällar nati, sum sårg-
brevä kam häit ti böin 'Visby] JK. -gåv S. pl. 
gänget* var. -gåva s. gänngåvå (OL)MK f., pl. 
gänga•vår. Gavår u gängavår räckäd längst JK. 
-gäld s. gäingäld. Till gäingäld för spänderingi 
fick di nuck läit äksträ jälp JK. -tanke s. pl. 
gäintaykar [misstankar]. Ha va svartsjauk; ha 
had i all fall någ gäintankar MK. -tro s. gäin-
tråu [vantro]. Grundorsakän (att hästkött ej 
ätes) .. de jär nuck nå'gu annu gall gäintro, 
sum har skuldi JK. -trogen a. gentroän MK, 
gäintråugän, pl. gäintrortä, 'misstrogen'. Di jär 
för gäintronä MK. 

genom (igenom) prep. gi•num, igi•num. I. prep. 
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1) {betecknande rörelse genom ngt]. De var 
änd oskaplit va snaikstar [gnistorna] öiräd äut 
iginum kustain'n OL. Da skudd n [släpskon] 
antingän ga tvärs i ginum täuår [tuvorna], el. 
u så .. JK. Skudd sån kalar ha si en (halvä), 
så skudd de var n sånnar en (d.v.s. mycket 
stark), för annars tar de inte iginum dairäs 
förbränd munlädar OL. 2) [medelst, på grund 
av, med hjälp av]. Han (back-asn) var till-
vaksn me .. tallar, sum sto tämligän tet [tätt], 
u iginum dairäs grainar u dairäs bärrä, så blai 
ä ännu tetarä OL. Syllskogän förlorar vör nå 
iginum skiftä JK. Ja jär bundn iginum årkå [ar-
bete] u flair andrä anstaltar nå i iss viku OL. 
De ogämingi had sket iginum oförstand OL. 
A ann' döidsfall, sum int sked i ginum drunk-
ning äutn ginum kvävning JK(U). Int fanns ä 
täidningar, sum fålki kund fa läs u fa raidå pa 
någ iginum OL. De kund var stor skillnad pa 
maltä iginum de att sumt var bidrägliä u blan-
däd sadar i maltä OL. H. adv. De sum di da 
vävar, de söins uppränningi iginum OL. Di 
(mäurar) var så örbränd . . att de var hul 
iginum OL. Hail haustar [höstarna] iginum 
MK. De jär bär dän lang mäuln [sur uppsyn] 
hail dagar iginum! OL. Nå gar di u braular 
[vrålar] u räivar si hail kväldar iginum för-
äutn någän ton OL. Jfr där-igenom samt 
bära, gneta, gå, handa, härda, kasta, komma, 
läsa, löpa, råka, se, skvala, skära, slå, sträva, 
studera o. taga igenom. -biten p. a. gi•num-
bi•tn, pl. -bi•tnä [inbiten, inpyrd]. Han var så 
ginumbitn me de MK. Gubbar di tar nuck äut 
säin full hall supar .. u säin full halvar, män 
di jär så. ginumbitnä av de varu förr, så att i 
tular snart sägt så mik di far JK. -bitter a. n. 
gi•numbittart. Sjovattnä jär int så ginumbittart 
kallt, sum när de jär stor vintrar JK. -blöt 
a gi•numblautar (avh.); igi•numblautar. Nå 
jär ja ginumblautar av rängnä JK(U). Ingän 
fick ga undar tak, um än änd blai iginumblau-
tar, förrn all skupar [kärvar] sto pa änd .. i 
rakar. -blöten p. a. gi'numblditn [genomvåt]. I 
dag har de rängnä, sått ä. har häll ner, u ja har 
blitt ginumblåitn ällar ginumvatar fån gangar, 
sum ja har matt yms ann' kledar pa mi JK. 
-boken p. a. n. ginumbokä (skom.). U så skudd 
dä [lädret] da ligg i bok .. att de kund bläi 
ginumbokä MK. -drucken p. a. n. ginumdruckä 
[genomdränkt]. Vattn nyttäd ja.. så mik sum 
ganä drickäd äi si, sått ä blai gillt vat u ginum-
druckä av läimvattnä JK. -dum a. pl. gi•num-
dummä. Fyst u främst så jär vör så ginum-
dummä äi slikt JK. -frusen p. a. f. ginum-, 
igi•numfru•si. Um de bläir dulctut kallt, förrn 
de bläir snåi, så att jårdi bläir riktut ginum-
frusi JK. Fyst pa haustn däugar int göisli ti 

tråskä [slå sönder], för de att a jä fö färsk . . 
män när a bläir ginumfrusi n gang, da däugar 
a JK. -förkyld a. gi•numförkiiildar. Han var 
da så ginumförköildar MK. -galen a. n. gi•-
numga'r. De va da så ginumgal ätta gutt [all-
deles tokig efter godsaker] MK. -gå v. ginum-
ga., pass. -ga.s lgå igenom]. Gu vait allt, de 
än skall ginumga jär i värdn JK. Dän sjauk-
domän, sum di skall ginumga JK. Där 
var n fasli hopän frågår u val ti ginumga 
JK. De var bryllaup u bansöl pa flair håll u 
bigravälsä, u ner allt sånt skall ginumgas, så 
jär de mang, sum far ränn u var i röirning 
OL. -het a. gi•numhaitar. All snåi, sum ja 
fick pa mi, så ginumhaitar ällar ginum-
varmar, sum ja da var, smältäd pa mi ättar 
handi JK. -kall a. f. ginumkald, pl. -kald'. 
Nöistäuu jär nuck int så ginumkald nå, för de 
äldäs n bras var kväld där JK. Nä mäurar u 
körku ha blitt ginumkald fyst, da .. JK. 
-ledsen a. gi•numlaisn [mycket ledsen]. -Iupen 
p. a. f. gi•numlu•pi, pl. -1wprzä [genombakt, 
genomgräddad]. Säi um 	jär ginum- 
lupi MK. Fickst u de ti jäs i dag da? fickst u 
bullar ginumlupnä? = att i bläir baktä MK. 
Kakår jär int bakt ännu u jär int ginumlupnä 
äutn daiguä '[degiga] inäi JK(U). -mören a. f. 
ginum-, igi•num-my•ri [genomfuktad]. Jårdi 
blai int ginum-myri MK. Ha tular obigräiplit 
mikä, förrn ha bläir iginum-myri JK. -skinlig' a. 
pl. ginumskäinliä JK. Ungnaut . . snart sägt me 
ginumskäinliä lar [dvs. magra] JK. -sköljd p. a. 
ginumskylldar JK(U), pl. -skylld' [genomvåt 
(av regn)]. Vör blai ginumskylld allihop MK. 
-snål a. pl. gi•numsnd•lä [mycket snål]. Sumbli 
bondkällingar var så nogräcknädä u ginum-
snålä, att .. OL. -sugen p. a. pl. gi•numsu•gnä 
{om bröd, som fått stå särskilt länge i ugnen; 
= ugnssugen] -sveten a. ginum-, igi•num-
svaitn, f. -svaiti, pl. -svaitnä [genomsvettig]. Ja 
var så iginumsvaitn, när ja kåm haim i kväld, 
sått skörtår var iginumvat' sum sump JK. Ta 
däu häit a annå skörtå fl mi, för issu, sum ja 
har pa mi, jär så iginumsvaiti u vat JK. -torr 
a. f. igi•numtiirr. Jårdi var iginumtårr förrn 
rängnä kåm JK. -trött a. gi•rzumtriittar [allde-
les uttröttad]. Um summan, nä dagar jä langä 
u sträivt arbetä, så. jär n ginumtråttar um sun-
dagar JK. -törstig a. gi•numtåstur [mycket 
törstig]. -usel a. ginumäusl OL [mycket dålig]. 
De var ginumäusl väg OL. -van a. gi•numva•-
nar, n. igi•numva•nt. Ja n blai lissum så gin.um-
vanar me farår, sått n var aldri räddar [vid 
fiske] JK. Vör har vart föräutn fisk i dag .. u 
de jär när pa omöiglit för uss, för de jär för 
mik i ginumvant JK. -vana s. ginumvanä m. 
Än inrasandä ginumvanä. [en inrotad vana] 
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MK. -varm a. gi•numvarmar. När n har skutt 
arbet, så har n matt kast kledar a' si, u än har 
änd blitt ginumvarmar u svaitn JK. -vår a. 
igi•num-, gi•numva•tar, f. -va% n. -vat, pl. 
-vcrtä, -va•t'. De kåm rakt fl storrängnä, sått 
ja blai hail iginumvatar förrn ja kåm haim JK. 
Sått ä har vart omöiglit till vart äut undar bär 
himmäl äutn ti bläi ginumvatar sum a sväin 
JK. Da va de ti kumm haim u yms skörtå, för 
dän sum än had pa si, var ginumvat a svaitä 
JK. Såsum .. än har kast äut håiä u mästn har 
de tårrt, så har de kumm än rängnbuck, så 
att de har rakt blitt ginumvat igän JK. Middäs-
täid kåm vör haim bäggi täu iginumvatä JK. 
Vör blai ginumvatä in pa bär [bara] kruppän 
JK. Än täim älla täu jär di i land allihop, 
ginumvat som kattungar JK. 

Gertrud gartrå, -u [17/3]. Gartrå gratar ätta 
Bänt. Gartrå skall till Bänt me autndag. Gartrå 
gratar ättar Bänt, ällar de skall var ovädar 
millum Gartrå u Bänt JK. Förr fick di int någ 
autndag för' Gartru, ällar förrn di fick Gart-
rus-ustn, de vill sägä, när di bant ihop säist 
vaitäs-skupän pa haustn, haitäd de, att di bant 
in autndagän, u de blai int någ autndag förrn 
de blai Gartru JK. Gartru jär u en bimärkelse-
dag, sum int kalar kård i skogen äutn sto fö 
de mäst halm pa gardn u klauäd ravid, u da 
skudd ä var ust ti autndag, sum tillvärktäs 
haimä u så skudd di ga jaus i säng (el. ga  i 
säng mäns ä ännu var läit dagar), för di skudd 
fa täilit skill av me årkår pa summan, u så 
bräukt di sägä, att Gartru skudd ga till Bänt 
me autndag, u da bräukt ä alltut var rängn 
millum Gartru u Bänt.. Bänt gratäd ättar 
Gartru JK. Jfr Sankt Gertrud. -*lag s. gartrus-
da•gän [17/3]. Gartrusdagän ällar kväldn skall 
n ga jaus i säng, ällar mäns de jär dagar, för 
da hinna n me årku [arbetet] bättar um sum-
man undar arä JK. -(s)lost s. m. bf. gartrå-ustn, 
gartru(d)s-ustn lost som tillverkades omkr. 
17/3 och åts på Gertruds-dagen]. De jär Sant 
gartrå um laudä, u da jär de vanlit ättar gam-
mält, att gartråustn skall anga JK. Gartru skall 
till Bänt me autndag ällar me Gartruds-ustn, 
da jär de alltut ovädar JK. De var n gammäl 
sid, att ä skudd gäräs ust (ystä) till dän dagän 
.., i sokni fanns ä alltut någän, sum hait Gatt-
ru, u da had di däri sidn, att di skudd gär 
Gartrusustn OL. 

gest s. gaist m., bf. -n, 'kall bitande blåst'. La-
distäidn [vårtiden] da jär ä alltut sånnar kaldar 
stå' rm u gaist OL. U så var de da sån tårrar 
kaldar gaist hall täidn i nårdaustn, u han gynt 
triddagän paskår u har hald bäi mästn häitn-
tills JK. Dän olyckliä gam' nårdaustn kåm 
igän me stårrn u kyld u gaist JK. Män kyldi! 

kyldi u gaistn, de jä de, sum föstöirar alltihop 
för uss JK. De jär oskaplit va iss tårr gaistn 
har gärt skad pa gröidn i ladi, hälst vaitn [ve-
tet] JK. Ti klucku hall täu haldäd vör bäi i 
stårmän u gaistn JK. Gaistn räivar ansikt sun-
dar jå MK. Jfr lådigs- och mars-gest. — gest-
riven p. a. gaistri'vän, pl. -ri'vnä, 'väderbiten'. 
Pa ladingän da bläir n så olycklit gaistrivän 
JK. Läsbani .. när di kåm häit till körku, 
hälst närkar, di var hall blafrusnä u gaistrivnä 
OL. 

gesta v. gaistä, gaist', pr. -ar, sup. gaist', pass. 
gaistäs OL; p. pf. n. (ø7)gaist',  pl. (0•r)gaistriii 
[blåsa torr, kall blåst]. De har fraus u tåiä u 
tåi u frausä um vartannä u blas u gaistä u 
gaist u blasä till pa kaupä i nårdn, sått de har 
riktut vart massgaist me skick i april i ar JK. 
Västn ha nå stat u gaist u riv si än langa täid 
av JK. Kummar da massgaistn ti gaist pa ak-
rar till, da bläir de äuttynn [uttunnat] u dålit, 
där sum de jä läit rot pa JK. De gaistar int så 
mik pa sedakrar hälciar, nä de jä slagg [snö-
slask] pa ladingar, sum nå de jä tårra gaist JK. 
Särsk. förb. Mak de frausar, bättar tårka 
vidn; de jä stånd ti gaist ör n de MK. Än ho-
par bärräsgrainar .. ner di nå fick ligg där pa 
vintam u ladiän u gaistäs ör av kyld u stårm 
u solskäin.. , da bräukt di .. bränn upp allt-
ihop OL. De jär da olycklit, när de kummar 
ti sta än sån där tårrar kaldar gaist um la-
dingar .. da bläir rygän så pinnu u nadli 
ja, de bläir så örgaist all ting, så de jär för-
skräcklit JK. Jårdar har blitt tårr u örgaistnä 
[uttorkade av blåsten] nå i iss viku, så att di 
gar an ti sa [så] nå för de mästä JK. 

gestig a. gaistur, n. -ut [blåsig med torr, kall 
blåst]. Nå någ,lä dagar har nårdaustn vart galn 
ti vart blasu u gaistur u kaldar JK. De fruktäs 
för .. att april skall bläi kaldar u gaistur i 
ställä (fö mass); u kummar de ti sia in, så jä 
de mang gangar värrä när gröidn ha gynt 
vaksä, u så de da bläir kallt u gaistut sänn; da 
tynnar de äut vaitn u rygän JK. De jär så 
kallt u gaistut jär pa backar JK. Gaistut vädar 
MK. 

gesvint adv. gisvint [lått, ledigt, fort]. När ja 
kummar i färd mei ä (ti skrivä), da bräukar 
de ga tämliän gisvint för mi läikväl JK. I dag 
har ja skär hackälsä, u de har gat riktut gisvint 
JK. 

gesäll s. gissäll m., bf. -n. Vör ha skummakarä 
nå, en sum haitar D. u sum ha n gissäll mässi, 
sum haitar S. Själv mästan ha int kumm häit 
ännu, äutn gissälln jä jä :[är här] ainsummän 
JK. Jfr garvare- och skomakaregesäll. 

get s. gait f., bf. -i, pl. -ar, bf. gaitnar 	1) 
![husdjuret get]. Har int iss gaiti hatt killingar 
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förr da? — Jå, de har a väl hatt de, för i fjord 
da var a upp i Råmmä bäi än gaitbuck JK. 
Ja skudd väl aldri fa lug u låim [lämna] a gan 
häit, sum ännu skall ha buck? JK. Gaitar tar 
buck JK. Gaitnar kilar [föder ungar] JK. Ganar 
var de någän häit u däit i min ungdom, sum 
föidädä JK(U). För' mäin dagar, när di föidäd 
gaitar me, u lambi u gaitnar gick ihop .. 
de fanns lambungar, sum var närpa hältn lamb 
u hältn gaitar JK. Nå för täidn jär de aldri 
någän sum föidar någu gait nå i [inte] OL. 
Gaitnar, di gar när pa vilt, va di vill JK. 0 
[våra] gatgrindar var till, för att int gaitnar 
skudd kumm i gard JK. Ja jär så galn ättar 
stränuning sum gaitnar ättar sältå ällar salt-
läkä JK. Di jär så galnä ättar brännväin sum 
gaitnar ättar sältå OL. De gar sum gaitnar 
sk[ä]itar pa nävar [om ngn sjunger dåligt]. Ha 
singar sum ti håir a gait skäit på nevar, så 
fäinmali [finröstad] jär a JK(U). Min måffars 
faffar Nils Båtlsn i Vängä for till Uppsal u 
kaupt a väit gait, u de gaiti ha målkäd all 
mjölkbunkar fullä, u sen matt di säil pa läd-
lauän, så att vasslu rannt upp i ginum rindar-
hulä; till släut blai de tillsägälsä av läns-
mann'n, att di skudd töin söingo täunar, att 
ha int skudd kumm in u gär min måffars 
faffar träihundrä dalar skadä {ramsa, (bröl-
lopsläxa?) jfr N. Lithberg i Fatab. 1906, s. 83, 
90]. 2) (bildl.) 'även om fruntimmer, som äro 
mycket uppsluppna och yra'. De päiku ha jär 
så flakru u fläiru [fnittrig] sum a gait JK. De 
päiku ha jär så gaitu; ha säir äut sum a gait 
JK. Kan Är int tydrä [tjudra] gaitnar jär i 
Aitlaim (om fruntimmer på velociped) MK. 
Han fick a tjänstpäikå till si .. ifran Alvä, 
sum matt var a äkta gait JK. 3) 'lerkrus' 1= 
"stenget", krus av lergods]. Stöist dailn had a 
byttä ällar n kagg ällar a gait (staingait för-
stas ..) mässi ti ta haim (brännväin) äi OL. 
Ta a gait brännväin mä di JK. Nå kan Är ga 
bäi käldår u tynn [tappa] vattn i gaiti MK. 
När P. kåm haim fran böin um kväldn .. da 
drog än fram gaiti straks u gav mi JK. 4) [be-
nämning på "grund-garn"]. Grundgani kalläs 
u för gaitnar för snällhaiti [korthets] skuld 
MK. All gumbargan kalläs gaitar, därför att i 
jär så sma JK. Lätt gaitnar (grunngani) sta 
till ä bläir dagar JK. 5) [ett slags båt]. Gaitar 
jär u n sårts batar; de jär sån där laksbatar. 
Där siglar a gait MK. 6) 'styver banko'. Jfr 
brännvins-, flagg- och sten-get samt hänna. 
-bark s. gait bark [m.] 1) (Rhamnus cathartica). 
Träiä ällar buskän kalläs u [också] hailt kårt 
för gaitbark MK. 2) [barken därav]. Di färgäd 
mik me .. gaitbark u gaitbarkträilau JK. 
-barksibuske s. gaitbarksbuskä m., bf. -än, pl. 

-ar (Rhamnus cathartica). -barksillöv s. gait-
barkslau m., bf. -än [löv av getbarksträd]. Gait-
barkslau u så någlä lcånn brissl {bresilja] u 
viktajol, sainarä nyttäd di krom, de färgäd di 
svart me MK. -barksiträditorn s. gaitbarksträi-
tånn m., bf. -än, pl. -ar. Pa grainar jär de tån-
nar, män int ret så vass u galnä sum pa tynnä 
[törne], u da skudd n ännu kunn säg gait-
barksträitånn JK. -barkiträd s. gaitbarkträi n., 
pl. =, -i (Rhamnus cathartica). Gaitbarkträi 
jär int någ stor träi, äutn så där buskaktuä.. 
De jär int gutt um dum, män ja tror, att di 
ännu finns jär i o [vår] Stainhagän. De haltar 
gaitbarkträi (int ann ja kan fösta) därförä att 
i barkän, u i savän, finns de väitgra hår, sum 
licknar 	gaithår ällar gaitragg. Pa insäidu av 
barkän jär han gäular, u de jär nick savän me 
JK. Gaitbarkträi de nyttäd di ti färg me; de 
blai gröinar färg. Di to bladar MK. -barklträdl-
bark s. gaitbarkträibark m., bf. -än [bark av 
Rhamnus cathartica]. Gaitbarkträibarkän jär 
gäular me sma väit hår äi, likt gaithår ällar 
gaitragg. Äutpa jär gaitbarkträibarkän fö de 
mäst graar. G. färgäd di gäult me förr, um ja 
int minns galä JK. -barkiträdllöv s. galt barkträi-
lau [löv av Rhamnus cathartica]. -ben s. gait-
bain n., pl. =, [gärdsgårdsstör, krökt ett styc-
ke ovanför nerändan; stöttade bra]. Än dail 
gränar, sum har sån stäur grainar pa si, sått di 
däugar till staur, jär kramp u skaivä, men di 
däugar läilcväl, u än far sia gaitbain me dum, 
sum styttar täunar JK. Så kan de träff till, 
att n har n krampar staur; dän staum han 
passar bra till a gaitbain MK. De jär för-
skräcklit va kramp staur Är har; de jär int ann 
n gaitbain pa iss täun'n MK. Stort arbet jär 
de um än riktut skall ha de .. starkt u säkat 
me säkrä styttstaurspar u styttstaur u gaitbain 
u 	JK. Sia gaitbain av n staur = staum jär 
krampar [krokig] — när de bär jär am n bukt 
pa staum, da gar de u• för si ti töinä äutn ti 
sla gaitbain, da kummar bukti ti ligg parallellt 
me täun'n MK. -bock s. gaitbuck m., bf. -än, 
pl. -ar [hanne av get]. När n sjuss kåm i gard 
till uss u frågd, um de var jär sum di föidäd 
gaitbuck JK. Ja jär mästn yvatöigän um de, 
att de lycktäs för gaitbuckar ti fa ear ungfullä 
JK. Gaitbuckän springar {betäcker] JK. De 
jär n gaitbuck ällar de jär sum än gaitbuck 
(än stäirur u fläirur kal ällar t.ex. än örviltar 
sårk) JK. De var n galn sårk ti var gaitur; 
han aggerar rakt sum än gaitbuck JK. Nå sag 
läikväl magistan äut sum än gaitbuck nå, lättar 
skäggä vaks så galä JK. 	 s. galt- 
buck-killiyg m., bf. -killiyän, pl. -ar. ![hanka-
ung]. -bockunge s. gaitbuckuygä m., bf. -uyän, 
pl. -uygar thankilling] -horn s. gaithånn. A 
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stäurt langt gaithånn JK. Så var vör äut pa 
Nabb-backän u tjautäd äi a gaithånn fö(r) 
rakbatars skuld för di. . kund int säi land u 
fyrar för tjåcku JK. Hånni licknäd läik så. mik 
gaithånn sum lambhånn [på bastarder] JK. 
-hus s. n. bf. gaithäusä JK(U) [hus för getter]. 
-hår s. gaithår, ällar gaitragg JK. -känna s. 
gaithännå f., 'ung get' -killing s. gaitkilliyg m., 
pl. -ar. De var nuck Digaråirskällingi fett spö-
ke], .. iblant sag ha äut såsum än harä u 
iblant såsum än gaitkilling JK. Di kård ti böin 
[Visby] me hall lassi, lambungar u gaitkilling-
ar bundnä JK. Han huppar häit u däit sum än 
gaitkilling JK(U). -knä s. gaitknäi. 1) De jä 
gaitknäi pa täun'n (d.v.s. en stör, som är skar-
vad, en annan stör än "styttstaur") MK. 2) um 
en sum jär skaivar i knäii MK. 3) när n har 
mik lort pa byksknäii MK. -lort s. pl. galt-
lårtar. Guss ård skudd fall ner ti dum såsum 
gaitlårtar falk ner ifran klippu u sägd tärr tärr 
JK. -lök s. gaitlauk, -10.k (Allium oleraceum). 
Lök .. sum vaksar vilt sum ogras, de jär galt-
lök el. gaitlauk (sär de gamblä) me n stäurar 
bräunar fråiknåbb pa ändn, när fråiä jär moä, 
me flair otli fråi äi. Själv lökän 	sum stam- 
män el. stjälkän vaksar upp av jär väitar. De 
jär a häckänfälts ogras ti fa i jårdi u i sedi; 
u fråiä sum kununar i sedi när n tråskar, luk-
tar lang väg otäckt u strangt JK. De fanns int 
så mik sväingras '{maskrosor] u gaitlauk (sär 
de gamblä) u flair sårtars ogras da sum nå JK. 
Ränsäd jårdgubbar u blåmstarsängi för ogras, 
sum allt gaitlaukän u mäiru had spel till JK. 
Smörä smakäd gaitlauk, u de surräd pa tunga 
MK. -löklfrö s. n. bf. gaitlaukfråiä JK. G. jär 
närpa läik stort sum linsår u runt u saftut JK. 
-ost s. gaitust. Upplänningar [folk från de inre 
socknarna] di had mässi av all sållar, fläsk- 
skinkår 	brännväin, ust (gaitust u vinstarust 
u skyrust ..) 	MK. När n bläir frågän va 
än vill ha för mat: "Smöir u bröi u än gaitust" 
[talesätt] JK(U). -ragg s. gaitragg. Gaithår äl-
lar gaitragg JK. Snarv u gråv ull me såsum 
gaitragg äi lav bastarder] JK. -ragga s. gait-
raggå [getragg]. -skinn s. gaitskinn. Hu så ad 
di da ha lud gaitskinn hällar lainbskinn pa si . . 
sått i licknäd hän gaitbuck [(citat) om julboc-
ken] JK. -skägg s. gaitskägg [på julbocken]. 
-unge s. gaituygä m., bf. -uyän, pl. -u.ogar [hon-
killing]. 

getig a. gaitur, f. -u, pl. -uä [yster, ostyrig]. De 
var n galn sårk ti var gaitur. De päiku ha jär 
så flakru u fläiru sum a gait; de jär oskaplit 
va ha jär gaitu. De koi ha jär så gaitu JK. 
A gaitu ko = öir u villt, sum int vill sta, när 
a skall mjölkäs JK. 

geting s. gaitiyg m., pl. -ar. Vör 	jär arg sum  

gaitingar JK. Jfr jord-geting -kylle s. gaitio-
kyllä [getingbo]. Bäst ä var, så trampld n äi 
a gaitingkyllä lav jord-getingar] MK. 

gevind-järn s. gevindja.n 	n. (smid.), [en 
sorts skruvnyckel] ti sätt skräuar äi för ti gäng 
upp vangnsmuteår u fl skräu ör u äi svans-
skräuar pa givvär MK. [Se ill.] 

gevär s. givä.r n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. Så. mang 
sum had givvär ällar byssår, di ställd si pa amn 
gäin linjå [vid rävskall] JK. Jfr jakt- och kron-
gevär. -sjpipa s. f. 'bf. givvärspäipu. Han skudd 
ste pa skarpskjautning 	u da lägd n a bit 
flugråin i givvärspäipu förr n gick ste JK. 

gift s.1 gift f., bf. -i, 'hus ute i marken, där få-
ren drivas in eller gå in själva, när de äro i 
ägan, där huset står'. Släpp lambi in i gifti JK. 
Di har nå lambi ganäs äut i hagän, u um kväl-
dar gar gubbän ner u släppar in dum i gifti u 
har håi mässi ti gi dum, för de jär för kallt för 
ungar ti ga äut' uin netnar, u så kan rävän 
kummä MK. Jfr lamm- och om-gift. 

gift s.2 gift n. [giftigt ämne]. Han har tat gift äi 
si JK. "I gynningän ällar släutä särverar Mass 
[mars] sitt gift", haltar de i Säibyllä JK. 

gifta v.1 gift' 	uttr.] gift grodå pa gatå (en 
lek) MK. [Se P.A. Säve, Gotl. lekar, nr 26]. 
[Talesätt] De gar läik så fort sum till gift gro-
då pa gatå, sum di har gärt förr i världen 

OL. 
gifta v.2 giftä, gift', pr. -ar, ipf. -äd, sup. gift, 

pass. -ds, p. pf. giftar, f. gift, pl. -ä. 1) (i pass.) 
[bliva gift, gifta sig]. Ätt var de sum di had 
kumm yvar ains um, u de var, att di skudd 
giftäs OL. De var en ifran A., sum skudd 
giftäs häit till K. i Lau JK. De var a päikå bäi 
G., sum skudd giftäs till Löjä fLye sn] JK. 
Gretä skudd giftäs ti Hämmor JK. Giftäs ifran 
haimä [gifta sig ifrån föräldrahemmet och till 
brudgummens hem] JK(U). Ain blai bårtgift u 
dannu [den andra] skudd giftäs haimä JK(U). 
2) (i p. pf. ss. adj.) [given till äkta, förenad i 
äktenskap]. A. var väl husbond a par ar u 
blai giftar me F:s dotar JK. Bondn . . var föi- 
dar bäi Halsrä i Lau u blai giftar till Glam-
muns i Akbäck JK(U). S. jär däitgiftar me iss 
Iden här] källingis dotar, sum nå dödä JK. 
Ha var täu gangar gift MK. När ha blai gift 
häit [när hon blev ingift här] JK(U). De var 
mang, sum harmdäs yvar, att daim sum var 
gift' u änd var mik yngar, di slapp u läs pa 
läsmöti, u mang tyckt, di had gutt, sum had 
blitt giftä OL. De var int nuck, att drängar u 
päikår var ste u roäd si .. äutn da rigeräd 
gamblä gift' kalar ste [på lekstugor] OL. 3) 
(refl.) [ingå äktenskap]. Än hall hopän jär pa 
väg u skall gift si jär i Lau u• nå dän nemästä 
täidn JK. 1 fjord var de int någän sum giftäd 
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si i Lau JK. U så gift n si da me na lä ikväl 
JK. När far u mor giftäd si, da skudd di ga i 
körkå säist sundagän när de löistä.s JK. B. .. 
giftäd si me Botls-Gretn JK. Ner någän giftar 
si ste någänstans, så har di alltut a sängställ 
mässi OL. Han har gift si JK. Särsk. förb. 
Gubbän bäi H. sägd ti dotri, sum skudd giftäs 
bårt 	JK. När di blai bårtgift förr, så fick 
di jårdbitar mässi JK. Så döid hans hustru; 
da gift n um si me R.H. JK. Änku giftäd um 
si me en sum hait Albar JK. Jfr ny-, o- och 
om-gift. — gift-färdig a. f. giftfitrdu, pl. -uä 
'giftasvuxen]. Ann-Majän var da gammäl nuck 
ti var giftfärdu JK. En [son] jär giftar nå, u 
de andrä giftfårduä JK. -galen a. giftgaln, f. 
-i, pl. -galnä, 'en som ovillkorligen vill gifta 
sig'. U (gick) till all drängar u päikår sum var 
giftgalnä u fräiäd fö(r) daim JK. -ring s. gif t-
ring JK [vigselring]. Aldri har ja hatt ring pa 
mäin fingar, vaskän giktring el. giftring JK. 

giftas-tanke s. pl. giftästaykar. De har n fängäl 
sing för mi, att u gatt i giftästankar JK. 

gifte s. giftä, gift' n., bf. giftä. Han skall ha a 
räikt giftä JK. Nå har n ännu täu döitrar haim 
ätta fyst giftä JK. 

giftermål s. giftarmaq, -mål n., bf. giftamå•lä, 
pl. =, bf. -i. De jär aindäst Idet enda] gifta-
målä, sum håirs av jär i Lau JK. 

giftig a. giftur (OL)MK, pl. -uä. Giftuä svam-
par JK. 

giftning s. giftniyg f., bf. -i, 'giftermål'. De jä 
nuck mang sum ha ank [ångrat] de me gift-
ningi (giftermålet) MK. 

giga s.1 gäigå f., bf. -u (till not), len stake med 
en ring (av trä) i ändan, som sättes på under-
telnama av isnoten och varmed man håller 
dessa nere vid bottnen] JK(U). Me dän stå' itäs 
undatjänn'n i buttn av ni man; de andrä 4 
drägar nod MK. Undartjanar skall ga pa kårs 
undar gäigu pa buttnän JK(U). [Se ill.] 

giga s.2 gäigå f., 'hora' MK; 'skällsord till en 
stor otäck piga eller kvinna, även till en karl': 
däu jäst a gäigå JK. De var a bra gäigå de 
(om ett tjockt fruntimmer) MK. Kiss vick a 
russ! a vådli stäur svart gäigå u skarpt [ma-
gert] såsum jan [järn]. Daim sum har någ 
stäur skarp russ, så jär gäigå såsum a skälls-
ård OL. 

giga v. gäigä, gäig', pr. -ar [hålla undertelnama 
i botten medelst "gigan" (på isnot)]. En man 
drägar i var tjanä ällar täu i undartjanar u täu 
i patjanar, u dän fåmtä gäigar u haldar unda-
tjanar i buttnän me gäigu MK. Ta u så gäig 
fram MK. — Gäig upp noti = hald tja  na r i 
buttn, när n drägar äisnot me gäigu MK. Män 
fassnäd gärd a (noti) mäns vör tjanäd ällar 
gäigäd upp na, u mörkt blai de JK. 

gikt s. gikt m., bf. -n fen sjukdom]. Gikt u reu-
matist JK. Gikt u jäkläskap riggerar i kruppän 
mang gangar mair, när ä jär sån rusku vällaik 
JK. Giktn had sätt si i ryggän för mi JK. 
-bruten p. a. giktbrwtn JK.-värk s. giktvärk 
m., bf. -än. Fålk sum har giktvärk, u de vär-
kar i kruppän för dum mair n vanlit, så mo-
dar de ovädar JK. Gilctvärkän jär värst, när n 
sitar i stillhait JK. 

gill a. gildar, f. gild, n. gilt, pl. gild' [duktig, 
präktig, rejäl, bra, hygglig]. De var n gildar 
kaupman MK. Han var n gildar sårk ti läsä 
MK. Ja har tyckt, att L. alltut har vart så 
gildar u vänli u nerlåtn 	u int vart ståltar u 
stuskar JK. De har vart n gildar gubbä: ja har 
int någ ti ank' pa än JK. Da had nuck L. vart 
så gildar mot mi u sägt beskening JK. A gild 
hustrå MK. Ha har vart gild mot bani MK. 
De jär a äutmärkt gillt u hygglit fålk = ett be-
römvärt folk JK. Russi jä gild ti fa fatt, jä di 
de MK. — Gillt n., (ss. adv.) [riktigt, ordent-
ligt, väl]. Garnblä van strandbräukrar .. kan 
mästn säg pa famn'n, va djaupt ä jär, när di 
säir landä gillt JK. Dän sum sitar pa skyggä, 
stäigar ör batn, när vadstyvlår gillt buttnar JK. 
De va så mik snå' i da, att n gillt had kunt 
lcå'irt me slidä JK. Att n kund fa gär snåigub-
bar u kast snåibå'llar, så gillt n vill JK. När dä 
bläir så varmt, att n gillt kan begå si äutä JK. 
Ja haldar gillt värmän me arbetä JK. Trolu 
skall räck fran väisn 	u så gillt ti uppäst 
bandn JK. När n da .. skall ha kvällsmat, så 
bläir a hall åt (1A8) gillt, förrn ja kummar i 
hop me någ skrivning JK. När vör har räcknä 
upp de sum skall till .. så gar de gillt ti de 
präisä JK. Vör fick de (kånnä) bra tårrt um 
dagän u fick de gillt i stack igän JK. Hart äu 
bund koi gillt da? [har du bundit kon ordent-
ligt då] MK. Sått n gillt kan ga rakar Iså att 
man ledigt kan gå rak] JK(U). Gult a än "gott 
o. väl en aln] MK. Ha [stenkulan] var så stor 
sum knöit nävän gillt [väl så stor som knyt-
näven] JK. Så skall de äldäs .. så de bläir gillt 
varmt MK. Ta varå gillt pa teskaidar JK. 

riksspr. uttr. "sin gilla gång"]: Tråskningi 
gick sin gill gang läikväl JK. Pratningi fpratet] 
gick sin gillä gang OL. Jfr lag-gill. 

gille s. gildä n., pl. -ar. Jfr kardning-, krans-, 
pinn-, slätt-karl- och sup-gille. 

gimmer s. gimbar 	f., bf. gimbri s‘,  -, pl. 
gimbrar •.• -, 'årsgammal tacka; ett eller två års 
lamm'; ei, sum ing lamb har hatt MK, 'ungt 
honlamm, som ej fått unge o. t.o.m. ett år 
efter' MK. A ung gimbar, sum t.ex. jär föid 
um ladingän MK. Gimbrar, när di åinar flam-
mar] fyst gangän JK. De gimbri ha jär visst int 
ungfull, äutn ha kununar visst ti ga gald i 
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summar. De gimbri ha har ret n vackar ung' 
mässi JK. Vör skudd mästn hatt o [vår] gimbri 
äut; di bläir läik' glad' ti säi soli di sum 
mänsku M. Jfr fjor-ginuner -lamm s. gim- 
ba(r)lamb n., 'ung hona' lav får]. -unge s. gim- 
barungä 	m., bf. -unän, pl. -ungar = 
lambungä sum har a gimbar till mor MK. 
-unglamm s. gimbarunglamb • 	n., bf. -ä, 
pl. =, bf. -i -= gimmer-unge MK; [ungfår av 
honkön] JK(U). 

gin a. se gen a. 
gipa s. gäipå f., bf. -u [gap, mun; grimas]. Gär 
gäipå; gäipu va så. stäur u braid (= göra 
miner) MK. Sta u gär skaiv gäipå '[skev mun] 
JK. Skaiv i gäipu JK. Hald till gäipu 'hålla 
munnen till] JK(U). När di drickar sitt kaffi 
(med dåliga avkokor), så bläir di gäul langt 
ner i halsn u säir äut i gäipu, såsum di kund 
ha vart smörd me tjärå OL. 

gir s. gir, gäir m. [sväng, lov]. Um än siglar me 
än hat för fördivinn, så säs de, att batn gärd 
just n gäir OL. Iblant to än [han] n gir häit 
u iblant däit OL. 

gir a. girar, gi.r, n. gi.rt [rask, ivrig]. Ha har 
vart för mik gir till arbetä, män kraftar har 
vart för klainä MK. Män i jär för gir u gali i 
arbetä; ha vill int hald si lungn MK. De var n 
fasli girar sårk ti vaksä. Päikbanä jär så. gir 
ti vaks jå, sått a vaksar ifran all kledar. De 
björki ha vaksar bra gir, ha JK. Tallar älla 
gränar sum vaksar girt. De jär slikt sum vaksar 
så girt, sått ä jär oskaplit JK. Jfr lov-, prat- 
och världsgir. -växen p. a. girvaksn, f. -i, n. 
-(ä), pl. -vaksnä, superi. best. gi•rvaksnästä 
[som växer fort]. I Kauprä Storhag' jä märk-
värdu langar girvaksn skog JK. Tall sum jär 
.. ungar, gråvgarur u girvaksn JK. De jä tet-
vaks [tätväxt] me unga skog u girvaksä, så att 
de bläir snart skog igän JK. Ungt äskä jär 
fö de mäst grå' vgarä, hälst när de har vart gir-
vaksä JK. När n sagar sundar a träi, sum har 
vakst gir-vaksä 	OL. Pa de girvaksnästä tal- 
lar var alltut stöist barkar OL. 

gira v. gäirä, pr. -ar, ipf. -äd [göra en gir], 
'dinglä häit u däit ss. t.ex. en vagn'. När a far-
töig kummar fördi u gar u gäirar ällar int 
haldar retar kurs .. JK. — Batn gäiräd till .. 
de säs u• um än kal, sum jär druckän, att så-
sum än sto, så gäiräd n till, så än had naug 
flaug ner i däikä OL. 

girig a. gi•rur, pl. -uä. Snålar u giru. Böindnar, 
sum sitar äutn gäld u skuld ha de äutmärkt 
bra, så väid di int jär för giruä u snål mot si 
självä JK. Jfr trät-girig. -het s. giruhait JK. 
To snart sägt läiv a si ginum arbetä u giru-
hait JK. 

gisk s. gäisk JK m. o. n. [trolldom, skrock, vid- 
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skepelse]. Gammäl gäisk u tro JK(U). I min 
bandom u ungdom, så var dän int väl sedar, 
sum nyttäd sånt där gäisk, så sum flugråin, 
läikbain u läilcmuld JK(U). Hårä, sum klippäs 
av, jär de gamblä atminstn mik nog me, att de 
int kummar äut pa jårdi, äutn skall brännäs 
upp; .. förmodliän jär de någ gammält gäisk 
JK. Mik gäisk bigangnäd fålki förr ti bot 
sjaukdomar me JK(U). De gamblä .. di visstä, 
att vörr int trod pa de, u bön gräinäd at allt 
sånt gäisk JK(U). — gisk(ar)-aktig a. gitisk-
aktur, gäiskaraktur, f. gäiskaktu JK, 'vidskep-
lig'. 

giskeri s. gäiskaräi, gäiskäräi n., bf. -ä, "troll-
dom; vidskepelse o. signeri'. Bräukä gäiskäräi 
=trolldom MK. De finns ännu mik gäiskaräi, 
sum fålki tror jär äut pa land, u än far ännu 
håir sum täidäst 'oftast], att när någän bläir 
sjaukar ällar dåli av si, så har di vart äut för 
någ galä JK. Dän sum nå had kunnt all histor-
jår u allt gäiskaräi, sum fålki har bräuk, u 
ännu jär de väl int ret bårtlägt, såsum nytt 
läikbain u läilanuld, sum skudd bot för sjauk-
dom JK. Matmori, sum päikår tjänt bäi, ha 
had ällar har (ha livar ännu) så mik gäiskaräi 
si förä JK. De gäiskaräiä sum a "hon] nyttäd, 
när a var påikå, de var: ståipt blöi, väitlök 
läikbain u läilcmuld insöit äi en lapp, sum 
hängäd mej a band um halsn pa bär [bara] 
braustä JK. B:s-mor: "Di bräukar säg att int 
kalar skall hald härvår, när n nystar." — B.: 
"de jär bär gäiskaräi" MK. 

giskig a. gäiskur, f. -u JK, pl. -u' [skrockfull, 
vidskeplig]. A bondkälling, sum var mik 
gäisku el. gäiskaktu JK. Förr da har di vart 
gäisku MK. 

gissa v. gissä, pr. -ar, ipf. -ädä, -äd; gisst', 
imperat. giss. "De ringar för mitt öra etc., giss 
vick de jär"; um da dän sum skall gissä, gissar 
ret, da farn spöir någ nöit JK. Kan L. giss, va 
vör ha fat för mat i kväld? JK. Har da dän 
fyst udda, u da n gissar udda, så far n allihop 
(nytnar), män har dän fyst jamt i handi, så far 
dann'n, sum gisst galä„ lägg däit så mang, 
sum än had i handi JK. Ja gissäd häit u däit 
men träfft int pa JK. 

gist-rum s. n. bf. gisträumä, kisträumä (!) -=-
ganigistrum, se d. o. 

gitta v. gittä, gyttä, pr. gittar, gyttar, ipf. gitt', 
gytt', sup. gitt [vara tvungen, måste]. Ja gyttar 
tigä, för annas far ja rackan "ovett] MK. Ner 
n sigd jär slåiar 	gittar n kråm' pa örvä läit 
mair n vanlit OL. De frästa mi ret, män ja 
gyttar var så slet mot Är (hästarna) läikväl 
(för att få fatt dem lätt en annan gång) MK. 
Da matt han ällar gytt han äut u dräg na äut 
pa vägän än bit JK. Så gytt n da hald skolå 
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um laudagar me MK. Ja skudd kåir me slidä, 
u ja gytt laupä, u mor sat pa MK. Ja har sån 
snäuå så ja har gitt njaus [nysa] hall dagän 
OL. All vägar jär tilläumä, så di har gitt tat 
bäivägar in yvar akrar u marki, va di har kunt 
OL. Da har ja gitt lant "lånat] kardår MK. 
Di har gitt skafft si nöi lampå MK. 

giv s. giv JK(U) [utdelning av spelkort]. Jfr ner-
och upp-giv. 

giva s. se ner-giva. 
giva v. gi., gi, pr. gir, 2 p. girt, ipf. gav, gidd', 
gid', 2 p. ga•vst, gast, sup. gitt, gi•t, pass. gis, 
pr. konj. giv', p. pf. gi•vän, f. gi•vi, n. -ä; 
imper. gi.. I. tr. 1) "lämna, räcka; utfodra 
(djur)]. Ja, någ skudd han väl u• ha, u så gidd 
i än [honom] daigtrugä JK. Kund du hit ha 
kumm förr da, sått vör kund ha fat gitt di 
kaffi? JK. Päiku had gitt drängän någ äi a 
glas väin JK. Ska ja just ta de, sum ja bläir 
givi a di da? Ste u gi na luktä! [gå bort och 
låt henne lukta] MK. Gi kräki, gi gräisar JK. 
Da skall n ännu söislä {sköta om] all kräk i 
stalln, såsum gi dum u vattnä dum JK. Käl- 
lingi mäin .. ha skall gi all kor u mjölkä, u 
all kalvar, u all sväin skall ha gi. Far jär äut 
i stalln u gir kräki MK. Förr da gav di säin 
russ håigst träi gangar um dagän pa vintam 
OL. Gick ja äut i stalln u gav kräki middag 
JK. Far var nå äut u gidd natjetå [natt-äta] 
JK. Kollar u ungnauti skall mjölkäs u gis fodar 
JK. "Gr hynsi u "mat" hynsi u "gr russi, män 
int "mat" russi MK. 2) 'anbringa, försätta]. Gi 
not = sätt noti, lägga ner den i ett hål på isen 
MK. Han gir not {om den som står och stop- 
par ner noten] JK(U). Va mik sank än skall gi 
[då man lägger ut fiskegarn] JK. — [Spec.: 
tillsätta jäst vid brygd]. Di vill gänn int gi 
drick mik varmt ..; gär di de så kummar de 
ti jäs för fort OL. Sen skudd drick gis, sum 
di sägdä; da hälld di äi än tar jäst ättar bihov 
OL. 3) 'lämna ss. betalning el. utbyte; betala]. 
Han .. vidd var a'v me jårdar, män de Var 
ingän sum vidd gi så mik för dum, sum 
han gav JK. Mik gavst u för de lagboki? OL. 
Gast du han pänningar me? Vör far ta de di 
gir u bjaudar JK. När all' har fat gitt pant .. 
JK(U). De tar mair n de gir (att förlora alla 
fisknät) JK. Allt de där de to mair n de gav 
u sätt tibalcas a par träi täusn kronår atminstn 
JK. "Spec. uttr.:1 Va hart u va girt u [i stor 
brådska, hals över huvud]. De blai faffar u• 
argar u va hart u u girt u, av (vagnen) u så 
ihop ti slas me Airik JK. Va hart u, va girt u! 
stäutn i väg me rumpu i vädrä JK. 4) [skänka, 
förläna]. Dän sum har u int givar, han skall 
hatäs, så läng han livar JK. Dän sum har bröi 
u int givar, han jär värdar ti svält, så läng 

han livar JK(U). Kansk  smidn had gitt dän bac-
kän de namnä JK. Gu giv att ä matt sla in 
JK. 5) p. pf. ss. adj. [självklar]. De jär n givän 
sak MK. Att jårdi tar skad där sum de jä 
sträiv lairå, de jä slikt sum jä givä JK. 6) 
'utlämna, uppgiva, avstå]. Vör har läikväl int 
mair n dän åtndå i dag .. sått de jär ännu 
lagli langar täid ti gi pa JK. Ja har int langar 
täid ti gi pa JK. Män ja had ti gi pa [av li-
nan], sått ja kund fa släpp ättar u fa läinä upp 
[vid vrakfiske] JK. De gir han fan'n JK. 7) 
'tilldela, ägna]. Sam betöig gir ja u• fräui JK. 
Söik u gi märk pa [lägg märke till], um de 
int bläir så JK. Sum var u en vait, sum har 
gitt märk pa de JK(U). 8) [meddela]. Da var 
de någän sum had gitt nä spördagar 'under-
rättelse] pa än stassboä OL. 9) [frambringa, 
åstadkomma]. När de fanns ängar .., de gav 
int mik fodar JK. II. (refl.) 1) 'överlämna sig 
till ngn]. U så gav än si fan pa, att n int skudd 
bläi där längar OL. De kanst u gi di täusn pa 
MK. Ja gir mi fankår pa de, att .. JK. 2) 
"giva vika, falla till föga]. Bar' Jakå varmt 
(vid varpkastningän), u Nils han vidd int gi si 
(ge tappt, utan ville fortsätta) MK. Män ja 
gir mi int för så läitä JK. Dails har ä vart så 
förbaskat kallt, sum ja nuck int just had gitt 
mi förä, män .. JK. 3) [jämra sig, vara för- 
tvivlad]. Da gynt n röir pa hudä 	u gynt gi 
si u kaum si me de samä JK. De var åinklit 
såsum han gav si OL. 4) [vackla, lossna (i 
fogarna), ge vika]. Väggi gynnar gi si MK. 
När knåbblar [knölarna] gir si fö jauli läitä 
JK. Int någ häckgrindar el. häckgavlar, 
äutn de jär bön [bara] stubbän u skupar, u 
tar de imot, de gir si förä u slepar förbäi [vid 
inkörning av säd] JK. 5) [avtaga, upphöra]. 
Ja blai läit varmar 	u fick rematismän ti gi 
si läitä JK. Snäuu gynnar nå gi si JK. 6) 'in-
låta sig på (ngt); taga sig för att]. Källingi gav 
si ti grat' u beklag si JK. 7) [begiva sig]. Dän 
sum skall ner u sättä, de jär int mair n lagum, 
um han gir si ifran haimä klucku täi hall älvå 
JK. Just äi dän snåiböiän gav ja mi ifran hai-
mä JK. Di far gi si i väg straks på mårgnän 
OL. Så var de ti gi si i väg upp at landä u säl 
fiskän OL. Så gir n si da i väg äut pa äisn JK. 
— Särsk. förb. Gi an: 1) 'omtala'. Han ga an, 
att n hadd kvärkän [kvarka] MK. 2) {angiva, 
åtala]. Däu kanst gi an mi MK. Di fick pliktä, 
i fall någän vidd gi an dum MK. — Di hadd 
glåimt gullkluckår, att di skudd gis bart JK. 
De gullkluckår blai int bårtgidd, nä källingi 
dödä JK. — Någ matt n kunn gi ättar u var 
måtlit haitar pa gråitn JK. Däu girt väl ättar? 
MK. — Marssoli kummar ti tåi pa snåiän um 
dagar, u jårdi kummar ti gi i mot undar i fran 



giva 	 257 	 gjusa 

me, så kummar snåiän snart ti ga av JK(U). 
Gi mot; jårdi gynnar gi mot = börjar bli upp-
värmd, så att det töar fortare (vid Pär hitstain) 
MK. — Björkbark jär äutmärkt ti gi värm 
ifran si i späisar JK. — Gi igän: 1) [återläm-
na, återgälda]. Da skall allt lan [lån] gis igän 
JK(U). Ja gav än så gutt igän [gav svar på 
tal] JK(U). 2) [värma ett eggdon, som är för 
hårt härdat, tills det mjuknar något] JK(U). 

Min hokstn var olycka saigar .. män nå 
har n gitt mässi JK. — Koi vill int gi ner JK. 
Sumbli kor, sum int vill gi ner (gi mjölki ner, 
ner di målkar dum) OL. — [Refl.] Gi si an 
[uppgiva sig]. Han var en av daim, sum gav si an 
förä ti kunn gär va sum hälst JK. — Gi si av [ge 
sig iväg]. De var int gutt ti gi si av me än dåli 
sigd [lie], för da kåm än snart pa ättarkälkän 
OL. Där gav di si nå av äutn någ yvarkledar 
OL. Jag gav mi av ifran haimä i dän tankän, 
att .. JK. Förrn vör gidd uss av ti körku JK. 

Gi si bårt u av gard Ifrån gården] JK(U). 
Gi si pa [inlåta sig på]. Ja skall sägä, att 

dä jär int så gutt ti gi si pa [skiftet] JK. Far 
älla mor di tråist int gi si pa u ga ste i mörkrä 
u ovädrä JK. — Gi si äut: 1) [begiva sig ut el. 
bort; särsk. ut på sjön]. Ner n har fat sitt 
kaffi, så jär de bär [bara] till gi si äut u ar-
betä OL. Fiskbatar, sum andrä strandbräukrar 
int tråist gi si äut pa sjoän me JK. 2) Ii uttr.] 
gi si äut för [låtsas]. Kvacksalvrar 	sum gir 
si äut för ti kunn botä JK. Flair vait ja just 
int, sum gir si äut för bot' jär i Lau JK. — 
Gi si yvar [bli förtvivlad]. Däu skatt int gi di 
yvar pa de väisä el. gi  di livs livnäs yvar 
JK(U). Gi Är int yvar, för sårkän livar ännu 
jå MK. — Så jär ja biräddvillur ti gi pän-
ningar tibakas OL. — Förlugningi gavs hit till 
känn pa någ ann väis JK(U). — Gi upp: 1) 
[lämna, räcka upp; lägga upp den otröskade 
säden på matningsbordet] JK(U). Gi skupar 
upp [langa upp kärvarna vid tröskning]. En 
gir skupar upp JK. 2) [utfodra]. Vör tyckt att 
sedi var let (=billig), så att vör har gitt upp 
(givit kreauren) alltihop MK. 3) p. pf. upp-
givän, f. -givi [upptöad, upptinad]. De bläir så 
otäckt sumput jär i stäigar pa läilgardn, hälst 
um ladingar, när frusti gar ör jårdi u jårdi jär 
uppgivi, da kan mästn ingän kumm fram JK. 
Nå ha de kast um u blitt lent igän, u vägän 
jär uppgivän u sumpu JK. Kan de hald si 
kallt, att hit vägar bläir uppgivnä älla upp-
tåinä JK. 4) [angiva, redogöra för]. Sum int 
har git upp el. deklarer ret JK. — Han har 
gitt äut sysku [löst ut syskonen ur boet] MK. 
Han kåm ti bakas till sun'n igän, män han had 
allt git äut n, så han bihövd int ta imot n MK. 
Ungfar fick gi äut n; han gav äut n; ja tror de 

var 2000 kronår MK. — Gi yvar [kräkas, spy]. 
Da gynt sumliä av sårkar bläi sjösjaukä u gi 
yvar ällar spöi JK. Jfr an-, del-, in-, med-, 
namn-, upp-, ut- och över-giva samt lov- och 
ångest-given. 

givning s. f. bf. givningi [utfodringen]. Pa tal 
um givningi ti russi 	OL. Jfr gåv(o)- och 
upp-givning. 

gjord s. gjård f., bf. -i, pl. -ar. 1) [sele utan 
lokor, men med gjordar framför bringan och 
över ryggen; synes vanl. ha varit kombinerad 
med hals-ok]. "Gjårdi" var namnet på det hela 
MK. Gjårdar kallädäs u för kippsilar MK. 
"Vör tar gjårdar", u da fylgäd alltut halsukä 
me MK. Silar, de var gjårdar ällar kippsilar u 
halsuk. Gjårdar var snäll' [behändiga] silar ti 
spänn förä MK. U så spänd n russi förä, sum 
hit sto så läng pa, för de var bör [bara] ti träd 
gjårdar pa dum u sätt häulagi pa dum u träd 
halsukremar pa nackän u så täisli i halsuk-
ringän, da var de i årning JK. Förr i gamblä 
täidn nyttäd di silar, sum kalldäs för gjårdar. 
Vör skudd ha söit uss a nöi gjård till. Smiss 
Kristn Pättars de bräun män i ha drägar äi a 
sån gjård, sum di har nytt förr i värdn; kalläs 
u för kippsilar OL. [Se ill.] 2) [det remtyg, som 
fäste "valens" skaft vid själva slagan] JK(U). 
3) gjårdi (av jan) [som bladet fästes i på vat- 
tensåg, se 	Jfr bring-, buk-, på- och rump- 
gjord. -sel s. pl. gjerrdsigar = gjord (sele). 
Gjårdsilar u loksilar MK. 

gjul s. gjaul n. [gnäll, jämmer]. De jär int ann n 
gjaul u grämsl MK. Pa de väisä tror ja vör har 
de mik bättar ställt än va mang andrä har i 
häusaldi .. att de hit jär någ gnat u gjaul u 
sjaud u päistar u grämsl u gräl u tretår JK. 

gjula v. gjaulä, 'gnälla' o. tjuta om barn o. 
kräk'. Ga u någgä u gjaulä till [jämt] u aldri 
gir n frid MK. 

gjulig a. gjaulur [gnällig]. 
gjusa s. gjauså f., bf. -u, pl. -år. 1) [fågel; havs-, 
grå- el. silltrut] (Larus marinus, argentatus el. 
fuscus). Gjauså jär stäur u väit me svart vängar 
MK. Giausår jär daim sum jär svart uppa MK. 
Giausår jär dubbält så stäur sum mavar u 
stännar um vintan MK. De stöistä, gra ma-
var, sinn vör kallar för gjausår, di flyttar intä, 
män de andrä flyttar MK. Um ladingar da 
jär gjausår galnä ti skräiä; da kan ja int sivä 
JK. När n gläidar pa rak um kväldar, så grun-
da n alltut pa, va n skall gi för sank, u när n 
da far säi a gjauså, så käkar n alltut ättar, va 
haugt ha flaugar i fran vattnä; u um ha flau-
gar haugt, så skall n gi mik sank .. , ättar sum 
gjausu flaugar haugt älla(r) lagt, skall n gi sank 
JK. Kummar gjausu flaugnäs, när n har fat 
sätt av, så far n väl fisk ..; um de jär gutt 
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um gjausår pa ätt ställä, där jär väl strämming. 
Män där sum jär fullt av käut [säl], där bräukar 
gjausår riggerä, u jär de da gutt um strämming 
där me, da bräukar käutn sta me skalin uppför 
vattnä me strämming i munn'n u så gi gjausu 
JK. 2) {pratsam och flamsig kvinna]. Um gapuä 
u gjånuä päikår ällar kvinnfolk. Däu jäst a 
gjauså däu. De jär a gjauså JK. Jfr fisk-gjusa. 
gjus-pina s. gjauspäinå f. [fågel: labb] (Ster-
corarius parasiticus). Gjauspäinå jär mörk, 
svartgra u sällsöint. Um gjausu tar n sträm-
ming, så gir gjauspäinu int lin [ger sig ej], förr 
n gjausu spöir strämmingän ör si; da tar gjaus-
päinu han av na JK. -unge s. pl. gjausuogar. 
Gjausungar jä spättuä MK. 

gjusa v. gjausä, 'vara ostadig'. 
gjusig a. gjausur el. gjånur, 'ostadig'. 
gjuta v. gjautä, pr. -ar JK; ipf. -äd, sup. gjaut', 

p.pf. gutn, f. guti JK, n. gu•tä, pl. gutnä JK. 1) 
[gjuta metall]. De jaulä, sum däu frågd ättar, 
de skudd i ännu gjautä; de var int färdut ännu 
OL. Langsäidu sum var guti i hop [på plog] 
JK. Allt gos var gutä JK. De där Åkas plogar 
var av gutgos el. gutnä JK(U). Bildn [bilen] 
var lissum än knäiv pa, sum var gutn fast bäi 
bildn JK. Ja tror, de jär bestämt gutä u int 
smidä JK. 2) [strömma till, bildas lager (av 
t.ex. is)]. Vanl. i förb.: gjaut pa. Vattnä, sum 
jär uppa äisn frausar ti äis, sått de gjautar pa 
ätta han& JK. Iblant när ä var mik snåi pa 
äisn, var ä just int så bra de häldar; för traugt 
gick ä ti dräg slidn, u taugar gjautäd de pa, 
när ä va kallt [det bildades tjock is på "tögar-
na"] JK. Så duppäd di dain jauspinnu me vai-
kar pa u för var gang så gjautäd de pa, sått 
jausi blai tjåckarä u tjåckarä [vid ljusstöpning] 
JK(U). De var änd' avholit till ha gjaut' pa = 
han har blivit oerhört tjock MK. — Han jär så 
tjåckar, sum n kund var gutn MK. — gjut-
gods s. gu•tgåus. Dragsölgu glaid [gick sön-
der]; de var dän gutgosskitn MK. De svänsk 
gutgosä bristar sum lair JK. -mur s. pl. gut-
mäurar = pinnmäurar = smastain u mäur-
bräuk. 

gjån s. gjån n. [narr]. De jär a gjån = inte rik-
tigt klok MK. 

gjåna v. gjå•nä, pr. -ar, ipf. gjå•näd, p. pr. gjöt--
näs, 'gapa o. glo; rasa o. skoja'. Nå star n u 
gjånar äut iginum gluggän MK. Va sitar (start) 
du u dånar me? = hava sig något otillbörligt 
före. Va rasar du u gjånar me? Sta u gjånä 
JK. Han kummar alltut gjånäs MK. 

grånig a. gjå•nur, f. -u, 'rasig o. "flaggig" och 
även litet melankolisk' JK. Jfr små-gjå'nig. 

glad a.1 gladar, f. gla•d, n. glatt, äldre dat. 
glad' —, pl. gla•dä, gla•d, komp. -arä. Än 
glada dag [en glad dag] JK. Tänk um än int 

var gladar, va de var besvär& fl liv da! JK. 
Ja va gladar u bilåtn me min dag OL. Han 
at u drack u var fasli gladar u pratäd så vådli 
stort u bratt, u vör var ännu gladarä inum uss 
OL. Kan de var till någ nyttä för L:s räckning, 
så. skudd ja var mik gladar JK. Ner de da var 
go mat u brännväin ..; da sk-udd de nuck 
kunn var läit glatt u nöjsamt OL. Kvinnfålki 
var gladä, att de had gat bra för dum, unda 
täidn ja had vart bårtå, u glad, att ja had 
kumm halm igän JK. Ja gick mik gladarä halm 
än ste [bort] JK. Me glatt järtä JK. [Äldre 
dat. (?) i uttr.] me glad järtä. De gärd ja 
me glad järtä MK. De blai mottagä me glad 
järtä JK. Jfr stor-glad, — -lätt a. gladletar, 
'gladlynt'. -mält a. gla•dme•ltar, f. -me•lt, 'rolig 
i tal; en som talar glatt'. Det var n faslit glad-
meltar kal. De var a faslit kvinnfålk ti var 
gladmelt JK. 

glad a.2 gladar, n. glatt JK(U), [glappig, som 
sitter löst]. Hein [kilen] jär för läitn till de hulä 
u för gladar (= passar intä) JK(U). 

glada s. gladå f., bf. -u JK, pl. gla•dår [fågel] 
(Milvus milvus). Än stäurar graar rovfäugäl, 
sum än far säi i blant (alltut ainsummän) 
flaug jär yvar, u röirar knaft vängar äutn si-
mar fram i luftn u jär alltut mik haugt JK. 
Gladår di jär mitt imillum örnar u de stöist 
haukar MK. 

glafsa v. glafs' JK(U), [gläfsa, vräka ur sig]. 
Glafs' el. gläfs ör si otäiduhaitar JK(U). 

glam s. glam JK(U) n. 1) [sorl, stoj]. De jär a 
faslit haugmelt slabbar u glam JK(U). 2) 'ryk-
te'. De gar illä glam um dän kalän MK. 

glamma v. pr. gla•mar JK(U), [stoja, sorla]. Bani 
baldrar u glamar JK(U). 

glans s. glans m. Augu gynt fa sin vanliä glans 
igän tom en sjuk] JK. Augu jär int bräunä el. 
blå i glansn, äutn jär mair glasuä u klarä u 
väitaktuä i glansn [om en "glas-ögd"] JK(U). 

glapp s. gla.p n., bf. -ä, 'öppning'. A glap i sko-
gän JK. Just i de glapä MK. 

glapp a. n. glappt JK(U), [glappande, som sitter 
löst]. Lagrä i maskin'n jär så glappt u slitä, 
sått de flackar upp u ner JK(U). 

glappna v. sup. glappnä [glida isär]. När de har 
glappnä, da skall de tängäs [spännas ihop] 
MK. 

glapsig a. n. glappsut JK(U), [glappande, glap-
pig]. 

glas s. gla.s n., bf. -ä, pl. =. 1) [dricksglas]. 
Ska ffafar skall skaff all flaskår u glas, sum 
skall till JK. Så bjaudar amdatorar pa a par 
glas puns OL. 2) [fönsterglas]. Glasmästarä 
sum skudd skär glas i bugar (finstarbugar) JK. 
3) {lampglas]. Jfr brännvins-, lamp- och tim-
glas. -björk s. gla•sbjärk lett slags björk]. År- 
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dä: glasbjörk har ja hårt, män ja har int åming 
pa, va de jär för slags björk JK. -hus s. n. pl. 
bf. gla•shäusi [om växthus]. Di har blåmmår 
ner i glashäusi (i Bot. trädg.) MK. -hyvel s. 
gla•shyväl m., bf. -hyvin. Di nyttädäs ti hyvlä 
spur ti träd glas äi, när di gynt me träiblöi 
rträ-bly", spröjsverk av trä] ti finstabugar MK. 
T.ex. um il vill ha av än ribb äutn sagä [utan 
att såga], så kan n nytt glashyvin, u ti laup 
spunningar [spont] äi durkarmar älla finstakar-
mar MK. [Se ill.] -hård a. n. glasharrt, pl. glas-
harrd' JK. Glasharrt stål JK. Glashard skäivår 
[vändskivor på plogar] JK. Glasharrt björkä 
JK(U). -lykta s. gla•slyftå f. Ti löis me i häusi 
bäi kräki 	nyttäd di jaus u lyftå ällar a glas- 
lyftå, sum var haimgärd me a haimgärt talgjaus 
äi; mang had int glaslyftå äutn hinnlyftå JK. 
-makare gla•sma•karä m., bf. -makan [glas-
mästare]. -mästare s. gla•smästarä. -ruta s. f. 
pl. gla•sräutår 	t.ex. lykta]. -rör s. gla•sråir. 
Ha skudd ta någ drupar i vattn, u så a glasråir 
ti säug dum äi si me OL. -skåp s. glas-skåp n., 
bf. -ä JK. A glasskåp me a gammälmodu drag-
kistå undar. Glasskåpä var fullt av silvarskai-
dar JK. -urna s. f. pl. glasurnår [vida glasskå-
lar på fot]. Glasumår me bakälsär u kräm äi 
JK(U). -öga s. gla•saugä n. [glosöga].  Sumli russ 
kan ha ätt glasaugä JK. -ögad (-ögen) a. gla•s-
augar, glasaug', f. -aug(i), n. -aug', pl. -aug', 
[glosögd, om öga på djur vars regnbågshinna  
är mycket svagt färgad]. De russi di jär glas-
aug, ällar de män i ha jär så glasaug, ällar dän 
hästn han jär så glasaugar OL. Dän hästn han 
jär glasaug jå! A glasaug(i) mär. Di bränkar 
kunn var glasaug börr [bara] pa ätt augä JK. 
-ögd a. glasaugd häst = att augu jär int bräu-
nä el. blå i glansn äutn jär mair glasuä u klarä 
u väitaktuä i glansn  JK(U). -öge s. m. bf. gla•s-
augän [den "glosögda" hästen]. -ögon s. pl. 
glasaugå el. brillår (OL)MK. 

glattas v. glattnä, pr. -ar [spricka; lossna i fo-
garna]. Fläisar glattnar sundar. När de har 
tårk i hop för mikä, så haitar de: att de har 
glattnä [om virke] JK(U). Jfr glappna. 

gles a. glisar, n. glist [icke tät; vitt utspridd; 
lucker]. Han var så glisar, dän lämän [om en 
brädlucka] MK. För storkräk .. kan [gärds-
gården] var mair glisar JK(U). Än stor stainur 
akar me tårr glis [lucker, genomsläpplig] jård 
OL. Glisar aur [genomsläpplig grusjord] MK. 
Så skudd n säi ättar att n hit töint [gärdslade] 
för glist, d.v.s. att n int bant bandar för haugt, 
så att trolår lag för langt i fran si OL. Där i 
böin [staden] där jär de så mik fålk sum mau-
rår, u jär jä de så glist JK. De bläir faslit glist 
me skrivningi u brevi nå för täidn JK. Glist, 
t.ex. när n vävar MK. -tänt a. glistäntar, 

f. -tänt [med glesa tänder]. Räivu jär glistänt 
MK. 

glesen a. gli•sn, f. gli•si, pl. glisnä [gles, genom-
släpplig]. Glisn aurbuttn [grusbotten] JK. Äut 
i Nöiu där jär glisn aur, sum haitar "strid ör" 
pa svänskå MK. De glisnä aurjårdar där äut i 
de strandalcrar OL. Glisnä aurbackar JK. Säc-
kar di jä så glisnä; de kumma så mik mjöl igi-
num MK. 

glesna v. glissnä MK, pr. gli•snar JK, om en 
bunke t.ex., "när stavar tårkar ifran si". Sko-
gar glisnar ar me ar betöidlit JK. 

glida v. gläidä, gläid', pr. -ar, ipf. glaid, gläidäd 
JK(U), 2 p. glaidst, pass. ipf. glaids, sup. gli.-
dä, gli'd', gläidä, gläid', imper. gläid. 1) [resa 
eller fara sin väg, bege sig]. Mor ma ick 
gläid [måtte väl gå], vait ja, u så en av kalar 
atminstn (i kyrkan) MK. De jär a gammält 
ård, att tåskän kummar me sudaustn um la-
dingän u gläidar me sudaustn um haustn JK. 
A ungmansstang bäi körku me .. dän skudd 
di u räid kring allihop .. bad när di kummar 
u när di gläidar JK. De jä betöidlit va halm 
fålki ha kärt me hail täidn; de ha knaft vart 
någän dag ick de ha glid n träi fäir häckar jä 
föbäi JK. Ja var bäi astäuås, u di had just 
gläidä [farit] MK. Da har di (russi) väl glid 
någän annarstans da MK. När di glaid fran 
körkå, var di jär hin allihop pa n käpp knffi 
JK. Bani gynt gift si u gläid i fran haimä JK. 
När ja kåm däit (stationen), så tänkt ja, att 
nå matt de andrä lauboar ha glid sin väg OL. 
— Ja de jä häut [hut] va fålk de gläidar ti 
Amerika i ladi! da i mandäs glaid de sjau åt 
styckän fran Lau, u nå i mårgå gläidar de n 
fäir fäm styckän igän JK. Va mang täusn de 
gläidar av landä um arä 	JK. Vör skall 
ännu upp i Syllskogän u klan trodar [klyva 
gärdsle] än dag, u de ha ja tänkt att vör skall 
gläid antingän um täist älla onstä JK. Ja 
grundar mästn pa ti ta u slakt n (stäutn) u 
gläd i böin (Visby) me kytä JK. Er skudd 
aldri ha glid i skogän i dag, för de gar aldri 
bra da JK. Far han glaid ti strand da i fredäs-
kvälls JK. Ro ällar gläid pa rak [drivfiske] 
JK. När jag glaid pa rak fyst gangän 	JK. 
Da to vör dum in i o [vår] batn u så glaid i 
land så fort vör kundä JK. Ja radäd n, att n 
skudd gläid ti dåktan i gän JK. Ja har tänkt 
till ännu gläid pa När pa påstn JK. Förra di 
glaid ti körkå JK. Da glaid ja pa snåikastning 
JK. Gläid däu haim u kåir in din rygän JK. 
Färm n glaid pa dur Tut genom dörren] JK. 
Ja glaid i snickabodi u gärd mi a par träisko 
JK. Da har n glid pa haud i säng u vart trå'ttar 
JK. 2) [lossna, skrida, gå sönder (om föremål)]. 
Äisn har låssnä ifran landä u gynnar nå gläidä 
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JK. Si så nå glaid ä i backän JK. De glaid i 
kras alltihop JK. Så kåm de än böi "stormby], 
sått dain finSträ glaid JK. Dragsölgu glaid; de 
var dän gutgosskitn MK. Sumblistans har trid-
dailn (av alcsi) glidä [skadats av köld] OL. — 
Särsk. förb. Jär bäi uss haldäd takä pa ti 
gläid av pa byggningän JK. — Ifall han 
(kluckarn) gläidar bårt någänstans, så .. OL. 

Dän stuckän vill int liggä, äutn han vill 
gläid(ä) fram JK. — Hustru u bani had gläid 
ifran n JK. Skummakrar ha nå glid jä ifran 
JK. — När vör kåm ti Kluckabröiå, glaid fars 
lassä kull äut i bröiu JK. — U så glaid vör 
in i bodi u lägd uss ti sivä JK. Vör har ännu 
int sätt äut dag, när vör kummar ti rais in, 
män vör tycktä, att vör kund läik så gännä 
gläid in [till staden], antingän i släutä av iss 
viku ällar 	JK. — Vill Er int gläid me, så 
kan Är gär va Är vill JK. — Akt Är där, för 
de bredä kummar låss snart u gläidar ner JK. 
Glaidst däu ner äi a däikä, älla va gärd däu? 
MK. De var ätt hul ner i jårdi, sum di sag, va 
torskäiln had glid ner pallä [någonstans] JK. 

Da straik än (baggen) tvärs yvar vägän, u 
så glaid n um pa de säidu JK. Vör far gläid 
ste [åstad] u ta än säck mjöl pa räckning OL. 
När ja gynt plögä sum sårk, så glaids de ste i 
akrar så täilit n kund kumm pa dur JK. Autn-
.dagstäid glaid A. u ja ste u skärd av än bit 
. vait(ä) JK. Sumbli glaid ste u skudd väil mid-
dag OL. — De jär bäst, att ja gläidar upp pa 
Brandn i dag u JK. Såsum än had ligg, så had 

glid upp u äut JK. — Ner nå häudar blai 
garva. .. da glaid all bugar öir me rot OL. 
Aksln har glid ör lupi [loppen], u dän främst 
gavin bäi skaidar har glid ör [på kvarn] JK. 

Had de int vart sån otäck tjåckå i dag, så 
skudd ja ha glid äut u skal' kring läitä JK. I 
kvälls rängnäd ä u stårmäd ä, sått ä slo pa 
finstri, sått vör var ret rädd för iblant, att di 
skudd gläid äut [gå sönder] JK. När han had 
glid sin väg, glaid ja äut pa vidbackän u 
pickäd sundar någlä bärräsgrainar JK. Da 
glaid ja äut i kohäusä u söisläd konar JK. De 
far rängnä, hur närmar de vill, äut u gravar 
gläidar ja läikväl, u glaid u• JK. Da sag vör, 
att di glaid äut pa rak u sättäd, träi batar 
ifran Nabbu JK. Di har glid äut pa sjoän 
JK(U). När L. blai i årning 	glaid vör äut 
pa När. 

glidig a. n. glidut JK(U). pl. gli•duä 'hal, slipp-
rig]. När n drägar i mot si, så. nytta n ätt fingar 

u vetar [väter] de fyst .. sått ä jär halt 
glidut [krokfinger] JK(U). När di (vägar) 

har vart frusnä u så di tåiar upp, jär di sum 
värst ti var hal u gliduä ti laupä JK. 

glindra v. ipf. glindrä, pr. -ar, ipf. -äd, p. pr. 

glindränäs [glänsa, blänka] Soli glindräd ällar 
skäinäd så vackat i mårräs, män de kraup 
till um nä igän OL. Nä n fick säi dän sigdn, så 
gjindräd han i augu för n JK. Glindränäs träi 
[avsågat träd, som glänser av frost] MK. De 
glindrar äi el. för augu MK. 

glindring s. pl. glindräningar Iglittring, skim-
mer]. Darrningar ällar glindräningar i luften 
OL. 

glip s. pl. gläipar 	[fiskhåv]. Flundränot u 
gläipar har u blitt förbudnä för avins skuld 
JK. 

glipa v. gläipä, gläip' [fånga fisk med håv]. Di 
kund gläip ättar abbur u fa hailä lass MK. 

glittra v. ipf. glitträdä, -äd JK. Jaulgräni me äld 
i all jaus sto där u glitträdä JK. När all mai-
stängar sto där u glitträdä JK. 

glo v. glåu, pr. 2 p. gam., ipf. glåudä, glåud', 
sup. glot JK [titta, bliga]. Ja fick ret mang 
nytar, när ja kåm ti ga u käik u glo i buskar 
JK. De fyst de var ti glo ällar käik i luftn, när 
n kåm upp um må'rgn'n, u undrä, um de skudd 
bläi strandvädar JK. Sitar du där u glort (åt 
en hund. . ) MK. Nå skall ja ste u glo i ård-
boki JK. Fålki gjodä, när di kård pa säin 
velosipedar u sjussar JK. Sårkar sum sto där 

glod upp i talltuppar JK. Så braid di tvärt 
av vägän u ner i däikä 	u där blai di stanäs 

glod vitt pa gaitbuckän JK. Hundn sat pa 
ställ u glod argt pa prästn JK. Vör 	(sum 
ungdomar var) had sit u glot pa fästmåiu fi 
kyrkan] JK. 

glod s. se glöd. 
glonga v. glåygä, pr. -ar [blomma (mest om 
fruktträd, gräs o. säd)]. De gynnar nå glångä 
MK. Jär glångar de värrä MK. Fruktträii 
glångar, men de jär int mang glångar pa dum. 
Plomträii glångar me väit blåmmår JK. 

glongas v. glåygäs, pr. glåygäs 	-‘ 	ipf. 
glåy(g)däs, sup. glångäs OL, 'blomma, om träd 
o. havet' [särsk. om  nyttoväxter]. Rygän 
glångäs u har fö de mäst skilt av [slutat] me 
glångäs på säin ställar JK. (Rygän) .. han gyn- 
nar väitnä u batar int bäi u glångäs, sum tår- 
kän allt har tat n JK. De glångäs allting [all-
ting står i blom] MK. Sedi .. ha jär allt ti 
glångäs, ha OL. Läinä glångäs MK. Jårdgub-
bar glångäs nå igän JK. När jårdpärår glångäs, 
så laupar de undar u da MK. Timmänteän 
slas förrn han gynnar glångäs JK(U). Äppäl-
träii glångäs nå. (ällar glångar nå) JK. Humblä-
lusäm blåmmar ällar glångäs MK. Hässläbus-
kar glångäs pa ladingar JK. De säs aldri, att 
hässlä älla björkä ällar äspä glångäs, äutn 
hässlä knuppäs u björkän knuppäs JK. Ain'n 
glångäs när a inäsbuskar råilcar [ryker (av frö-
mjöl)] JK. Akasinapän glångäs, hokslar gän- 



glonge 	 261 	 gluptänt 

gås, u all fruktträi. Vaitn u rygän glångäs, män 
ja har aldri håirt, att kånnä u havan glångäs; 
ldövablåmmår jär äutä; råinar glångäs, tim- 
mäntän glångäs MK. Ja tror att kummän kan 
glångäs ..; intä roår u murrättå' r u betår, di 
glångäs intä (skall betår glångäs, da skall di 
var ätt år till); bondbönår, gäulbönår glångäs 
JK. Vattnä glångäs tom sommaren, då vattnet 
står stilla, blir smutsigt o. tjockt (av alger o.d.)] 
JK(U). Tårkän to de för mik, när de glångdäs 
MK. Tänk va de luktäd gutt um summan, nä 
de glångdäs! MK. 

glonge s. glåygä, glåyg' m., bf. glåyän, pl. glåy-
gar, 'blommor på gräs, buskar el. träd'. Glångä 
jär blåmmår pa gras, buskar u träi JK. De jär 
oskaplit, va glångä de jär pa äppälträii i ar 
JK. All träi, sum vör har jär kring uss star 
hail väit av glång' sumli, u sumli har allt glå' n- 
gän fallt av, sått jårdi liggar hall väit av glångä 
JK. Kissbärsträii u pickträii jär hall väit a 
glångä., män äppälträii u plomträii ha int 
glångän kumm äut ännu pa, män kummar 
snart JK. Pa tynnäsbuskar atar (to di) stilkar, 
sum var full av glång ällar blåmmår, sum luk-
täd mik söit u goä OL. De kåm frust i glån- 
gän MK. Glångar var ti kummä MK. De jär 
så mik glång i vattnä [alger o.d.] MK. Vatt-
nä jär lortut u fullt av glångä JK(U). Mackän 
bräukar bläi galn ti förstöir bad glång u bla-
dar JK. Jfr hängpäron-, körsbärs-, lindbärs-, 
pick-, pil-, ribes-, dg-, rödbärs-, stickelbärs-, 
sälg-, timotej-, vatten- och äpple-glonge. 

glongning s. glåygniyg f., bf. -i [blomning]. De 
kå'm kyld i glångningi .. så de blai börr [bara] 
någlä slåimnä kånn MK. Undar kräigstäidn 
fick än ret säi mang blå u grann läinstyckar 
undar glångningi igän. -siväder glångningsvä- 
dar. Vaitn 	had bättar gjångningsvädar än 
rygän JK. -lid s. glåygm'ygtäid m., bf. -n 
[blomningstid]. De var failä, att ä var för sva- 
lar glångningtäid JK. Ja fruktar för att de jä 
fö kallt i glångningtäidn JK. -väderlek glåy(g)-
niy(g)vällaik. De jär otjänli glångningvällaik 
fö sedis räckning JK. 

glopp s. glåpp m., bf. -än, pl. -ar [gängkloppa, 
se ill.] 

gloris s. glåuris m., bf. -n tromhalva]. Sin bigärd 
M. fram råm u kaffi; da skudd vör ännu ha 
uss än gloris (råmhalvä) där uppa. JK. Såsum 
vör satt där u drack u pratädä pa dän glorisn, 
så .. JK. 

glosa v. glosä [gbo]. Sta u glosä (OL)MK. glos-
ögad a. glosaugar, s. stirrar stint (OL)MK. 

glox s. glåks n., bf. -ä. 1) 'skinnet under näbben 
på tuppar' MK. 2) (fig.) 'storgapighet' MK. Jfr 
slox s. 

gloxa v. glåksä, pr. -ar. 1) 'ss. en hund s. äter  

glupskt o. om en kråka s. åstadkommer ett 
visst ljud s. liknar det förra'. Glåcksar el. slåck-
sar äi si allting MK. 2) 'vara storgapig'. Glåck-
sar u gapar ör si allting MK. 

glugg s. glugg m., bf. -än, pl. -ar. 1) [öppning i 
husvägg, bod etc., vanl. försedd med dörr; 
även själva den lilla dörren]. A. had a mjölk-
bod äut pa gardn, män de var ingät finstar 
pa äutn bön n läitn glugg .. män duri var 
säkat lest [låst], sått dän kund n int fa upp, u 
gluggän, um än änd fick upp än, så kund n 
hit kunun iginum JK. Daim sum bärr [bara] 
had fl håis in dum ginum än glugg [om potatis 
i källare] OL. L. fällt ner fran än glugg pa 
häusi, än sjau änars [alnars] håigd, i hard jårdi 
JK. Ja har stat i smidu 	u smäid gangjan u 
hakar till någ gluggar JK. Han har låimt glug-
gän ypän OL. Mitt för späisn läggäs de a hall- 
dur [halvdörr] ällar n stäurar glugg .. där 
upp pa de duri älla gluggän läggäs ulli mitt 
för brasn JK. 2) 'kreatursmärke = ett runt hål 
i örat' [= gJugga s.]. Kauprä di har glugg älla 
gluggå fl märka JK. Jfr foder-, gavel-, hus-, 
hömd-, kohus-, ladu-, lammhus-, loft- och stall- 
hus-glugg. -karm s. pl. gluggkarmar. Sumliä 
byggmästrar sättar karmar (dur- u finstarkar-
mar u gluggkarmar) än träi tum in i mäum JK. 

glugga s. gluggå f., bf. -u, pl. -år. 1) 'glugg' = 
svaip, 'i hus el. byggningar i st. f. fönster'. 
Gluggu star ypi. Kattu sitar äi gluggu MK. Di 
har mäur till de gluggår MK. 2) glugg el. glug-
gå, 'fårmärke = runt hål i örat'; fåirkantu 
gluggå MK. Baggän har glugg el. gluggå MK, 
[Se ill. på kräk-märke]. Jfr brand-, ramm- och 
öd-glugga. 

glunk s. gluyk n. [rykte, antydan]. Ja har hårt 
a läit glunt ällar glunk um de förr JK. 

glunka v. glunkä, gluyk', pass. -as, pr. -äs [spri-
da rykte, antyda]. Ja har hårt fålki glunk um 
de rångä, att 0. skall va(r) bitöidlit mik skuldu 
allt JK. Läit sainarä pa haustn så gynt de glun-
käs um, att ha had fräiarä OL. De glunkäs 
ännu um, att ä spökar där iblant JK. 

glunt s. glunt 	= gjunk [rykte, antydan]. 
Um ja hadd visst (fat vit') a gl. um dei MK. 
Han har fat glunt um de MK. De fick andrä 
glunt um MK. 

glup s. (glåp) glup (ou), 'hål', äv. = låiskar (liks. 
en väg i skogen) MK. 

glupen a. glupän, 'gles', t.ex. spilarne i en stige 
etc. MK. Stigän (el. häcken) jär så gl. millum 
späilar MK. 

glupsk a. gläupskar tä.], glupskar. Tåskän jär 
riktut n rovfisk u riktut glupskar JK. 

glup-tänt a. glwptäntar, -tänt [som har glest 
sittande tänder]. Gluptänt kal, källing, räivå 
[räfsa], när tändas sitar langt ifran si JK. 
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glutter s. glu•tar n., bf. -rä, 'halvfärdigt smör' 
[grynig substans]. Issä jär bär "bara] gluträ, om 
gammalt torrt smör JK. De träfft till i blant, 
att int gräddn vidd ga ihop ti smöir, äutn 
de blai börr glutar (sma smörkäulår i känn-
mjölki) av i kännu JK(U). 

gluttra v. gluträ, pr. gltetrar, ipf. glu•triid [falla 
sönder i små smulor, gryna sig]. Sumpän u 
vattnä gluträd um jauli MK. De gynnar nå glu-
trä i kännu [smörkärnan] MK. (Refl.) De glutrar 
si [det faller sönder i småbitar (om dåligt järn 
o. stål vid upphettning)] JK(U). När gräddn 
blai tunnar i kännu, sått han kåm ti gluträ si 
[gryna sig] JK(U). Um vintan da bräuka smö-
rä gluträ si äut i skogän, u da far n ta brö-
bitn i dain handi u smörbitn i dannu MK. De 
glutrar si sundar MK. 

gluttrig a. glutrur, glu•truar, f. -u, n. -ut "gry-
nig]. Glutrur ust "grynig ostmassa (under yst-
ningen)] JK(U). Ustmjölki bläir glutru MK. 
Glutru el. smagali ölsäupå [grynig ölsupa (i 
mots. t. slät ö.)] JK(U). När n kokar säupå pa 
säur mjölk el. säurt drickä, så bläir de glutrut 
JK. Glutrut smör MK. Glutrut: me matn, när 
n så klappar äi någä, så. de bläir knåbbut 
[klimpigt] u rännar ihop MK. Jfr små-gluttrig. 

glygga v. glyggä, ipf. -äd, pass. pr. -är, sup. 
glygg', p. pf. (äi)glyggän OL; n. glygg si, pl. 

imper. glygg, 'göra hål med stäm-
järn'. Förr da sägd di maimdails: ta u glygg 
a hul pa dän träibitn, bär 'bara] säi ättar um 
de finns någän slabur "stämjärn] OL. Så glyg-
ga n hul me än slabur el. baitl JK(U). I går 
var ja i snickabodi u glyggäd pa någ flautar 
[vagnsbankar], sum ja skudd ha någ slahul äi 
JK. I ställ' had di glygg hul pa örvä pa de 
ställä, där sum krokar skudd sit i örvä OL. 
U så jä de da glygg si a par hul iginum tråiu 
ti sätt a par stakar äi "på stor-strakla] JK. 
Ankarräiar, sum räiändar gar äutför mäum me 
glyggnä hul i ginum u stäur slaar i ginum 
huli JK. Ta u glygg a slahul iginum de vagns-
flautä! JK. Pa pinnörvi sitar örvkrokar glygg-
nä iginum örvslaui JK. Ändn av späilår glyggäs 
i ginum säidstycki grind] JK(U). I kvistn [på 
plogen] glyggäs a hul 	Väisn 	sum kvistn 
glyggäs äi JK. — Särsk. förb. k de synar 
sto äiglygg si än stålp' i var ändä OL. U sam 
"likaså] skudd ä ligg än bit äiglyggän pa ändar 
av de stålpar OL. Stålpar me äiglyggnä hul, 
sum ganasar [garn-åsama] liggar pa MK. — 
I yvast planku glyggä.d di ner a fäirkantut hul 
OL. — glygg-hål s. glygghul JK(U), [stämhål]. 
A glygghul ti sätt räivstakän iginum JK(U). — 
-'ås s. glygga*s m. fen takås med "urglyggning-
ar" på brädtak]; as pa bredtak; undästä skerä 
Rakbrädet] skjautäs in äi glyggningi, uppästä 

späikäs uppa MK. [Se ill.] 
glyggning s. glyggning JK(U) f., bf. glyggniygi, 
pl. -ar [urglyggade partier]. Undästä skerä [tak-
brädet] skjautäs in i glyggningi [på. glygg-åsen] 
JK. Äut pa nackän pa aksln (pa a kvänn), sum 
armar jä glyggnä i ginum, sum haitar glygg-
ningar, sitar n träibit paspäikän JK. 

glädja v. glii•dä, pr. -ar, ipf. -äd. De glädar mi 
ti håir att L. tyckt um säist brevä JK. De gläda 
mi JK. Vör glädäd uss u tänkt, att i mårgå 
skudd vör nuck kumm ste u sa JK. 

glädje s. 	 m., bf. glä•dn. Vörr sum 
sårkar u päikår var, huppäd u sprank i glädä 
[på midsommarafton] JK. Ättar sårg bläir de 
gläd i blant JK. Män vör var da läit laisnä i 
glädn (yvar rängnä) läilcväl, för vör had kärt 
föräut fat skär av vaitässmulu JK. Glädn sto 
haugt i tak OL. 

glädjelig a. n. glii•dlit, superi. -/istä 'glädjande]. 
De var riktut glädlit ti håir fö mi, att L. int va 
aumar JK. De var änd de glädlistä MK. 

gläfs s. gläps. Gläps u gnaghokstä 'skrällig hos-
ta] JK. 

gläfsa v. gläpsä (OL)MK, gläps', pr. -ar, ipf. 
-ädä, pass. pr. gläpsäs 'skälla smått (om prat, 
om hosta)]. De jär int värt, att du vitt gläps 
um de mair; va start u u gläpsar um (.. ner 
di tretar ällar grälar) OL. Nå . . har ja hatt.. 
än olyckli hokstä, sått ä jär bör [bara] fö de 
mäst ti sit u hokst u gläps u kras u spyttä JK. 
Ja sat mitt för späisn u hokstäd u gläpsädä 
JK. Hokst har vör .. sått ä gläpsäs för jamn'n 
u jär knaft tyst någu stund JK. 

gläfsande s. gläpsandä n. Hokstn sättar hart till 
iblant .. sått ä gar i ätt gläpsandä JK. 

gllifsk a. gläpsk "gläfsande]. Gläpsk hokstä (när 
n gläpsar såsum hundar) MK. 

gläfsning s. gläpsniyg f. 'gläfsande]. Än olyckli 
gnaghokst har ja ännu, sått ä gar i am n gläps-
ning till JK. 

glägg s. glägg m., bf. -än JK(U), 'ostvassla'. 
Dän tunnä.stä gläggän fick sväini el. kalvar, 
män den tjåckästä, sum var bäi buttnän i gröi-
tu .. bigangnädäs ti fålk u säuptäs me skald 
el. u dricktäs ör drickstaup JK(U). När kvinn-
fälld gär ust, da jär ä så. olycklit gutt ti fa 
drick glägg JK. 

gläggig a. f. gläggu "vasslig] JK(U). 
glänt s. glänt [i uttr. "på glänt"]. Ä. had duri 

pa kläm ällar glänt JK. Gret, ha sto me stäu-
duri pa glänt u käikäd ginum springa JK. 

glöd (glod) s. glåud m., bf. -n, f., bf. -i, pl. glöi-
dar, bf. glöidnar; glöidarnä (OL) 'glödande 
eldkoll. Han bränd si pa a glod. De var a 
glod sum fallt ner pa gålvä. Ta a glod u kast 
ner i styvlu u så rusk kring me, så bläir a varm 
OL. När någå äldssnaikst ällar glod sprickar 
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langt äut pa gålvä, så kummar de främnäs JK. 
Skinnä blai hailt svart, såsum de kund var 
bränt pa glöidar MK. Jär de någ glöidar, att 
vör kan fa lägg ristn [halstret] pa da? Vör 
skudd staik någ fisk, vätjä OL. Ner da ungn'n 
jär så där brinn'n, att vidn har fall i glöidar, 
da karäs glöidarnä at säidår, så sättäs grisslu 
in OL. Jfr elds-glöd. -backe s. glodbackä 
JK(U), glåudback' m. [glödhög efter en brasa 
i spisen]. De jär n släikar glodback, att .. MK. 
Mån'n rannt upp så raudar sum säi än glod- 
back i späisn JK. -het a. glåuhaitar, f. -hait, n. 
-hatt, -hitt. Ja kan int bigräip, att sumbliä di 
kan jet matn så glohaitar, sum di sättar n pa 
borä OL. De säs iblant um fålk, sum talar ill 
um varandrä, att di skall väl fa de än gang • • ; 
ner de da sen lyckäs, så säs de: Ja nå fick di 
de så glohitt äi si (ällar glohatt äi si), så att de 
int bättaf kund bläi OL. -pannkaka s. glåud-
pannkakå [pannkaka stekt i panna, ställd di-
rekt på glödema]. -raka s. glåura•kå, gråu-
la•kå f., bf. -u. 1) 'en halvrund brädlapp med 
ett skaft i el. stake att röra kring elden i ugnen 
med och dra glödema ur ugnen med; sedan 
sopas ugnen med kvasten, och därpå sättas 
bröden in med "a skurå".' [Se ill.] 2) fen raka 
bestående av en fyrkantig brädlapp (40 X 20 
cm) med 2 m. långt skaft, att raka ut kol i 
såidä (tjärdal)]. Ättar handi sum de nedästä 
varvä av ändvidn had blitt bränd ti kul, så 
kardäs di äut me grolaku JK(U). Bild i Sprid-
da drag, s. 42. 3) fårmärke [i örat]. [Se ill. på 
kräk-märke]. -varm a. n. glodvarmt JK(U), 
[glödande (om järn)]. 

glöda v. glöidä, pr. -ar, ipf. -äd; -ädä JK, 
pass. glöidäs, p. pr. glöidnäs. 1) [glöda, brinna 
utan låga]. De fick int brinn lugäld äutn börr 
glöidä [i såidä (tjärdal)] JK(U). Äldn Eggar 
ännu u glöidar i späisn; 	um än Riggar pa 
läit kul, så, att de kummar äld i daim, da Eg-
gar di u glöidar så längä OL. — De jär äut-
glöid si [nästan slocknat] MK. 2) 'glödga]. 
Dän ståltrådn han skall glöidäs, så bläir n mik 
mjaukarä OL. Iblant säs de .. glöidnäs jan 
'[jäm], män de vanlist sum säs, de jär raudnäs 
jan OL. 

glödga v. glyggä, glygg', ipf. -äd, sup. glyggä, 
p. pf. n. glygg', 'tända eld på brännvin och 
blanda det med kryddor'. Di var ihop me ti 
glygg brännväin. Glygg [glödgat] brännväin de 
har ja aldri smakt OL. Di .. gick in u kaupt 
vassit kvarter brännväin 	u bäst de var, så 
slo di si ner u så speld kårt u glyg,gäd bränn-
väin JK. Jär um säistnäs had någ go vännar 
ti mi glyggä jär upp i gardn u bitt mi me OL. 

glödgare s. glyggarä m., bf. glyggan "glögg; man 
värmde brännvin i en gryta, varöver man hängt 

ett stycke socker, lade i kryddor, inlagda i en 
påse, jämte pomeransskal, russin m.m., var- 
efter man satte eld på brännvinet, så sockret 
smälte]. När ja kåm, så var glyggan släut, män 
di glyggäd ansn [på nytt] igän, sått ja fick mi 
än glyggarä me läikväl OL. Jfr halvstops- och 
stops-glödgare. 

glömma v. glåimä, glåim', pr. -ar, ipf. glåimtä, 
glåimt', glåimdä, glåimd', sup. glåimt, glåim', 
pass. pr. glåimäs, ipf. glåimdäs, glåimtäs, 
p. pf. (bårt)glåimdar, n. (bårt)glåimt, pl. 
glåimdä, imper. glåim. Ja har så mik bud ti 
främ 'uträtta], så att någ de kummar ja nuck 
ti glåim de OL. Ja glåimar aldri de raisu JK. 
Ja har ing brillår; daim glåimt ja MK. Ja 
glåimt, va ja vidd sägä MK. A raiså sum än 
aldri glåimtä JK. Va mik jä klucku? mäin ha 
stänt; ja ha glåimt dräg upp na MK. En av 
gubbar had glåimt klåbbår i landi JK. Säist 
när ja var i böin [Visby], så glåimt ja än blåar 
bomullsblus, där sum ja had kvarter JK. 
Mänsku har nå glåimt bårt mikä; när de hit 
haldäs ättar me de, så glåimäs de MK. De var 
n dag i o [vårt] läiv, sum aldri gJåimtäs JK. 
Gamblä fålk .. när di har döt, .. di bläir 
när pa fyst glåimdä JK. — Särsk. förb. Ja, 
kväituä "kvittot] sum ja talt um säist, grå imt 
ja bårt u lägg äi brevä me JK. A väiså, sum 
riktut var skad, att ja ha glåimt bårt JK. De 
var så läng sin ja har skriv någ pa laubomålä 
nå, sått ja mästn ha(r) glåim bårt ä, tror ja JK. 
Iss ungdomar .. had tat gubbars pärkspel-
ningi i arv .., så att ä int glåimdäs bårt u död 
äut JK. Glåim da int bårt de da! JK. När n jär 
dödar, så star de int läng pa just, att n jär 
bårtglåimdar självar JK. Fämti ar jär ättar så 
jär de bårtglåimt JK. Sån där tokuä fålk di 
bläir inte bårtglåimd pa langt så fort sum 
andrä vanligä mänskår JK. Jfr lömma v. 

glömsk a. glåimskar JK, f. glåimsk. U nå min 
hukslausar fminneslös] u glåimskar had ja allt 
glåimt bårt ä JK. Ha gynnar bläi gammäl u 
glåimsk nå OL. 

glömska s. glåimskå f. Bomärki .. bör så fort 
sum möiglit tas varå pa, armas så fallar di i 
glåimskå JK. 

gnabbas v. gnabbäs 'skämtsamt gräla] JK(U). 
Jfr nabbas. 

gnaga s. se ars-gnaga. 
gnaga v. gna•gä, gnag', pr. -ar, ipf. -äd, p. pf. 
(upp)gna•gän. 1) [avgnaga, avbeta]. Förr n de 
sprank upp någän gröinar grasnackä, sått di 
kund fa kum äut u fa gnagä lom hästar] JK. 
Gaitnar, di gick u gnagäd ragrainar MK. 
Särsk. förb. Äikånn'n 	gnagar sunda dum 
[grankottarna] JK. — Aldri var ä häldar bra 
ti lätt kräki gnag upp ängsmarki för mikä OL. 
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Än baitäshagä, sum gick än hail hopän naut, 
män var snaudjetn '[snöd-äten] u rakt uppgna-
gän, så att de fanns knaft någän grasnack ti 
fa säi JK. De var raint uppbaitä pa ängä el. 
uppgnagä MK. — 2) 'gnata]. Ga u tret u gnag 
för jamn OL. De var n olyckli gubb ti ga u 
gnag u tretä JK. — gnag-hosta s. gna-ghåukstä, 
-håugst' m. 'rethosta]; = nä de kittlar MK. 
Snäuå .. har ja i kväld 	u så läit gnag- 
hokstä JK. Än olyckli gnarghokst ällar grog-
hokst har ja ännu, sått ä gar i am n gläpsning till 
JK. -spån s. gritigspan, 'grälaktig käring t.ex.' 

gnagig a. gnagur, f. -u 'gnatig]. De var a olyck-
li källing ti var gnagu; ha gar u gnagar u tretar 
hail dagar JK. Ha jär gnagu u stygg MK. 

gnarga v. gnargä, pr. -ar, ipf. -ädä, sup. gnarg'. 
1) [gnaga]. De jär a råttå, sum har gnarg pa 
luftä hall nati; va ha nå ha gnag pa? 2) [mola, 
värka]. Murrä u gnargä (um tändar) MK. 3) 
'träta o. gräla'. De jär a olyckli källing (älla 
gubb) ti va knargu; ha (el. han) lata aldri väl 
äutn gar u gnargar hall dagar. Va gat u u gnar-
gar yvar? JK. Mor ha lag u gnargädä MK. 
gnarg-hosta s. gnarghåugst' "rethosta]. Se gnag-
hosta. 

gnargig a. gnargu(r), 'gammal och knarrig'. 
gnat s. gnat n. [tjat, käxande]. Vör har de bät-
tar ställt än va mang andrä har i häusaldi 
att de int jär någ gnat u gjaul u sjaud u päi-
star u . JK. 

gnata v. pr. gna-tar. Ha gar u jambrar u jäurar 
u gnatar för jamn'n, källingi JK. 

gnek s. gni-k n. [gnissel]. Va jär de för a knik, 
sum håirs? säs um en spelar dålit u knikut pa 
fäiol ällar någ sånt. De kalläs u för gnik OL. 
Jfr knek s. 

gneka v. gnikä, gnik', pr. -ar, sup. gnik', p. pr. 
gni-knäs. 1) 'kneka; göra något långsamt'. 
Gnikar u gnikar u aldri bläir Mg av MK. När 
n har a läit kräk [liten dragare], da gnikar de 
läng pa vägän MK. A. u ja har gat u gnik u 
knik mästn hail viku pa någ hard lairjård [med 
plöjning] JK. Kåir u gnik me stäutar = kneka 
på dåliga vägar JK. Prästn kummar gniknäs 
MK. 2) refl. Gnikä  si av, köra långsamt MK. 
Um de ret bläir gutt vädar, kan händ att vör 
da kummar till gnik ällar kaik uss av (till torg-
dagen) JK. 3) 'spela dåligt på fiol'. Lains sitar 
Är u gnikar u spelar? JK. Jfr kneka v. 

gnekig a. gni-kur, n. -ut =, gnidvaksn [se gnid-
växen]. Gnikut träi MK. Vaksä gnikut MK. 

gnet s. gnit f., bf. -i, pl. -ar, bf. gni-tnar 
'gnet' [lusägg]. De söins gnitar i hårä; ha har 
bistämt läus i hudä OL. Sumbli bräukar ha de 
ti ordspråk, att han sitar pa läusi u flar gniti 
(um en sum jär snålar u nogä) OL. Än stor-
knäppu bond ällar än haugfärdsgallä, sum 

singar pa säist värsn, ällar sum "sitar pa läusi 
flar gniti", sum än bräukar säg iblant JK. 

Gnitar, de slickar hästar äi si, u så far di föid 
upp dum självä — di har läiv di, när n knäcka 
dum, så knäcka di sum luppår MK. 

gneta v. gnitä 	(OL)MK, gnit', pr. -ar lom 
väv]. Skajdi jär för fäin o. da bläjr töjgä upp-
ränningtet, så de gnitar för mikä; uppränningi 
gnitar; de var skad att skajdi var för fäin, de 
kåm ti gnit' för mikä;-  när skajdi jär gråv da 
radar äisleti 	(OL)MK. Särsk. förb. Gnitar 
iginum, så bräukar kvinnfålki säg iblant, ner 
di sitar u pratar um vävning u töig .. ; när di 
har någ jaus uppränning, u så di har Mg 
mörk äislet, da händar de iblant, att di far för 
gråv ällar för fäin skaid pa, mot va ganä jär; 
de sum di da vävar, de söins uppränningi igi-
num för mikä . . da haitar de, att de blai int 
ret bra, för uppränningi gnitar iginum för 
mikä ällar gnitar iginum OL. 

gnetig a. n. gnitut Iglesvävt?]. Töig sag gnitut 
äut (OL)MK. 

gnida v. gnäidä, gnäid', pr. -ar, ipf. gnäidäd, 
sup. gnid, gnäid', p. pf. n. (in)gni-dä. Ja skudd 
kaup bolmörts- u kamforts-oljå pa abtekä u 
gnäid me de .. de har ja gnäid upp a hail 
flaskå, män alls ingän bättalaik JK Ja gnäidar 

tummar jamt u samt, män de har ännu int 
hulp någänting JK. Sin 'sedan] gnäidäd n halsn 

aksli u armän u hail säidu för mi JK. När 
han da had gnäid (el. gnid) ryggän a stund me 
lysol . . JK. Mjöl jär gnidä, när kvarnstenar 
ligga för nära ihop o. tillika äro slöa (OL)MK. 
— Gnäid av kaffikåppar u tefati u teskaidar 
bra JK. — gnid-eld s. gnäidäld "eld som fås 
genom att gnida torra trästycken]. 

gnidare s. gnäidarä m. Isnål människa]. 
gnidig a.1 gnäidur 'snål'. Han var mair gnäidur 
han MK. 

gnidig a.2 (gnedig) gnidur, pl. gniduä "trög]. 
Daim sum har vart mair gniduä ti vaksä ällar 
gnidvaksnä, di jär mair fäin i garår [årsringar-
na (om träd)] OL. 

gnidning s. f. bf. gnäidnlygi. Iblant så smöräs 
de än gang imillarat, män me de gnäidningi de 
fortsättäs träi gangar [på sjuk kroppsdel] OL. 

gnid-växen (gned-) a. gni-dvaksn, f. -vatsi, pl. 
-vaksnä, 'trögväxt, om människor, träd m.m.'; 
även gnikur Ignekig a.]. A gnidvaksi björk 
JK. Daim sum har vart mair gniduä ti vaksä 
ällar gnidvaksnä [om träd] OL. 

gnista s., se snekst o. sneksta s. 
gnistra v. gnisträ, pr. gnikstrar [knastra, gnissla]. 
Gnisträ undar el. min= tändamä (ss. ett 
sandkorn i bröd) (OL)MK. De kan häit u däit 
finnäs någ små fäin aur ällar gråv sandkånn 
äi ä [sigdspåns-gruset] .. da gnikstrar de un- 
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dar knäifsäggi OL. 
gno v. gnåu, pr. gnåur, ipf. gnåud', sup. gnåut. 
1) [gnugga, gnida]. Ja äiktäd u gnod u smöräd 
[smorde] MK. [I förb.] gno in. När de bläir 
bra blåit si [blött] me de .. u så årdäntlit in-
gnet (ingnidä) OL. De bläir ingnot i skinnä; 
när n haldar i yksskaftä .. så gnor n kvadu 
[kådan] in i skinnä JK. 2) [arbeta, knoga]. 
Vör gnor me jårdbräukä, när jårdi int jär frusi 
u omöigli ti arbetä JK. De gläda mi .. att L. 
har fat någ täid ti yvas ti fa gno äi mäin pap-
peri da undar fräitäidn JK. Vör .. arbetar u 
gnor um dagän, så gutt vör kan JK. Di gnod 
nuck för de mästä me jakt u fiskä u me änklä 
raidskap JK. Pålskar sum ja fick av L., har E. 
vart till gnot pa, u än träi fäir styckän gar ret 
bra OL. Um kväldar .. så var de ti sätt 
si bi slingtjaugu, u där fick di sit u gno u bind 
slingå, ti klucku blai täi um kväldar OL. 3) 
[gå fort, springa]. De var förmann'n, sum 
gnod si i väg me örvä i handi, u da matt di 
släut me pärkän [på slåttergille] OL. 

gnola v. gnåul', ipf. -äd [småsjunga]. E. vax ti 
gnol pa än pålskä OL. Ja .. gynt gnol pa än 
gammäl väisstump JK. Ja gick u gnoläd ällar 
singäd läit smat för ini självar JK. 

gnugga v. gnuggä (OL)MK, gnugg'. Gnugg ner 
a räivå el. n stakä (i möiri) MK. 

gny s. gnöi n. 1) ["kny", knyst]. De jär så tyst, 
att de håirs aldri a gnöi OL. Ännu ha de int 
håns a gnöi a de JK. 2) [stim, oväsen]. A röis-
lit gnöi [på sammanträdet] JK. 

gnägg s. n. bf. gnäggä JK(U), [gnäggande]. Ja 
gick därättar, sum ja hårrd gnäggä lav hästen] 
JK(U). 

gnägga s. gnäggå f. 'storgrinig' [skrattlysten 
kvinna]. De jär äntliän a gnäggå JK. 

gnägga v. gnäggä, gnägg' JK, pr. -ar, ipf. 
JK, -äd, p. pr. gnäggnäs JK. 1) [om hästens 
läte]. Hästn (russi, män) gnäggar JK. Nä russi 
gnäggar mik pa bryllaup, de modar int någ bra 
MK. 2) lom näcken o. andra övematurl. vä-
sen]. Da gnäggäd n .. int var de hästn, sum 
gnäggädä rom "näcken"] JK. Di fick int säi 
någ av de äutn börr [bara] håir de gnägg u 
gräinä 	"näcken"] JK. Da gnäggäd ha (den 
spökande Gumbald-käringen) i skogän, så att 
de skaldräd ättar JK. Så fick Ö. säi någ ränn 
ijamt sin sjussn, sum sag äut såsum än stäur 
raudar kalv .. män såsum än slo till de, så 
straik vangn'n kaväl umkring, u så gnäggäd de 
i skogän, så att de skaldräd ättar JK. 3) [om 
andra djurs gnäggande läte]. Russgauk [hors-
gök] .. har a gnäggn.äs lätä JK. Jaugässnar 
gnäggar. Så. kåm jaugässnar [gravänderna] 
g,näggnäs ättar JK. 4) 'storskratta'. De var för-
skräcklit, va däu kanst gnäggä, nä(r) du gräl- 

nar JK. Da had n a kyll [klunga] av sårkax 
ätta si, sum gnäggäd MK. Nä någän gnäggäd, 
da blai gubbän spitt rasnäs JK. Da gnäggäd 
sårkar, u da sto gubbän där mitt i akan me bär 
[bara] ändn JK. 

gnäggning s. gnäggning JK. Da gnäggäd n [näc-
ken] prässäis sum håir o [vår] hästns gnägg-
ning JK. 

gnäll s. gnäll n. [enträgen bön, tjat]. Hald upp 
me ditt gnäll JK(U). I kväld läsar a [hon] väi-
sår själv, så att nå håirs de int någ gnäll av na, 
att ja skall läs för na JK. Nå kummar di 
[kvinnfålki] me gnäll u besvär för L:s räkning 
JK. 

gnälla v. gnällä, gnäll', pr. -ar, ipf. gnälld', gnäl-
läd JK(U), sup. gnällt, p. pr. gnällnäs. 1) [Ida-
ga, jämra sig, låta illa]. När soli gynnar hällä, 
så. gynna bani gnällä MK. De sum di skall 
kaupä skall di fa bital, sått ä gnällar ättar JK. 
2) [enträget bedja]. Ja, um ja tråistar gnällä, 
så skudd ja faslit gänn vill lan mair roliä böi-
kar av L. JK. Så fort di blai så. stor, att di 
lagum kund årk örv', da vax ä ti ga u gnäll, att 
di kund fa lug u så söik sia OL. Um än 
gnälläd pa mor ättar kakå, när n var ban .. 
JK(U). L. u P. sto jär bäi o grindi u gnälld u 
tiggd u bad pa körkböigubbän, att han skudd 
sjuss dum till Hämmår pa När JK. Kvinnfålki 
har nå gnällt pa mi, att ja skudd rip ihop någlä 
ård JK. Så kåm Jonsn gnällnäs, um ja int vidd 
jälp han JK. — gnäll-spån s. gnällspa.n m. 
[gnälligt barn]. 

gnäsa v. gnesä, pr. gne• sar 'skratta, le'. gnäs-
gröt s. gne•sgråit "flisgröt" RA. 

gnäxel s. n. bf. gnäkslä [mun, trut]. Ja ska gi di 
pa gnäkslä MK. 

gnäxla v. gnäkslä 'träta]. Gnäkslä mot varandrä 
=mucka MK. Gnälcslä mot si ällar tärt tsmå-
gräla] imot si MK. 

gnöla v. naulä, naul', pr. -ar, 'tugga utan tän-
der, småtugga, äta smått'. Ja har gat u naul(ä) 
pa a bröskåmå hall dagän; ha gar u jetar u 
naular jamt till JK. När ja far naul pa dum n 
tähnä; när n har dåliä tändar, da far n naul 
da MK. Sättar si pa n stuck u naular pa mat-
förrådä JK. 

god a. gåur, gåuar, gåu, f. gåu, gu (svagton.), 
n. gutt, best. gåuä, gåu', pl. gåuä, gåu', gu 
(svagton.), komp. gåuarä, äldre kasus i uttr. ti 
gåudår, gåuår, a gåudå. 1) [tillfredsställande, 
förträfflig, präktig, duglig, frisk, återställd; 
(adv.) bra, väl]. Dän stor nöi (vässtain'n) han 
jär gor MK. Sån äutmärktar goar janaikä: 
sum känn'n aldri ruttnar JK. Gränstumblar 
de jär äutmärkt goa(r) vid, när de bläir tårrt 
JK. Go sigd, yks, knäiv; gutt hyväljan JK. U 
så n duktu kal me go armar u go bain u go 
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rygg, de vill de till JK. Ja, go hälså u goar 
krupp skall n ha, um än skall sta mot JK. De 
var goar slidväg jär i Lau JK. De träii .. var 
för go ti fäll undar JK. Ha har set folkforår 
u lert lag a bit mat, fastn nå jär de mang 
bondkvinnfålk sum jär mästn läik så goä [duk- 
tiga] JK. Där blai int någ beskening 	äutn 
han matt ga så goar, sum än kåm in JK. När 
vör had gat där äut pa sandä i snåislaskä u 
stårmän u blitt ginumvatä, så matt vör ga 
haim igän så go, sum vör had gat ste [åstad], 
sum än bräukar sägä JK. De var n pack töig 
de, gu mänskar! JK. Så väid di sag si go me 
ti fa skill av ti dagän JK. Staurar ruttnar av 

u täun'n fallar kull, mäns ännu dann värkä 
Idet andra virket] jär gutt JK(U). Män så jär 
u iss vägar jär i Lau hard u go(ä) pa sumrar 
JK. — Ja, kansk de var träi vikår, förrn rövi 
blai go [läkt], u han kund sit pa na JK. Handi 
var uppsulli någlä dagar, män sin [sedan] när 
ä blai gutt, så blai fingrä läit självkrampt 
JK(U). Nå jä ja raskar igän u har fat gutt i 
braustä u alltihop JK. Um ja kund fa hul pa 
föräutn skärä .. så blai de snällarä gutt JK. 
— Neutr. ss. adv. De skudd var gutt, um de 
vidd hald si vackat än täid av ännu JK. Batar, 
sum jär täu träi ar gamblä, jä ännu så gutt 
sum spilda nöiä JK. Där sum bär [bara] jär 
en kal, sum bihövs all stans så gutt OL. I 
fredäsmårgå va de så mik snåi pa jårdi, att n 
kund kåir me slid, så gutt n viddä JK. De 
andrä .. di fick ta si haim så gutt di kundä 
OL. Da fick vörr 	kåir tråskän hail ätta- 
middagän så gutt [nästan] OL. Ja skall nå tal 
um va ja har gärt för sla ällar för gutt i dag 
JK. De håirdäs int ann gutt u väl um bryllau-
pä JK. Han (strand-drängän) had inkåmst bad 
av jårdi u strandi u sto si gått JK. De jär int 
mair n fäir häckar (ti tråskä) u de skillar vör 
gått av me i mårgå JK. — 2) förstärkande 
o. kvantitativ betydelse: duktig, ordentlig, 
kraftig, riklig]. Kräki had någlund go fart JK. 
Da kåm vör ti sit u prat a go stund all träi JK. 
Di gärd si go täid u sat u pratäd JK. Brevä 
de kåm inte för saint äutn tillräcklit i go täid 
nuck JK. Nå har ja läst a gutt styck JK. Huli 
bläir n go tum tvärs yvar [drygt 1 tum i 
diam.] JK(U). Till Dalbo jär de n go hall mäil 
JK. De bästä (pärår), sum nå star i säckar, jär 

goä täu u a halv tunnå JK. Um ä var nå-
gän sum var duktur ti laup, så kund di hinn 
ti Nabbu pa än go täimä OL. Så tyckt n, att 
n fick än go slant JK. För förti ar tibakas var 
täidar bättar n go dail JK. De var gutt um 
fålk u ban dän täidn, sum had gutt um täid 
JK. De jär int gutt um äid, sum gar upp u 
laikar, nå mot förr JK. Gutt um stårm ällar  

blasvädar ha de vart i haust JK. I vintar har 
de vart gutt um slidväg OL. — 3) [fördel-
aktig, nyttig, gynnsam, behaglig]. Så kaupäs de 
n nöiar len ny] för gutt präis JK. Börr [bara] 
de kan bläi goar haust u gutt vädar n täid av 
JK. Um de jär goar el. bra myr [fukt i jorden] 
JK. Go akajård JK. Um jårdi jär fait u go 
JK. De jär läit myldå pa sandn där, män de 
jär goar buttn ällar goar sand JK. Goar 
straum [(i havet), lugn ström som går så att 
fisken kommer inåt land] JK(U). Har n halvt 
vädar [sidvind], så haltar de goar vinn JK(U). 
U så sitar ja nå u ripar u skrivar bäi än go 
brasä JK. Di åt u drack u gärd si go dagar 
av de di blai budnä OL. Han tycktäs ha fat 
för mik av de goä OL. Män n far ta dän go 
dagän me dän ondä JK. — Neutr. ss. adv. 
Prästn han käikt knaft upp i skolu en endästä 
gang 	u de gärd skolläran si gutt av JK. 
Sårkar dansar iblant 	u så bjaudar di upp 
kvinnfålki, män di vill int gär gutt [göra 
tjänst] OL. När ä jär frus u snåi u go slidväg, 
da kan n fa kåir vid haim .. sått russi kan fa 
gär gutt för matn JK. Gär' si gutt, göra sig 
goda dagar MK. Liv gutt (= ha god mat etc.) 
JK. Fa vör nå läit slagg [slask] till, så gä de 
gutt pa jårdi JK. De jär gutt ti fa var haimä, 
ner de jär sånt ovädar OL. De va ret gutt ti 
fa sätt si a stund JK. — [I hälsningar]. Gu 
dag, gu dag! sägd ja u slo i hand me de samä 
JK. Gu dag u gutt släut pa hälgi u gutt nöit 
ar! JK. U gick in ti närkar u hälst gumåni pa 
daim JK. Så hälsäd vör gunatt pa varandrä u 
skilldäs at JK. — 4) [smaklig, ätbar (om födo-
ämnen); väldoftande (om lukt)]. Ner sträm-
mingän jär saltgröinar s[rimsaltad], da jär n 
goar ti jetä OL. Strämmingän var faitar u 
goar JK. Skudd di ha gråitn goar, så skudd n 
kok langsamt JK. Skyrust, de var riktut goar 
ust OL. Ärtar ha vör ännu int tråsk 	u de 
säir äut, sum um vör far någlä tunnår äut-
märkt goä JK. I fjor da fick vör någ pärår, di 
var så mjöluä u go ti jet sum ägg OL. Iss 
pärår jär mik goarä (el. bättar) än di andrä 
MK. Ja har int kumm ihåg u tack L. .. för 
de go, sum än skickad äut i staingaiti JK. Där 
had värtfålki slat si ner u lägt fram av allt 
de go, di had mässi OL. Bjäskvaldå [björk-
lake] smakar gutt JK. Nå smakt ä ret gutt ti fa 
mat JK. De luktäd föskräckli gutt MK. De 
luktar .. strangt u gutt JK. — 5) [lätt (att 
göra)]. Solbräuni '[solranden] ha jär int go ti 
säi imot JK(U). Di [bergänderna] jär int go 
ti fa skjautä, för di jär så skutvarä JK. Till 
biskrivä lains [hur] bandar bindäs, jär int så 
gutt JK. De jär inte gutt ti kåir jär i stainar 
MK. Jär i lairhällar jär int gutt ti fa kårp 
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de så djaupt som de skall JK. Jårdar blai så 
iginumvat, så att ja ska säg, att ä va int gutt 
ti ta pärår upp pa lairu nå JK. Så var de int 
gutt undar täidn ti kaup fodar till a par kräk 
OL. Mor har int gutt ti kumm fran haimä JK. 
De jär gutt (dvs. inte lätt) ti spräck, när n int 
har någ målarä (i kortspelet marrias) MK. — 
6) 	fråga om borgen (även bildl.), "gå i god"]. 
Um de jär sant, gar ja int i go förä JK. Va 
lains annas fläskä jär, de kan ja int ga i go 
förä JK. — 7) !välvillig, vänlig; ärlig, upprik-
riktig]. När n [han] jär ond, da jär n int så go 
MK. Da jär n hit så goar ti kumm naugä [nä-
ra (om en gasse)] JK(U). Att Gud har vart så 
goar JK. Go sum gull. Ha har a läiti tös, ha jär 
go sum gull OL. "Stäutar jär galnä." — "Ja, 
vör har a ko; ha jär int för go ha häldar, sått 
stäutar skall int ha skuldi ainsamnä" MK. 
[Han] stal trodar fran täunar .. ja, än var int 
för goar till de häldar, när n kund kum at 
JK. — Farbror kan gänn [gärna] vasså go u 
kumm in JK. Va så go u säg biskening [be-
sked] JK. De fick var lains de vidd mej än, 
män nå fick än va så go u fylg me JK. — 
I dann viku had ja ännu tankän goar, att vör 
skudd fa slakt lambi i iss viku u gläid i böin 
[staden] JK. Ja, da åt dagar i sundäs had ja 
tankän goar, sum än bräukar säg iblant, att 
ja skudd fa skriv ätta prek [predikan] me, 
män de blai int någ av JK. — [Märk uttr.] int 
gutt [ej gärna]. Täunar kan vör int gutt var 
föräutn JK. Ja, nå atar igän ha vör sundagar, 
sum än int gutt kan kumm at u gär någ ann 
än läs u skrivä JK. Ha (koi) bräukar int gutt 
vill sta MK. Källingi vidd da int gutt ga in 
pa de JK. Me snöir u krok vill n [torsken] int 
gutt ta nå pa sainhaustn JK. Ja har fat kyldi 
äi a täiå, sått ja int har gutt kunt fat styvlår 
pa mi JK. Han vidd hit var av me dum gutt 
häldar {inte gärna mista dem] MK. — 8) ti 
vissa adverbiella, med prep. bildade uttryck]. 
Så frågd ja dum, um di vidd hald ti godår .. 
u ga in u drick än kåpp kaffi JK. Ännu har 
vör mat, um L. vill hald ti godår me de sum 
finns JK. Någ smakrämpår, sum kummar yvar 
iblant, de far n hald ti godår me JK. Va så 
go u hald ti godår u jet na (gasi) me hälsu u 
go smak! JK. Um Är vill hald ti goår me de, 
sum vör har JK. Så har ja tänkt att .. hid L. 
ti lägg ätt ård till godar för mi i iss sakän OL. 
Kum u ga in me .. u lägg a ård ti godår för 
uss inn bäi kvinnfålki, att vör kan fa kvarter 
jär JK. Ställ sakän ti goår (=till rätta) MK. 
Skogsavsjonar jär de faslit gutt um jär i Lau, 
u de jär skift flaga skiftet], sum gär ti goår [är 
orsak till] JK. — Um än talar um fö måffar, 
att i kan gär äis mitt i summan, da sär n: "De 

jär aldri a godå de" [av godo] MK. De kan 
aldri var av godå issä, tyckt di, u int jär de 
någät människa äutn någ galä [om spöke] JK. 
Me godo Ii godo]; me goå [med godo] JK(U). 
— Vägän jär nå uppkastn igän för gutt [de-
finitivt, slutgiltigt] JK. När klucku blai um-
kring fäirä, staig än upp för gutt u gärd äld 
pa i späisn JK. Så lungriäd ä äut .. da stännd 
a för gutt rom en väderkvarn] JK. Jfr full-, 
hälso-, jämn-, sans- och syn-god samt gott s. 
-dagar s. pl. gåuda•gar [godsaker]. Mik go-
dagar, ällar go mat JK. Så nyttar di kånjak 
u puns i ställä u än hail hop andrä godagar 
OL. Di (ärtbölgar) skall raidäs pa me någ mair 
godagar di, um di skall däug jetäs JK. Gräisn 
.. sto u tretädä u vidd ha mair av de godagar 
OL. Jfr herre-goddagar. -het s. gåuhait f., bf. 
-i. Di hälsar u tackar så mik för all vänlihait u 
gohait JK. De kund väl så var, att kalar 
gänn vidd ha de gohaiti (att lova rum till lek-
stuga) OL. Vör bräukar ha de gohaiti jär pa 
Gotland, att vör har blöi [blida] u go haustar 
änd ti jaul sumli ar JK. Så har vör sam gohaiti 
(samma goda (näml. hälsan)] OL. De har mästn 
vart för mik av de gohaiti [:lugnt väder] JK. 
-hjärtad a. gojärtar (OL)MK. -kant s. gåukant 
[jämn kant]. Till mäurningi nytta n mäurham-
man .. u ti sia stainar me, sått di far kant ällar 
gokant JK. -känna v. gåukänn' , ipf. -äd, sup. o. 
p. pf. n. -känt. Skolrådä u körkrådä had go-
känt .. förslagä JK. -lik a. gåuläikar. 1) 'en-
faldig'? Han säir så gomaintar u ainfaldur äut, 
men han jär int så goläikar häldar JK. Han jär 
int så goläikar han i (= han är inmarig) MK. 
2) Han jär hit så g., fullvaggad el. fullflugen 
MK. -lorten(?) p. a. gåulåurtn = gomaintar 
[beskedlig]; jfr god-låten. -luna s. gdulu•nå f., 
bf. -u 'godt lynne'. När golunu var pa gubbän 
far, fick ätt av uss lug ti ta a roli bok .. u läs 
haugt JK. När ha har golunu pa si, da jär ha 
lagli gild da MK. -låten a. gåulertn {godsinnad]. 
Han säir lungnar u stadu äut, u så där tyssn u 
golåtn säir n äut ti varä JK. -man s. gåudman 
m., pl. -männar [värderingsman, som åtföljer 
lantmätare vid laga skifte]. All aik u äsk 
de had int landsmätan u godmännar värder 
upp mair n .. JK. Där ättar kummar n god-
man me n träi fäir stycicän hantlangrar mässi 
me spadar u kårp JK. Godmännar best° vassi 
a par flaskår väin pa uss, när vör fick aftå JK. 
-ment a. gåumaintar, -maint, n. -maint, pl. 
-ä [beskedlig, enfaldig]. S. J. de var n sån där 
gomaintar halltåvlir stackäl, sum just int had 
någ talan JK. Än gomaint stackäl MK. 0. han 
jär gomaintar u nåigdar u jär aldri storfärdur 
ällar så MK. Läit fjållur u gomaintar — sum 
astu Pällå sägd um dairäs kalvän, att han var 
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så gomaintar sum läilstäufaffar JK. Förr i 
värdn da var fålki mair gomaintä u ainfalduä 
MK. Än hall hopän jär väl mik gomaint u 
banslit u dumt me kanhändä (sum ja slcrivar) 
JK. -mild a. gåumild "godlynt]. Issu (se. koi) 
ha int ret vart så snarv äutn mair gomild av 
si MK. -sida s. f. bf. gosäidu JK(U), pl. gåu-
säidår. 1) Iden sida av bräde el. planka, som 
varit inåt kärnan; den lägges alltid uppåt; rät-
sida]. Um ja sagar i täu än stuck mitt i känn'n, 
så bläir de täu retsäidår ällar gosäidår OL. 2) 
[den vänliga sidan, det goda lynnet]. Um fåst-
måiu fick vitä, att n "han] had drick si stört-
fullar, da så snod ha int för de mäst gosäidu 
till, flest när n träfft na JK. -taga v. gåutw, pr. 
-tar, ipf. -tåu, sup. go•twt OL, JK, p. pf. n. 
gåuta•gä, pl. -ta-gnä. Di skall bestämm u 
gota ritningar. Så goto han (biskopen) int N:s 
undaväisning JK. Annas had di väl int gotat 
anbudä OL. De va rolit ti håir att de arki, ja 
sändädä, blai gotagnä OL. -trogen a. gotroän 
(OL)MK, n. gåutråu'. Di inbind gotro fålk 
slikt JK. -tycklig a. n. gåutycklit [efter eget 
skön]. Dail' gotycklit (äutn lansmätarä) MK. 
Mang gangar kund int böindnar läikäs u böit 
jårdi gotycklit, äutn di bigärd lansmätarä ällar 
hämmansklyvning JK. -villig a. gåuvilur, n. 
-ut, pl. -uä. 1) [frivillig]. Gubbar dailtä 'dela-
de] govilut MK. Di slippar, um di int govilut 
gar äut självä [på "snö-kastning"] JK. 2) 'giv-
mild, motsats till snålar'. De jär väl daim, sum 
änd jär mair goviluä mot russi MK. 
s. gåuviquhait. Um änd träi ällar fåir gär de 
av goviluhait, så lättar de andrä bläi (ti skut 
sumpän av vägar) JK. 

godas v. gåunä, 'bli god, om ett sår e.d., päror 
[potatis] etc.' Mdi 	blai hall uppsulli, de fick 
da ga ti däss di fick skill av me plögä, da fick 
ä gonä igän OL. 

gods s. gåus n., bf. -ä. 1) [ägodelar, skatter; lös-
ören]. Di har hitt gos; da har di hitt någ i 
jårdi MK. Bräudi fick än hall hopän gos mäs-
si; de nyttäs i all fall mik mair n förr MK. Da 
had n fat äi sin skallä, att n skudd kast kring 
Digaråir u fa gos u pänningar där JK. 0 "vår] 
måffars faffar han had hitt gos, sum di kallar, 
ner äi ätt äng straks bäi uss .. de jär ätt läit 
stainrå'ir, u hulä söins ännu, där gosä had vart 
.. de var n storar kåpparkättl fullar av sylvar-
pänningar JK. Han hittäd än kättl fullar av 
gos u pänningar JK. 2) [ämne, material]. Allt 
gos el. jangos var gutä "gjutet] JK. Sämmar 
gos [än silke] fick ty ga an JK(U). Sanld 
isänklinorna] jär de sam nå sum förr, aindäst 
gosä, sum di jär tillvärknä av, jär fö de mäst 
int de samä JK. Jfr auktions-, drak-, flytt-
ning-, gjut-, jord- och skepps-gods. -lista s. 

gåuslistå f., bf. -u, 'förteckning på allt (kräk 
och kläder etc.) som lämnas ut av föräldrarne 
till son el. dotter, som gifter sig och flyttar från 
hemmet' MK. Goslistu skulle läggas till grund 
för blivande arvskifte i händelse av dödsfall 
utan arvingar; da tos gosä tibaks igän JK. De 
var täu styckän sum var vämingfålk, sum 
skudd skriv upp alltihop, sum bräudi hadd 
mässi u de sum di skrivd upp, de var värd 
'värdet] pa alltihop, u de kalldäs för goslistu 
JK. 

golskrage s. se gul-skrake. 
golv s. gålv n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. Gålvä [i en 
gammal byggning] lag pa jårdi, u ättar sum de 
blai rut el. åidä [ruttet el. förstört], så had di lågt 
a nöit upp pa, för de lag än träi fäir gålv upp 
pa si JK. De sum skall gäräs jär 	nöit gålv 
hailt av träi ällar bredar JK. Där ja jär föidar, 
skäurdäs de gålv för de mäst var laudag at-
minstn JK. Gålvi i vardässtäuu strå' id di me 
väitsand u ainä var mårgän JK. Så kastäd 
sumbli kalar baindomtä pa säidå u dansäd me 
bär baini, så de bär [bara] klapsäd i gå'lvä OL. 
Nå för täidn nyttäs de int träi fl gålvi i häusi 

äutn simmänt bad basi [basen] u taggatu 
["tad-gatan"] JK. Jfr farstugu-, grus-, kyrko-, 
köks-, skol-, stugu-, stör- och sånghus-golv. 
-bräde s. gålvbredä n., pl. -ar "bräder varav 
ett golv är sammansatt]. Da var de än hall 
hopän ret go gålvbredar, sum blai sälld fö 
gutt präis JK. -ri s. gålvräi f., pl. -ar, 'bjälkar 
som bära upp golvet'. I byggningar: de sum 
gå' lvi liggar pa haitar gålvräiar JK. 

gomme s. gåumä m., bf. -än, pl. -ar, 'gom'. 
Gomar = uppäst u nedäst gomän JK. 

gorma v. gårrmä JK(U), ipf. gårmäd [tala hög- 
ljutt, väsnas]. Säist 	gårmäd ja läitä yvar 
Härr E. ..; de jär flair än ja sum gårmar yvar 
de tillställningi JK. 

gorr s. per, giwr m., bf. -n, 'var, materia; var i 
en böld'. De var så mik gur i de blemu JK. 
Nå jär de hul in i fingrä, sum ännu rinnar ör 
någ gur u bråtä JK. När ä jetar si u jär gur äi 
[blir varbildning] JK. Hånnungsdaig . . nyttäs 

ti dräg matterju el. gum ör buldar u sar 
JK(U). -blemma s. gwrblemå f. [varblemma]. 
Ja jä raskar u kröilar; aindäst ja har börr [ba-
ra] a gurblemå i dain knäibåigä JK. -topp s. pl. 
gwrtuppar [toppar av unga tallar]. Iss de jär 
hugg av någ gurtuppar, sum vör har jär bäi 
haimä (om veden) MK. 

gorrig a. gwrur JK(U), n. gwrut [kärnlös (om 
skog, timmer o.d.)]. Gurur skog [kärnlöst tim-
mer (av unga tallar)]. U så har di (fattiä) 
mästn ing vid; u har di någ, så jär de gurut u 
rat såm kyt, så att de finns aldri känn äi JK. 

gornmg(e) s. gu'ruog, gwruogii, gu•rugg' m., bf. 
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gwruyän, 'liten späd tall; ung, omogen tall 
utan fasthet och känn'. De jär int någ känn äi 
dän talln, äutn de jär bör gurung (el. -ungän) 
JK (ordl.). De jär faslit va gurung(ä) jär har 
vaks upp JK (ordl.). 

gorå s. gåuråd fett bakverk]. Så fa kalar n sup 
brännväin u n bit goråd ti brännväinsbrö JK. 
-sj järn s. gorådsjan JK(U). 

Gotland ortn. gåttland MK; JK(U). — -glamm 
s. De gamblä gotlandslambi JK. -lamm ras s. 
Dän gamblä Gåttlandslambrasn JK. -lammisort 
s. Um di jär välföidnä pa vintrar, så gick dän 
gamblä Gotlandslambsårtn sälln lydn av si pa 
ladingar JK. -lek s. pl. gåttlandslaikar. Liv upp 
"uppliva] de där gamlä Gåttlandslaikar JK. 
-nöt s. Gåttlandsnytnar [-nötterna] jär fö de 
mäst sma JK. -nöttras s. Dän gamblä Gått-
landsnautrasn var int så kinkuä ti föid upp 
JK(U). -ras s. Dän gamblä Gotlandsrasn [av 
får] JK. -språk s. n. bf. gåttlandsprer kä. Fålki 
tyckar, att ä jä rolit sånn där bitar, sum jär 
skrivnä pa gåttlandsspråkä JK. -tjära s. Gått-
landstjärå, sum jär arsgammäl el. gamblarä, 
jär bäst ti smöir batar me JK(U). 

gotländsk a. n. gåttlänskt, pl. gottlänsk'. Gott-
länsk namn pa anglar JK. Någ Gåttlänskt 
landsbomål JK. 

gotländska s. gåttlänskå f., bf. -u [gotlands-
språk]. Di had skriv a historjå i G. A. pa gått-
länskå älla bondskå JK. Sumli jär äutat däu-
gar int läs a ård av gåttlänsku, vaskän skriv' 
ällar tryck[t] JK. Ja har märkt, att ä finns än 
hall hopän ård i svänsku, sum ja hit kännar 
till i gåttlänsku ällar laubosku JK. Di maint 
pa, att .. de var ingän i Lau, som kund skriv 
gåttlänskå mair n ja JK. A. jär [här] talar mik 
förvänt u avut gåttlänskå sum täidäst JK. Ja 
skudd tal gammal gåtlänskå fö Kungän JK. 

gotlänning s. pl. gåttlänniygar. De jär n hall 
hopän främlingar, sum arbetar där (i Lau-
myr) nå um dagän u någ gåttlänningar me 
JK. De jär a gammält ordspråk um gåttlän-
ningar, att di livvd bäi pärår u fisk u fisk u 
pärår JK(U). 

gott s.1 (ty. Gott) gått i uttr.] jälp gått! MK 
[säges då man kommer på besök till någon 
mitt under arbetet]. 

gott s.2, se by-, hamn-, han(e)-, humle-, niklas-, 
skattmötes- o. staffans-gott. -strut s. gåttsträut 
MK [strut med gotter]. 

gotta s. gåttå f., pl. -år [godsak]. Gi mi läit' 
gåttår haim ti bani. Mor, ja far bär' am n gåttå 
MK. 

gott-göra v. guttgärä, -gä'r' [ersätta]. Kanhänd 
att fräui vidd var så snäll u ha de besvärä, så 
skall vör guttgär de, så gutt vör kan JK. När 
L. så vill, så kan jag int guttgär n me någ annä 

JK. Så talt n um 	lains n skudd guttgär si 
me [tillgodogöra sig] all dåli frukt JK. 

grabba v. grabb' [gripa efter]. Allting skall n 
grabb äi MK. 

grad s.1 grad m., bf. -n, pl. -ar. 1) [om enhet 
vid indelning el. uppskattning av ngt efter stor- 
lek, kvalitet etc.]. De var säkstn gradar kallt i 
mårräs JK. De ha vart yva trätti grada kallt 
JK. Haug grad, fyst gradn (pa jård) MK. Nå 
skall de betaläs ättar arialn ällar viddn u gradn 
JK. 2) [examina]. När skolgångän jär släut u 
di har gat i ginum säin gradar JK. 3) pl. gra- 
dar, 'trappstegen upp till altaret'. De jär hit så 
mang nå på langt sum förr, sum trängäs bäi 
gradar ällar kring alträskrankä JK. De bräud- 
päiku, sum hårdäs bräudi till, u dän ungmans- 
drängän, sum håirdäs bräudgummän till, di 
sto längst uppat gradar u de andrä nerförä 
JK. Hundn spasseräd rakt .. fram yvar san- 
gäsgålvä u upp ti gradar JK. -stock s. gra•d- 
stuck m., bf. -än, pl. -ar, 'termometer'. Han 
had set pa gradstuckän, att ä var fäir fäm u 
tjugå gradar JK. -tal s. n. bf. gra•dta•lä [antal 
grader]. U så jä de mul 'mulet]; de sätta ner 
gradtalä gäinäst MK. -varm a. n. graVvarmt 
'varmt enligt termometern]. De var int mair 
gradvarmt, män de blai så lungt MK. 

grad s.2 grad ![(våg)rät linje; vågrätt plan]. Di 
(karmar) sättäs så, att .. uppästä karmträiä 
kummar i grad ällar jamt me yvästä karm-
träiä pa durar JK. 

gradera v. gradde•rä, gradde'r', pr. -ar, ipf. -ädä, 
p. pf. f. gradde•ri, n. -ä [värdera; indela jord 
efter bördighet]. I onstäs da skudd ja ste me 
landsmätan u gradderä, för han rustar u grad-
derar jä i Lau nå JK. Nå mäns skift star pa, 
u jårdi bläir gradderi, så far n int kåir hårt de 
minstä .. a säin jård JK. 

gradering s. gradde•rniyg f., bf -i [indelning av 
jord efter bördighet]. Di had räcknä ättar säist 
gradderningi ällar värderningi pa Lausmöir 
JK. 

grafofon s. grafofon [fonograf]. Han had skafft 
si n grafofon, u dän gick han kring me u fick 
Ian a räum jär u där i stäuår um hälgdags- 
kväldar u sundaskväldar 	u daim sum da 
vidd ga däit u håir pa hans grafofon, så fick 
di lug JK (1910). 

gramsen a. gramsn [ond]. De var n läit gramsn 
yvar JK. 

gran s. grän f., bf. -i, pl. -ar [Picea abies]. A 
aigå, sum haitar Mgu, u där i de aigu sto a 
stäur, haug grän, sum var kröint u var los-
märkä u hait Mlgräni JK. Da var de ti hald me 
russi undar a stäur grän me n hall hopän stor 
grainar pa 	sum russi bindädäs bäi buln av 
gräni u så fodasäckän fram JK. De gräni, ha 
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däugar till starstunkår, för ha jär så hol, sått 
börr [bara] skårpu jär igän JK. När n.. hadd 
fat av na (gräni), u ha skudd fall kull, så kåm 
de n vädaböi u kastäd gräni me vädar yvar 
stad upp pa a annu grän, sått a hängd si äi 
dän JK. Män när klingsagar kåm i gang, blai 
de .. hit så ont um plogdrektar, för da gra- 
väd n kull gränar u nyttäd rotbaini 	u buln 
ti täisl, sum n sagäd äut pa klingsagar, sått n 
kund i blant fa täu u någän gang träi, um 
gräni var stäur, plogdrektar ör am n grän JK. 
Upp i Gyllauän ha ja vart me um u hugg grä-
nar, sum ha vart fämti äna [alnar] langä JK. 
Ja ha vart i skogän i dag u grav gränar kull 
till trodar, u stumblar till vid JK. Någän gang 
kan de u träff till, att n kläivar upp u klappar 
av staurar 	u lättar gräni sta, män gränar 
bräukar bläi holä ällar ruttnar av de, sått gräni 
bläir förstöird, um a far sta ättar klappningi 
JK. Grav gränar kull ti fa baträngar [spant] av 
stumbläbaini JK. Jfr ide-, jul-, märke-, röd-, 
små-, troder- och ved-gran samt gräne s. 
-bande s. gränbandä m., bf. -bandn, pl. -ban-
dar [gärdsgårdsvidjor av gran]. Gränbandar 
hugga n av klain' kvistar ällar grainar av sma 
gränar i skogän 	u av nedäst kvistar ällar 
grainar at jårdi JK. -bark s. grä'nbark m., bf. 
-än. Förr så koktäs de ganlit [garn-lel pa ask-
läut u gränbark . JK. Gränbark me savän pa 
nyttäs ti bark' lädar u skinn me u förr tå gan-
lit JK. -bit s. pl. gränbitar. Flaar [flarnen] jär 
någ sma gränbitar, sum bindäs pa patjan'n 
JK. -bräde s. gränbredä, n., bf. =, pl. -ar, 
bf. -i. Till gålvbredar jär gränbredi äutmärkt 
till JK. -bål s. gränbul m., bf. -In, pl. -ar, grän-
stuckar, sum bläir av am n grän JK. -bänd s. 
grä•nbänd, granbänd m., bf. -n, pl. grä•nbän-
dar [kluvna, smala grangrenar]. Fyst hadd di 
ffit jan undar maidar, äutn da hadd di gran-
bändar i ställä JK. Klain, lang, knaggfräi(ä) 
grängrainar nyttäs u• d gränbändar, till bänd' 
stäur bunnar [kar] u baljår me, u jär äutmärkt 
starkä JK. -bärre s. gränbärrä, -bärr' m., bf. 
-bärrn [granbarr]. A ludi, ra grängrain me väl 
gränbärr pa JK. -flen s. gränflain, f., bf. -i [när 
granen växt ut mera på ena sidan om kärnan]. 
Flain pa a grän kan vör kall' för gränflain 
JK. -flå s. pl. grä•nfla•ar glam av gran, på 
flundrenät]. -gren s. grängrain f., bf. -i, pl. 
grängrainar. Skaftä pa a håisbyttå bräukar 
sit självvaks' i stavän av någå grängrain, sum 
lut jär avhuggi JK. Nautbugar [nötbindslen] av 
träi besto av bugän av a grängrain me n knåps 
pa dain ändn JK. De var ti lait grängrainar 
um haustar u gär bugar, till kräki kåm in 
MK. Grängrainar, um di jär så gråv', att di 
däugar, kvista n kvistar u bärm av u nyttar 

granräcka 

dum ti staur JK. De grängrainar, sum jär för 
ldain' fl staur, gar an ti vid i stor ypnä späisar, 
när di bläir tårrä u gränbärm 	fallar av. 
Annas .. så far di (grängrainar) ligg i skogän 
u ruttnä JK. Vör va upp pa haidi ättar a lass 
grängrainar JK. -häckispila s. gränhäckspäilå 
f., bf. -u, pl. -år [spjäla av gran (i höskrinda) i 
häckgrindar och gavlar]. -kavla s. gränkavlå 
f., bf. -u, pl. -år [bitar som flyga ur, när man 
hugger en gran]. -knagge s. gränknaggä m., bf. 
-än, pl. grä•nknaggar [kvist, knast på gran]. 
Ja har ugg mäin hyksi sundar så dant hi grän-
knaggar, sått .. JK (härm.) -knopp s. grän-
knupp, 'årsskott på gran'. -kunning s. grä•n-
kunniyg m., pl. -ar, 'grankotte'. De jär sälln 
någän jär äutat, sum tar varå pa gränkun-
ningar ti fråi .. så bräukar fattifålk räk i hop 
dum .. u nytt dum ti vid JK. "Hyns" = täll-
kunningar; "hanar" = gränkunningar [i barns 
lekar] MK. -kvast s. grä•nkvast m., bf. -n, pl. 
-ar. Gränkvastar bräukar vör u• ha pa vintan, 
men di haldar si inte längä, för putar [barren] 
fallar av JK. -kvist s. gränkvist m., bf. -n, pl. 
-ar. U när bryllaupi fö de mäst' jär pa haustn, 
sum lauän [lövet] jär släut, så gär di ärportar u 
kransar av gröin gränkvistar JK. -kåda s. 
gränkvadå f., bf. -u. Ja har fat händarnä full 
av gränkvadå; de gränkvadu gar mästn aldri 
av händamä ällar kledi OL. Gränkvadu kan n 
gär ympvaks av JK. A salvå, sum di kokäd av 
gränkvadå u talg u vaks MK. -kärna s. grän-
kännä m., bf. -känn'n [kärna i gran]. -lakt s. 
gränlakt m., bf. -n, pl. -ar. -lunde s. gränlundä 
m., bf. -lundn, pl. -ar [granlund]. -packe s. 
grä•npackä m., pl. -ar [grankubb]. -planka s. 
s. gränplankå f., bf. -u, pl. -år. Gränplankår kal-
läs de, när de jär sag si [sågat] av än gränstuck 
fran täu till fäir tum tjåckt u bräddn fran 5-6 
tum till 11-12 tum. Täu tum tjåckt kalläs u• 
för bular JK. -putta s. gränputtå f., bf. -u, pl. 
-år [granbarr]. -rise s. grä• nräis, -räis' n. [gran- 
ris]. Ainräis o. gränräis fårgäd grat 	viktajol 
MK. Ganä bläir kvadut [kådigt] u galä av grän-
räisä JK. Så bräukar vörr ha gröint gränrä.isä ti 
lägg bäi trappar bäi durar, ti rais baini [torka 
fötterna] pa JK. Rat [rått] u gröint gränräisä 
pickäs ällar huggäs smat fil stråi me för läik, 
där sum dän död skall bjäräs äut JK. -rot s. 
gränrot f., bf. -i, pl. -röitar, bf. -röitnar. De 
fäinästä . . gränröitnar ällar gränstumbläröi-
tar klauäs u gäs strandkårgar av u skaläs me, 
föstas. Förr så gärd di andrä kårgar av dum 
u JK. -ruska s. gränruskå f., bf. -u, pl. grän-
ruskår = a läiti grän me mik grainar pa ner 
bäi jårdi. Hugg av de gränrusku för ha star i 
vägän. Gränruskår nyttäs ti maj' me i bryllaup 
JK. -räcka s. grä•nräckå f., bf. -u, pl. -år 'kran- 
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spira]. När gränspäirår bläir haugä u gråv' 
sum armän ällar larä, haltar di gränräckår 
JK. Täisli [tistelstången] gäs av a gränräckå 
JK. Langgutn sum u fö de mäst' gäs av a grän-
räckå JK. Till ungmansstangi, när de jär bryl-
laup, jär de alltut a gäin [rak], fäin, smäckar 
gränräckå me gröinar tupp pa JK. Släkstigar 
[tånghäckar], di var gärd av a par gränräckår, 
sum var n träi tum braid u a par tum tjåckä 
OL. -salva s. gränsalvå, a salvå sum di kokäd 
av gränkvadå u talg u vaks MK. -sav s. grän-
sav m., bf. -än [innerbark på gran]. Gränsavän 
sitar millum barkän u träiä u sum bläir fast 
träi av fö(r) vart ar u en arsring av el. garå av 
JK. -segel s. gränsjägäl, n., pl. bf. grii•nfä•gli 
[årorna]. Hadd ar vinn da? — Jå vackat, me 
gränsjägli, så armar skudd ör kytä MK. Män 
så jär ä hit alltut, att ä jär vinn äut, äutn de 
jär lungt u blikt .. Da jär ä ti nytt gränsjägli 
älla ti ro äut JK. -skate s. gränskatä [gran-
topp]. -skid s. grii•nskäid n., bf. -ä, pl. =, bf. 
-i [vedträ av gran]. -skog s. grti•nskåug m., bf. 
-än. Där de jär väl [mycket] gränskog,, så bräu-
kar fattifålk . . räk ihop dum (gränkunningar) . . 
u nytt dum ti vid JK. De sum klaudäs i hagar, 
där de skudd töinäs [hägnas], sum fanns tro-
darskog ällar gränskog JK. De jär sum n ho-
lar gränskog [grantimmer]; de säir vackat äut, 
män sättar n yksi äi de, da jär de a skår' på 
äutn kännä [kärna] MK. -skägg s. gränskägg 
[skägglav?]. -slana s. gränsland f., bf. -u, I. 
-år. De var a bra gränslanå u jär rispret u hit 
mik gränknaggar äi JK. -spila s. gränspäilå f., 
bf. -u, pl. -år [spjäla av gran], gränstacket-
späilå; gränhäckspäilå. Gränspäilår, sum jär 
sagnä av gränä till stackettäunar jär fö de 
mästä än hall (1/) tum tjåckä u umkring träi 
tum braidä JK. Släkstigar di var gärd av a par 
gränräckår .. i daim hadd di bur n hopar hul 

u de huli hadd di slat äi grän- ällar ain-
späilår OL. -spira s. gränspäirå f., bf. -u, pl. 
-år, a klain någ lund rak u grainfräi grän, u 
hugga n dum fl häckspäilår, när savän gar, så 
kan n fla barkän av dum JK. Jfr gran-räcka s. 
-spån s. gränspån m., bf. -'n, pl. -ar, = grän-
takspån; takspån av gränä. Gränspån'n spric-
kar el. rimnar fortarä än fyrspån'n JK. Um 
än huggar spån av än träibit av gränä me a 
yks, de kan n ty kall för gränspån. Hyvälspå-
nar av gränä kan n u kall fö(r) gränspån JK. 
-stav s. pl. gränstavar JK fi laggkärl]. -stjälk 
s. grä•nstilk. -stock s. gränstuck m., bf. -än, pl. 
-ar. Av än holar gråvar gränstuck bräukäd n 
går litkarpar [let-karp] JK. Hol [ihåliga] grän-
stuckar gäs starbäurar av JK. När n klauar 
trodar [klyver gärdsle] ör n gränstuck 	OL. 
Vör har nå upphugg si i skogän gränstuckar 

granvrång 

till umkring trätti varpår trodar, säks änar u 
träi kvarter langä, män int yvar näi tum i läil-
ändn, för daim sum jä stön', saga vörr bredar 
ällar plankår äi JK. Någ gränstuckar, sum 
skall sagäs ti trodar u fl häckvärkä ällar ti 
häckträi, buttnträi u grindträi [i höhäck] JK. 
-stumle s. gränstumblä, -stumbäl m., bf. -bin, 
pl. grei•nstumblar [granstubbe]. Gränstumblar 
har vör braut ällar spelt upp än hall hopar i 
Syllskogän, u de jä(r) äutmärkt go(a)r vid, 
när de bläir tårrt, aindäst jär, att de jär stort 
arbet ti fa sunda dum JK. Gränstumblar jär så 
stäur, sått ä bläir a duktut lass i tän styckän 
JK. -stesnleirot s. pl. gränstumbläröitar [rötter 
på granstubbar]. G. klauäs u gäs strandkårgar 
av JK. -stör s. grä.rtstaur m. (o. koll.), pl. 
-staurar. Ja, u så ha vör hugg staur me de 
samä, kvist ör all gränstaur, sum jär pa gränar 
JK. Gränstaurar jär av grängrainar, sum sitar 
pa gränar u kvistäs upp u tas varå pa med de 
samä, när n har hugg ällar fäll gränar, u när 
n huggar grainar av JK. Ainäs-staur jär bra 
ti töin me, män gränstaur bräukar var mair 
knykluä JK. -sveg s. grä•nsvaig m., bf. -än, pl. 
-ar {granspö]. -takspån s. grärztakspån m., bf. 
-'n, pl. -ar. De gräntakspån' ar, sum jär sagnä 
av kännut gränä, ruttnar hit så fort sum fyr-
takspån JK. -topp s. gräntupp m., bf. -än, pl. 
-ar. Ungmansdrängar skall svar för ti skaff 
gräntuppar u ungmansstang . . u gräntuppar, 
sumbli av dum, skall späikäs upp pa luk-
stuckar u grindstuckar JK. -toppstock s. grän-
tuppstuck m., bf. -än -= uppäst stuckän av a 
grän. Dän gräntuppstuckän han jär tetar han 
(= hit rutn el. holar), sått han däugar ti sag 
bredar ör JK. -torra s. gräntårrå f., bf. -u, pl. 
-år, a tårr grän, sum star pa roti i skogän JK. 
-troder s. grä•ntråudar n. (koll.), bf. -trodrä 
[gärdsletrindor av gran]. Fyr- ällar tälltrodar 
.. ruttnar fodrä [fortare] än gräntrodar JK. 
-trola s. gräntrolå f., bf. -u, pl. greentråulår 
[gärdsletrinda av gran]. U så skudd de pluckäs 
skapliä trolbarkar av gräntrolår 	u blandäs 
björkkart äi, så blai litn [garnfärgen] fäinarä 
MK. -tryssja s. grei•ntryså f., bf. -u, pl. -år = 
a ludi ra [rå] grängrain me väl gränbärr pa. 
Ta a gräntryså u sop båt snåiän av äisväti JK. 
-trä s. grii•nträi [granspira, -räcka]. Pa de 
gamblä häustaki, sum täcktäs me fodar [ag], 
där läggäd di stäur lang gränträi tvärs pa spär- 
rar mästn mitt imillum vast u ryktä [takåsen] 
OL. -ved s. grä•nvi-d m., bf. -n. De jär grän- 
vid; kvadu rinnar kring MK. -vidja s. gränvidå 
f., bf. -u, pl. -år [vidja av gran (att binda om 
t.ex. en kvast)]. Hugg någlä vidår, björkvidår, 
a inäsvidår, gränvidår JK. -vrång s. pl. grän-
rängar [båtspant av gran] JK. 
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grand s. grand f., pl. -ar [liten smula]. De var 
hit stor grand MK. De jär såsum grandar MK. 
De fråii di jär så sma, sått di jär sum sma 
grandar JK. Ha .. däugar int arbetä u gär a 
gussns grand ällar lånå, för händar jär för- 
värknä u kringbridnä JK. Källingi sag aldri a 
grand [inte ett dugg] JK. De var aldri ain 
grand, de hustru, sum än fick MK. Dagar di 
jär aldri a grand, hälst nä de jä mul u rängnut 
um dagän, så gynnar de bläi mörkt klucku 
träi JK. Di had lägt hynsi u fick sjau ungar, u 
de var hanar va ivist a grand [vartenda dugg] 
MK. De bain.' jär lissum a grand kårtarä OL. 
Vänt' a grand MK. 

granda s. grandå f. [grand, liten smula, "dugg"]. 
De .. jär hit lyngn a ård, äutn ja kan beväis 
var grandå JK. Han jär lissum a grandå sulin 
i dain kinn'n OL. Vitt u ro fram a grandå, 
kanst u fa lug MK. De har änd blitt a grandå 
häftar, än va de va i mårräs JK. De gär mi 
aldri ain grandå MK. Sit jär hin' a grandå 
MK. Da slar ja hit a aindå grandå, um ja hit 
far a kvarter brännväin MK. Vänt bär' a läiti 
grandå. Sit jär a grandå! MK. Bär ja hadd vart 
jär a grandå, så hitt ja tre styckän MK. 

grann a. grandar -, grannar, granna, f. grann, 
n. grant, pl. grann', komp. grannarä, grannar', 
superi. grannäst, bf. -ä. 1) 'vacker' [färgstark; 
utstyrd; frodig]. Än raudar u grannar trad JK. 
Än mik grannar fäugäl, raudar u väitar u 
svartar JK. En han' ![tupp] har vör, sum gar 
u spasserar äut pa gardn 	u han jär gran- 
nar u ropar vackat JK. Kalvän 	jär int läit 
grannar, ska ja sägä: hall kräitväitar me mästn 
ramsvart hudä me a väit strimå JK. Grannar 
skog JK. Vaitn [vetet] .. han var da riktut 
grannar JK. Grann sum a bräud [om julgran] 
JK. Grann sum grindi [talesätt] JK(U). Läin-
styckä [linåkern] star blåt u grannt JK. Gäult 
u grannt [om senapsfält] JK. Star de grannt äi 
na u da? (planscher i boken) MK. De träffi 
[träslaget] de säir så knuttrut u grannt äut OL. 
I täistäs 	va de fagat u grannt vädar u da 
skärd vör vaitä JK. Sånt innalit grannt vädar 
JK. Grann silar [selar] JK. Än krans av grann 
blåmmår JK. All grann vaktar me givär u stor 
plymar i hattar JK. Mäin kållu? [kjol]. Issu 
ha jär någ grannar' n däin MK. En akar .. 
sum var dän grannästä vait' pa JK. 2) [neutr. 
ss. adv.] 'tydligt o. klart'. Ja kan int säi rik-
tut ret grannt; ja kan int säi grannt bi äldslöi-
sä MK. Ja kan säi grannt, at ä jär daim MK. 
Annas håirar ja grannt me vänsträ åirä MK. 
De jär mang ar sin nå, män ja minns de så 
grannt sum i går JK. Ja minns gubbän grannt 
JK. H. J., sum ja tror, L. kännar grannt till 
JK. Ja huksar ännu så grannt dän täidn JK. 

grannlag 

-bröd s. grannbro*, -broi [ett slags finare råg-
bröd (surbröd), som bakades till jul; man slog 
kokhett vatten på mjölet i degtråget och bear-
betade sedan degen grundligt med en stor trä-
slev; man lade även i kummin]. Di had at-
minstn vanlit rygbröi u grannbröi ti jaul u fisk 
av all sårtar JK. Än jaulgräis av grannbröi el. 
kakå [vetebröd] jaulaftnän JK. .bröddeg s. 
grannbro•daig m. [deg till grann-bröd] -egg 
s. f. bf. grannäggi JK(U), [den yttersta, finaste 
eggen]. -faren a. grannfa•rn, f. -fa•ri [grann-
tyckt; kinkig]; = så att n int tyckar um, 
att i sär va sum hälst um n; = kinkur, 
de löidar yvar ätt de '[har samma be-
tydelse] (om folk) en som vill ha sitt 
arbete väl gjort. Gr. me årku, vill att de 
skall var' välgärt MK. Han jär så kinkur u 
grannfam JK. -född p. a. grann föidar = kyn-
dur 'kinkig att äta (om kräk el. folk)'. -givlig 
a. granngi•vliar (?), n. -lit, (m.) 'en som ut-
trycker sig tydligt', (n.) 'tydligt'. De jär lus-
särklövar u vaksar ännu, sått de söins grann-
givlit pa dagän JK. Myggstackar rmyggstim-
men] söins granngivlit u bäst yvar vägän, för 
vägän jär väitar JK. De kan n da granngivlit 
säi pa än, att de jär hans sun JK. Dän kund n 
läikväl granngivlit känn till, dän MK. -hörd a. 
grannhåirdar, -hårrdar [som har fin hörsel]. 
-lukten a. f. grarzrdukti [som har fint luktsinne]. 
-låt s. grannlert m., bf. -n, pl. -ar. Han har 
hatt jaulgrän me n hail hopän grannlåt u kar-
mällår pa JK. Dagän förr n ha skudd var 
bräud, gick a upp pa körgardn u kled gravi 
me blåmmår u grannlåtar, sin fyst kals gravi 
förstas JK. -sint s. grannsintar, 'samvetsgrann'. 
-smaken a. f. grannsma•ki [som har fint smak-
sinne]. Ja jär grannsmaki ja MK. -synt a. 
grannsöintar, 'med bra syn' (OL)MK. -äten 
p. a. grannje•tn 'granntyckt, om mat' = kyn-
dur. 

grannas-pika s. f. bf. grannspäiku [flicka el. piga 
i granngården]. Prästns aigän dräng had gärt 
grannspäiku me ban MK. 

granne s. grannä m., pl. -ar. Halsrä [Hallsarve 
gd], sum var nemäst grannar till Kauprä JK. 
grann-lag s. grannlag n., bf. -ä, pl. =, bf. -i, 
'by'; [grannskap; de gårdar, som ligga nära 
varandra]. De jär a stort grannlag, sum liggar 
där nerä ällar bor där nerä, ällar um än kum-
mar äut äi a annu sokän, u de liggar någlä 
gardar naug Hi si [nära intill varandra], så 
frågäs de: "Va jär de för a grannlag sum bor 
där nerä?" OL. Sum Hallbjäns u Masrä bod 
i ätt grannlag, så haitäd de Hallbjäns u Masrä 
grannlagä JK. Ja tyckar att ain (brandspruta) i 
var sokän 	jä fö läitä; de bord var ain i vart 
stort grannlag atminstn JK. Hail grannlagä jär 
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avbrunnä JK. Da var de alltut vanlit, att all 
ban i grannlagä var i fylgä um sundagar JK. 
Kauprä u Halsrä u Nöibyggä u Smiss, sum 
hait pa dän täidn .. ätt grannlag u var i amn 
bidning allihop JK [se bedning s.]. Jär i sokni 
jär träi (3) böiar el. grannlag: Uppsoknar, 
Lausböiän u Nådagardar JK(U). A.S. 
tråistar [törs] int ligg haim någu nat, äutn gar 
äut ti andrä där i grannlagä u liggar um netnar 
JK. Förr i värdn had di int mair pa sumli 
ställar, än va di nätt u jämt kund begå si me 
självä, så att de var ti ränn grannlagä kring u 
lanä JK. Så skräiar a da yva n [sådan], sått 
ä skaldrar i hail grannlagä JK. -lagslboe S. pl. 
grannlagsboar [de som bo i samma grannlag]. 
När de skudd var taktäckning ällar häusating, 
så bjauds grannlagsboar u släktingar JK. 
-lagslfolk s. grannlagsfålk n., pl. bf. -i 
[folket i grannlaget]. Nä da tå' skän kummar 
haim .., så bida n gass- älla grannlagsfålki ti 
jälp si skär tåsk till JK. Han va fäular u styg-
gar mot grannlagsfålki u så där JK. -lagsigubbe 
s. pl. (bf.) grannlagsgubbar. "Skall Är i skog 
i mårgå?" sägd grannlagsgubbar till varandrä, 
när di skudd pa haid dagän ättar JK. -lagslkarl 
s. pl. (bf.) grannlagskalar JK(U). Grannlags-
kalar gärd kistå till dän dödä JK(U) 
kvinnfolk s. grannla•gskvinnfidk n. (pl.), bf. -i 
[kvinnorna i grannlaget]. De jär vanlit, att di 
da bidar säin garskvinnfålk ällar grannlags-
kvinnfålk OL. -lagslkärling s. pl. (bf.) grann-
lagskällingar "kvinnorna i grannlaget]. Um 
sundagar gick grannlagskällingar in till var-
andrä u lyskäd [löskade] varandrä JK(U). 
-lagslpart pl. grannlagspartar JK. -lagslsork s. 
grannlags-sårk [pojke i grannlaget]. Iblant 
kund n annar grannlags-sårk kumm in u bid 
mor .. att ja skudd fa lug u kumm äut me 
JK. -socken s. f. bf. grannsdukni. De var a 
källing jär ifran grannsokni, sum 	JK. Dain 
grannsokni bjaudäd av 'utmanade] dannu (på 
våg). (Grannsokni jär a ård, sum än knappt 
far håir någän end gang jär i Lau) OL. 

granska v. gransk'. De var förbaskat ti ligg där 
u käik u gransk var pärå, um di var goä 

JK. 
grassera v. grasserä, ipf. -äd, grasse-rd , sup. = 
inf., grasse•r'. De jär nå trätti ar små, sum 
smittkåppår grasseräd jär i Lau JK. Flunsu 
[influensan] .. ha grasserar pa säin ställar jär 
pa landä JK. Fick håir u säi Bosräkällingi [en 
gast] rop u grasserä langsat strandi JK. Kyldi 
har grasserä JK. A trull el. gast, sum grasse-
fäd bäi bröiu JK. 

gratulation s. pl. grattlatsionar [gratulationsta.vla 
el. d.]. Rit grattlatsionar OL. 

grav s. gra-v f., bf. -i, pl. -ar. Da gynt di sing 

pa än läiksalm u hållt bäi, till di kårn fram till 
gravi u änd så läng, till däss di fick sänk läik' 
ner i gravi OL. Hail gravi var full av tarald; da 
frågd ja, va dän taraldn had kumm däit ifran. 
— "Jå, dän har ja sat äi, för ha gick igän, 
män da blai de släut me de" MK. Ann Stäin'n 
had gat upp pa körgardn u kast snåiän bårt 
ifran gravi u sat läinfråi runt umkring gravi 
[mot spökeri] JK. Um än tar någ ifran gravar, 
jär inte bra; så vait de död de, u dän sum gär 
de far minnäsbit JK. Tyst sum gravi MK. 
-kulle s. m. bf. gravkulln. Gär gravkulln i år-
ning JK(U). -plats s. gravplass. För umkring 
än 50-60 ar tibakas, så had var u en gard sin 
särskild gravplass pa körrgardn, sudar um 
körku föstas JK(U). 

gredelin a. gräddläin [violett] (OL)MK. 
grej s. grai (koll.), pl. graiar [saker (redskap 
m.m.)]. Kamman sum gam' Gustä had säin 
graiar JK. De jär n fäir fäm sjussar, sum kum- 
mar kåirnäs, 	fullpruppnä me fålk u mat u 
nödvänduä kär u än hail hopar grai, sum jär 
bihövliä för n sånnar tillställning [slåttergille) 
OL. Fyst när ja kåm häit så fanns de strand-
domt jär me gan u graiar JK. Nä vör da fick 

"våra] graiar i årning, sum än bräukar sägä, 
ja fick dräg sjäglä bäi me skick, da ska ja 

säg, att ä blai fart pa JK. Så had J. lägt säin 
grai där MK. Bräuksdoningar u allt ann' grai 
bläir äutslit u gar sundar JK. Skall n ha någän 
av galtgräisar ti fastgalt .. han far bihald 
säin graiar [testiklar] JK. Spadar, janstaurar 
etc., de jär ann' grai än bläck u pinnå JK. 

gren s. grain f., bf. -i, pl. -ar. 1) 'längst upp 
mellan benen pa folk; skrev'. Han sparkt n i 
graini JK. Källingar matt av (släden) u äut i 
dräivår upp ti graini JK. Knäikarp: än stäu- 
rar braidar bredäskimb, sum 	jär så langar, 
att n räckar fran läivä ällar graini u ner ti 
baini [fötterna) när n sitar, .. u da värar 
[skyddar] de graini u lari för vetå, när n sitar 

drägar tåsk JK. Träiskostyvlar me sån haug 
skaft pa, sum gar ti grains JK. Upp pa Gyllau-
än, där sum jä tunt me skog, gar graun'n 
[ljungen] upp ti grains JK. Kläiv i snåi upp 
ti grains MK. I dag pa ättamiddagän var de 
mästn omöiglit ti ta si fram vaskän me kåir 
ällar laupä [gå], för de gick mästn ti grains 
me snål pa vägar u all stans JK. 2) "trädgren]. 
Fyst graini han huggar av, så käika n yksi äi 
äggi u döivlar för si självar: de var jästringän 
ti grainar, de jär sum hugg i späik u kännuä 

hard sum glas JK. De går ont, nä ja skall 
hald äi någ me handi, så att ja mästn int kan 
hald äi a grain n gang, nä ja ska hugg vid JK. 
Plogkvistar jär för de mäst av björkä, män de 
skall var a skapli grain .. pa ti kvist, sum 
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graini nyttäs till, ha far int var skaiv u kramp 
JK. Ja .. kännar mi tråttar 	u jär snubblur 
u fallar kull i skogän i snåiän, när täiår 'tår-
na] ällar snäipår [skotårna] tar mot a grain 
ällar någä JK. Da fick ja tak äi a grain ti styd 
mi bäi JK. Hånni pa n krabbä [dragg], de jär 
all de grainar, sum vaksar äut för var års-
väkst OL. De vräkar ner duktut i dag me 
vatar snå' i, .. sått de kurrunar ti knak u brak 
i skogän u grainar bristar JK. Bryt-täunar 
di jä bärt [enbart] av grainar u oupphuggnä 
räckår ällar ouppkvistnä ällar me grainar pa 
JK. Vör huggd läikväl kull n 16-17 styckän 
gränar u huggd upp dum me' älla huggd grai-
nar av u sagd av dum JK. I dag ha vör vart 
i skogän 	u rydd grainar upp ällar kast 
grainar pa hop JK. Far, han ha vart upp i 
Alskå i Syllskogän ättar a lass grainar i dag 

grainar jär läit vat u säurä u tung ti kåir 
pa, män nä di fa ligg haim pa gardn läitä upp-
kastnä så tårkar di snart ör.. u brinnar bra 
JK. De blai go vid av de där grainar, sum 
blai skavnä av lambi JK. Ti läss grainar 
pa langstigar gar int så fort, hälst um grainar 
jär sma någä u sumt grängrainar till JK. I 
gamblä täidn da var di int så nog me um di 
änd fick än hopar råik i stäuu, för da huggäd 
di sundar grainar me bärrn pa OL. Jfr björk-, 
byx-, bärres-, ek-, före-, gran-, kalv(s)-, lamm-, 
löv-, rå-, små-, snärj-, topp-, torr-, träd- och 
tälle-gren. -fri a. f. grainfräi. A klain någlund 
rak u grainfräi grän JK. -hop s. grainhåup m., 
bf. -än, pl. -ar [hop av uppkastade grenar, av-
sedda till bränsle]. Så fort n fick hugg grainar 
av, så var ä börr [bara] ti läss pa dum pa 
kälkar u kåir haim dum, ti däss n fick än störr 
ällar mindar grainhop u han fick ligg u tårk 
summam yvar OL. Vör snod [körde] vid u 
grainar ihop, så att vör fick än duktu grainhop 
pa stack JK. Nå. har vör ännu n stäurar grain-
hop jär pa gardn me kvistnä tällgrainar, sum 
vör skall hugg sundar u sätt upp i flo JK. 
Nissn .. de va n läitn gra gubb me raud mys-
så, sum hadd sitt tillhåll i grainhopän JK. När 
da gubben hadd kumm fram till säin grain-
hopar, sum än skudd ha ti lass . .; när da 
gubbän var bäi dain grainhopän u lässäd, da 
rustäd trullä ällar källingi i de andrä, sått grai-
nar rasäd kring JK. -huggnhig s. f. bf. grain-
huggningi fatt hugga sönder grenar till ved]. 
När klucku blai träl, släutäd ja me grainhugg-
ningi JK. -körning s. grainkåirning JK. Vör 
skudd annas i hop me ti sno grainar av i mår-
gå, män nå. sägd A. av i jåns, att vör skall i 
släkdöiän i mårgå ..; sått någ grainkå'irning 
bläir de da hit av JK. -lass s. grairzlass n., bf. 
-ä, pl. =, bf. -i. De äuräd så, att ingän kund  

käik upp, u så hadd vör grainlass till, sum 
vidd blas kull JK. Ja de jär da olycklit, när 
n kåirar kull me de grainlassi, för di jär hit så 
let ti läss pa igän di i "inte] JK. [Se ill.] -ved 
s. grainvi.d Ned av grenar]. 

grena s. f. bf. grainu [skrev]. Ha lag u skaikäd 
[bredde ut benen] me bär grainu [bara skrevet] 
("g m 	milt") lt") JK. 

grena v. grainä, grain', ipf. graind', 'stå med 
benen långt ifrån varandra': sta u grainä. 
När hit skuggän av uss självä var 'ängar, än att 
vör kund grain yva n JK(U). De jär int ti grain 
langå = ta långa steg (ty det är så halt) OL. 
Särsk. förb. Grain si av, gå med långa steg. 
Skynd di nå grain di av da, att du kanst kumm 
fram än gang! U da graind n da si av JK. — 
De baini (pa kränku) grainar äut för mikä 
(OL)MK. 

grensle (grensligt) adv. grainslit [med ett ben på 
var sida om något]. Skrubbkränku, sum än 
sitar grainslit yvar JK. Så star dän, sum klauar 
förä, grainslit yvar stuckän [när man klyver 
troder] JK(U). Da tar dän, sum sto bäi läil 
taugi, u ställar si grainslit yvar noti me tjanar 
u noti millum baini tom isnot] JK. 

grep s. graip f., bf. -i, pl. graipar -‘ bf. graip-
nar. 1) [gaffelformigt redskap med 4-6 grova 
klor och träskaft]. Fyst i min bandom så fanns 
de int någ ann graipar ti läss göisl u släkå me 
än de där gam' träigraipnar me träi hånn u jan 
pa ändar ällar janhånn; u så dä flest smäidäd 
fålki dum hall av jan u var ti kaup' me träi u 
fäir u till u me fäm hånn pa, sum än sättäd 
skaft pa självar 	u så fö någlä ar sinä, så 
kam de där stå1graipnar i gang u di nyttäs nå 
yvar allt JK. Jär pa lairu matt vör grav ällar 
spark upp dum (pärår) me graip JK. När 
släku har ligg så tunt, att n int kund fa na ti 
fassnä pa. graipi JK. De kan ingän braid na 
(flingsläku) me graip, äutn än matt luk sun-
dar na me hännar JK. Ta a graip ällar a tjau-
gå, läik mikä MK. 0. var så argar, att n had 
graipi i vädrä u skudd sia (ä)n i skalln me 
JK. [Se ill.] 2) "mängd, som rymmes på en 
grep]. Släkå ha vör just hit fat mik in 1 haust 
.. i Fäi [döiar] ha vör aldri fat a graip in JK. 
Så far di vassi a par graipar betkål JK. Jfr 
järnhorn-, släke-, stål- och trä-grep. -horn s. 
graiphånn JK(U) n., pl. bf. -i. De sum haldäd 
ihop graiphånni pa träigraipnar, de kalldäs för 
dilar; sumbli sägd nyklar MK. -nyckel s. pl. 
graipny klar [de tvärstycken på en trägrep, 
vilka sammanhålla hornen]. -skaft s. n. bf. 
graipskaftä . . sum sitar i hop me millästä 
graiphånnä. [på. trägrep] JK(U). -stekel s. graip-
stikel m. "övre trät på själva grepen]. -tjock 
a. n. graiptjåckt. Iss gangän lag de (släku) för 
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tar]; dän dailn av taumän [se töm], sum sättäs 
pa häudä = taumgräimå av tug, lädar el. säu-
sing MK. Nå star di (russi) bundnä me hals-
binslar ällar u så me gräimå pa si u binsli i 
gräimu JK. 2) pl. gräimår Ide yttre grova nä-
ten i grimnät] JK(U). Jfr töm-grimma. — 
grini-nät s. gräimnii•t n., pl. = [tredubbelt nät: 
ett finmaskigt nät av tunnare tråd i mitten och 
ett grovmaskigt av grövre tråd på öms si-
dor om det fina nätet; anv. bl.a. till torsk-
fiske] JK(U); = a nät me &int gan införä u 
gråvarä pa bäggi hålli; träidubblä nät MK. 
Förbudä 	ti nytt .. gräimnät JK. -skaft s. 
gräimskaft [kätting, rem el. tåg, fäst i grim-
man]. 

de mäst ihopslagä graiptjåckt ällar så tjåckt, 
att ä var lagum ti ta pa graipi äutn kar' ihop 
JK. -tå s. graiptäjå f., pl. -år = graiphånn 
MK [bild!., "kråkfötter", illa skrivna bokstä-
ver]. Fingri jär någ stäivaktuä a si, u de bläir 
någ graiptäjår till bokstävar iblant JK. 

grepp s. grip n., bf. -ä, pl. =, bf. -i 'grepe' [på 
korg, gryta, spann etc.] Tjärbyttå .. de jä grip 
äi såsum vanliä vattnspann; int just vanliä träi-
grip alltut, men så jä de än tugsladd i ställä 
JK. Gripä pa kaffipannu JK. Kvinnfålld har a 
spann ner i brunn'n, sum knappar ha gat av; 
där ha gripä me gat ör MK. Grip = jankäd 
[järnkedja] ti häng gröitår äi späisn, mäns de 
kokar MK. Jfr gast-, gryt-, mun-, ståltråds- och 
trä-grepp. -korg s. gri•pkårg m., 'grepkorg'. grina s. gräind f., bf. -u, pl. -år JK(U). 1) 'an- 
-lös s. griplaus kåppar [öronlösa koppar] HG. 	siktet'. Rängnä slo mi läik i gräinu. Ja fick än 
-tag s. griptak JK(U) [stadigt grepp]. Han to a 
riktut griptak JK(U). 

Greta n. pr. Gret' [Margaretadagen 20/7]. Gret' 
pissar i nyti [säges om det regnar den dagen, 
ty då blir det dåligt med nötter]; [dagen kallas] 
Gret piss nyt JK(U). 

greve s. grevä m., pl. -ar. A fäin jaulhälg hadd 
vörr . . u gutt um mat u vid, sått da livd vörr 
sum grevar JK. Di .. tror, att di skall kumm 

ti liv sum grevar där [i Amerika] JK. 	mul u rängn igän JK(U). 
griffel s. griffäl m., bf. grifflän, griffln. Skriv grina v. gräinä, gräin', pr. -ar, ipf. -äd, gräind', 

bokstavar me än griffäl pa tavlu JK. 
grilig a. se grälig a. 
grilla s. grind f., pl. -år. 1) enkel beckasin [?]. 

2) '[Charadrius hiaticula, större strandpipare?]. 
Grillå, sjöfäugäl, sma; rustar langs at strandi, 
har nuck ypnä bain, vadfäuglar, atminstn 
halvypnä bain MK. Grillå, sjöfäugäl, di raid-
rar jär; di hittar grillägg iblant; de jär någ sma 
MK. Sma gra fåuglar, sum rännar ner i sjo-
skval, u jär olycklit kvickä, bad ti ränn u 
flaugä JK. 

griller S. pl. grillar, -år [infall, nycker]. Full me 
grillar MK. Fa galnä grillår pa si (OL)MK. 
Jfr bond- o. katt-griller. 

grillig a. f. grillu [nyckfull]. Ha jär så grillu (= 
full med "grillår") MK. 

grim s. gräim m., bf. -än, 'sot, brand i säd'; 
[sotsvampar. ustilagol Gräim u råst pa vaitn 
JK. Sumli ar jär ä så oskaplit mik gräim i 
vaitn JK. Gräimän ällar sotn jär läik galn 
sumbli ar, i bad vait u känn u i havan JK. 
Tråskningi me kånnä  har riktut vart besvärlit 
i ar, för .. de har vart gräim äi de; ja, vör 
har vart kul svart så sum negrar i lädu JK. U 
så hadd di int föstand ti kalk vaitn förr n di 
sad n, ällar förstöir gräimän, så att di int fick 
stort ann Immat än] gräim JK. -ax s. gräim-
aks n., pl. =, 'svarta ax i vetet'. 

grå inna s. gräimå f., bf. -u. 1) [bindsel för häs- 

snåibåll läik i gräinu JK. Han sag äut i gräinu, 
sått ja ret spyttäd ätta n (= han tuggade snus) 
MK. Han jä så stäurar i gräinu MK. Han slo 
gräinu upp i vädrä MK. 2) [min, grimas]. Han 
gärd säur gräinå. MK. Sta int u gär gräinår 
u grimmasar u mäinår, sårk JK(U). 3) [klar 
rand el. fläck av himlen]. De jär gräinå i västar 

u kummar de gräinu upp, så bläir de klart u 
vackat vädar, män slar ha till, da bläir ä nuck 

sup. gram , pass. pr. gratnas, p. pf. (a.t)grain n, 
pl. (at)gräinä, imperat. gräin. 1) [öppna sig, 
spricka]. Lairu gräinar, säs när de jä sprickår 
äi na MK. Kållu [kjolen] gräinar för di; sär-
kän söins iginum MK. Förklä gräinar ginum 
dokän (skiner genom en vid öppning) MK. 
Så langt räusu [ryssjan] kan gräinä MK. Iblant 
ner soli rinnar upp, kan ä var n läitn klarar 
rand i austar, sum soli skäinar i ginum a läiti 
stund .. da säs de iblant: i mårräs da var änd 
soli ti sta u gräin a stund, män nå blai ä mul 
igän 	soli var änd ti gräin iginum a stund 
OL. 2) 'skratta'. Tal um någ rolit, sått vör kan 
fa gräinä JK. De säir för rolit äut; än kan int 
hald si för gräinä MK. Di visst int va di skudd 
ta vägän fö gräinä JK. Alvängren (skumma-
kan) han kund gräin släik skrallar, att MK. 
Ha jär stäur u lang, u han jär tämliän kårt-
lagar därimot; därför gräinar löidn [ungdo-
men] at dum OL. När ja da sägl, att ja int 
försto än, da gräind n MK. Da gräind vör all 
gubbar u var glad, när vör gick äut JK.. Di 
gräind, sått i skudd dåi, sum än bräukar sägä 
JK. Var gang a [hon] kastäd lassä kull, så 
gräind a, sått ä skaldräd i skogän JK. Hi hi, 
gräind Villå JK. Kalar di gick u gräinäd at 
far, att n var så dummar u arbetäd tipp slikt 
lort JK. Da gräind n till u svard så stort u 
haugt, att .. OL. Historjår, som ännu livar 
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ätta n (Krog Rasmus) u gräinäs at JK. Gräin, 
gräin, sär mor .. JK. — P. pf. atgräin'n [som 
man skrattar åt]. Han behövd int mair n .. 
vänd ryggän at uss, så blai än atgräin'n JK. 
De blai än atgräin'n u haldn för narr förä 
JK(U). I min bandom, så gynt någän . . jet 
russkyt .. män di blai atgräinä u haldnä för 
narr JK. Jfr små- och stor-grina. — grin-
stinn a. gräinstinn, pl. -ä [full av skratt]. Vör 
sto da så gräinstinnä, .. att vör visst mästn 
int va vör skudd ta vägän, u när ha da had 
fat talt um hail historju för uss, da spräutäd 
vör äut bäggi täu u to ti gräinä JK. 

grind s. grind f., bf. -i, pl. -ar. 1) [rörligt stänge 
av spjälor o.d. för öppning i gärdesgård]. Förrn 
n kåm fram däit, så skudd n i ginum a grind, 
sum var till. Grindi hadd fraus fast i äisn, sått 
ha var int go ti fa upp. Di kåm kåimäs jär 
förbäi uss, u när di kåm mitt för o [vår] grindi, 
så haldäd di JK. Så kåra H. P:s sjuss ifran När 
kåirnäs; da var ä ti kast si pa där, u så fick 
ja ak halm ti grindi JK. Sätt grindar yvar vä-
gar, sum gick fran strandi u Lausbackar upp 
at sokni JK. Smissgrindar (grindar sum jär 
yvar vägän sum gar ti gardn) [till gården 
Smiss] JK(U). Körkakagrindi, sum jär yvar 
vägän, sum gar yvar Körkakan JK(U). Sand-
kväigrindi [grinden över el. vid vägen Sand-
kväiar] JK(U). Grann sum grindi [talesätt]. 
Prostinnu kled na bräud så grann sum grindi, 
bräuka n sägä JK. [Se ill.] 2) [grindliknande 
föremål]. Äutför de ställningi, sum pärkar lag 
pa, var a läiti grind, sum var fäingärd, me fäin 
kårsspäilår, sum hängäd i luftä äi fäir snöi-
rar .. ti lägg hanldi u suckar pa ti tårkä [fram-
för den öppna spisen] JK. Storskogän [det gro-
va virket] me all fäir ståndrar u tvärstyckar pa 
säidår haitar grindar (på en kvarn), män de 
jär int mair n täu grindar pa kvännhäusä till 
hygar u vänstar um kvätmbroi, sum sättäs ihop 
me bitar ällar tvärstyckar JK. Grindi, de var 
dän, sum sagbladä ramsåg] sat äi, u för de 
att int kvänntappän me de stangi, sum sat pa 
han .. skudd ryck för mik i grindi, så bihövd 
ha var flair änar {alnar] uppyvar, för ha hadd 
jå sin ram ti ga äi OL. Grindar thäckgrindar-
na] sitar pa häckgavälträii JK(U). Kum däu u 
ta bå.rt iss grindi (= häckgrindi), så. ska vör 
rak {räfsa] upp läitä MK. Jfr gat- och häck-
grind. -knarr s. grindknarr. De botäs me grind-
blarr (skämtsamt) JK. -spila s. f. pl. grindspäi-
Mr [spjälor i grind]. -stock s. grindstuck m., bf. 
-än, pl. -ar [grindstolpe]. Påstlådu, sum hängar 
pa grindstuckän äut bäi storvägän JK. Snåi- 
dräivår 	jär i o gatgrindi liggar am, sum jär 
höigar än grindstuckar JK. Äi dän grindstuc-
kän, sum gangja.ni  jär, hadd di ner mot jårdi 

än stam n me hul äi, naug [nära] mot grind-
stuckän, sum de nedästä säidgrindträiä gick äi 
JK(U). Gräntuppar .. skall späikäs upp pa 
lukstuckar u grindstuckar [vid bröllop] JK. 
Förr n faffar dödä, da var de såsum a jaus 
sum sto äut pa grindstuckän äut för portn JK. 
Päukän 	straik pa gatå, så att grindstuckar 
flaug upp me JK. Um än bond jä mik skuldur, 
da säs de: han bör [bara] haldar i grindstuc-
kar nå [är färdig att gå från gård o. grund] 
JK. Nä skogän jä släut, da bräukar di hald i 
grindstuckar, sum än bräukar sägä, någlä ar 
JK. Än gassråitarä [gårds-rötare] haldar i 
grindstuckar så läng än kan, förrn farar pa 
gatå JK. -trä s. grindträi n., bf. -träiä, pl. 	, 
bf. -träii. 1) {sidoträna i en grind, i vilka spjä-
lorna äro fästade]. I uppäst ändn av de grind-
träiä späikäd di a kramp ainäsknakå, sum 
grindträiä gick äi JK(U). 2) [de långa trän i en 
häckgrind i vilka "spiloma" äro inborrade]. 

grining s. gräining JK(U) IL], pl. gräiniygar 
[skratt]. 

gripa v. gräipä, gräip', ipf. -äd. Gräip a riktut 
Käkat tak me bäggi hännar JK(U). Så klaint 
sum saksi kan gräip um JK. Så tyckt ja, att 
trulli Unr kring mi u gräipäd ättar mi me säin 
stäur klauar JK. .Särsk. förb. Gr. an me; de 
gräipäd han an me (= to ihop me) MK. Jfr 
gastgripen. — grip-näve s. gräipnävä m., 
'grabbnäve' MK. 

gris s. gräis m., bf. -än, pl. -ar; [ss. smek- o. 
lockord]: gri•sn, gys, gysn. Di kaupt n läitn 
gräis pa ladingän . . u dän föidäd di ti haustn 
OL. Vör har ingät sväin nå, för de att de int 
har vart någän gräis ti fa kaupt; vör har hatt 
lug pa gräisar än träi fåk gangar, män di har 
döt all stans JK. 15 kr för än träi vilan gräis 
JK. Klucku täi um kväldn, sum än skall gi 
gräisar säist gangän för dagän JK. Ja .. svai-
päd filtn um mi u sungnäd där sum än läitn 
gräis JK. Jfr bog-, galt-, gylt-, i-, jul-, marnm-, 
mors-, månads-, gmå-, spis- och stugu-gris. 
-börst s. n. bf. gräisbyst' ; gräisbystä JK(U) 
[(skämts.), gris]. Kan int gräisbyst va(r) bårtå 
mässi da! JK. -död s. gräis-död [stark dödlighet 
hos grisar]. De har vart u jär gräisdöd JK. 
-full a. f. gräisfull, 'dräktig'. De soi, ha jär gräis-
full OL. När di jär gräisfullä, så skall di hit ha 
så mik mat JK. -gömma s. f. bf. gräisgåimu 
[livmodern på suggor]. -gärning s. f. bf. gräis-
gärniygi [att göra (avla) grisar]. Fålki tar laidå 
pa de sväinaräiä ällar gräsgämingi [att hålla 
avelsgaltar] JK. -haggvann s. gräishaggvann 
m. [grisho]. -kull s. m. bf. gräiskulln JK {kull 
av smågrisar]. -käla s. gräiskåilå, 'liten tsvin]-
ho'. -nass s. gräisnass m., bf. -nassn, pl. gri•s-
nassar, gysnassar [liten gris; (lockord)]. -skinn 
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s. gräis-skinn. Grann sum gräis-skinn MK. -so 
s. gräis-såu f., pl. -ar [avelssugga]. Dän gräisn 
.. har vör ärnä föid ti gräis-so JK. -spann s. 
n. bf. gräis-spannä JK [ämbar för grismat]. 
-stia s. gräis-stäiå f. -tur s. m. bf. gräistäurn 
JK '[tur med uppfödning av grisar]. När di 
kård pa gatå me de soar, sum blai bitäcktä, 
sum skudd slaktäs, sägd alltut Mårmår: "Si så, 
nå har di skilt av me sin gräistäurn än täid av" 
JK. -utskärare gräisäutskä•rarä m. [person som 
kastrerar grisar]. GräisäutKkärärä u slaktarä, 
sum jär en u sam kal (A. P.) .. JK. -äta s. 
gräisje•tå f., bf. -u tinat som ges åt grisar]. 
Gräisjetu, sum var i spannä JK. 

grisa v. gräisä, gräis' JK., pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, 
gräist'. 1) [föda (om so)]. Soi gräisäd älvå styc-
kän JK. Så blai a bitäckt en gang till u gräisä- 
dä, män da gräist a mästn aikumt [förgäves], 
för a fick int mair n täu gräisar JK. Gräisäd 
smagräisar gärd di i göislhopar u ha1mstackar 
JK(U). 2) '[söla]. Ungdomar .. vill hälst var 
pa landä [landbackän] u ga u gräis u nåis där 
JK. 

grisig a. n. gräisut [smutsigt, kladdigt etc.]. De 
jä gräisut MK. 

grisning s. gräisning f., bf. -i [framfödandet av 
grisar]. Att i [de] bläir tjåck u faitä, för da far 
di svår gräisning, u da kan de träff till att i 
bläir arg u galnä undar gräisningi JK. 

grissel s. grissl. Se grissla s. 
grissla s. grisslå f., bf. -u, 'ett långt bräde, var-
på bröden införas i ugnen några minuter, in- 
nan de insättas för att bakas'. Undar täidn sum 
äldn brinnar i ungnä.n, bakäs brödaigän upp 
ti brö 	u sättäs pa de grisslu; när da ungnän 
jär så där brunn'n . - da karäs glöidarnä at 
säidår, så sättäs grisslu in me bröi pa, så far 
de sta så läng, att de rännar upp någ sma 
bränd blasår pa, da tas di äut u sättäs pa bak- 
borä 	ti däss de andrä, sum jär igän, har 
fat a- sån bataljå me. Så gar de till ti grisslä 
OL. Grissla jär a slet bredä, tvait, älla va vör 
kan fa tak äi MK. 

grissla v. grisslä, pr. -ar, pass. pr. -äs, 'sätta in 
bröd i ugnen och strax ta ut dem'. Grisslä brö 
MK. Förrn bröi grissläs, så smöiräs di me 
mjölk älla gräddä MK, Ja skall grisslä bröji. 
Grisslar däu int bröji da? Ti grisslä bröi jär 
int nödvändut JK. — grissle-gata s. f. grisslä-
gatu, 'i en ugn den gata, som går mitt emellan 
de brinnande kolen, vilka  blivit makade åt 
sidan, o. i vilken gata grisslu sättes in med 
bröden på några ögonblick'. Detta heter griss-
lä bröj MK (1877). Glöidnar karäs av gatå(?), 
u pa yms säidår (grisslägatu), u äi de sättäs 
bröi in pa grissla a läiti stund, de haitar att 
bröi grissläs. Di far sta inn tills di gynnar 

bläi svartaktuä MK. -slo s, grisslau m., bf. -än, 
pl. -ar, 'eldskyffel av järn till spis eller kakel-
ugn'. Ta u kast askå pa äldn me griss-slauän 
JK. Syn. hörd-skura. 

gro v. gråu, pr. gråur, sup. grå ut, p. pf. (undar)-
groän JK, n. (in)gråu', pl. (undar)gråunä. 1) 
'gro, växa'. Pa ladingar när ängar gynnar gro 
(= grasä har vaks läitä) JK. De pastas, att a 
sinapsfråi kan ligg i jårdi så läng sum hälst 
föräutn spring el. gro. Ograsä far nå gro u 
spring än åt dagar u så förstöiräs sin [sedan] 
JK. ![Det vanl. ordet för gro (om säd) är 
springa v.]. Jårdi gynnar gro ällar gröinä 
[grönska] JK. — Gro till (ss. ett dike) (OL) 
MK. 2) [mulna]. De gror i västar = drar ihop 
sig till regn MK. De gynnar änd gro u säi mul 
äut i kväld u sto till u me gäul stackar i 
austar, så att vör far håppäs, att de snart bläir 
någ rängn JK. De gynnar tjåcknä u gro imot i 
sudaustn; kan händ att vör kan fa någ rängn 
snart me nårdn JK. De gynnar grel [bli mulet] 
u gro pa all håll (i vädret) MK. De har vart 
någän gang, när de har vart läit mulä, u de 
har grot imot el. blitt mul i sudar, de har ärg 
upp än iblant, sått n har vart ti blas pa läitä 
(nordan) män har hald upp fort JK. 3) (pyra]. 
Elden gror där i graunän. De gror ännu äi han 
(OL)MK. Jfr fagning-, in- och under-groen. 

grobian s. grubbja.n [stor, kraftig varelse]. Um 
än far någän stäurar grubbjan ti tåsk JK. Täu 
styckän stäutar .. en läitn otamar u än stäu- 
rar gammäl grubbjan JK. De jär n stäurar, 
starkar, svartar grubbjan, sum kan arbetä el. 
dräg för var dag .. u tillvärk fyl [föl] undar 
täidn [om en hingst] JK. Prässäis så sum än 
stäur starkar grubbjan päiskar u slar sundar 
n läitn klainar försvarslausar stackäl JK. 

groda s. gråudd f., bf. -u, pl. -år tgroda], 'äv. 
skällsord'. Förti kronår matt ja äut me till 
grodu i laudäskvälls [om en fordringsägare] 
JK. Ja, de jär riktut någ grodår, stim än bräu-
kar sägä tom vissa ämbetsmän] JK. När de var 
a grodå äi a käldå, så trod de gamblä, att de 
var någän av de sma undar jårdi, sum väisäd 
si sum a grodå JK(U). När de jär gutt um 
grodår mair n vanlit, modar rängn JK. Ja livar 
pa håppä sum grodu, sum än bräukar sägä JK. 
Gift grodå pa gatå [lek, varvid man slungade 
iväg en sten el. dyl. (ursprungl. en groda), som 
låg på ändan av ett bräde, lagt över en bock 
JK(U); se Säve Gotl. lekar, s. 40.] De gar läik 
så. fort sum till gift grodå pa gatå, sum di har 
gärt förr i värdn OL. Hupp grodå [hoppa på 
alla fyra (lek)] JK(U). — grod-ben s. gråud-
bain (skällsord). -gräs s. grodgras n. Ranuncu-
lus paucistamineus, (R. tricophyllus). -rom s. 
gråudräun. Da va de grodräun hail sträckår 
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sum a snörä me krallar [pärlor], sma runt käu-
lår MK. -spott s. grodspytt [skumliknande vät-
ska på gräs o.d.] JK(U). -vev s. gråudvaiv 
(skällsord). 

grop s. gråup f., bf. -i, pl. gröipar, bf. gröipnar 
—. Nä vör hadd kast upp (i Diger-rör) a väid 

grop av atminstn fäir anas {alnars] djauplaik 
JK. När han sto ner i gropi u lässädä u 

gravd undar kantn .. så fallt myldu .. ner i 
gropi, u läikbaini kåm ramblänäs ner me JK. 
De var a läiti grop straks bi middäs-ställä; där 
gärdäs äld pa 	u där koktäs allt kaffi OL. 
Di skudd grav gröipar i jårdi, sum di skudd 
lägg ner säin pärår äi OL. Fodabetår 	sum 
vör had lägt i gröipar 	Vörr kård haim amn 
grop pa umkring fäm täusn kilo JK. Jfr hals-, 
jordpär-, ler-, nack-, sand-, stumle-, svin-, 
ögon- och ör-grop. 

gropig a. gråupur, n. groput JK. Vägän .. var 
hulur el. gropur bad vintar u summar 	u 

slidar slo u dängäd där i hular JK. Han jär 
gropur [om sjön] JK(U). 

grossa v. se krossa v. 
grov a. grå•var, f. gråv, n. grått, pl. gråvä, 
gråv', komp. -arä, -ar', superl. gråväst, best. 
grervästä, gråväst' JK. 1 a) [stor, kraftig, tjock, 
bred]. H. J. .. var n stäurar gråvar starkar 
kal JK. Säi ättar um de finns någän slabur 
[stämjärn], sum jär lagum gråvar OL. Gråvar 
tall, kal; gråv björk, am n u.s.v. JK. Kräun- 
tappän [i vattensåg] de var int någ ann n a 
stäur gråv vaiv av jan OL. A träi, sum int 
jär mik gråft älla tjåckt JK. De där stangi 
skall väl bislag pa, u gråft u bassidant skall 
de var(ä), um de skall haldä JK. Di hadd någ 
ullgan 	u gråft var ä sum staur OL. Raftar 
jär lang räckår 	u um di jär gråvä, huggnä 
pa insäidu JK. Hakar av jan .. sum jär gråv 
sum handlidn JK. Gråv lidar [leder], de har 
ja nuck de MK. Russi har gråv läggar MK. 
Novämbar-ryg .. han jä bör [bara] läit smal- 
larä 	u så vaksa n gråvarä u längar i hal- 
män JK. Tåsktaugi, . . int stort gråvarä än a 
gråvlag sank JK. Dän stöistä jär nedästbandn, 
för där jär staurar gråvarä, u dän minst 
upästbandn, för där jär staurar för de mäst 
klainarä JK. De jär int stort gråvar' n säv- 
pinnår äut i möiri MK. Än skogs- ällar grå- 
varä kälkä OL. A par träi maskår me gråvarä 
gan JK. [Kardor:] jär di av gråvarä ståltrad, 
så haitar de, att di jär gråvä JK. De jär a mik 
gråvarä spur [spår], sum skall arbetäs ör [om 
laggkärl] OL. De tännar [tänderna] pa häklu, 
sum jär gråväst JK. Dän stöist u gråvästä u 
starkästä kalni Lau JK. Gan, sum sag äut sum 
de gråvästä blårgan JK. De stöist gråväst stuc- 
kar JK. 1 b) 'tjock, havande'. Ha jär ret väl 

gråv = långt framme med havandeskapet JK. 
Päiku blai gråv el. me ban JK(U). Själv ung-
mor var gråv fullt upp ti näbb, sum jär de van-
liä nå för täidn JK. 2) [gles, grovkornig, sträv]. 
Gråvar sand JK. Fäinar aur u gråvar aur OL. 
Skaidi tar int så mik äislet [inslag]; ha jär int 
så gråv MK. Dän lausästä u gråvästä gräus-
stain'n [sandstenen] JK(U). Sigdspånsgräus [av 
krossad sandsten] .. de skall var laust u gråft 
OL. Snarv el. gråv ull JK. Gråft starkt ham-
plerät [lärft] JK. 3) [tung, stadig (föda)]. Säg 
till kvinnfålki, att di laga si pa någ gråvar mat 
ti mi, för ja jär gråvjetn av mi nå JK. Gråft 
rygbröi JK. [Kräki] far .. jet mair gråft ällar 
mair me grå' vfodar u mindar mjöl pa hack-
(ä)ls(ä)n JK. 4) [hög, våldsam (sjögång)]. Grå-
var sjö MK. 5) "låg, djup (om ton, röst)]. Gråv 
raust JK(U). De latar (el. låtar) gråft de (om 
basen på en fiol) MK. 6) [väldig, utomordent-
lig]. Gråft sultn {väldigt hungrig] MK. 7) [an-
strängande, tung]. Mor gynnar bläi gammäl ti 
ga u slep äut' i gråft arbetä JK. 8) [plump, 
oanständig]. Ain av hans historjår skall ja tal 
um fastn .. ha jär gråv JK. Di (historjår) jär 
väl gråvä, sått ja grundar pa, um ja skall sätt 
dum pa papperä JK. Fastn de jär någ gråft 
sägt, så liggar de int någå lyngn äi JK. 9) 
[svårartad, graverande, ful]. De var för gråft 
skälmstyckä MK. Jfr sågstock-grov. -arbetare 
s. grei•varbe•tarä m., pl. -arbe-trar. Dän där 
sprättn var ingän vanlir gråvarbetarä, sum 
gubbän u ja JK. -arbete s. grervarbetä, -ar-
bre . I dag har vör sundagar, u ättar sum . . 
de int jär vanlit, att vör arbetar i skogän ällar 
smäidar u snickar 	ällar int har någ gråvar- 
bet uss förä JK. -barken a. gråvbarkän fmed 
grov bark (om träd)] JK(U). -bröd s. gråvbrö 
n., bf. -bröiä OL. {grovt rågbröd, surbröd]. 
Vanlit gråvbrö, sum ä hait dän täidn JK. 
Gråvbröiä de ha di int sånt bisvär me [som 
grann-bröd]; när di läggar daigän, så har di 
int varmarä vattn än att di röirar ihop ällar 
knädar daigän me händamä OL. -foder s. 
grå•vfåudar. [Kräki] far .. jet .. mair me 
gråvfodar u mindar mjöl pa hack(ä)ls(ä)n JK. 
-gå'rad a. gret•vga•rä [som har breda årsringar]. 
Ungt äskä jär fö de mäst gråvgarä JK..-Ner 
n sagar sundar a träl sum har vakst girvaksä, 
så säs um de bredi, att di jär så gråvgarä ällar 
gråvgaruä OL. -gåren a. f. grervga•ri JK. [—
föreg.] -gårig a. grå•vga-rur, f. -u, pl. -uä, 'om 
ett träd t. ex. där årsringarna sitta glest', (om 
bräder o. vallmar?). Gråvgarur tall, -u grän 
JK. Gråvgarut kyt, m. tjocka o. grova senor 
el. trådar MK. -häckla s. grå•vhä-klå f. [grov 
linhäckla]. -kaka s. gråvkakå JK [grövre vete- 
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bröd, bakat på. sammanmalet vetemjöl]. -kam 
s. gråvkarnb. -laga a. gråvlag', gråvlagä JK 
[tämligen grov, alltför grov]. De stuckar di jär 
mästn gråvlag till trodar OL. De jär nuck 
gråvlag spunn', de ganä OL. Mjölä de jär 
gråvlagä JK. -ledad a. grå•vli•dar, n. -li•dä 
[som har grova leder]; sås um kräk, sum jär 
så där duktuä u gråv i baini; de jär da bestut, 
va de kräk' jär gråvlidä OL. Han var så gråv-
lidar, såsum um vör sätt o [våra] händar ihop 
MK [om en karl?] -lek s. grå•vlaik m. Tallar 

sumli har blast av um tvärs mitt pa, pa än 
gråvlaik av 12-14 tum JK. Så där i gråvlaik 
i stammän sum armän JK. Än vissar gråvlaik 
pa sand, såsum sjosand u flugsand JK. -mala 
v. p. pf. f. grervma•li [om säd]. -målad a. 
grecvma•lar, f. -mal', bom har grov röst]. 
-målt a. grå•vma•lt, 	:[= föreg.]. Ha pra- 
tar så gråvmålt MK.-mält a. gråvmeltar, 'med 
groft mål'. -rappa v. grå • vrappä, p. pf. n. 
-rapp si [beslå med kalkbruk]. Fyst bräuka n 
rapp mäurar me ka1kbräuk atminstn gråv-
rappä JK. För de mästä förr i täidn bräukt ä 
int bläi mair n gråvrapp si [grovrappat], u 
sä1ln blai de av, att häusmäurar blai sletrappnä 
JK. -spån s. m. bf. grå•vspa'n. Ta bär [bara] 
grå' vspa'n av; vör hirmar int mair 	ta bara 
av de värsta; om ett golv som skulle skuras) 
MK. [Uttr. anv. om  ett arbete som ej gjordes 
så grundligt]. -stilad a. grå•vstäilar (?),f. -stöi/' 
[som har grov tryckstil]. Gråvstöilar bäibl; a 
gråvstöil' bok MK. -stilen a. f. grervstäili 
föreg.]. Mor har a stäur gråvstöili salmbok 
MK. -stilig a. f. grå•vstöilu :[= föreg.] Kaup 
a gråvstöilu salmbok ti mi MK. -ställd p.a. n. 
grå•vställt [om hyveljärn]. Janä jär gråvställt 
(på hyvlar) MK. -tågad a. m. o. n. gråvtagä 
[som har grova tågor]. Hampän när han blai 
gråvtagä 	JK. Jär läinä langt u tunnt u gråft, 
så jär de gråvtagä JK. -tänt a. pl. gråvtäntä 
[som har grova tänder (såg)] JK(U). -äten a. 
grå•vje•tn [som äter grov föda]. 

grovna v. ipf. gråvnäd OL, sup. gråvnä JK. 
[Poppelstarnmar] sum di har vaks en tum 
runtumkring pa ätt ar (ällar sum di har gråv- 
nä) JK. Där di spännäd barkän av, 	pa de 

ställ där gråvnäd int talln mair OL. 
grubbel s. grubbäl n. Allt de där dräivar bårt 
allt grubbel, atminstn för dän dagän OL. 

grubbla v. grubblä. Ja, um än skudd ga u var 
laisn u grubblä u int vit [veta], va de skall bläi 
av, da skudd n inn'n kärt bläi fjållu JK. 

grum s. grum. 1) [innanmäte i fisk, särsk. i 
torsk o. fjällfisk]. Um de int finns grum äi 
båddar (tåskbåddar) da vill ja skäit äi dum 
MK. Jfr fisk-grum. 2) = grus s.l. Ga sundar 
äi grum; de jär bär ss. grum MK. 

grumma v. gru•mä, 'krossa'. Taldrickän jä raint 
sundargrumän MK. 

grums s. grums m., bf. -n. 1) [innanmäte i fisk]. 
0 tåskar di var släik, så de var bär grumsn 
MK. 2) [uppslammat grus o.d.] Där var stamn 
u grums, när di sparkäd där MK. Jfr fisk-, 
kalk- o. torsk-grums. 

grumsig a. f. grumsu, n. -ut. 1) [grumlig (om 
vatten, tjära)]. Grumsut vattn JK(U). Um han 
[tjärveden] jär dålit smetn [rensad], da bläir 
tjäru grumsu [av sand o.d.] JK(U). 2) [mulet]. 
De sag så. g,rumsut äut i suddaustn MK 

grund s.l. grund f., bf. -i, pl. -ar.1. [botten o. 
därav härledda bet]. 1) [det innersta av ngt. 
innersta väsen, djup, rot]. Ja .. arbetäd me 
betår av järtans grund JK. Håiä tar nå tårkän 
rakt i grund JK. Fastn ha i själv grundi [in- 
nerst inne] häldar vidd ha A., ättar sum di 
sägdä OL. De jär i grund u buttn än gammäl 
fläistakbyggning JK. Di vill visst, att svänskar 
skall . . bläi rakt i grund u buttn äutfattiä 2) 
[hy]. P.N. had a föskräcklit svart skägg u så 
blaika grund; de jär sum a hälgån JK.11.[mark, 
jord], 'gårdsgrund'. Han ha int tat någ grund 
äut fran gardn, äutn han ha hatt spannmål JK. 
III. 1) [grundval, underbyggnad, (äv. 
Gam' fläistakbyggningän blai nerrivän i grundi 
JK. När de jä laust, da bräukar di lägg grund 
pa träi MK. Int ha grundi um [grundläggande 
kännedom om] MK. Skolläran håirar (hör ef-
ter, frågar efter) bad årdi u grundi, mainingän, 
älia va de bitöidar me' MK. Boki har ja stud- 
der iginum .. män ynskar ännu ti läs na flair 
gangar ti fa riktut grund av na JK. Själv grun- 
di fick än [man] raidå pa någlund [i en reli- 
gionshistoria] JK. 2) [anledning, orsak]. Själv 
grundi .. kan aldri var någ annä, än att n 
skall töin ällar stäng för kräk .. u int för 
jårdi ällar träii JK. Um vör vidd ta så mik 
längar väg .. män de sägd ja ståpp för pa de 
grundar, att vör hadd så oskaplit me snåikast-
ning förr JK. Di börr [bara] lagäd bäivägän 
i årning, förmodliän pa dän grund, att ä sag 
äut ti bläi äur igän JK. Pa grund av för dålir 
vällaik så har ingän lust ti ga i körkå JK. 3) 
[princip, grundsats]. Betalningi skudd äutga 
ättar S:s grundar JK. Da begärd vör förklar-
ning av V., va di had räcknä ättar för grundar 
JK. Jfr av-grund. -arving s. grundarvig [hu-
vudarvinge]. -frost s. grund-, grunnfrust f. 
[bottenfrost]. De jär äisbelägt pa buttnän 
[havsbottnen]; de jär grundfrust MK. Um ne-
tarnä kund de bläi kallt, u så gärd de da 
grun[d]frust i 	u de möitäd vattnä fför vat- 
tensågen] OL. Ner ä star i äutvädar, u så de 
jär så grakallt i luftn, da star ä int läng pa, de 
jär grun[n]frust i sjöän OL. Buttnän jär så full 
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av grundfrust, att de var aldri ho [måtta] MK. 
Snarår förloräs u sum täidäst ginum sannar u 
grundfrust JK(U). När ä nå. blai så mik 
grun[n]frust, da blai än tvungän fl gi si ätit u 
så. hugg ällar sia sundar grun[n]frusti, så vatt-
nä kund fa rinn någlund . . OL. -mör s. 
grundmyr m. [ordentlig fuktighet i jorden]. 
De har blitt svalarä i luftn, u vör har fat 

duktu grundmyr i iss viku, så att gröidn har 
myr ti vaks pa JK. Vör ha ännu int fat någän 
grundmyr, sum ha blåit upp lairu me skick, 
äutn ha ha vart tårr hall suman JK. -storm s. 
grunnstårm, grundstårmJK(U),.[kraftig storm]. 
U så blasar de upp än grunnstårm i nårdaust, 
austn ällar sudaustn . me lagum vasslag [vat-
tenstånd] ..; da jär de ti ga ner langsat stran-
di u säi ättar um de har kumm släkå in JK. 
Jfr grån-storm. -val s. grundval m., bf. -n, pl. 
-ar. Fyst så lägga n grundvaln natäurlitväis, 
sum än har de stöist duktustä stainar till JK. 
Grundvaln jär allt i årning jamt ättar gålvräiar 
JK. Täu grundvalar ättar byggningar har ja 
vart me um där pa gardn u braut upp me 
huggän stam n i grundvaln JK. 

grund s.2 grunn n., bf. -ä, pl. -ar, [klippa, rev 
e.d. under havsytan]. Sandpall (a grunn sum 
liggar betöidlit langt äut för Laushålmar) JK. 
De var äut' pa grunnä, sum strämmingän 
bräukar laikä JK. För ti fa vinn i land .. så 
sigläd ja sudar upp at grunnä u grunntangän 
JK. När strämmingen kummar in pa grunnar 
i säptämbar månä 	JK. Fastsättningsdomtä 
.. sto pa n fäm säks famnar u äutat n hallsti 
[10] famnar pa grunnar JK. Skipä kummar 
ti ga pa grand[!]  JK. Så sum ä gick, så tömäd 
de pa grunn pa a riv äutför Närkhålm JK. Jfr 
fastsättnings-grund. -garn s. grunnga.n n., pl. 
=, bf. -i, 'små strömminggam'; kallas även 
"gaitnar" [getterna], [strömminggam, som inte 
voro mer än hälften så djupa som vrak- el. 
djupgarnen, men med större maskor; användes 
mest nära invid land] JK(U). De jär grundgan, 
di jär int så djaupä; de jär int djaupgan de i 
[inte] MK. När äisn kå'm bårt ner langsat 
strandi, da straik än där ner.. u sättäd grund-
gani u kastäd anglår JK. Ja har sätt ätt djaup-
gan u träi grunngan i am n varpå JK. Så gynt di 
ga 	u undrä, um ä int skudd var launt ti ta 
någlä grundgan u gläid ner u söik sätt' i väiki 
OL. -garnsldragning s. Grunngansdrägningi i 
Sunngyli JK. -garnsiströmmin' g s. grundga•n-
strämmiyg 'stor strömming, som fångades med 
grundgarn] JK; 'små :[!] str.' MK. -garnsisätt-
ning s. f. bf. grundga•nsättniygi [utsättning av 
grundgan] 	pa en famn vattn .. ja till u 
me pa ännu grunnarä vattn sätta n grunngani 
JK. -pall s. grundpall JK(U), [brant stupande 

grund]. -snipa s. f bf. grunnsnäipu, pl. -år 
[grund på djupt vatten] JK(U). -tånge s. 
grundtangä JK(U) m., bf. grunntayän fen udde 
(rev?) som går ut från ett grund] JK(U). 

grund a. grundar, grunnar, f. grunn, n. grunt, 
pl. grunnä, grunn', komp. grynnar 	su- 
perl.bf. (de) grynnästä, f. (de) grynnästu (icke 
djup]. 1) lom vatten(samling)]. Flingsläku 
liggar i sånt grunt vattn, sum bön 'bara] gar 
ti ankäls JK. Sjöiar gick haugt .. män han 
lcåm läikväl så naug [nära] in pa grunt vattn, 
att de gick läit yvar knäis för n JK. Da star 
ha [hon, bad-iden] 	pa sånt grunt vattn, sått 
ryggspjärri söins uppförä JK. Arännu [årän-
nan] jär djaup där i sandn . . män bläir grynnar 

grynnar, längar n kummar äut JK. Ja bad 
glåimt hårt va grynnästä ställä (12 famnar) var 
pallä [på lag] pa Sandpall JK. Da rod n el. 
sigläd in, sått n fick grynnar [grundare vatten] 
JK(U). I min täid har de blitt mik grynnar 
MK. De jär för dålit avfall för vattnä, u däiki 
jär för grunnä JK. Ti ha de grynnar (än 1 m.) 
me täckdäikning, de gar int gutt JK. 2) tom 
jordlager]. De jä grunn u stainu jård ällar äusl 
jård där upp pa backän JK. När n kund ådlä 
släik jård, sum .. int var någ matjård pa äutn 
var så grunt u äuslt, att ingän kund fa fäst 
plogän än gang JK. Vaitn [vetet] jär allt hail 
gäular pa grunn jårdar u kummar int i aks JK. 
Sin så blai de för tårrt pa haug, tårr, grunn 
lairjårdar, sått rotfruktar to skadä JK. 3) lom 
fiskegarn o. not]. De nöiästä u djaupästä noti 
äutat kalvän u de gamblästä u grynnästä noti 
at gailalcslar JK. Längas äut at armar .. har 

de grynnästu u gamblästu (noti) JK. 4) [om 
andra föremål etc.]. Sån grunn doså (snusdo-
sa), de har int mik räum äi MK. Me de hacku 

lyftäd n upp någlä muldkånn, sått ä blai a 
läit grunt hul JK. När n skall ga grynnar [när 
han (plogen) skall gå grundare] JK(U). Jfr 
lång-grund. -vatten s. grunnvattn JK(U), [grant 
vatten]. 

grunda v.1 grundä, sup. =.1) 'måla grundfärg'. 
Issä jär bär grundä [det här är bara grundat] 
MK. 2) 'lägga grund till ett hus'. 

grunda v.2 grundä, grund', ipf. -ädä,-äd, sup. = 
inf., pass. grundäs, imperat. grund 'fundera'. 
Sit u grundä (= fundera) MK. Va grundar du 
pa? JK(U). Sta nå int u grund! MK. Ja har 
hatt så mik ann' i tankar till grund pa JK. Ja 
sitar just int mik läng u grundar pa va ja skall 
skrivä, äutn de kummar i tankar så mik ja kan 
hinnä u skrivä JK. Iblant sitar ja u grundar, 

iblant laupar ja pa gålvä u grundar JK. 
Mang ganrr grundar ja pa, lains ja skall fa 
stön inkåmstar pa hämmänä JK. Ja grundar 
bad upp u ner u häit u däit JK. Ja grundar 
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mästn pa spinn [funderar på att spinna], ja u• 
MK. Ja grundädä ret bad väl u läng, förr n ja 
to i hop me de JK. K. gick u grundäd pa, 
vaim sum skudd ha stul båltn ör vangn'n JK. 
Ja har grund pa ti int nytt de harvlar mair JK. 
Idag har ja läikväl grund så mikä, va lains ja 
skall gärä, um ja skall ådlä någ jård i vintar 
JK. Grund si kring [tänka sig om] MK. Nå, har 
ja glåimt va de var för ård igän, män ja hittar 
dum nuck igän, börr [bara] ja far grund mi 
kring JK. När ja grundar mi um, så har ja 
skriv u talt um bad likt u olikt JK Särsk. förb. 
Um ja grundar ättar, så har vör int hatt någän 
hailar dag fagat i iss viku JK. Sum L. kanhänd 
minns, um än grundar ättar JK. — P.N. lugd, 
att n skudd grund pa de JK. — Ja far .. 
grund upp någ i nat ti tal um i mårgå JK. — 
Gr. äut el. pa  MK. När .. di skudd bid slet-
kalar, var de mang sum nuck matt grund yvar, 
um di hadd så de räckäd till ti ta av, såväl mat 
sum dricksvarår OL. Fyst u främst skall de 
grundäs yvar, vaim sum skall bidäs till går 
kistå [likkista] OL. Jfr ut-grunda. grund-full 
a. grundfullar JK(U), [fundersam]. 

grunda v.3 grundä upp el. till [bli grundare]. 
grundig a. grundur, f. -u, n. -ut, 'fundersam'. Ma-

ja ha jär så grundu (eftertänksam, påhittig, 
intelligent) MK. Stjärtn hängar pa na (hynu) 
u ha gar u säir så grundu äut MK. Nöi salm-
boki, ha jär grundut hopfatti ha MK. Jfr o-
grundig. 

grundning s. pl. grundniygar [fundering]. Mang 
undräningar u mang grundningar OL. Ja har 
för mik grundningar u bekymmar i skalin JK. 

grupp s. grupp, krupp l'?1, pl. gruppar. 1) [sam-
ling av tätt stående plantor, träd e.d.] Där sto 
pa flair ställar sma gruppar ällar riktut sma 
lundar me lauträi av björk u äsk u hässlä u 
OL. I vart kårs skudd sättäs en krupp betår 
ällar a nypå betfråi JK. När n sar i grupp rom 
betfrö] JK. 2) [mindre samling av människor]. 
Da blai ä int så lang rast .. män de var änd 
så mik, att badä kalar u drängar u kvinnfålk 
.. kund fa någlund raidå pa va var u en hadd 
för fålk mässi äi säin gruppar OL. Ner di da 
hadd fat slat si ner allihop, var u en bäi säin 
gruppar, så var de häldar int någ laisamt OL. 
Jfr bet-grupp. -hacka v. pass. grupphackäs, p. 
pf. pl. -hacknä [hacka (betor) så att grupper 
bildas]. Vörr har alltut o betår grupphacknä 
förr n vörr gallrar dum JK. 

grus s.1 (gräs) grus [småstycken]. De fallt n 
stäurar stam n ner pa taldrickän, u han gick i 
grus u smutar JK. Stoln glaid i grus ti kras] 
MK. 

grus s.2 gräus n., bf. -ä. 1) 'sandsten'. Ja har n 
stam, sum ja har hitt i jårdi .. han jär av 

gräus u umkring a än 'aln] haugar JK. Stain-
huggrar där äut (i Sudrä) di hadd bäst raidu 
pa, vicku käulå sum var bäst gräusä äi OL. 2) 
[sönderkrossad sandsten, anv. att smeta på 
"sigd-spånen"]. En ting .. sum gärd mik ti 
sakän, de var va än hadd fat tak äi för gräus; 
var de mik fäint .. da bär [bara] spån'n blai 
blankar ..; de skudd var riktut gråft gräus; de 
skudd var så laust, att ner n gräusäd, så skudd 
n kunn kråm sundar de me knäivän, um de 
da var någ Srnaknåbbar äi OL. MK  Spridda 
drag, s. 9. 3) :[slipstensavfall]. Gräus, de kallar 
vörr sånt, sum jär av sigdstainar; de sum släi-
täs av när n vässar, de kalläs för vässtains-
gräus OL. Jfr sigdspåns- och väss-stensgrus 
samt ör. -flis s. gräusfläis (koll.), [sandstens-
häll]. Där äut i Havdum där nytta di mik 
gräusfläis pa tak MK. -golv s. gräusgålv [golv 
av sandsten]. -korn s. n. pl. bf. gräuskånni 
[partiklarna i "sigdspånsgruset"]. Aikän rek i 
sigdspånen] han jär så där päipur u garur 
där kräupar de sma gräuskånni in imillum u 
haldar si fast bi träiä OL. -påse s. m. bf. 
gräuspwsn [påse med "sigdspånsgrus" il. Di 
skudd if tänk pa ti fa mässi läit gräus äi än 
lapp ällar pusä, sum därav hait gräuspusn OL. 
Nå skall gräuspusn fram MK. -sten s. gräus-
stain JK(U), pl. -ar [sandsten]. Späis .. av 
huggän gräus-stain JK. De jär skillnä pa gräus-
stainar, allt ättar sum gräusä jär fäint el. gråft 
JK(U). -stensibrott s. gräusstainsbrut JK(U), 
[sandstensbrott]. -valv s. pl. gräusvcdvar 'grav-
stenar av sandsten'. 

grusa v. gräusä, pr. -ar, ipf. -äd, sup. gräus', p. 
pf. pl. gräusnä. 1) [smeta "grus" på "sigdspå-
nen"]. När n gräusar, så ga de till pa de väisä: 
fyst så smöra n smör undatill pa spån'n, u så 
smaita n bro' [krossat] gräus där uppa me än 
någlund braidar knäiv, u har n go spån u gutt 
gräus u go sigdar, stim int behövar bröinäs så 
oskaplit täit [ofta], så behöva n int väss' älla 
gräus' mair n en gang um dagän JK. Skall vör 
skärä [meja], da vässar vör, sum jär kalar, u 
gräusar, mäns kvinnfålki lagar mat JK. Mäns 
de andrä vässar, da skall de yvriä lag så, att 
di far gräusä OL. När n da ha fat skilt av me 
gräus' u annä, u så upp u ti sia igän JK. 2) 
[föra grus på en väg]. De skudd bläi för-
skräcklit av, um vör skudd behöv gräus me 
makadam JK. Pa gräusnä, hard vägar JK(U). 
Jfr broa v. —grus-flis s. f. bf. gräusfläisiJK(U) 
[häll, på vilken man krossar "sigdspånsgrus"]. 
-kniv s. m. bf. gräusknäivän [en bordskniv var-
med man smetar "grus" på "sigdspånen"] 
JK(U). 

grusig a. n. gräusut. Bröinä jär så gräusut (kor-
nigt, av grusart) (OL) MK. 
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grusning s. gräusniyg f., bf. -i [att "grusa sigd-
spånen"]. Där skudd vässäs kväldn föräut 
sam' var de me gräusningi pa spån'n OL. 

gruva s. gräuå f., bf. -u, 'eldstaden, spisen' (gam-
mält): sit inn bäi gräuu um dagän JK. Dän 
trid var n läitn äusl stackäl, sum sat haim bäi 
mori jamt u samt bäi gräuu u lägd pa äldn JK. 
En brand kan int brinn äi a gräuå, u am n käl-
ling kan int tret äi a stäuå MK. — gruv-packe 
s. gräupackä m., bf. -än. 1) 'packe att lägga i 
spisen och skjuta fram efter hand som den 
brinner upp'. "Hu så kåm da jaulhaftnän; da 
gick hall ofälskalar .. hin till var handrä u 
hjalpäs hat bjär jaulpackän hällar gräupackän 
hin .. hu gräupackän lag i gräuu med dain 
händn langt häut på gålvä" [citat] JK. 2) [trä-
kubb i spisen att lägga veden på]. Pa andrä 
håll läggäs de in n träipackä för ti lägg dain 
ändn a vidn pa; dän kallädäs för gräupackä 
MK. Jfr mur-packe. 

gruva v. refl. gräu si, ipf. gräuäd (si), [ängslas]. 
Ja gräuäd mi ret yva de MK. 

gruvlig a. gräuliar, -Ii, n. -lit, pl. -/iä. Da ha di 
än gräuli hopar räntå JK. Sumli had gräulit 
mik strämming, umkring hundrä valar, tänkas 
ja JK. De var sånt gräulit lagt vattn, sått hail 
sandä lag tårrt JK. Ha lag gräulit sjauk i smitt-
kåppår JK. De jä gräulit ti säi, va mang otli 
täusn träi de sträikar vart ar tu l slipas [slipers] 
JK. N. kan gräuliä, lustuä u roliä historjår JK. 
De var a gräulit allarm han hållt OL. Ja säir 
att ja ha gräulit misstat mi JK. Ja tyckt, de 
smakt gräulit gutt JK. 

gry s. graut m. o. n., bf. -ä [gry, stoff, ämne, 
gods]. Go graut äi (OL) MK. Dålit el. gutt 
graut äi stam, jan gutgos MK. De jär olycklit 
gutt graut äi de yksi. Stainar [kvarnstenarna] jär 
de ann graut [material] äi nå än förr JK(U). Dän 
sårkän de jär äntliän graut äi u jär n kröilar 
sårk JK. De jär bättar graut i skäivu [på vänd-
plogän], för di har lert härd skäivår där JK. 
De liggar stäur förfärliä vallar (stainvallar) pa 
säidår um kannaln u jär prässäis sam' grau-
tä sum ner i kannaln JK. De jär sån jäklä skill-
nä pa grautä i grastainar u; sumliä jär mästn 
läik sa hard sum stålä 	andrä jär lausarä u 
bra ti bur '[borra] äi JK. Pa sam' täid sum 
klingår kåm i gam så tillvärkäd di n sårts 
tunn blad {sågblad] av sam' graut sum klingår 
JK. Ja kummar i håg än gubbä fran Kauprä 
av gutt graut sum kund sta i släkdöiän mitt 
i smällkald vintan, när äisn lag pa vattnä . 
upp ti knäis i vattnä JK. Jfr stål-gry. — ET 
När kallas "snarstenar" för graut] HG. 

gryffla v. gryfflä, pr. -lar, ipf. -läd [snaågryinta]. 
Gräisn gryfflar MK. Sväini gryfflar (öff) JK. 
När ja var äut' i jåns, da var di (smagräisar) 

bäi kåilu u gryffläd da MK. 
grym a. grymmar. Gaitbuckän 	ruskäd pa 
skam, sått skäggä flackädä u sag grymmar 
äut JK. Jörn (en tjur) .. säir ret grymmar äut 
nå JK. 

grymta v. pr. grymtar JK(U) [om grisars läte]. 
gryn s. gröin m. (o. n.), bf. gröi'n, n. pl. bf. 

gröini OL. 1) [sädeskorn som skalats]. Gröin, 
sum jär mang sårtar av, gäs el. maläs av sed, 
så sum av vaitä, kånn, havrä u räis JK. Iss 
gröin'n har ja kaupt i böin MK. Mäns gröin-
kvännar var i gang, gärd vör gröin pa vaitä, u 
de var nummar ätt JK. I gamblä täidn .. da 
gärd di gröin pa kånn (kånngröin) me de van-
liä tårrmjöilsstainar JK(U). Vör ha ärnä kåir 
ti Löi älla Stang u sikt(ä) u gä gröin JK. U i 
gröinsäckän ättar gröin till kok sletkalsgråitn 
pa OL. Ti fa gröitu ällar kättlän yvar äldn u 
gröini äi 	u så fa de ti kokä OL. 	uttr.] 
smat sum gröin. Päikår bad uss så smat sum 
gröin .. att vörr skudd laidsag dum ör hagar 
JK. kilar u så gar di int ste u tar si n endästä 
bit, um än vill bid dum så smat sum gröin JK. 
2) [småpartildar]. Haldar n pa u bröinar pa 
de väisä, så. bläir de mang sån där smastycicar 
ällar sma gröin sum fallar ör äggi pa sigdn 
OL. Jfr havre-, hel-, korn-, kross-, manna-, 
nitton-, ris- och vetes-gryn. -gärning s. gröin-
gärning tgryntillverkning]. Gröinkvännar hadd 
fullt sjau ti hinn me all gröingärning JK(U). 
-korn s. gröinkånn n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. 1) 
'ett gryn'. Ja har int a gröinkånn 	ti kok 
grå'it pa JK. De gröinkånni sum ja har, räckar 
int till a gröinvälling än gang JK. Di .. malar 
helgröin'n sundar, sått gröinkånni bläir min-
dar JK. Ta upp de gröinkånnä! 2) Gröinkånn, 
-ä = kånn sum skall gäräs gröin av. De var 
stort vackat kånn, sått de däugar ti gröinkånn. 
Gröinkå' nnä skall slas pa maggsäin fö(r) si 
självt JK. -kvarn s. gröinkvänn f., pl. -ar JK 
[kvarnar, som man kunde göra gryn i]. Gröin-
kvänn, de finns int i Lau, äutn vör matt ti 
Stang u gär gröin MK. Förr n gröinlcvännar 
kåm i gang, så gärdäs de kånngröin haim pa 
vädakvännar .. Sin när gröinkvännar kåm i 
gang, så gärdäs de helgröin el. kråssgröin JK. 
Kråssgröin 	sum tillvärktäs pa apartuä {sär- 
skilda] gröinkvännar, för de mäst pa vattn-
kvännar JK(U). -kvarnisten s. pl. gröinkvänn-
stainar JK(U) [kvarnstenar, som göra gryn (i 
vattenkvarn)]. -såll s. gräinsåll [såll varmed 
man sållade sådor från gryn] JK(U). -säck s. 
m. bf. gröinsäckän [säck, • vari gryn förvaras]. 
U i gröinsäckän ättar gröin ti kok sletkalgråitn 
pa OL. -välling s. gröinvälling JK f. 

gryning s. gröining [daggryning]. De jär gröi-
ning av dagän JK(U). Jfr dagning s. 
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grynna v. grynnä, grynn', pr. -ar, ipf. -ädä, sup. 
inf. 1) [nå botten (med en båt); landa]. Ner 

bat kummar så naug in, att n tar buttn, de 
kalläs för grynnä. Ner n kummar siglänäs at 
landä, så haltar de: vör sigläd, till dass att batn 
grynnädä, to buttn OL. Um vör jär i batn u 
grynnar n MK. Ti grynn me batn pa n aur-
kant, de kan int var falit MK. Iblant ner di 
kåm i land me balar full av strämming u de 
var lagt vattn, da grynnäd di me batar iblant 

hundrä änar [alnar] fran backän OL. När 
kåm i land, u batn g,rynnäd i vikän JK(U). 

Så stäiga n ör batn i vattnä u grynnar batn el. 
drägar han i land JK. Di kund ha vänt me ti 
ta sjägjä ner, till däss att batn hadd grynnä 
MK. Grynn' baten, ro in sått [n] star u int 
flautar äut, men int' dräg' langt upp. Ska vör 
grynn' jär? MK. — Di fick läikväl hald si fast 
bäi batn, så att i fick grynn in han, så langt i 
kund fa JK. 2) 'grundas upp]. Att ä kåm ti 
grynn till mair u mak me sandrävlar JK. 

gryppja v., se gröpa v.2. 
gryt s., se gry s. 
gryta s. gröitå f., bf. -u, pl. -år. I bryggarhäusä 
där har vör a stäur inmäuri gröitå MK. Läil 
gröitu [lilla grytan]; stor gröitu "stora grytan i 
brygghuset] MK. Gröitu el. kokgröitu hängäd 
sum täidäst i späisn pa n späisvind el. gröit-
vind JK. Bäi K. pa a ställä hadd gubbar slat 
si ihop u kokt a hail stor smäckandä gröitå 
full a fläsk u sat därumkring u jetäd u duppäd, 
så att .. JK. Mäns harn kokt i gröitu, så fick 
än tak äi a styck brö u så till dupp i gröitu 
JK. Ja har nå vart inn' u fat i gröitu till uss 
[lagt i grytan] MK. När de brinnar undar 
gröitu ällar i sotn, när n tar tia av äldn, bläir 
de stårm JK. Gröitu blåar ällar gröitu gär 
säupu blå (modar rängn) JK. Sma gröitår har 
u åirå; sås um ban, när di far håir ård, sum di 
int bör håirä JK. Jfr fisk-, gröt-, järn-, kok-, 
koppar-, kött-, mjölk-, spis-, strand-, tjär-, tre-
spann-, tuspann- o. vatten-gryta. — gryt-ben s. 
gröitbain 'ben på. en gryta]. -botten s. gröit-
buttn m., bf. -buttnän. De jär hul pa gröitbutt-
nän MK. -brädd s. gröitbriidd "övre kanten på 
en gryta]. De jär styck' ör gröitbräddn MK. 
-grepp s. gröitgri.p n., 'grythandtag'. -kaka s. 
gröitkakå JK(U) 'vetebröd, som tillfälligt gräd-
dades i en gryta på spisen]. -krok s. gröit-
kråuk [krokar som man träder in i grytans 
öron för att lyfta grytan]. -skava s. f. pl. gröit-
skavår [skovor]. -sked s. gröitskaid f., bf. -i 
'sked, varmed man rör i grytan]. Han drog än 
[slog till honom] i ryggän me gröitskaidi MK. 
-skedsiskaft s. gröitskaidskaft n., bf. -ä. -vind 
s. gröitvind [svängbar anordning i den öppna 
spisen för upphängning av grytor]. -öra s. 

gröitåirä n., pl. -å, bf. -u 'öra på gryta]. Nai, 
nå slost u av dain gröitåirä! OL. Gär' gröit-
åirå, sätta händerna i sidan och se morsk ut 
MK. 

grå a. graar, grar, gra., f. gra., n. grat, bf. o. 
pl. gra.. 1) l[grå (om färg)]. Graar stäut, gra 
ko, gra naut sum int jär gutt um nå JK. Far 
var grar [gråhårig?] han u• MK. Än stäurar 
graar rovfäugäl JK. Da sto de.. än läitn graar 
(ällar grar) sårk straks bäi stuckän JK. Att ä 
var såsum än läitn gra gubb, sum kåm ner 
iginum kustain'n JK. De gra ulli u dän gra 
lydn "lödjen] JK. Aikbark färgad di grat me 
JK. I dag har de blitt mul u grat i luftn JK. 
Han gynt fa gra hår i hud yva de JK. Sumbli 
lamb jär väitä u sumbli svartä u sumbliä gra 
JK. De var fullt sum gra katt 'talesätt] JK. De 
stor gra skämmingar (ållånbårrlarvar) OL. 2) 
"gramse, förargad]. Han kan bläi grar (otulu) 
pa mi yvar de JK. De jär int äutn, ick ja jär 
läit grar ällar förargän pa prästn u påst Lått' 
u hall bråtn där JK. Jfr gul-, is-, ljus-, mörk-, 
röd- och själv-grå. -bagge s. gra•baggä m., pl. 
-ar. 1) 'lus, löss'. Han jär hall fullar av grabag-
gar JK. 2) (skällsord) 'om en sårk el. kal s. 
jär grakledar'. -bottnad a. n. grabuttnä. Töigä 
[tyget] jär grabuttnä JK. -bruna. grabräun JK 
[om en fågel]. -fågel s. graläugäl m. (o. koll.), 
pl. grafäuglcrr 'gråsparv, = "tjocknäbb"]. Där 
di har halmtak ällar fodatak, sum de alltut jär 
gutt um grafäuglar (tjåcknäbbar) JK. Slar gra-
fäuglar si pa de, så. jetar di upp u pickar ör 
allt fråi [ur hampa] JK. -fågellreder s. gra.-
fäugälraidar [sparvbo]. -fågelunge s. pl. gra•-
fäugäluygar - •‘- [sparvungar]. -grälig a. 
pl. gra•grequä [gråaktig, grådaskig]. Gragreluä 
kledar, när man tvättat kläder, och de inte bli 
riktigt vita MK. Velingar 	[bergänder] Di 
jär gragreluä me väit fjädar i vängar JK. -grön 
a. n. gragröint. Gaitbarkträibark u gaitbark-
träilau fårgäd di gragröint me JK. -gul a. f. 
o. pl. gra•gäul [om fåglar], -gås s. gragcrs f., 
pl. -gäss, bf. -gässnar. Gragäss jär de fullt av 
jär n kårtar täid pa haustn i oktobar, u n kår-
tar täid pa ladingar. De jär täu sårtar av dum. 
Dän stöist sårtn jär int langt ifran så stäur sum 
tamgäss. Dän minst sårtn jär läit mair mörk-
gra u haitar skällgäss JK. Gragässnar jär allt 
kumnä, sått de bläir snart haust u vintar 
JK(U). Kununar gragässnar i mass, bläir de 
vackar ladi JK. -byssjig a. graysur JK, pl. 
gra•y•suä "gråaktig]. Graysur ti färgän [om 
kungsfågeln, "tumling-liten"] JK. -kall a. n. 
grakallt JK; OL = när de blasar kallt, när de 
jär ra luft el. lenvädar u mulä JK(U). Fraus-
kallt jär ä intä män grakallt el. blakallt i ställä, 
för att ä int jär solskäin äutn mulä JK. -skal- 
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lad (-skallen) a. graskallä, gra'skalln, -skall', 
f. -i, pl. graskallä JK(U) [grå i huvudet, grå-
hårig]. Han jär allt graskallä; han jär gamblar 

far MK. Han hadd blitt hail graskall unda 
täidn JK. Han jär graskalln, ha jär graskalli 
MK. -skalle s. m. bf. gra•skallä m., bf. -n [grå-
hårig människa]. Di kalla prästn fö graskalln 
JK. -skiug (-skävig?) a. n. gra'skäiut, pl. gra.- 
skäiuä 	[gråskymlig, gråaktig]. Hand- 
dokar, di jär int någ väitä, äutn di jär så gra-
skäiuä MK. -skymblig a. gra'skymblur, n. -ut. 
De kan frågäs: Va hadd n för russ da? — 
Dain russ, de var rytt, män dann de var så där 
graskymblut OL. Dän han jär graskymblur 
OL. -skäggad a. graskäggar. De var n gammäl, 
langar graskäggar kal JK. -spjällig a. gra•spjäl-
dur [gråspräcklig, -fläckig]. Spjäldur älla gra-
spjäldur älla graspräklur (om en orm; med 
fläckar här o. där) MK. -spräcklig a. gra.-
sprä•klur, f. -/u, pl. -liiä. Hall graspräklu i 
fjädri JK. Graspräkluä årmar MK. -spättig a. 
graspättur, f. -u Honu jär graspättu tom krick-
and] MK. -sten s. grastain m. (o. koll.), pl. 
-ar. Så matt ja sätt mi pa än grastain JK. De 
jär gutt um grastain jär at iss hållä JK. Vör 
träfft pa täu stäur grastain i dag JK. Har n 
gutt um sma grastain, så kan n begangnä de i 
ställ för tigälråir 	täckdiken] JK. Han lägd 
sjöräusår langsat strandi där i grastainar i 
Lausväiki JK. Kvinnfålki har gnällt pa uss 
att vör skudd ta u lägg stäigar me sma grastain 
JK. K.J:s drängän 	jälpäd mi spräng gra- 
stain jär äut i akan JK. När n sätta si pa n 
grastain, så bläir n täu gangar gladar, fyst när 

sätta si u så när n stäigar upp JK. Sån där 
oskapliä stäur grastain, sum liggar så där ain-
sumnä sumlistans gar sån där sängnar um, 
att de var sån där jättar, sum hadd kast dum 
ättar körkår JK. Än bräukar sägä pa skämt 
um än stäurar grastain, att för var gang han 
far känn färsk bröilukt, så snor n si JK(U). 
Laksrar daim har nå K. stäukä rakt i grund 

grastain JK. -stensibacke s. gra•stainsback'. 
0 gardn . . sum jär börr [bara] n grastains-
back sum L. vait JK. -stenslbotten s. gra-
stainsbuttn [sjöbotten, som är gråsten på] 
JK(U). -stenslrör s. gra•stainsredr (gråstensrö-
se]. U sumlistans n hail hopän grastain u gra-
stainsråir sunt star imillum gamblä gränsar, 
män sum nå. kummar mitt äut i ens nöi skiftä 
JK. Jårdbräukrar vågar knaft röir .. a gra-
stainsråir [på gr. av fornminneslagen] JK. 
-stensitun s. gra•stainstäun [gråstensgärdes-
gård]. Där sum jär gutt um grastain, så läggäs 
di (täunar) av grastain antingän dubblä ällar u 
så änklä. Dubblä grastainstäunar lägga n täu 

täu grastain ijamt si .. de stöist ner imot 

jårdi . . u de sma höigst uppä JK. A. u ja har 
lägt grastainstäun i dag till middagän JK. 
-stensivast s. gra'stainsvast f., bf. -i, pl. -ar 
[rad av hopkastade stenar]. Jär i Lau u flair 
stans finns de lang rak grastainsvastar, sum 
granngivlit söins, att grastainar jär däitförd av 
fålk .. De tydds, sum um de jär nerfallnä 
staintäunar i gränslinjår, sum har vart i fornä 
täidar JK. Nå än par träi dagar skall vör arbet 
me a grastainsvast äut i Kluckabjänn, sum vör 
skall lägg staintäun av JK. -svart a. gra'svart 
[om färgen på en fågel]. -trast s. gra'trast. 1) 
[taltrast] JK. 2) 'björktrast' MK. -ull s. f. bf. 
graulli OL. De gamblä kvinnfelci di räcknäd 
äut att graulli skudd lyftäs {lyktas] ti jaul 
(kardäs u spinnäs) OL. Jär graulli för jaus el. 
mörk, så blandäs de svart el. väit ull el. lyd 
[lödje] i dän JK. -vadmal s. gra•vammäl n., bf. 
-vamlä [grått vadmal]. Fa ganä färdut haim till 
gravamlä, sum nuck ännu för de mästä väväs 
haimä JK. -vadmalsibyxor s. pl. gravammäls-
byksår JK. Pa vintan .. så nyttan för de mäst 
gravammälsbyksår JK. För umkring fämti ar 
sinä så nyttädäs gravammälsbyksår bad till 
sundäsbyksår u körkbyksår JK. -vadmalsgarn 
gravammälsgan JK n. [garn att väva gråvad-
mal av]. När da allt gravammälsgan, bad upp-
ränningi u äisleti u stickganä, jär i årningspun-
nä .. så skall de tvättäs JK. -vadmalsiull s. 
gra•vammälsull f., bf. -i. Kardninglcvinnfålki 
. . gynnar krasp' me kardår u gär sålkar [ull-
rullar] ti gravammäl. De haitar gravammäls-
ull. De jär int sägt, att ulli jär självgra .. Da 
tas de svart älla gra u väit ull u blandäs älla 
kardäs ihop, sått de far dän färg de skall ha 
JK. Gravammälsulli skudd var kardi u spinni 
till jaul JK. -vadmalsiväv s. m. bf. gravam-
mälsvävän. Undan de att gravammälsvävän ar-
betäs me JK. 

gråll s. m. bf. grålin [benämning på grå häst]. 
grålla s. f. bf. greillu [benämning på grått sto]. 
grållig a. gredlur, -uar, f. -u, pl. -uä (gråaktig; 
gråfläckig (om häst)]. Grållur jär för jaust ti 
var skymbluä MK. Di (Halsrä Jalcås) fick än 
grålluar kalv .. graar u väitar, spättuar MK. 

gråna v.1 granä [bli grå]. De granar till (näml. 
i luften) MK. 

gråna v.2 gru•nä, pr. -ar, ipf. -äd [dåna, skrälla]. 
Han slo i backän, sått ä börr grunäd äi än. 
Han kan hokst, sått ä grunar langt ner äi än 
MK. — grån-lass s. gru•nlass n. [stort, tungt 
lass]. De ha just int vart någ väg ti kärt någ 
grunlass JK. -måltid s. gru•nmåltäid JK [kraf-
tig måltid]. -storm s. grwnstårm m. [kraftig 
storm]. Ja de var n riktur grunstårm, sum 
yvagick all andrä stårmar, sum har vart i vin-
tar JK. -ur s. gru•näur {kraftigt yrväder]. Nå 
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har ä häft ner så förskräcklit mik snåi i flair 
dagar. . män någän riktu grunäur ällar storäur 
har ä ännu int vart i vintar JK. 

gråt s. grat in. Jfr hor-gråt. 
gråta v. gralä, grtre, pr. -ar, ipf. gre-t, gräit, 

grtetäd, sup. gratä JK, p. pr. gra•tnäs. Så hadd 
ölbytt slat av u var bårtå (det hade begapats 
som flöte på rak) u han had blitt så laisn, att 
n hadd tat ti gratä yvar byttä JK. Um någät 
klokt mänsk fick säi de, så kåm di till bad grat 
u le OL. Da to (h)a ti gratä [började gråta] 
JK. Gartrå gratar ätta Bänt [se Gertrud] JK. 
Staingylpän han sat u gräit tur ramsa] JK. 
När bani fick håir de, da gärd di släik läipå u 
så gret di MK. Vör var så laisnä att vör mästn 
gräit — sär de gamblä JK. Han var laisn u 
gratäd yvar na JK. Ha jär så raudaug sum a 
har gratä JK. Me gratnäs tarår MK. Jfr små-
och stor-gråta. — gråt-färdig a. gratfärdur. 
Han var int langt fran gratfårdur MK. -gång 
s. grcrtgayg m., bf. -gtojän [tillstånd, då man är 
nära att brista i gråt]. Päikår blai 	laisnä u 
var i gratgang JK. Fäi-Jakå han var riktut äi 
gratgangän yvar foclrä i möiri MK. De var 
mästn så, att di var i gratgang MK. -ögad s. 
grataugar JK; grataugar, -augä JK(U) [som 
har tårar i ögonen]. Nå skudd n [han] int grat 
längar u säi grataugar äut JK. 

gråtning s. f. bf. gra*tniggi [gråt, gråtande]. 
Män de gratningi (när ngn drunknat), va de 
skudd varä MK. 

grädda v. grädd', ipf. gräddädäs JK(U), p. pf. f. 
(av)gräddi JK; OL. [I förb.] grädd av [skum-
ma grädden av mjölk]. Grädd av än bunk skyr 
JK. Så gräddädäs ha [mjölken] av me a apartu 
storlag skaid JK(U). Avgräddi mjölk JK; OL. 

grädde s. gräddä, grädd' m., bf. gräddn. Kvinn-
fålki di hälld grädd i kännu u så skudd kännä, 
män di fick ing smör, äutn gräddn han bär 
gynt ust si OL. Gräddn jär förgärdar, för han 
gar int ihop ti sinbir när di kännar JK(U). 
Traugt ti fa gräddn ti ga ihop ti smör, när di 
kännädä JK. Riktuä kaffikällingar 	flyttar 
int gräddä ti kaffiä JK. -bytta s. f. pl. grädd-
byttår [bytta vari grädde förvarades]. -kruka 
s. f. bf. greiddkräuku [stor lerkruka, vari gräd-
de förvarades]. 01 måffar var så galn ättar 
grädd, så att kvinnfålki matt gåim grädd-
kräuku JK. -sked s. f. bf. gräddskaidi [stor 
träsked, varmed man skummade grädden av 
mjölk] JK(U). -smirska s. gräddsmiskå f. 
[brödskiva med tjock grädde på i st. f. 
smör]. -smörbröd s. gräddsmörbr0 I= föreg.]. 
-snäcka s. gräddsnäckå f., pl.-år [gräddsnipa]. 
-spillkum s. m. bf. gräddspillkummän. Lägg a 
silvaskaid i gräddspillkummän JK. -tagen p. a. 
f. gräddtagi, bf. -tccgnä [skummad (mjölk)]. 

De gräddtagnä mjölki drickar kalvar u gräisar 
u vör me' JK. 

gräl s. gräl n., bf. -ä. Gräl u tretår um fiskaräi 
u fiskvattn flöir fiskän förä u förstöirar fisk- 
lycku JK(U). De blai tretår u gräl u kanhänd 
slagsmål av JK. De har vart gräl för jam'n, 
när di har skutt böitä; di radar va si halv 
byggningän MK. Di kåm i .ain kåirå u i gräl 
allihop JK. De jär de 322 metar sum jär gräl 
um JK. Jfr snökastnings-gräl. 

gräla v.1 grä•lä, gräl', pr. -ar, ipf. -äd, pass. 
ipf. gräldäs JK(U). Er kund tret u gräl bra, 
när Är vågäd [höll "våg"], maint mor pa JK. 
Gräl u ekä [tjata] um haggi (i bollspel) MK. 
Fräui kår' n ti gräl mot päiku MK. Han u laks-
fiskrar, sum ja har set i täidningar grälar imot 
si JK. Gubbar gräläd iblant, för de att D. be-
röimd säin bani för mikä JK. Gräläd undar 
täidn, sått rispår sto um de, sum än bräukar 
sägä JK(U). Jfr små-gräla. — gräl-aktig a. 
grälaktur [grälsjuk]. 

gräla v.2 grelä, gre•I', pr. -ar [mulna]. Nå jär 
de ti gynnä grelä MK. De gynnar grel u gro 
pa all håll (i vädret) MK. Särsk. förb. De gre-
lar si till äi austn MK. Grelä till, mulna, dra 
ihop sig till mulet MK. 

grälig a. gre•lur, greluar, n. -ut, pl. -uä JK(U), 
'om himlen, inte mulen o. inte klar; om vat-
ten': sjobuttnän s. int jär ret klar äutn me 
gras pa. [Om boskaps färg] greluä me sma 
fläckar u prickar lissum i vartannä i häudi 
JK(U). Jfr grå-grälig. 

gräma v. grä•mä, gräm', pr. -ar, ipf. grämdä, 
grämd', grä•md', grii•mäd, sup. grämt. 1) 
[opers., vålla (någon) sorg el. harm]. De grä-
mar en ti märg u bain, när n håirar, ä har vart 
så mik grannar skog pa landä, sum nå jär fö-
stöirdar JK. När nå de andrä . . sätt si ti säup 
u spel igän, da grämäd de än [honom], att n 
int kund fa var me OL. 2) [refl.] 'beklaga, 
jämra sig'. Han gynt gräm si, att de värkäd i 
jänn'n u hudä JK. Vör har ännu hatt sild igän 
häitntills sin i haustäs, män nå gynnar kvinn-
fålki gräm si, att ä snart jär släut JK. Säist 
grämd ja mi um tårkä, män nå har bladä vänd 
si, så att nå kummar ja ti gräm mi um vetå 
[väta] i ställä JK. De ha just int vart någ 
snåikastning ti grämt si yvar JK. Fålki gräma 
si allihop, att de aldri vill bläi någ rängn JK. 
Fålki grämar si um pärår någ var stans, att 
di jär sma u att di far läitä [litet] JK. Va jäl-
par de, att ja sitar jär u gräma mi u kauma 
mi yvar äutgiftar JK. Far grämar si um någ 
smakrämpår iblant JK. H.H. grämd si um att 
n hadd mik ti gärä JK. Håfti [höften] sum ja 
grämäd mi um i haustäs . . har gat yvar för 
mi igän JK. Ja kan int minnäs, att ha har 
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grämt si um någän sjaukdom JK. 
grämig a. grä'mur [gnällig]. J. han jär aldri så 
sjaudur u grämur MK. 

grämsel s. grämsl, grii•ms1 	f., bf. -i [klagan, 
jämmer]. Vör har int hårt någ grämsl av o 
källingar förr n i dag (om brist på mjöl) JK. 
Grämsl um tårkä JK. De vanliä grämsli i blant 
allmänhaiti JK. Var de int a grämsl där i böin 
[Visby], sum um arm u bain var av dum, um 
präisä pa all matvarå' r? JK. Nå har ingän täid, 
äutn de jär börr [bara] grämsl um, att int täidn 
räckar till JK. Sam' grämsli jär de i flair sok-
nar jär umkring (att barnen gå oordentligt i 
skolan) JK. 

gränd s. pl. grändar. De luktar mik fäularä i 
stassgatår u grändar JK. 

gräne s. gränä, grti•n' m., n. (o. koll.). 1) [be-
stånd av gran]. Vackar ungar skog. . av täll' 
u gränä JK. Skog, de kan n planterä. Män ja 
tror de, att de aldri gar jär pa Gåttland, at-
minstn int täll' älla gränä JK. Vör. . fälld 
ner någlä hundrä styckän trät grän' u tallä, 
äi a skogsstyckä JK. 2) [granvirke]. Vör nyttar 
grän' ti trodar JK. Jär de rispretar gränä u 
int insaigt, så. bläir ä läik så starkt u bra tro-
dar me klau [klyva] u• JK. Någän gang ännu 
kan de träff till, att n klauar trodar u int sa-
gar, när n har letkluä u rispret gränä JK. I går 
var ja i skogän ättar a lass grän' ällar a lass 
runt-trodar JK. De jär snoän u ainsöiltar [tju-
rig] grän' u• JK. Pärkar [lysstickorna] skall int 
var grän' i [inte]; de smatrar för gal de; de 
skall var fyrä [furu] MK. Flaar, sum bindäs 
pa patjan'n [på-telnen] (pa flundränät) jär av 
gränä MK. Holt "ihåligt] gränä ällar hol 
gränstuckar . . gås starbäurar av JK. Räiar 
[takbjälkarna] jär av gränä u jär attn änar 
langä JK. Gränä jär täu sårtar av: väitgränä 

raugränä JK. 3) [granris]. U så skall di 
(ungmansdrängar) svar för ti lind kransn, sum 
skall var kring fastäuduri; han skall var av 
gränä JK. Så skall n i skogän u fa haim läit 
grän' till stråi me da, ner n skall ga till körku 
me läikä OL. U så. jä de alltut någän, sum star 

pickar gränä "hackar granris], sum ska till 
ti stråi fö läikä JK. Har skaffafar älla -dräng- 
än täid, så. bräukar di pick gränä JK. Vör 
bräukar iblant ha pickän "hackad] gröinar 
gränä fl stråi dassä me JK. Jfr röd- och vit- 
gräne. -siputta s. gränäsputtå f. lett granbarr]. 

gräns s. gräns m., bf. -n, pl. -ar, -år. Fogdn 
tyckt, att dän gamblä gränsn kund var bra, 
män de opponeräd Hallutn si imot . . u yrkäd 
att di int vidd ha längar än till Närs sokäns 
yttarstä skiftäs- ällar sokängräns [i fråga om 
vägunderhåll] OL. Mot Alskbo-gränsn . JK. 
Ja, u så har ja fat n hag, sum haitar Svart- 

dalar, sum liggar . . bäi gränsn bäi Löi u 
Gardä JK. Sumli tror, att de (stainvastar) har 
vart gränsar u täunar imillum aigår JK. Igår 

i neträs u i dag ha de stårm äutn ho u gräns 
JK. Jfr ploglags-, skiftes-, snökastnings-, soc-
ken- och väg-gräns. -dike s. gränsdäik' n. Så 
har ja tat ihop me a stor grastainsvast, sum a 
stort gränsdäik skall ga äi JK. -linja s. f. bf. 
gränslinju. Vör skudd va så go u kast till de 
nöi gränslinju millum När u Lau lom snö- 
kastning] JK. De nöi gränslinju gar ner yvar 
storängi JK. -lös a. n. gränslaust. Undar täidn 
kåm ä ti stört ner me hagäl så gränslaust igän 

tornä [åska], sum um själv päukän var låss 
JK. Gränslaust me vattn u snål u syrå, sått ä 
var frågän um ti raid si bad för fålk u kräk 
JK. -ägare S. pl. gränsaigrar. I går var all 
gränsaigrar ifran Kauprä mot Mullvalls upp 
pa haidi u meld [mätte] upp täun'n JK. 

gränsa v. pr. gränsar, ipf. -äd. 1) [bilda gräns 
mot] A styck skog sum gränsar mot Kauprä 
Gyllauän JK. Lairhagän jär n hag, sum grän- 
sar mot möiri ner at Fäi sag JK. Um all de 
andrä lauboar, sum gränsäd me säin skogar 
äutför Kauprä, to dail i täun'n mot Mull-
valls. . JK. Um n stäurar akar, sum jär mang 
aigrar till, gränsar imot baitäs- ällar hagmark, 
så har var u en sin täunbit till undarhaldä 
MK. Soknar, sum gränsar mot strandi JK(U). 
2) 'grassera'. Sjaukdomen gränsar förskräckht 
jär i Lau. De jär int läng sen den sjaukdomen 
gränsäd jär (OL)MK. 

gräs s. gras n., bf. -ä. 1) "gräs i allm.; 
växande hö]. De var jetlit [ätligt] gras MK. 
De jär starrut [starraktigt] gras MK. Snatt 
gras = kårt u dålit MK. Sån där vais- 
ällar evjäbuttn, sum vaksäd sån där kårtaktut 
gras, sum var a [av] de flat slet grasä (om sjö- 
botten] JK. Sumbli (sigdar) . . löidar bröin' 
så bra, män fallar styckar ör för badä spån'n 
[liestickan] u för grasä, där sum jär någ gråft 
gras, så sum hundlök-käppar ällar sävpinnår 

mair sånt, sum jär hart u sträift OL. Ja har 
int set så mik gras jär pa o gardn någät ar, sin 
ja kåm häit . . sum ä nå allt jär i ar . . Sam 
så jär ä ner pa ängsbackar har int vart så mik 
gras ällar håi, när vör har slat, nå pa mang 
ar JK. Da föräut söintäs de knaft n gröinar 
nackä; nå jär de gröint u langt gras all stans 

hallbaitar ti kräki JK. A. u ja hadd bait 
middag me russi jär äut pa vägbrinkar, sum 
allt jär langt gras, sått n kan sia u russi ta full 
mun u jet si mätt pa a par tärnar JK. Luk 
gras [rycka av el. upp gräs med händerna] 
JK. I skogsoknar, där jä bad gras u gröid' pa 
vägän langt förr n i skoglaus soknar . . pa 
ladingar JK. Jär int sandjårdi gali me gras u 
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väitrot, så plöga n na me vändplog um haustn 
JK. I laudäs, da var grasä hailt bräunt av tår-
kän, män nå ätta(r) rängnä nå gynnar de allt 
gröinä MK. När grasä far sta för längä pa 
rainar, så bläir de akastandä JK. Grasä jär 
kårt u naudut, de säir så kärt u naudut äut. 
De jär int trivlit, de jär någ sum fattäs OL. 
Di har gat n storar stäig iginum grasä OL. 
Gam' Halsrä Gustä, han sägdä: Vör slo, män 
grasä sto MK. Sia grasä bättar av i äutästä 
havdn (till vänstar i slagä) JK. 	talesätt]. 
Di . . förtjänar pänningar sum gras OL. De 
vaksar int gras pa allfarnä vägar. Säs t. ex. 
um  a horaktu päikå, sum int bläir me ban JK. 
2) 'stjälk, blomblad, långa smala'; [blast]. Sam 
gras u sam ros (stjälkblad = gras) MK. Di 
(pärår) har stat gröin' i grasä u vaks' änd' ti 
däss nå isa' kyldnetnar lcåm. Da fraust grasä 
av, ällar retarä da to kyldi grasä JK. Jfr bä-
var-, död-, grod-, jordpär-, järn-, järnrot-, 
köttbrust-, led-, list-, midsommars-, nål-, o-, 
penning-, portlak-, pär-, pärr-, raj-, ringorm-, 
släk(e)-, snärj-, svin- och syr-gräs. -and s. 
gra•sand, Anas boschas (A. platyrhyncha). 
-botten s. gra•sbuttn m., bf. grasbuttnän OL. 
1) [sjöbotten, där det växer gräs]. När n kastar 
snarår, da jär n int mik anglägän ättar gras-
buttn OL. Sumblistans där jär ä da sånnar 
grasbuttn, där jär sånt langt gras, sum star änd 
upp i mair n halv vattnä OL. 2) [grässvål]. 
Kvinnfålki hadd int för rolit ti ga där u räk 
häldar, för. . själv grasbuttnän ällar gröinjårdi 
hadd dän ställningän, att räivu gick så. traugt, 
ner a gick i buttnän OL. -dag s. gra'sda•g m., 
bf. -än, pl. -ar Ide av "säd-dagarna", då man 
ej skall så, ty då blir det mycket ogräs i sä-
den]. Dän 24:dä [augusti], Bartmässå el. Bartl-
meus, sad' int de g,amblä förr, u han kalldäs 
för g,rasdag, u rygän, sum sadäs pa dän dagän, 
hadd int någ trivnä, u de blai int någ ann' än 
gras JK. Sumliä seddagar kalld de gamblä för 
grasdagar, u da lättäd di bläi u sa pa de dagar 
JK. Bartmässdagän jä dän 24 aggusti da i sed-
dagar u jä en a de dagar, sum haitar grasda-
gar JK. -fri a. grasfräi JK [fri från (o)gräs]. 
Jär sedi bra tårr i halmän u grasfräi u lang-
vaksi . . så. läggäs de täu famnar pa vart band 
JK. De var grasfräi murrättjård JK. -frö s. 
gra•sfråi. Känn, havrä, ärtar u linsar, ja, u 
grasfråi har vör sat [sålt] pa lairjårdar JK. 
-grön a. pl. grasgröinä. Sedakrar star ännu 
grasgröinä u vaksar ännu läitä JK. All akafält, 
sum jär besad me haustsed . . di star så. innalit 
grasgröinä JK. -lök s. grässIO•k, graslök m. 
Allium schoenoprasum [odlad]. Grässlökän 
klippäs smat u nyttäs i dupp el. sås ti färskar 
fisk u ti kruppkakå u i kruppbåddar JK. Gras- 

lök hackäs fäint fäint, u de har di hatt i krupp-
häudar [fyllda torskhuvuden] u när di har lägt 
in näbbsträmming MK. -nacke s. grasnackä, 
gra•snack' m. [grässtånd]. De var frågän um . . 
att russkrakår kund årk så mik. . sått di kund 
fa ladissedä i jårdi, förrn de sprank upp nå' gän 
gröinar grasnackä, sått di kund kumm äut u 
gnagä JK. Rygän u vaitn har knaft gynt rökt 
si ällar vaks någ ännu, u så finns de knaft nå-
gän gröinar grasnack ti fa säi, så att de bråk 
mik sainarä . . i ar JK. -näm a. gra•sne•mar, 
f. -ne•rn, n. -ne•mt [(åkerjord) där det gärna 
växer ogräs]. Um jårdi jär grasnem ällar gra-
su, da gär vändplogän bättar arbet n spissplo-
gän JK. -ring s. gra•sriyg m., pl. -ar. Sån där 
gröin grasringar [älvringar] . . de jär int bra 
ti sit ällar ligg inn i daim, för där jär de sma 
undar jårdi, u da bläir n sjaukar, um n de gär 
JK. -rot s. gra•sråut f., bf. -i. Slo än för mik 
naug jårdi, så haitäd de, att n bränd upp gras-
roti JK(U). Ängsmark, sum jär så där tjåck 
grasrot OL. -skalle s. m. bf. gräss-skalin 
[en sena i hoven], än tan i hoskeri. Suckän = 
hårtofs, vari sitter grässkalln MK. -stinn a. pl. 
gras-stinnä JK [om djur som ätit mycket 
gräs]. När di var bäukuä u gras-stinnä [om 
får] JK. -strå s. grasstrad (OL)MK n., pl. bf. 
-i. Muldknå' bbar sum jårdmackar . . skjautar 
upp langs grasstradi OL. -stånd s. pl. gras-
stand. Pa sedstandi u sumli gras-stand jä de u 
lid ällar lidar [leder] JK. -tofse graståpsä 
m. {grästofs] ss. äut i möiri. -torv s. gra's-
tårv m. [grästorvor, som t. ex. lägges på 
gravar] JK. -tåg s. grastug JK [tåg av 
kokosfibrer]. Raipä [fastsättningsrepet] jär a 
någlund tjåckt tug (a hamptug el. grastug) 
. . JK. Nå fö täidn kaupäs de ti sank av 
grastug, sam sårtn sum de nyttäs ti Idedsläinår 
JK. -tågsivraktög s. grastugsraktaugar JK [se 
vrak-tög]. G. jär bättar än hampraktaugar JK. 
-vallslåker s. gra•svallsa•kcrr. Än gammäl gras-
vallsakar vaksäd yvar allt mair u mair. . av 
graun [ljung] JK. -växt s. pl. gras-väkstar. 
Fodaväkstar ällar grasväkstar JK. -änka s. 
gra•säykd f. 1) Grasänkå kalläs a gift källing, 
sum int bor ihop me kaln JK(U). Lis' sum 
grasänkå bod i byggningän JK. 2) [i "runda 
änkleken": den som får springa runt flera 
gånger utan att hinna ta plats i ringen] JK. 

gran a. f. grasu, n. -ut, pl. -uä. 1) [beväxt 
med gräs]. I ladi jär lairu otjänli ti plög me 
spissplog u, för de att a jä fö vat, u drå'iga n 
längar, da vaksar a ihop u bläir grasu u hall-
gali JK. De var n duktur haugdrektar plog; 
han gar i vick tårvu, grasu jård sum hälst, 
han JK. Di jär tvungnä ti sätt mäulkårgar pa 
stäutar, när di skall plög de grasuä jårdi; 
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annars jär de omöiglit ti kunn hanter dum OL. 
Sandjårdar, sum jär mair grasuä . . JK. 2) 
{bemängd med gräs (om säd)]. Sedskupar 
[-kärvar] sum jär gröin u grasuä OL. Jär de 
grasut,, så far n sätt de i köislingar tom korn] 
JK. Um ha jär grasu ällar gröin i halmän (om 
säd] JK. Jfr gräs-näm a. 

gräva v. gravä, grav', 	, pr. -ar, ipf. 
gråuv, graväd, gravd', grii•väd, sup. grav', 
gräft, pass. pr. graväs; p. pf. gra•vän, f. 
.(a•v)gra•vi, n. (av)gravä; .grav si; pl. (äut)-
gra•vnä. I. intr. 1) [gräva i jorden med verk- 
tyg.] Så frågd ja da, um di vidd ta imot u 
gravä u planterä i träigardslandä JK. Där i 
träigardn var V. u arbetäd u graväd JK. Ja 
har vart a slag äut i möiri i dag u gravä JK. 
När vör da fyst har grav u plög u . . JK. I 
Lausmöir, där skudd gynnäs arbetäs u graväs 
i summor JK. Äi än träigard, där de jär grav 
si [grävt] JK. H. maint pa, att um ä var grav 
si kring träii runt umkring, så had di ingu nöjd 
JK. 2) {gräva sig ner, göra spår (om vagnar)]. 
Nä de gynna bläi hulut (pa vägar), da sär vör, 
att ä gynna gravä, u da sä vör, att ä jä lortväg, 
för de siar iginum u jä hulut u gravar så o- 
täckt JK. De (gräusä) jär för fäint u haldar int 
ti kåir pa, äutn när dain stäur lassä kummar 
ättar dannä, när di (vägy-) jär vat u sumpuä . 
så gravar de u gar iginum JK. De var äut- 
märktar go väg. . för de had fraus läit pa nati 
u had ännu int slat iginum så mang stans ällar 
grav' ällar var hulut sum värst JK. 3) [böka, 
rota]. Gräisar grov u båikäd bäi all gatdäikar 
MK. Så far ja grav u lait i boki, för ha räckar 
till OL. E. har sit u grav äi a par böikar OL. 
tr. Täu styckän kalar har ja laig i möiri ti grav 
däikar. Di gravar för visst . . u har säks ör 
famn'n JK. I mandäs så var ja äut i Lausmöir 
u graväd (ällar gräväd) däikä JK. Däiki sum 
graväs. . graväs dubbält så .braid i dagän JK. 
Förr så gravdäs de knaft någät däikä JK. 
Fåisnä däikar. . tar bårt mair jård än gravnä 
JK. De bläir bra, börr [bara] de bläir grav si 
däikar fyst JK. Så skall n (kluckam) bidäs till 
gravä (gräv gravi i årning) OL. Nä du gravar 
gravi . . JK. Me n fastlänning, sum gravd ka- 
nal i Aiksmöir JK. Pa Kauprä partn . hadd 
di kålgard ner äi a ängä . . me n gravän brunn, 
för ti . . vattnä kåln JK. Bröiår {"bryoma"] 
jär gravnä störr u mindar JK(U). Ja, u så 
gravd di da a hul iginum gröinjårdi JK. I fall 
de skall planteräs någ köks-sakar, så skall 
jårdi graväs, u de mäns ladismym [vårfukten] 
sitar äi JK. — Särsk. förb. Vattnä, sum skall 
graväs av där tom utdikning] JK. I dag har 
ja grav a cläikäsrain av JK. Raini jär avgravi; 
däik jär avgravä; vattnä jär avgravä JK. — 

gröda 

Gräv hårt jårdi JK. L. hadd n brunn, sum int 
var stainläggdar, u da grov (älla gravd) di 
sandn hårt undar gröinjårdi i kantn pa 
brunn'n JK. — När n brautar stumblar, så 
skall di graväs kring fyst JK(U). Um fredagän 
kård vör i Gard, sum ja had ropt in a aik, u 
så gravd vör kring dän u speld kull dän . . 
för ha skudd graväs kull, för ha skall var till 
kvännaksl JK. — När klingsagar kåm i 
gang . da graväd n kull gränar u nyttäd rot-
baini . . u buln ti täisl OL. Da to di u så grov 
talln kull. . u när di grov upp stumbln, så sat 
torskäiln äut i själväst rotändn JK. Vör gravar 
träii kull, sått vör far stumblar me JK. — Sta-
kettäunar, sum graväs täunstuckar ner. . täun-
stuckar. . av aikä, sum än gravar ner så langt 
ifran si, sum slanår jär langä JK. Sin gick ja 
UPP pa häusi i håiä, grov rai ner där u sivd 
gutt JK. Så to di u grov ner myssu äi hyrn 
{askan] JK. Nå jär täun'n nergravän där, så 
att n int jär höigar än vägän JK. Vör har kårt 
fodabetår haim ner ifran äng i dag. . sum har 
ligg nergravnä där JK. — Buss-träsk, sum di 
graväd till i haustäs JK. — Spark upp el. grav 
upp a kryddsäng JK. Da har ja tänkt ti grav 
upp de däikä mot bolagä JK. Äi någän hag 
ällar ängä, sum di grov upp någå rännå ti fa 
vattnä ör däiki äi någän akar JK. Nå skall de 
sättäs u sas i all de där sängar u kvarteri, sum 
jär u bläir uppgravnä där JK. Dän täun'n kan 
vör int gutt fa töinä, förrn vägdäiki bläir i år-
ning u uppgravnä JK. — De träiskoar di jär 
tillhuggnä, di bär [bara] skall graväs ör OL. 
När packar jär örgravnä JK. — Nå star de int 
någ vattn i punsar i möiri, för nå jär a äutgravi 
[utdikad] JK. Förr i täidn, förrn möirar blai 
äutgravnä, så var de faslit gutt um fisk i dum 
JK. 

grävare s. se dikes- och kanal-grävare. 
grävning s. gra•vnigg f., bf. -i. De gravningi, 
dän kallar de gamblä för sparkä [grävning av 
trädgårdsland] MK. Svår u gall gravning, för 
de var stumblar u röitar JK. Ja ådlar väl där 
(i Lausmöir) u laigar u betalar pänningar äut 
för gravningi JK. Jfr brunns-, dikes-, kanal-
och myr-grävning. 

gröda s. gröidä, gröid' m., bf. gröidn gen. 
gröidns, pl. -ar JK. De blai bra me gröidä, bad 
me sed u fodar JK. Där jä bad gras u gröid pa 
vägän langt förr n i skoglaus soknar JK. Vör 
har int kunt gat n gang pa lairjårdar u fat bärg 
någ gröidä JK. All gröid jär undar tak så ner 
sum pa rotfruktar JK. Di flaugar yvar täunar 
u förstöirar gröidn [om får] JK. Gröidn har 
kumm ti set betöidlit dåli äut, u de kan int ann 
begäräs, släik kyld u n släikar gaist [torr blåst] 
JK. För gröidns räkning. . ha de int vart tjän- 
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Ii vädalaik JK. När gröidn blai moän pa ak-
rar.  . . JK. De bläir bra gröidar ätta n [humle-
lucern] JK. Sånnar olycklir tårkä sum för-
stöird när pa all gröidä . . så att fodrä int blai 
någän ting av u kånnä u vaitn de samä, u 
rygän blai u dålir pa all haug tårr jårdar JK. 
Män än duktu vintar för gröidn, de jär dän, 
um de bläir duktut kallt, förrn de bläir snåi 
JK. Gröidn sag bra äut, för . ladissedä hadd 
kumm bra upp, ja för de kåm någlä rängn-
skvättar ättar vör hadd sat JK. Vör har int 
fat någ gröid förstöirdar a(v) vetu i haust 
läikväl JK. Tänk um vör hadd hatt rängn äi 
n sånnar värmä, de hadd vart n gröid sått ä 
hadd sväig [sviktat] all ting JK. Gröidn jär 
äutmärkt vackar, hälst vaitn u kånnä u havan 
JK. Gröid fick vör faslit läit i ar av all slag, 
int någ ti sälä, aindäst pärår jär int så dåliä 
JK. Vörr har hatt hindar me rängnvädrä i 
någlä dagar nå n täid me ti fa bärg gröidn JK. 
— gröd-smula s. pl. gröid-smulår JK(U) [ringa 
gröda]. Vörr skudd bärg de gröidsmulår, sum 
int tårkän hadd tat JK(U). -väder .s. gröidvä. - 
dar [väder som är bra för grödan]. Äutmärkt 
gröidvädar ällar va tycks? JK. -väderlek s. 
gröid-vällaik 	föreg.]. I ansäiändä pa gröid- 
vällaikän, så har vör fat någlä rängnskäur, 
sum har gatt gutt för gröidn JK. -väg s. gröid-
väg [väg i åkrar att köra hem gröda på]. 
-ägare s. m. bf. gröidaigan JK. Skadä, sum för 
de mäst gröidaigan fick läidä JK. 

grön s. graun m., bf. graun'n, 'ljung' (Calluna 
vulgaris). Graun'n jär raudar, män de finns 
väitar graun u MK. Graun'n gJångäs träi 
gangar um arä MK. Pa raudsand, när all skog 
bläir avhuggän där-, da tar graun'n läiv av 
plantår. Ja de beväisäs bäst såsum upp pa 
Gyllauän, där sum jä tunnt me skog, gar 
graun'n upp ti grains [till skrevet] u finns aldri 
a endästä ung plantå; män därimot sum de 
star tet me skog någlund, jä int någ graun alls 
JK. Gubbän Jakå gynnar bläi gammäl u 
snubblur i skogän, där i graun'n u stumblar 
JK. Så sum sätt äld i graun, så. fort gar de 
{ryktet], för de jär int ont um -Skvaldakällingar 
jär äutä JK. -backe s. graunbackä JK m., bf. 
-än, pl. -ar [ljungbacke]. Så . . sättäd vört uss 
allihop pa n graunbackä i Krokstädts hagän 
JK. De söintäs aldri vaskän äld älla(r) råik äi 
dän graunbackän i jåns, - män nå brinnar de u 
råikar igän JK. -buske s. pl. graunbuskar 
{bUskartad ljung]; -drag s. graundrag JK(U). 
[binas honungSsaMling, då ljungen blommar]. 
-ton,  s. grauntårv [torv med ljungrötter]. Vör 
skudd kåir.  . . grauntårv haim ti stråi sväini u 
kräki me u bland i göisli JK. 

grön a. granar, f. gröin, n. gröint, best. gröinä, 

gröin', pl. gröinä, gröin', komp. -arä. 1) tom 
grön färg i allm.]. Spöi gröin' galln Igallan] 
JK. Fräui skudd vit [veta] av mor, lains di 
skudd färg gröint papper JK. 2) tom grön färg 
hos frisk växtlighet]. Sum L. vait, så bor vör 
pa n haugar, tårrar backä u har alltut hatt n 
gröinar, tårrar storgard JK. Ja, de söins knaft 
någän gröinar nack' pa jårdi ännu JK. Jårdi 
gynnar bläi gröin JK. När de da blai så langt 
framlid pa ladingar, sått ä blai läit gröint pa 
vägbrinkar JK. Kånn, de jär väl [rikligt] pa 
jårdi, aindäst att tårkän har knäppt ä pa säin 
ställar, u de har sprung gröint upp fran röitnar 
JK. Kånnä u havan har kumm upp u gynnar 
bläi gröint, de sum jär täilit s2å  [sått] JK. Ja 
har förlor hail nedäst dailn av äng jär halm 
bäi uss, sum jär sandjård u gröint hail sumrar 
JK. Björknar u träii jär gröinä JK. Ner n slar 
si ner i de gröinä OL. Um di häldar.  . . glaid 
äut Da landä u jälpäd fälld räkä i säin gröin, 
trivliä ängar OL. (De jär) mik gröinarä u 
vackrarä nå än misså'mmastäid JK. 3) [frisk, 
saftig]. Haldar de si vatvädar.  . . u han (kåln) 
bläir snodar sum täidäst, så haldar n si gröi-
nar JK. Gröinar gränä {granris] JK. Gräisar 
jetar u• klövar.  . . u di jetar de äutmärkt, häist 
um de jär färskt u gröint JK. Kummar • de 
rängn pa de mäns de jär gröint el.. straks ätta 
de jär slagä, gär ingänting JK. Nå star di (pä-
rår) gröin u froduä någ varstans JK. Har de 
sket pa de tårr träiä, va skall ske pa de gröinä? 
JK. 4) [ännu grön, omogen]. De jär n gröinar 
dåst häit u däit, sum int jä riktut tårrar (om 
höet i ett braidä) MK. Hundlökän u lauän 
däugar gröinar [att färga med] JK. Sedroti jär 
ännu för de mäst gröin u har ännu vaks' pa 
säin ställar häitntills JK. Än stor dail var 
gröinä, när vörr skärd dum [om ärter] JK. 5) 
tom fågelungar: nykläckt]. Gröin gasungar u 
gröin sed, de jär int någ ti ret si ättar MK. Ti 
gläd si at gröint kånn, de jär de sam sum gläd 
si at gröin gasungar MK. 6) (bildi.) ti uttr.] 
gär si gröin [göra sig till, visa sig duktig el. 
beskäftig]. En gärd si gröinar u lät bläi ti ga 
me håvu, u tänkt, att n därme skudd slipp 
ifran de ratt bli kyrkvärd], män de gick int de 
häldar JK. Jfr blek-, gräs-, gul-, och salt-grön. 
-dostig a. n. gröindåstut {insprängt med gröna 
grästappar]. De jär läit gröindåstut (höet) MK. 
-foder s. gröinfodar JK n., bf. -fåudrä [grönt 
gräs, säd m. m., som slås av grönt och 
ges åt kreaturen utan att först torkas]. 
Foda(r)vickar . . slas av gröint, um de skall 
var ti gröinfodar JK. Håiä ällar gröinfodrä 
hadd vör pa sätt u väis fat in undar tak. 
-grå a. n. gröingrat lom växtfärgning]. -göling 
S. pl. grO•ngOlivgar, gröingylingar JK [ung 
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spoling]. Någ gröingylingar, sårkar u bråtä där 
i böin [Visby] pa statsjon'n JK. -jord s. gröin-
jård f., bf. -i [grön mark, gräsvall, grässvål]. 
Ja kård pa gröinjård hail vägän fran Sunn-
körk hagän JK. I går var vör i skogän ättar a 
par lass vid me kälkar . . de to iginum pa 
knåbblar sumlistans, män där sum vägän va 
sletar, gick de alldeläs bra u så pa gröinjårdi 
JK. Gröinjårdi ha vart frusi hail vintan JK. 
Jårdi jär så blaut u uppgivi, sått kräki trampar 
tvärs iginum gröinjårdi JK. L. hadd n brunn, 
sum int var stainlägdar u da grov di sandn 
bårt undar gröinjårdi i kantn pa brunn'n än 
bit in undar gröinjårdi JK. Um de finns agns 
i akrar, så haldar di (snäglar) si där, varum int 
har di sitt tillhald äi däiki, sum finns gröin-
jård JK. I opiögnä lairjårdar hadd int myrn 
gat ner a kvarter n gang u i gröinjårdi någlä 
tum börrä JK. Däuk si {dukat] jär de pa gröin-
jårdi, u fålki slar si ner runtumkring JK. I 
fredäs gick ja u vändäd Ivändplöjde] hall dag-
än i gröinjård ällar nöi jård JK. Di räiväd el. 
rissäd gröinjårdi sundar me spissplog JK. Pa 
de väisä gick de till ti fa akajård av gröinjård 
JK(U). -kant s. m. bf. gröinkantn [grön väg-
kant]. Um jaulä bär [bara] gar i gröinkantn, 
så (behöver man inte frukta, att det går i di-
ket) MK. -laga a. gröinlagä ftämligen grön]. 
Iblant så bjära n ihop strängar straks u sätta 

[havren] i sma köislingar, um än jär gröin-
lagä JK. -siska s. gröinsiskå f., bf. -u, pl. -år 
JK fCarduelis spinusl. -skiug (-skävig?) a. n. 
gröinskäiut fgrönskymlig]. -svål s. gröinsva.d, 
-svärd m., bf. -sva•dn, 'gräsmattan el. gräsro-
ten'. Jårdi gynnar gröinä, sått nå jär gröin-
svadn saigar ti vänd tvändplöja] äi; gröin-
svadn jär måiräst, när jårdi bläir upptåji um 
ladingar JK. Nä jårdi bläir vat, da baitäs de 
int längar, för da trampar kräki upp gröin-
svadn ti ängarna] JK. Sån där grunn äusl jård, 
sum int var gröinsvad pa knaft JK. Än {man] 
hackäd tunnar tårv av gröinsvadn JK. Han 
jär pin ti sia naug [nära] jå, han tar raint 
gröinsvärdn upp me jå OL. -vall s. gröinvall 
[gräsvall]. Nå säir de ret gröint u vackat äut 
där pa backar . . , sått ja tror att de bläir 
gröinvall, när nå. int kräki far jet av grasä u 
tramp upp jårdi JK. 

gröna v. gröinä, pr. -ar, sup. = inf. 'börja bli 
grön, grönska]. Pa ladingän, när jårdi. . gyn-
nar gröinä JK. De gynnar nå gröinä ner i hag-
än MK. Sedakrar gynnar gröinä JK. 0 vaitn 
[vårt vete] gynnar nå gröinä MK. Um de int 
var så kallt um netnar, så tror ja, att de had 
nuck vart ti gröinä u vaksä JK. Um de ha 
gröinä någ um dagän, de ha fraus av um net-
nar JK. I laudäs da var grasä hailt bräunt av 

tårkän, män nå gynnar de allt gröinä MK. Iss 
snåiän gärd intill' pa. jårdi. . u jårdi gröinar 
mik fortarä ätta de än ätta rängn, bön [bara] 
de bläir blöit [blitt] ättar JK. 

gröne s. se ung-gröne. 
grönska s. gröinskå f. Ättar allt rängn, sum vör 
har hatt, så gynnar nå allting pa iss haug bac-
kar fall' u förlor säin vackrä gröinskå JK. 

gröpa v.1 gry•pä, pr. -ar, imperat. gryp. 1) 'ur-
holka'. Gryp' bredar [med gröphyvel göra vat- 
tenränder i takbräder]. Nå skall bredi grypäs 
MK. Grypä i träi (när di haggar dålit) MK. — 
Ta u gryp ör a par träisko till mi! JK. 2) 
[gräva (sig) ner] Gryp' ner i halv bröjä = 
skära tjocka skivor MK. De grypar ner (pa 
snåi me slidä) MK. — gröp-hyvel s. gry•phy--
väl m., me täu hallruntä jan, sum gär runtä 
fur, till gryp takbredar me MK. [Se ill.] 

gröpa v.2 (gryppja) v. gry•pä, gryp', sup. 
gry•p(ä), p. pf. f. grrpi, n. grrp si, 'göra grö- 
pe, havre- el. komgröpe, grovt malen säd' JK. 
Grypä = göra gryn MK. Grypä gröin MK. 
Särsk. förb. Gryp iginum sedi = mala groft 
MK. De har ja bön [bara] gryp(ä) iginum. 
Sedi jär så grå' vmali, sått ha jär börr grypi 
iginum. De jär så gråft, sått de jär börr gryp 
si [gröpt] iginum JK. 

gröt s. gråit m., bf. -n. I kväld, da far Ar kok 
gråit ti aftmat OL. U så koktäs de gråit pa 
kånngröin . . ällar väitar gråit u rygmjölsgråit 
ällar svartar gråit JK. Skudd di ha gråitn goar, 
så skudd n kok langsamt OL. Klucku jä allt 
hall näi, u ja ha hit stort vart inn längar än n 
hall täimä u så fat säup gråitn äi mi JK. När 

kåm halm pa laudäskväldar ifran strand u 
fick a skvackå grå' it äi si, sum jär dän vanliä 
retn ti aftmat pa laudäskväldar JK. Så lägd di 
gråit imot [mot en böld] JK. Så jär de för de 
go gråitars skuld, sum ja gar pa sletkalgildar 
JK(U). [Särsk. bildl. uttr.] Dän trid dagän, 
sum u var hälgdag . . gärd ja n go gråit, sum 
än bräukar sägä, ti sit u skrivä [brydde mig ej 
om att . .] JK. Di gav de än go gråit ti åffrä 
ti prästn mair JK. Jfr gnäs-, havre-, honungs-, 
jordpär-, jul-, jämnårs-, kom-, komgryns-, lin-
frö-, risgryns-, råg-, rågmjöls-, rödbom-, slätt-
karl- o. trettondedags-gröt. -doppe s. gråit-
duppä JK(U) n. [mjölk, dricka el. dyl., som 
ätes till gröt]. Än dail tyckar bättar um säur 
mjölk till gråitduppä JK(U). -fat s. gråjtfat 
(OL)MK n., pl. bf. -fa•ti. Nä de bläir rängn, 
när n ha sletating . u när n ska ha mat älla 
middag, så kan de rängnä i grå' itfati, så att de 
star blankt me rängnvattn uppa gråitn JK. 
-gryta s. f. bf. gråitgröitu [gryta vari gröt ko-
kas]. Di hadd a väldu stor gråitgröitå, sum 
hängäd i späisn OL. U så gråitgröitu pa, u så 
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ti kok väitar gråit, sum vör bräukar fa um 
laudäskväldar JK. Gråitgröitu star i späisn u 
påttlar me jaulgråitn äi JK. -kokning s. f. bf. 
gråitkåukniggi. Gråitkokningi pa äksäisn har 
ja visst . . talt um förr JK. -lapp s. m. bf. 
grå itlappän tomslag med varm gröt mot en 
böld el. dyl.]. Ha fick int så väl imot gråit-
lappän . . da blai de så tåpp gal' (ti värkä), att 
de var såsum sätt knäiv iginum lidn JK. -liv s. 
gråitläiv [stor mage av grötätande]. Di sum had 
lust, kund riktut fa sätt gråitläiv i årning OL. 
När all hadd fat jet si mätt pa gråit u all hadd 
fat gråitläiv, sått de spännäd pa läivskinnä . . 
JK(U). -moff s. pl. gråitmåffar {tjock person]. 
De stäur fait gråitmåffar, skåningar, di haldar 
pa u släuk Gåttland äi si me snart JK. -sked 
s. f. bf. gråitskaidi [grötslev]. -skjuts s. pl. 
gråit fussar [skjutsar varpå man körde gröt 
m. m. från hemmet till slåttergillet i änget]. 
När vör . . kåm så där halvvägs pa de slagä, 
da gynt allt gråitsjussar kummä, u iblant hej-
däs de för dum, u iblant hurrdäs de för dum 
OL. -stinn a. gråitstinnar [stinn av grötätande]. 
Ja kåm nå just fran borä u säup jamnars-
gråitn, sått ja sitar gråitstinnar u ofromar nå 
bäi borä u skrivar JK. -vila s. gråitväilå JK f. 
[kort vila ovanpå maten]. Nå far ja gär gråit-
väilå a stund JK. 

gröta v gråitä, gråit', pr. -ar, ipf. -äd(ä). 1) 'tala 
oredigt', MK, 'skorra'. Skåningar di kan änt-
liän gråitä JK. Dän han däugar int säg r äuM 
ti gråitä; de jär oskaplit va han gråitar OL. 2) 
[röra ihop]. Ja had gråit ihop badä stöili [sti-
len] u de yvriä, sum ja hadd skriv um JK. De 
gråitar ihop alltihop (om ngt s. man ej kan se 
redigt ss. i en bok, äv. i tal: han gr — r ihop 
alltihop) (OL)MK. 

guano s. guanu, getua•nu n., bf. guccnuä, gåucc-
nuä [ett gödningsämne]. I ansäiändä pa göid-
ningsämnar så har guanu kumm i bräuk mik 
jär äutat nå me JK. I torstäs var ja i Aitlaim 
ättar a lass guanu JK. Rygroti jär vackar, hälst 
de sum jär göid me guanu JK. Ti kaup guanu 
bläir vör snart äutfattiä me allihop JK. Göid-
ningi slar fail, u skördar bläir dåliä; failä Eg-
gar kanhänd int bäi guanuä, äutn . . att vör 
int föstar uss pa va de skall för n sårt ti jård-
mun'n JK. 

gubbe s. gubbä, gubb', m., bf. -än, pl. -ar. 1) 
[gammal man]. De ha ingän döt i iss arstalä 
jä i Lau malm än gubb bäi Andasä JK. Ja 
minns gubbän grant JK. Män så var de n gubb 
i Väskindä, sum visst allting u kund bot all-
ting JK. Så skudd gubbän L. däit u gär kistå 
OL. De gamblä gubbar inbilläd si, att. . JK. 
Gubbän Jakå I[JK själv] gynnar bläi ganunäl 
JK. Gubbän far bi Kauprä [JK:s far] JK. 

Kauprä Gubbän Far {d:o] JK. Farsgubbän 
kård ättar gubbän Gumbaldn [den gamle bon-
den å Gumbalde] JK. 2) [gift karl — mots. 
"dräng"]. När n blai giftar, så fick än halt för 
de mäst ungfar el. gubbä JK(U). När ja blai 
giftar u gubbä, så speld ja pärk, föstas JK(U). 
U gubbar (gift kalar), u drängar sumt me% 
sat u drack u spelt kärt dag u dyngn JK. Så 
var de a par fiskräkällingar. . sum fylgäd me 
säin gubbar äut pa sjöän a nat JK. Där slo di 
alltut pa täu håll, gubbar bäi si u drängar bi 
si i oläik ängar [vid "slätt-ating"] OL. Allt-
nuck draivs de pa slaningi, för drängar vidd 
int förlor pa gubbar OL. 3) (bildl.) a) {bild, 
illustration]. All gubbar i jaultäidningar JK. 
All gubbar pa bänklukår ti kyrkan] far nuck 
sta kvar ännu n täid av JK. Um ja vill skriv 
gubbar för na, de tyckar a jä bättar än bok-
stavar JK. b) Gubbän i mån'n [se måne] 
JK(U). c) [knep]. Män dän gubbän gick int 
för dum! [det knepet lyckades ej för dem] JK. 
d) A sårts spel, sum haitar spel gubbän, sum 
så mang kan fa va me sum hälst . . u dän sum 
fölorar ällar far hald säist kårtä bläir gubbän 
JK. Jfr bond-, fars-, fisk-, fiskare-, grannlags-, 
jord-, kaul-, läs-, myr-, nämnd-, prost-, präst-, 
riksdags-, slättkarl-, snö-, socken-, spannmåls-, 
stor-, sup-, såg-, tigg-, tomte-, torsk-, troll-, ur-
och vitpenning-gubbe. — gubb-dans s. m. bf. 
gubbdansn ten dans på bröllop, se N. Lithberg 
i Fataburen 1911, s. 162 ff., jfr Fredin, Got-
landstoner, nr 271]. När gublxiansn kåm i 
gang, da var de så, att i skudd räiv ner allting. 
Andasä mårbrår han raiv himln [brudpällen] 
ner u slo i räiar [takbjälkarna] u skräiäd, så de 
var avholit MK. -fett s. gubbfätt JK(U), [fet-
ma hos äldre män]. -folk s. n. pl. bf. gubbfålki 
[de gamla föräldrarna] JK(U). -puke s. m. bf. 
gubbpäukän [gubbfan]. Da to han bölgstangi 
. . gubbpäukän, u ti blas me smidbölgän . . 
sått kul u askå råikäd kring mi JK. -skiffing 
s. m. bf. gubbskiftiyän [gubbrackarn]. Gubb-
skiftingän had släppt hästn MK. -skock s. m. 
bf. gubbskåckän [samling av gubbar]. -skägg 
s. gubbskägg n. (Artemisia abrotanum). De jär 
kryddväkst MK. De jär träiga(r)sväkst MK. 
-stake s. gubbstakä, stak' m., bf. -än, pl. 
-ar {stake med en ruska i övre ändan, som 
vid "sättning" nära land sättes ned i sjö-
bottnen för att utmärka nätens läge]. När 
n sättar nät ret naug 'nära] landä, så 
sätta n ner n sån där gubbstakä, där n gyn-
nar sättä JK. Ain rajå . . fick vör straks, för 
daim hadd vörr gubbstak pa, el. gubbstakän 
hadd int blas kull JK. -stöt s. m. bf. gubbståitn 
{gubbstrutt] JK(U). -svin s. n. pl. gubbsväin 
[skällsord]. De arm källingar di fick nuck all- 
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tut vit', att di var till, da di skudd jälp säin 
gubbsväin me till bläi rainä OL. 

gubbrack s. gubbrack m., bf. -än [quebracho, 
ett färgämne som användes vid färgning av nät 
o. fiskegarn]. I ställ för bark kaupäs de n sårts 
färg me de kånstuä namnä "gubbrack" JK. 
Um du tart a kilo gubbrack u a kilo sodar, så 
bläir de go ganlit av. Gubbrack u sodaläut, 
sum gubbrackän kokäs äi bläir bräunar färg 
JK. 

gud s. gud, giu.d, gu (obeton.), ä. dat. gu•di m., 
bf. gudn, ä. gen. gussäns, gussns. 1) [Gud, 
skaparen, Herren]. Att n gir Gud skuldi för 
sakar u ting, såsum när ä bläir för mik rängn 
JK. Gud fader gratar yvar mänskår. JK. Gud 
matt väl änd kumm me någ rängn snart nå 
vätjä, sägd a källing i jåns JK. Vör far håppäs, 
att vör snart far någ (rängn) igän, för sam 
gudn livar ännu JK. Män n hygga si bäi de, 
"att sam gudn sum vetar, tårkar igän" JK. Da 
singa n en jaulsalm atminstn . . u tackar Gud 
för, att n ha fat uppliv dän täidn igän JK. Gud 
har stor makt, sum de gamblä sär JK. — II 
stående uttr. o. ordspråk]: Gud vait allt, sum 
kvinnfålki skall ha JK. Int far vör såckar.  . . 

int kaffi u int säirap . . u int bomullsgan, u 
gu vait allt JK. Tråskning u vidkåirning u 
slaktning u gud vait allt JK. Gu visst, um vörr 
nåksäns kåm pa ret igän JK. Så. väid gud vill 

kärru haldar JK. Gud jär dagräikar, de sum 
ja int hinnar me i dag, hinnar ja i mårgå JK. 
2) fi vissa fasta uttr.]: gudi. Haustn me rängn 

stårm har allt Gudi Mag fat instig JK. 
Lairjårdi . . um ha far rängn, när ha behövar, 
sum Gud i klagä ;[!] sälln sker JK. 3) gen. 
gutts, guss [i förb. av mera fast natur]. Ha var 
da Guss ban u n heli ängäl JK. Så skudd ä go 
magä u go krupp till ti förtär all guss ga-
vår, sum än blai bjaudn JK. Ga i guss 
häus el. i körkå JK. I dag har ingän av 
uss vart i guss häus, äutn vör har vart 
lat u vart haimä JK. Att ä gick sum a 
nafs för uss ti kumm yvar, äutn guss jälp, 
sum än bräukar sägä JK. Jårdbräukä, de rai-
dar si me guss jälp JK. Ja, tack tack u guts 
laun för alltihop, ja kan aldri någ ann sägä 
MK. Vör ha int fat gärt a Guss lånå mair n 
vart pa snåikastning JK. Me Guss makt så 
tror ja nuck, att de (ondä) ska fa väikä OL. 
Därför att han nämd Guss namn, så däugd de 
'trollet] int gär n någä JK. De gar nuck yvar 
för di i guss namn nå, tänkar ja, maint ha pa 
JK. A bit bröiguss namn, sär de gamblä JK. 
Sårkar di börr ropar: bröi guss nam, bröi guss 
nam. JK. De gamblä välsingnä bröigussnamnä 
[brödet] JK. P. . . skudd äut i soknar där u 
värk me guss ård blant haidningar där äut i 

i nådrä JK. Ha var int bekväm ti Gussräikä, 
för a var för tjåck u fait u kund int föidäs pa 
nöjt JK. Int jär ja räddar för tom [åska], för 
de jär Guts vällaik, män bycklit jär de de MK. 
De var trull el. spök där. . u ha (fräui) grämd 
si Guss-jämmalit iblant för uss JK. U beklagd 
si guss jämmalit JK. 4) bf. gen. gussns. Ättar 
mitt tyckä så launar de si aldri a gussns grand 
för n bond . . ti bräuk strandi JK. Däugar int 
. . gär a gussns grand ällar lånå JK. 5) fi till-
talsform o. som interjektion]. Gud fadar, lätt 
uss int liv undar släik täidar! Jälp gud! MK. 
6) [i uttr. för tacksamhet (även ironiskt)]. Nå 
skall Gud ha tack, sum än bräukar sägä, nå 
jär de rakt gal där JK. Gusskillå, guskillå, Gud 
ske lov JK. Guskillå för hälsu, u att n årkar 
arbetä JK. Guskillå vör läidar int brist pa nå-
gän ting JK. Gu skillå för de da! MK. Ja har 
vart ginumvatar mang gangar i haust, män gu 
skillå, far ja sägä, ja har ännu int blitt sjaukar 
JK. Läi A. jär änd rask u kröil guskillå  JK. 7) 
fi önskesatser o. d.l. Nai Gud bivar uss! JK. 
Gu nåd uss! JK. De var äurböiar när pa undar 
hall täidn; män gu nad uss, um de had vart 
makän till i dag JK. Gu tröst uss, um ä kum-
mar ti stårmä, u de haldar si kallt JK. Att int 
batn bjärar mair, sum gunås nå för täidn int 
händar täit "ofta] JK. Gu giv att ä matt sia 
in! JK. Gu giv de matt bläi av än gang da! JK. 
Guggä de aldri matt bläi av! JK. 8) eder o. 
bedyranden]. Jaggu mänt fick ja en till båig 
bäi [gå med på] ti söi a par kängår till na JK. 
Jaggu sann var n ick där MK. Jfr snål-gud 
och helig-guds-son. -aktig a. se o-gudaktig. 
-dotter gu-dotar (föråldr.) JK(U). -far s. guffar 
(föråldr.) JK(U), "manlig fadder]. -fruktig a. 
gudfruktur (OL)MK, pl. gu•dfruktuä. Vör ha 
nå jaul, män vör har int fat täid till vart mik 
gudfruktuä OL. -moder s. gummor, gumor 
JK(U) 	-son s. gu-sun (föråldr.) JK 
(U). -sltjänst s. gusstjä•nst f., bf. -i. Gusstjänsti 
var avskild [avslutad] i körku JK(U). Sum L. 
vait, så haldäs gusstjänsti i skolu JK. 

gudlig a. f. gu•dli, pl. 	De andrä gam' böik- 
nar, sum jä "gudli" läsning äi, sär de gamblä, 
. . tyckar ha bra um JK. Pa natvardsdagän . . 
da sat di haimä u läst säin natvardsböinar u 
natvardssalmar. . u sag gudliä äut JK. 

gul a. gäular, f. gäul, n. gäult, f. best. (självst.) 
(de) gäulå, pl. gäulä, gäul'. 1) [av gul färg]. 
Stainmusä [stenmossa] . . gav gäular färg MK. 
De sängi ha ska måläs gäul OL. Gäul augå 
har n [om en katt] MK. Da gynt de bläi än 
läitn gäular prick i arbetsknåbbän [valken] 
JK. När soli skäinar pa dum, så sär di gäul 
u grann äut JK(U) lom moln]. Gäul bönnår 
[bruna bönor] JK. Gäult sum mackmjäl MK. 
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2) [om djurs färg: smutsigt gulvit (särsk. om  
hästar), isabellfärgad]. De russä de jär gäult; 
män um de jär n stäut ällar a ko, sum har sån-
nar färg, så sås gänn aldri, att di jär gäul, äutn 
di jär jausraud ällar blaikraud i färgän OL. 
Svartu har nuck vart ti hygar um de gäulå 
(män) MK. Gäuln, gula hästen. I dag jär X. 
äut u kåirar me gäuln JK. 3) [gulnad (om 
säd), vissnad (om löv)]. Björknar jär gäul u 
sumli naknä JK. Vaitn jär allt hail gäular pa 
grunn jårdar u kummar hit i aks JK. Kånnä 
jär gäult u förstöirt av kyld u tårkä JK. Betår 
har u kyldi tat, sått di säir gäul u otrivliä äut 
JK. Jfr grå-, hyssj- o. ljus-gul. -aktig a. f. 
gäulaktu, pl. -uä. A fäin hinnå, sum säir gäul-
aktu äut [se ull-åka s.] JK. [Fågel] me gäulak-
tuä bain JK. Stor gäulaktuä sköiar [skyar] JK. 
-bark s. gäulbark m., bf. -än (Rhamnus fran-
gula). -barken a. gäulbarkän, pl. -nä JK 
tall: som har gul, fin bark]. Av knaggfräi(ä) 
gäulbarknä fän tallar hugga n ti batvidstuckar 
JK. -barklträd s. gäulbarkträi n., bf. -ä, pl. bf. 
-i (Rhamnus frangula). Ja har för mi, att de 
jär sam sårtn sum gaitbarkträi JK. -bent a. 
gäulbaintar JK(U), [av oviss bet.; anv. i sam-
band med vissa riter o. förbud]. Än far int säg 
någä, när n kummar in äi a räum där de fin-
näs a nöiföit ban, förr'n har rusk i äldsbrandar 
i späisn, för annas så bläir n gäulbaintar JK 
(U). -blek a. gäulblaikar. Han var gäulblaikar 
sum läik JK. -brun s. gäulbräunar. Trolmusä 

aläun gav gäulbräunar färg MK. -brånan- 
des p.a. gäulbrunnäs 	[brandgul (om 
moln)]. De gynnar dusk si till. u star så vat-
stackut u sån gäulbrunnäs stackar i austar, sått 
de har int någ äutsöin till bläi någ fagavädar 
JK. -böna s. f. pl. gäulbönnår [bruna bönor, 
Phaseolus vulgaris]. Gäulbönnår ådläs någ läit 
haim i träigardar JK. -grå a. pl. gäulgra.. Ex. 
se öl-supa. -grön a. pl. gäulgröinä, -gröin'. Ner 
imot roti där kund sit än fäm säks styckän 
sånn gäulgröinä mackar ällar skämmingar [lar-
ver] JK. -klädd p. a. pl. gäulkled'. Till u me 
finns de daim, sum gar gäulkled um summan 
nå fö täidn JK. -klöver s. gäulklövar (Lotus 
comiculatus) = killingtänder. -lucern s. gäul-
lusärn (Medicago falcata). -rova s. gäulroå f., 
pl. -råuår (Brassica napus), [kålrot]. Gäulroår 
jär n bättar sårts roår än väitroår, u jär gäulä 
u nyttädäs förr atminstn fö de mäst ti mat, så 
sum ti romos u rovälling u.s.v. u sättäs i köiks-
träigardar i sängar JK. Gäulroår kalläs nå för 
kålröitar; de jär matroår de MK. Vör har än-
nu gäulroår u kålhäudar . . stanäs ner i kål-
gardn i ängä JK. -skrake s. gåulskra•gä (Mer-
gus merganser) 'storskrake' [hannen?]. Gol-
skragar . . de kan träff till iblant att n kan fa  

dum i fäugälsnarår JK. -skräcka s. gäulskräckå 
(Mergus merganser) [honan?]. -spink s. gäul-
spink, 'en fågel' ,[gulsparv]. -vit a. gäulväit 
öl-supa]. -våm s. gäulvamb, 'gulsparv' (Embe-
riza citrinella). 

gula s. se ägg-gula. 
guld s. gull. Ätt gäult bält' mitt pa stuckän sum 
blänkäd såsum gull JK. De varu (tiden) jär 
int ti fa för gull ällar silvar JK. Kund L. fa 
raidå pa de. . så jär n gull värdar MK. Go 
sum gull [om människa] OL. -bagge s. pl. 
gullbaggar fett slags skalbaggar]. Gullbaggar 
jär gröinä u blankä MK. -barn s. gullban 
[smekord]. -blad s. gullblced [förgyllt sked- 
blad?]. -bleck s. gullbläck. De gärdäs da puck-
ättar. . av gullbläck u färg' papper JK. -båg s. 
gullbug m., 'öronring av guld' MK. -bög s. pl. 
gullbaugar sägd de gamlä förr um gullringar, 
sum di hadd i åiru MK. -gås s. gullgtes, -gås. 
1) 'Maria Nyckelpiga' (Coccinella septem-
punctata). Gullgås, gullgås flöig! i mårgå far vör 
gutt vädar MK. Kära kära Gullgås, flyg, flyg, 
mårgån far vör vackat vädar! MK [säges upp- 
repade gånger, då man håller nyckelpigan på 
handen]. 2) = glansbagge? -hand s. f. bf. gull- 
handi, 'högra handen' (säges till barn). Hals 
nå me gullhandi MK. Täusn tack nå! u de jär 
me gullhandi JK. Jfr skit-hand. -hanka s. f. bf. 
gullhayku = gullhandi. -ked s. gullkäd JK(U), 
[guldkedja]. -klocka s. gullkluckå f., pl. -år, 
'örhänge av gul metall'. Ga me gullklåckår i 
åimsnapar JK. Ha had hatt a par guLlkluckår, 
sum ha had sägt, förr n a död', at daim skudd G. 
K. ha JK. Jfr öron-klocka. -knapp s. gullknapp 
(växt), [Ranunculus-art?]. -leka s. pl. gullaikar 
[leksaker]. -medalja s. gullmidaljå f. -pika s. 
gullpäikå [snäll liten flicka]. När ja fick räis, 
da blai ja gullpäilcå MK. -regn s. gullrängn 
(-träi), (Cytisus labumum). -ring s. gullring m., 
bf. -riyän, pl. -ringar. Gullringän, sum skudd 
var till väigningring . JK. Gullringar till var-
andrä jär alltut de nöidvändustä, fastn förr 
atminstn, de int var nöidvändut, att fästmåju 
skudd gi fästmann'n någän gullring JK(U). 
-sork s. gullsårk [liten snäll pojke]. Ja had fat 
n styrkdryck me (kaffi) . . för ja skudd var 
gullsårk JK. Nård [nordanvinden] ha vart gull-
sårk nå än langa täid JK. -tös s. gulltyrs. Jär 
A. snäll da, gulltös MK. -ur s. gulläur JK(U). 
Gulläur me gullkäd JK(U). -vän s. gullvänn 
[kär vän]. 

gull s. gull m., bf. -än, pl. -ar, 'leksak', (pl.) 
'skärvor av sönderslagna ler- och porslinssaker' 
ti laik gullstäuå me. De stainfatä, sum Er slo 
sundar, kan vör fa gullar av jå ti laik gull-
stäuå me, mor jå! Har Är någ grann gullar i 
gullstäuu, ban da? JK. — gull-stuga s. gull- 
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stäuå f. [lekstuga för små barn med "gullar" 
som föreställa kokkärl, tallrikar etc.]; hyllår 
sum sättädäs upp mot a vägg ällar täun . . u 
därpa läggdäs gullar MK. U så har a [hon] 
gullstäuå bäi vidflcri pa storgardn JK. Läil A. 
. . ha jä rädd för att ä skall bläi sånt ovädar i 
mårgå me, da kan hit R. u ha kumm äut u 
laik gullstäuå JK. Di laikt gullstäuå bäggi täu 
inn i stäuu [vardagsrummet] äi a räng där, 
sum di had stäng av me stolar u kränkår JK. 
[Se ill.] 

gull- övriga sms., se guld- sms. 
gulle s. gullä m., bf. gulin [smekord]. Kerä 
gullä; söitä gullä MK. Kåmst u nå läil gulln 
da? (Bomunds A—a till K:s dräng) MK. 

gulna v. gäulnä, pr. gäulnar, sup. = inf. [bli 
gul]. Kånnä har allt tat för mik skad a tårkän, 
för de har allt gynt gäulnä i roti JK. Rygroti 

vaitäsroti ha ret tat si nå i iss blöi vällaikän 
har ännu int gäulnä knaft någän stans JK. 

Lauän [lövet] gäulnar u fallar av JK. 
gumma s. gummå f., bf. -u 'gudmor, [kvinnlig] 
fadder.' Dän sårkän dän var ja gummå ti 
dän, för ja minns att astumor ha hållt n ändå 

han skräiäd så oskaplit, så. . OL. 
gumme s. gummä JK, gumm' m., bf. -än, 'fad-
der, gudfar'. När di har vart ste [åstad] u har 
vart faddar ti någ ban, sum skudd döipäs, da 
haitar ä senä: han var gumm ti de tösi, ällar: 
dän sårkän dän var han gumm till dän OL. 
Si där kummar din gummän, ällar um de jär 
kvinnfålk ällar päikå så kalläs di för gummu 
OL. Ja va gumm älla faddar ti träi sårkar ätta 
si JK. 

gummer-sten, se gumre-sten. 
gump s. gump (OL)MK m., bf. -än [bakdel], 
(på. fåglar) (OL)MK. Tungar i gumpen [om 
en människa] JK(U). Gässnar.  . . di har lissum 
någ sum hängar ner undar läivä där bak at 
gumpän JK. 

gumpa v. gumpä, gump', pr. -ar, ipf. -ädä, -ed 
[skumpa, vippa, gunga upp o. ned], 't. ex. en 
båt eller fartyg i sjögång'. Gump fjäl = gunga 
fjäl [gunga bräde] JK. Bani di gumpar fjäl 
(gammält) älla gungar fjäl bäggi täu JK. Da 
jär di ännu så svag sumbliä av dum, sått di 
gumpar gasungä, sum de haitar [vippar över 
på rygg (om gåsungar)] JK(U). Han sägd så, 
när n kåm i säng, att väggi gumpädä; han 
hadd ännu de gumpningi kvar i hudä MK. 
Nai, än [man] har ligg där u gump u flaugä i 
sjogangän u vagi JK. Så fick vör sill vadn sta 
där u gump i sjogangän JK. Män bäst ä var 
ja lag där u gumpädä u napptäs me tåskän, 
så slo de yvar [om sjögång] JK. Särsk. förb. 
Ja trampäd pa dän bredäsändn, u bred gum-
päd upp u ja straik i backän JK. Iss Idet här] 

de gumpar yvar; de kan ja int släppä MK. 
När di knäipar me näbbän äi a grasstrad, sum 
sitar fast i gröinjårdi, da bräukar di gump 
yvar änd u fall pa rygg [om gåsungar] JK(U). 

gumpning s. f. bf. gumpniygi. Han had ännu de 
gumpningi kvar i hudä [efter sjögång] MK. 

gumra v. gumbrä, pr. gumbrar, 'sätta fast garn 
inne vid land i båda ändarna' MK, [i ändgar-
net fästa ett tåg med en liten sten i ändan, som 
sänkes i botten för att hålla gamen åtskilda o. 
sträckta]. Me fastsättningi så bräuka n gumbrä 
iblant . . Vill n gumbrä, så har n a klaint tug, 
sum haitar gumbrätugä, sum än gär fast i säist 
ändn el. tampän pa ändganä, u bindar n min- 
dar stam n (sum än läitn tåskstain) i dann ändn 
pa gumbatugä, u kastar äut gumbastain'n, fö 
de att varpu el. gani int skall räl( i hop äutn 
skall sta sträcktä JK. Ja n kan sätt fast. . äutn 
gumbrä . . u sum än gär sum täidäst el. att n 
int gumbrar. Män jär ä maklir straum el. 
iblant int någ straum (såsum i Lausväiki) u 
lungt, da bräuka n gumbrä JK. Vör far gum- 
brä spänt el. stramt (mots. slakt) MK. — 
gumre-sten s. gumbrä-, gumbarstain m., bf. 
-stai'n, 'är den sista, som sättes ut, när ström- 
minggam göras fast, o. vid denna sten fästes 
ett tåg, varvid "vården" bindes, för att hålla 
näten spänt' MK, [liten ankarsten, som använ- 
des, då man "gumrar"]. Jä gumbrästain'n fö 
storar, att n int vill slep me, ällar gumbrätugä 
för starkt ällar starkarä än tjanar [telnama], 
så kan tjan'n smäll(ä) pa någät a gani, u än 
kan förlor så mang, sum smällar äutför städ- 
ganä JK. [Se ill.] -tåg s. gumbrätu• g n., bf. 
gumbrä-, gumbartwgä [tåg som förenar "gum- 
restenen" med ändgarnet]. N bindar a fäint 
tug i säist slcautä pa ändganä, sum haitar gum-
brätug JK. Kring gumbrästain'n slås gumbrä-
tugä m. en enkel knut MK. Gumbrätugä kan 
var fäir famnar; kårträ intä, män gänn längar, 
6-7 famnar MK. [Se ill. till värde s.] 

gunga s. gungå f., bf. guygu, pl. -år [gunga för 
barn]. Jfr löv-gunga. 

gunga v. guygä, guyg', ipf. -ädä, -äd. Da kläiva 
n ti vädas pa de springlängdi u så ti gungä 
JK. Häftuä böiar [stormbyar] . . sått byggning-
ar ret gungar u darrar JK. Sin [sedan] tyckt 
vör, att ä kändäs behaglit, när ä gungädä [på 
ångbåten] JK. Gung fjäl [gunga bräde] JK(U). 
Sumli gungäd fjäl JK [man sjunger då:] "gun-
gä gungä fiskäfjäl, mångä fiskar får du där, 
en till far, en till mor, en till tuppen u höinan" 
JK(U). Gung fiskfjäl JK [se d.o.] — gung-stol 
s. guygståul m., bf. guyståuln. Källingi har vart 
åidi u sjauk nå i mang ar . . u . . har sit äi 
än gungstol mitt för späisn JK. -stolslandare 
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s. pl. guy(g)ståulsandrar [medar under gung-
stol]. 

gunstig a. gunsti, best. gunstuä. [Blott i uttr. 
som] gunsti härm MK. Män ja skall häls dän 
där gunstuä härrn, att . . JK. Vör sum skall 
undarhald vägar. . vör far va så go u stäig av 
för gunstuä härrar u hald imot, um vör har 
lass JK. Ja tyckar att de där gunstuä patronar 
kund ha vart ldokarä JK. 

gurgel s. gurgäl JK [gruff, gräl]. Gurgäl u diss-
pöitar JK. 

gurgla v. gurglä, sup. = inf., imper. gurglä. 1) 
[gurgla sig]. Ja kund fa läit murättvattn ti gurg-
lä me i halsn . . ja, när de var gärt, u ja had 
gurglä me de a stund, så tyckt ja att de läisäd 
[lindrade] läitä JK. Ta u gurglä halsn me läit 
murrättvattn, för de jär intill' gurgälvattn, de 
i [inte] JK. 2) [knarra, grumsa]. Vör har hårt 
närkar gurglä um ä . . att di bihövd int kast 
längar än till de nöi gränslinju JK. 

gasten a. gustän. Han ser så gustän äut (gulblek 
el. så) i höjän MK. 

gute s. se norder- o. suder-gute. 
gyckel s. gyckäl. Pa gyckäl [på skämt, på narri] 

JK. Spel' gyckäl (OL)MK. 
gyllenlack s. gylla•k 	gyllnla•k; gylla•kän 

gyllnlakän m., bf. gyllnlakän, gyllakän, 
pl. -ar (Cheiranthus annuus). Änkäl gyllnlakän 
MK. "Va gyllakän di har!" MK. -sibuske s. 
gyllakänsbuskä. -ros s. gyllakänsros (-blom-
ma). 

gylta s. gyltå f., bf. -u, pl. -år, 'sugga, som ej 
haft grisar; ett års sugga'. När gyltu gräisar 
fyst gangän, haitar ha gyltå. Män när a har 
skilt av me de, da haitar ha so el. gräis-so JK. 
Soar u gyltår JK. Sjau åt månar gamblä, u da 
kalläs di för gyltår JK. Galtn bläir för tungar 
u storar nå, sått gyltår kan int årk än JK. I 
dän kulln var de täu gyltår u sjau galtar av 
näi gräisar MK. Jfr pinn-gylta. — gylt-gris s. 
gyltgräis m., bf. -n, pl. -ar fliten grishona]. 

gynna v. gynna, gynn', pr. -ar, ipf. gyntä, gynt', 
gynnäd, sup. gynt, pass. inf. gynnäs, pr. gyn-
näs, gyns, ipf. gyndäs, gyntäs, sup. gyntäs, p. 
pf. gyndar, n. gynt si, 'börja'. 1) [gripa sig an, 
ta itu med]. Kåir ti bakas u gynn pa sam furä 
[plogfåra] igän JK. Sårkän skall allt gynn 
skolu JK. När vör da um sumrar . . gynnar 
klucku fäir um mårgnar JK. Ti däss att ear 
[tackorna] gynt åinä [lamma] JK. Ja vait int, 
att någän har gynt sat [sått] ännu JK. Prästn 
hadd allt gynt [börjat gudstjänsten], när ja 
kåm fram JK. U så gyntäs de drickäs halvar 
JK. Nå skall finstri u mair därtill måläs, u sum 
jär gyntäs me i dag u fortsättäs i mårgå JK. I 
Lausmöir, där skudd gynnäs arbetäs u graväs 
i summar JK. Körkrippasjon'n jär ännu int 

gyridar i Lau JK. Um allt arbet skudd hinnäs 
me i summar, så ansäir ja . . , att ä skudd ha 
vart gynt si me atminstn i gynningän pa iss 
mån'n JK. 2) [inträda i ett tillstånd]. De var 
änd ti gynn stänkä, män de blai int någ mair 
[regn] av JK(U). De gynnar läid mot kväldn 
JK. Ti Sant Gartrå skudd de va ust ti autn- 
dagän, män de gynnäs lagli [tämligen] läggäs 
av nå JK. De där Digarängä, när de gynt 
räiväs upp . . JK. 3) [först gripa sig an med 
ngt; börja (med) att göra något]. Ti gynn me 
fatt börja med] OL. När ja gynt pa iss [det 
här] brevä . . JK. Så far vör däikä i årning, 
sum vör gynt pa i går JK. Summafäuglar har 
gynt kummä JK. Just int mangä sum har gynt 
me någ täckdäikning JK. Nå skall de snart 
gynnäs me ti tillvärkäs fyl el. russ [av hingsten] 
JK. När da spärrar [takstolarna] jär uppä, så 
kan de fa gynnäs me mäumingi JK. Bär däu 
säirt, lains de jär gynt si [påbörjat], så matt u 
ick kunn de, vätjä MK. 4) [taga sin början, in- 
träda]. Skolu skudd gynn i mandäs JK. Körk- 
fålki gynt kummä JK. De (hagelvädret) gyn- 
näd äut i Lausväiki u drog si upp yvar landä 
JK. Skolu skall nå snart gynnäs JK. Förr n 
måltäidn gynnäs. . JK(U). Kallasä gyndäs 
klucku 10 u haldäd pa ti 3-4 dann mårgn'n 
JK. Ja var int där, när avsjon'n gyndäs JK. 
Blandningskallasä gyntäs för de mäst um 
kväldn JK. 

gynning s. m. bf. gynniyän, f., bf. gynniygi [bör-
jan]. De (skiftä) had blitt gal ifran gynningän, 
u de bläir ä ti släut JK. Ja skall gynn ifran 
gynningän MK. Um bryllaup förr i värdn, lais 
de gick till ifran gynningi till släut JK. I gyn- 
ningi av brevä JK. De var läit rängnut i 
gynningän pa viku JK. Vör kund gläid in, an-
tingän i släutä av iss viku ällar i gynningi pa 
nestå JK. Vickän dag sum hälst i gynningän 
pa nest månä tror vör . . nöistäuu jär tjänli 
JK. De kan va läikså bra, um mass jä snarvar 
i gynningän JK. Ifran gynningän pa Fibbava-
rus JK. De var i gynningän pa dässämbar JK. 
Att n ynskar varandrä gutt nöjt ar (pa gyn-
ningän pa arä) JK. 

gys s. gys m., bf. -n, pl. -ar, 'smeknamn o. 
lockord' [till grisar]. Gys, gys, gys! MK. Gysn, 
gysn, gysn! JK. -nass s. pl. gy•snassar,'smek-
namn för hannar o. honor' [svin]. 

gysa s. f. bf. gysu, pl. -år, 'smeknamn o. lock-
ord' [på sugga]. Gysu, gysu, gysu! JK. Svär-
mor . . luckt lidä [öppnade ledet] u kalläd: 
gysår, gysår! JK(U). 

gysa v. gysä, pr. -ar [rysa]. De gysar äi kruppän 
= frausä MK. 

gysig a. n. gy•sut. De känns läit gysut äi krup-
pän (= rysning) MK. 
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gysning s. gysning f., bf. -i, [rysning]. 
gyttja s. gyttjå f., bf. -u. Vikän liggar tillslagän 
u fullar av släkå u gyttjå u mörjå JK. Ja . . 
sank ner i gyttju, sått ja fick styvlår full av 
vattn JK. 

gå v.1 ga., get, ga, pr. ga.r, gar, 2 p. gart, 
ga-(r)t, gat, ipf. gick, sup. gat, gert, gat, p. pf. 
gaveln, f. (ginum)ga9gi, n. (a.v)gavgä, ga-t si, 
pl. (um)gaunii, pass. ga.s, ipf. gicks, p.pr. 
ga•näs, imper. ga. A. [om rörelse utan fram-
hållande av utgångspunkt el. mål.] I. [i jfrlse-
vis primära bet.] 1) [förflytta sig till fots.] Till 
Aitlaim kåm vör väl saint, u ja skudd da ga 
haim OL. Skall Ar kåir ällar skall Ar ga? — 
Vör ska ga OL. De jä styggt ti ga me (träisko), 
nä de jä snål JK. När n bläir gammäl u åidn 
[skral] i baini, sått n gar me täu käppar, en i 
var hand, da haitar de u, att n gar pa all fäirä 
JK(U). Läng' [hur länge] gart u där da? MK. 
Ja vill tal mäddi förrn du gart MK. Um du 
gart yvar a russvältrå, så fart du ont i lari JK. 
Förr ner ä gicks me snarår [fågelsnaror]. Var 
vägän dåli . . gicks ä för de mäst ijamt hail 
vägän OL. De skudd int ha vart gat si me (sc. 
hängslen) [man skulle inte ha gått med det] 
MK. De blai skårpå pa snåiän, sått n har hald 
ti gat pa JK. Han hadd vart ganäs ti Burs 
MK. Sko [lågskor] nyttäs fö de mäst um sum-
man, fastn di nuck gas me um vintan me JK 
2) [tillryggalägga en vägsträcka till fots; vand-
ra]. De kan händ um di (stäutar) far ga (int 
bräuk dum), att i kan sträv me ti ga äut' um 
dagän JK. Daim sum int jär bidd' [bjudna] 
me, di far ga äutför u dräivä JK. Jäst u int 
räddar, nä du gast där i körku kväldar u mårg-
nar da? JK. Ha (el. han) gick så stålt u haug-
färdut, sått de sag äut sum a int kund ga pa 
jårdi JK(U). Ja gick mi svaitn [svettig] MK. 
Da gick lambi u kräki i tresakrar u jetäd av 
ograsä JK. Di har nå lambi ganäs äut i hagän 
MK. Kräki di skudd ga u vad' i vattn änd upp 
undar läivä OL. Däu gat u båikar i jårdi va 
iviän dag = gå och gräva MK. Va gag[t] älla 
ga(r)t du u drumbar yvar? JK. Ga yvagangå 
[ej bli i kalv, om ko] JK(U). 3) [förflytta sig i 
allm., färdas]. Så skall n ha någ fjällfisk (till 
begravningen), . . iblant gar di ännu i sjöän, 
ner n bihövar dum OL. När n [man] gar nåda 
[norr] pa ällar siglar nådar äi JK. Luftn (= 
molni, sköiar) gar för nårdä JK(U). Kåir däu! 
. . u de gick me n brinnandä fart JK. 4) [hand-
la, bete sig]. De var nå all de klain [de Mena 
slåtterkarlarna], sum matt ga ti vägar pa de 
väisä OL. 5) [om våg, bölja]. De kåm ti blas' 
straks mair u mair, u sjoän blai galn ti ga 
haugar JK. Dyningän gick haugar JK. 6) [om 
maskineri, redskap o.d.] När di int kan lätt a 

maiaräi ga en struntn hälgdag JK. Sått n fick 
tråsktunnu ti ga JK. Män slarvu [munnen] ha 
gar, sum när gaitnar skäitar pa nevar JK. Så 
väid att n kund fa vändplogar ti ga JK. Ha 
(grindi) hadd jå sin ram ti ga äi, u de bihöv-
däs, för bladä skudd ga jamt u stadut i stuck-
än, um de skudd ga bra [om bladsåg] OL. U 
int fat n ti gat ti plöig me [om plog] JK(U). 
0 [vår] kvänni har gåt ha u, män nå har a 
stännt MK. Sumlistans gar n (sigdn) för mik 
i buttnän OL. 7) lom ljudalstrande apparat]. 
Klucku (kyrkklockan) gynnar ga JK. Var gang 
klucku gick ällar när de ringdäs aftringning, så 
sto än pa backän u löidäs JK. De jär någän dö-
dar i dag u, för klucku har gat u de har kläppäs 
JK. 8) [försiggå, äga rum]. Da var böindarnä så 
ivruä me strandbräukä, så de skudd ga bad 
sundagar u vardagar OL. 9) [fungera, vara rik-
tig]. När vamlä valkäs, så. skall de kokhatt 
vattn pa de, armas så vill de int ga (= ga ihop 
ällar bläi tjåckt), sum de haitar JK. N ska ha 
någ märk sum jär langt ste, sånn märkar di 
"gar" fordarä, bräukar di sägä [då man kastar 
ut fågelsnaror] OL. — II. [vara värd (om han-
delsvara m.m.)]. De far gå för n gammäl hatt, 
sum än bräukar sägä JK. — III. [förlöpa, hän-
da, lyckas]. De vill int ga längar ti skriv fö mi 
JK. Nä vör kåm haim, da gick de fö mi ti 
skrivä JK. Han fick int jårdbräukä ti ga [löna 
sig] JK(U). Ryg u pärår gick bäst JK. De blai 
fagat [vackert väder], sått klucku täi älvå gick 
de me betår igän JK. Män gick gärd ä, u de 
skudd ga, de jälpäd intä JK. De kan u• var 
träi sum jälpäs at me ti vässä, för letarä gar ä 
ti drägä JK. Gubbän tycktä, att ä skudd bläi 
n duktur kal ällar bond av. . män va gick de? 
JK. Ner ja nå säir, lains de har gat, så kan ja 
ret skämmäs av, att de har gat, sum de har 
gat OL. — B. [om rörelse med framhävande 
av utgångspunkt el. mål]. IV. [avlägsna sig, 
lämna]. 1) [om levande varelser]. Jaså, sägd 
ja, u gick min väg igän JK. Farsgubbän gick 
sin väg pa körkarbet (= dog), sum än bräukar 
sägä JK. De gamblä, sum nå har gat all värdns 
väg JK. 2) [om tåg, brev o.d.] Täidn var innä 
att tågä skudd ga JK. 3) [om sav m.m.] När 
de bläir varmt pa ladingän . . så. gar savän [i 
träd] JK. Päilän gar, h. e. släpper barken MK. 
4) [försäljas, avyttras]. Jär de int ann rad . . 
så far hall struntn gå [gården säljas] JK. Jårdi 
. . har vart de säist, än har vitt släppä, äutn 
förr så har vickän ann'n sak fat gat JK. 5) 
[finna avsättning]. De sum vör har ti sälä, jär 
int någ präis pa, ja, sumt av de såsum gräisar, 
gar int alls JK. 6) [försvinna, upphöra]. Nå 
har mästn lortn (snåiän) gat sin väg JK. Bär 
n kan kumm ti strand u fraus ret duktut da 
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gar snäuu MK. — V. lom tiden, livet: förfly-
ta]. De gar sin gang u singar sin sang 'talesätt] 
JK. U så gick dän dagän all värdsns väg, u så. 
kåm sundagän JK. Än dail blai pank', ner de 
gick pa nat läitä OL. Nå har än hail månä 
gat OL. U så var dän dagän gangän ör täidn 
JK. Så. jär n par träi täimar gangnä JK. — VI. 
lom rörelse med framhävande av mål el. rikt-
ning]. 1) [till fots begiva sig någonstädes]. Du 
gickst väl de trappi upp u ner mang gangar 
MK. Så gick L. ti strand n dag u skudd sättä 
JK. Ga ti strand u sätt mäddi, att du kanst fa 
någ ti liv' av! JK. 2) [med betydelseförskjut-
ning]. De tycktäs, sum han snart skudd kumm 
till ga undar äisn, för han jär väl gomaintar 
OL. Ga i körkå JK. 0 förfädar, um di änd 
aldri livd så galnä me säup u svär u tret u slas, 
så gärd de aldri a grand, börr 'bara] di gick i 
körkå JK. Ja ha tänkt ti gat i körkå i dag JK. 
Ja har int hatt täid ti ga i säng förrn klucku 
älvå sumli kväldar JK. Fiskän har gat at ann' 
håll JK. 3) en del härledda betydelser och 
särskilda uttryck]. Jård sum skall ga i äutböitä 
"vid skifte] JK. Vaitn han kummar snart ti ga 
i aks MK. Ner di huggäd av sån barkar [flå.-
bark], de var alltut i savtäidn . . , da släppar di 
stammän bättar, så att di int gar sundar OL. 
Alräusu [-ryssja.n] har gat sundar JK. 4) [fort-
skrida]. De jär väl hit så langt gang' ännu, att 
ä jär tvung att du skatt gift di me än? JK(U). 
5) "föra, leda (om väg o.d.)]. Vägän sum gar 
ner ti K. JK. 6) [komma dit el. dit, taga vä-
gen]. När n skall fäll n tall . . så säir n fyst 
ättar, va de gar pa för a håll JK. Had de tat 
mair så yvar braustä, så kund de let ha gat at 
järtä OL. Ga yva stad: gar da talln (ällar fal-
lar) . . at de säidu, sum än fällar undar, da gar 
n sum än skall . . män gar n (fallar) at uppäst 
stadi älla nedäst stadi, da haitar de, att n gar 
älla gick yva stad JK. 7) [nå, räcka, sträcka 
sig]. Pa baini har n stäur haug vadstyvlår. . 
me sån haug skaft pa, sum gar ti grains JK. 
A stark sla [slå]. . sum gar ifran väisn u upp 
i stangi [på plog] JK. Än back-as, sum gick 
austar u västar OL. Där sum da snåiän had 
lägt si, där gick de ti navu u änd längar JK. 8) 
[med prep. i, på]. Vaitn jä intill' han häldar, 
där sum hit ha gat fö mik ogras äi JK. Vädrä 
har gat pa nårrvästn i dag JK. 9) "vara riktad 
mot, drabba (t. ex. anklagelse)]. Sagstuckar u 
jårdi, sum än fåist bårt undar astu [grannens] 
göislhopar, tår kumm pa tal me, u gar de pa 
än, da tår n int fa slipp så let älla snällt ör 
sälln [cellen] OL. 10) forn sinnesrörelse, t. ex. 
vrede]. Män skogän, skogän, de jär ret så, att 
de gar äi mi var tall ja har . . hagg' till slipas 
JK. 11) [uppgå till, belöpa sig till]. Äutn [för- 

utom] o [vårt] aig arbetä så gar n (vangn'n) ti 
nemrä a par hundrä kronår JK. Bruttbondn . . 
sägd biskening, mik kålläktn had gat till JK 
(U). 12) [i uttr. "gå hål på"]. Läil Jänni (mär-
ren) har gat hul undar käksä förä . . u dann 
[den andra] Hallutnautu har gat hul pa vänsträ 
framlcnäiä JK. U så had a 'hon] åirnvärk a 
nat i dain Idet ena] åirä, u de ha nå gat hul 
pa JK. — Särsk. förb. Ga an: 1) 'passa., duga' 
"lämpa sig, passera] Rygän u kånnä gick någ 
an [var någorlunda bra] JK. Da blai äntliän 
kånnä, så att ä gick an, när ä fick ligg pa slag 
än träi fäir dagar JK. Sam' var ä me sigd-
spångräusä; de gick nå int så mik till, män de 
gick int an ti var ä föräutn häldar OL. Pärk-
spelä gick int an ti försummä OL. Så sändar 
vör dän (gasi) Er skall ha. . äi än kårg ällar 
lådå; de gar an vätjä? JK. Därförä så sätta n 
örvkrokar pa a kårtarä örvslau, män i nöidfall 
så far de langå ga an JK. Till däss att jårdi . . 
tårkäd så mik av, sått a gick an ti harvä .JK. 
Jär ainästaurar mik gråvä, så gar de an ti 
klan [klyva] dum JK(U). När de var täu u 
träi kalar äi a häusald, så skudd en, u iblant . . 
täu, ligg bäi strandi . . , ja, um di int var ner 

fiskäd all träi iblant, så gick de an JK. Någ 
har ä änd gat an häitntills till i dag ti kårt me 
slidä, män nå. i dag har ä tåiä JK. 2) 'gå på'. 
Ga an börrä (gå på bara) MK. — Ga av: 1) 
[gå bort, försvinna]. Vangnvägän ha vart dåli 
han u, sin 'sedan] slidvägän gick av JK. Ynsk-
lit skudd ä var', um iss snåiän snart kåm ti ga 
av igän JK. De gar av me skäurä Idet går bort 
med att skura] OL. Da kåm de någlä stänk pa 
ländi fö hästn; de gick hån i av ättar JK. Han 
maint, att all blod had gat av än ällar laup 
av än JK. Män så had sinn' "sinnet, vreden] 
lagli gat av mil, u ja tänkt ti strunt i hail sak-
än, män. . JK. Ja var äispäntar me ti prussäs-
sä, män de har gat av mi igän JK. 2) [förlöpa 
(om tid)]. Nå har n fjortn dagar gat um älla 
gat av, sin ja har hatt tak i pinnu [pennan] JK. 
Ja, pa de väisä har viku gat av JK. Jauldagän 
gick av me läs u pratä u jet u drickä JK. Iss 
viku har gat av pa de väisä, att ä har vart 
snåi u kallt u äur u snåikastning JK. Äi iss 
arstalä, sum nå snart halv' jär avlidä ällar av-
gangä JK. 3) 'avsändas, avgå]. Brevä lag i år-
ning . u tankän var dän, att ä skudd ga av 
ti böin 'staden] pa laudagän JK. 4) [vika av, 
taga av]. Där sum vägän gar av at Ändrä MK. 
5) 'lossna', [slitas av]. Remi gick av [brast] mä 
de sam, ha gick av remjaulä JK. Knäivän, att 
han sitar säkat i väisn fpå plogen] . el. int 
ga av JK. Var de da saigt, sått ä hit vidd ga 
av u ör halmän, så tråskäd n de täu gangar 
[om korn] JK. Sum lydn flödjen] för de mäst 
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gar av sumli lamb äutn klippä JK. Skinnä gar 
av [skinnet går av (vid soleld)] JK(U). När da 
tåskän ränd äut me snöir' gang ätta gang för 
n, så gick än [han] av, sått n drog upp me tom 
krokän JK. 6) [avlöpa], 'sluta': [stanna vid]. 
Va de kummar ti ga av me vaitn u kånnä, de 
kummar nå an pa, um än far rängn u solskäin 
JK. De kan ga bättar av, än va vör tänkar 
JK. De gar så dålit av me tvättningi MK. Va 
gick de av me de raisu da? MK. I går va de 
sokänstämmå . män ja visst int va de gick av, 
för ja had int täid ti ga upp JK. De jär int 
någ ann rad, än att n far ta dagän sum än 
kummar, da gar de bäst av, u så hald si bäi 
gutt humöir JK. All stäur äutgiftar till kör-
kår u prästar, sum kund ga av mik leträ [lät-
tare] JK. De gick int bättar av, än att di fick 
sätt för a par russ för vangnän u kåir till a 
hästkvänn u mal där OL. Att fålki kund fa 
söik strandi nå igän, för de har gat faslit 
klaint av där i haust JK. Pa haimvägän gick 
de int tyst av, skall tro, för de var läiv u lust 
i spelä JK. Ner nå aigarn [ägarn] fick säi, att 
di hadd hugg flaar, så blai han tåpp galn, män 
vaim hadd gärt ä; ingän hadd sätt namnä däit, 
så. de fick ga av me döiväl {skäll], annas hadd 
dä väl blitt någ ann' av OL. — Ga bäi: 1) [gå 
upp i vinden (om båt)]. Batn jä så. galn ti ga 
bäi älla ga upp = naug [nära] vinn, u da bläir 
di sträivstöirdä MK. När n int vill ga bäi, da 
skall n stöir upp än, da skall n hald bäi bättar 
MK. Snaudar vinn hadd vör ti siglä, sått vör 
matt ga bäi ällar så haugt ällar så snatt [snävt] 
vör kundä JK. 2) 'erkänna'. Han matt ga bäi, 
att n hadd tat de andrä stuckar me, sum var 
bårtå OL. — Ga hårt = 'försvinna' (t. ex. om  
skinnet på sädroten på åkrar) JK. Dän fläckän 
gar int hårt så let [lätt] MK. Någ snål. . söins 
int av nå, äutn har gat hårt JK. När ja to av 
bindlar. . så hadd sulkän [svullnaden] gat hårt 
JK. Sumt gick bårt för ingän ting (= såldes) 
MK. Sen gick da bondn hårt (= dog) MK. Ga 
hårt el. ga  äut [upphöra att växa på ett ställe 
(om växter)] JK(U). Gart däu hit hårt mä di, 
så skatt u fa! MK. Ga bårt me byksår [göra 
sin tarv] MK. — Han hadd gat imillum daim 
i äktnskapä JK. — Ga imot [ställa upp till 
tävling]. Daim sum var avbudnä [utmanade], 
gick di imot, da blai ä våg av OL. De säist u 
trid' lagä gick sjau gubbar äut fyst u sjau 
drängar gick imot [vid pärkspel] JK(U). — 
Fålki di gick fram u tillbakas, u än stor dail 
sat jär u där pa säin bänkar OL. Där di (snäg-
lar) gar fram, låimar di aldri a plantå OL. Me 
tomå [tom vagn] ha de gilt gat fram [på släd-
föret] JK. U kund så fa ga fram till Strandvä-
gän me mitt skiftä OL. All stans sum väga ga 

fram JK. — Ga för si: 1) [lämpa sig, gå an]. 
Um de kund ga för si, att ganä hadd blitt sänd 
me laudäspåstn, så hadd de vart fasli bra OL. 
Ga till a handkvänn u mal där; de gick jå för 
si, män de gick saktä OL. Sumbli (gan) sum 
var så mik sundarrivnä, att n int kund lapp 
dum; da fick än söik', um de int kund ga för 
si ti sätt skut äi dum OL. 2) [försiggå, äga 
rum]. De skatt u lag så att u kanst fa avradä, 
för de däugar int att sånt far ga för si OL. — 
Ga för :[förä?] (= föregå). Va ja tyckar, så. jär 
de int ret någ apartut [särskilt] av än präst ti 
ga för me sån exempel OL. — Ga förbäi. 
Tälläfåntrådn sum gar jä förbäi JK. Jär de nå 
så, att n gar förbäi dum, ner n gar haim så. . 
OL. De stundi gick mik fort förbäi OL. Ja vill 
u nämn um någ sum för de mäst gas förbäi 
[förbigås], när n talar um äutgiftar JK. Där 
ställa'n si mitt äut pa trappi me bär skörtu 
um kväldar, när fålk gar förbäi JK. Da gick 
ja förbäi Kauprä u träfft Jann äut pa gardn 
JK. Dän täidn sum ha gat föbäi, han har gat 
förbäi u kummar aldri igän JK. — Ga förä: 
1) [gående begiva sig före]. Bräudgummän 
sum skudd bläi, han gick förä u så luckäd 
bänlduku upp, u så gick ungmansdrängän in 
förä JK. Kluckan u träi styckän kalar till, sum 
kan singä, gar förä u kalläs för ti ga för u 
singä [vid begravning] JK. 2) [ha företräde]. 
Visby-päikår gick förä (hade företrädet vid 
vävskolan) MK. — Ga haim. Di vidd, att ja 
skudd ligg där u ga haim dann [andra] dagän 
JK. Att n dail har gat mik tyngar haim än ste 
[bort] OL. Ja ga' [går] haim igän JK. Da var 
han haimgangän MK. — Ga äi. U drack 
brännväin till så mik sum äi dum gick JK. Um 
vädrä gar äi de [om vinden går i det (molnet), 
dvs, kommer från samma håll som molnet] 
JK(U). Jet [äta] så mik sum äi dum ha gat 
JK(U). — Ga ifran (gardn) MK. Di bläir äut-
fattiä u far ga ifran alltihop JK. Um ja int 
skall ga ifran alltihop pa någlä ar, så jär ja 
tvungän ti ådlä upp så mik jård, ja kan fa JK. 
Ja gick ifran mäin dosu [glömde snusdosan] 
JK. Bäi statsjon'n i Aitlaim, ättar tågä had gat 
ifran där, så. kåln A. JK. Han gick sundar, el. 
gick ifran [(släpskon) lossnade] JK. Han kund 
älla vidd int gänn' ga ifran säin ård JK. — 
Ha spökäd älla gick igän, de kan ja intöigä 
JK. De gamblä troi um daim sum gick igän 
var, att di int had blitt saliä JK(U). För att int 
dän död' skudd ga igän, så jälpar de um än 
läggar n bit stainkul i munn'n för läikä JK. — 
Ga iginum: 1) [tränga igenom, passera]. Ryg 
u vaitä, . . de gar rängnä mair iginum JK. När 
de har gat iginum tråskän JK. 2) [undersöka, 
genomse, genomläsa]. Ga iginum nätä för ti 
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säi, att ä int jär furgår pa MK. Han har nå gat 
am n bok iginum MK. När da n hail hopän 
hisstorjår var iginumgangnä JK. När lag skiftä 
jär i Lau var ginumgangä JK. Hail rumpu 
väven] var iginumgangi JK. Män de drägningi 
av vamlä [vadmalet] var int nuck me en gang, 
äutn minst täu gangar skudd de gas iginum 
JK. När n had gat iginum fadavår säin vanliä 
träi gangar JK. Så skall all bas [bås] gäräs ramn 
me skick u stäiår u kalvstilar u annä, så att 
någ vart skall gas iginum ti jaul JK. Jär de nå 
ginumgat si alltihop? MK. 3) [genomleva, 
kämpa sig igenom, utstå]. Ga iginum än har-
dar prövning MK. Sumbli ear 'tackor] kund 
ga iginum de där sjaukdomar JK. De var för 
mik skuld, sått de var frågän um, um än gick 
iginum me de JK. De (skiftä) kan nuck bläi 
bra för sumli, dän sum gar iginum me de JK. 
4) [(om förslag o.d.) antagas, genomföras]. Ti 
var riksdagsman u fa n sak ti ga iginum, sum 
än har fat för si jär rättväisar JK. Ja me flair 
andrä klagäd till kungs för till fa rättväisu till 
ga iginum OL. — Ga ihop: 1) [råkas, träffas]. 
Så fick di väl lug "lov] till ga ihop någän 
sundäsk-väld . u hald rad OL. 2) iblanda sig, 
flyta ihop]. Kok äggi så läit', att i nätt u jamt 
gar ihop MK. Gräddn vill int ga ihop ti smör 
JK(U). 3) 'löpna'. Ga ihop (till skyr) MK. 4) 
[överensstämina, passa ihop]. Måffar han nyt-
täd a allnackå täu träi ar ätta si u så undräd 
n, att ä int gick ihop MK. Vör had tänkt ti 
gynn i fredäs me aurn u skill av [sluta] igår 
me lairu, män de gick int ihop JK. De gick 
jamt ihop me dagän, sån nå kan ja int alls säi 
längar JK. 5) 'löna sig'. Fa de ti räck till älla 
ga ihop JK. De kummar int ti ga ihop (löna 
sig) JK. — Ga in: 1) [bege sig in (inomhus)]. 
Vör far söik ga in i snickarbodi u säi ättar 
(um de finns någ bredar) OL. Sin så gick ja 
in i bodi u lägd mi JK. Da gicks de in i dann 
"den andra] stäuu JK(U). Kum u ga in me, 
Fäiän JK. Där bäi uss, sum gick fålk in u äut 
flair stäigar "tjog] sumli dagar JK. 2) [löpa in 
(om fartyg)]. Daim  jär haim i Lau trod int, att 
ångbåtn kund ga in i tjåcku JK. 3) [samtycka]. 
Um än bär vidd ga in pa a läit villkår 
JK. Han vidd att bräudgummän skudd fylg 
än pa vägän, u de gick han in pa JK. — Ga 
kring: 1) [vandra omkring]. Han gick kring u 
lagäd ruckar [spinnrockar] JK. Da gick ja 
kring jär ner at hagän u äng' a slag JK. Ga 
ikring (o. tigga) MK. L.P. . . gick kring u tiggä-
dä JK. A källing. . råikäd bäcking, sum ha gick 
kring u sälldä JK. När smittkåppår gick kring 
jär i Lau för millum trätti förti ar sinä JK. De 
sjauku ha har ret gat kring jär i hail grannlag, 
ha OL. A kring-gangi sjaukå 'epidemi] var de 

pa lambi sumbli ar, sum hait livasjauku JK. 2) 
[cirkulera]. Undar täidn så skudd bondn lätt 
snäusdosu ga kring bi borä OL. Så gick bränn-
väinsflasku u syllbägan lagä kring upp pa 
häustakä JK. 3) "vrida sig runt, slå. runt; kant-
ra]. Da vidd int vangsjauli ga kring JK(U). 
När int tain'n [tenen (på spinnrock)] vill ga 
kring 'ängar JK. När n (båten) da blai retar 
"rätt], u så n (fiskaren) da kåm äi n, da gick 
än kring igän me köiln i vädrä JK. Han . . 
fick batn fullar av vattn, sått batn gick kring 
ällar falk kring me än JK. Djaupganä fick ja 
hallar ällar hallbandi ifran, för varpu had gat 
kring u de var för grunt JK. Fåisu gick kring 
[mullskopan slog runt] me de samä JK. Um 
vädrä gar kring me sol, så bläir ä maimdails 
stadut vädar, män gar ä kring motsols, så bläir 
ä maimdails ostadut vädar OL. — Ga me: 1) 
[följa med]. Da gick bondn i häus u da fick 
drängän ga me förstas för ti jälp till JK. 2) 
[stryka med, gå åt]. Nå i ar gar de me när pa 
alltihop (halm) JK. De jär bäst ti ta a hail 
tunnå (sild), för de bräukar snart ga me JK. 
De gar me va sum hälst, börr "bara] de int jär 
fäult [skämt] JK. Fladkaku . . ha skudd var, 
ifall fladn gick me, att de var stort lag lom 
bröllopskakor] MK. Di har gat me = blivit 
gifta (om Gumbaldens döttrar) MK (1877). — 
Ga ner: 1) [begiva sig ned]. Far u mor hadd 
gat ner i äng' me kräki JK. När ja vidd "go 
ner" (ti strand), sum de haitar, så var di (häus-
fålki) arg pa mi JK. Hästn gar nir i bröiu MK. 
Vägän, sum gar ner förbäi Kauprä u Halsrä u 
ner till strandi JK. Han gick ner si pa äisn 
[plumsade ner] MK. 2) "tränga ner; rymmas] 
Män så gar int plogän ner, älla(r) gar för läit 
ner ti jorden] JK. Vör suttäd u vör kråmäd, 
män de var lyngn, att strämmingän gick ner äi 
spannä MK. Tjäln har gat ner bra Ii marken] 
JK. 3) [om solen]. Soli gar snart ner, u da jär 
de omöiglit ti säi OL. Vör gick u slo till ättar 
soli var nergangi OL. — Ga um: 1) [vrida sig, 
ändra riktning]. Straumän gar um [kantrar 
om] JK(U). Mesolsvädar: när de gar um me 
sol [vinden vrider sig medsols] JK(U). U kåir 
upp de [släkan] straks . . för annas så kan 
vädrä ga um JK. 2) [gå förbi, passera]. Nå 
hadd ångam Hansa n' gat fran Nynäs um 
kväldn u gat um Klinthamn 'ångaren K.] JK. 
3) 'förflyta (om tid)]. De gar för langar täid 
um, förrn än far jårdar i årning u far någ in-
kåmstar av dum JK. Så gick de da um någlä 
dagar, så fick vör av u in dän yvriä vaitn JK. 
Ättarsum de nå har gat um mang månar, sen 
ja säist lätt håir av mi OL. När träi aftnar var 
umgangnä, så var de avskilt JK. 4) [taga om]. 
Han gick um dum mang gangar e= tuggade 
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om bussarne) MK. — Ga pa:  1)  frusa på, 
stöta på]. En bat jär i Nabbu, sum ätt fartöig 
gick pa JK. Ain nat . . gick a sigälfartöig pa n 
bat jär ifran Nabbu JK. [Hästen] gar pa bitin 
[bettet] u jär harrdkäftar JK(U).  2)  tgå med 
på, våga sig på]. Ja kan aldri förglåim, att Är 
har flyttä; var de int laisamt till ga pa? JK. 
Um L. har lust ti ga pa de där (= våga ligga 
i den kalla nystugan) nå sum förr . . så för all 
dail JK.  3)  [ivrigt gripa sig an, fortsätta (med 
ett arbete)]. När de da jär i årning, da gas de 
pa u kastäs så mik än ha ärnä ätta si (flund-
reanglor) JK. Såsum de gas pa me iss skoglun-
dar nå. jär i Lau u När jär rakt omänsldit JK. 
Han gick läit för maklit pa me sitt tal ällar 
arbetä OL. De gicks pa u fälldäs u sagdäs u 
klaudäs fldövs] um dagän, så äimän [så myc-
ket] vör kundä JK. — Ga ste [gå åstad]:  1) 
[begiva sig iväg]. Ga ste me russi [bort 
(i hagen)] MK. Ga ste me stäutar MK. Bläir 

biddar [bjuden] u ga(r) ste (= på. kalas) 
JK. De har vart n skogavsjon jär i Lau i 
dag u, män da gick ja int ste JK. Di hadd 
gutt, sum hadd blitt giftä, för. . int bihövd di 
ga ste pa läsmöitä så prässäis OL.  2)  [företaga 
sig att; även: råka göra något]. Vör gick ste 

sälld lambi livnäs JK. K. gick ste u to läiv 
av banä JK. Ja har gat ste slat sundar hygrä 
tummän JK. — Ga till:  1)  [infinna sig i stor 
mängd (om fisk)]. Strämmingän gar till (= 
kommer i mängd) MK. 2) [gå ihop; läkas (om 
sår)]. Nå har sari [såren] gat till JK. Fingrä ha 
när pa blitt gutt fö mi; hulä ha gat till nå JK. 
Kummar de (såret) börr int nå ti ga till för 
täilit, så . . JK. De jär omöiglit (att skriva 
längre), ja årkar int mair, för augu vill ga till 
JK.  3)  'gå åt', [förbrukas]. Skummakan han 
gärd da fäm biktradar, sum gar till a par styv-
lår JK. Täubandtäun . . gar mair trodar u 
staur till än träibandtäun JK. U än har be-
räckning pa, mik de kan ga till JK. Brännväin 
[brännvinet] gick mästn till alltihop OL. Plät-
tar, de gick int mik till, de i [inte] MK. Mars 
månä har i ar vart sträivar me kyld u stårm . 

har gat väl 'mycket] vid "ved] till innä JK. 
Mindar fodar gar de till ti kräki JK.  4)  [ske, 
hända, tillgå]. När n klauar trodar "klyver 
gärdsle], så skall n alltut var täu styckän, u de 
gar till pa de väisä JK. Någrä ård um lains de 
gick till ti bid sletkalar förr i gamblarä täidn 
OL. Ja kan ännu säi, va rolit där u där gick 
till OL. Män täu ting var de atminstn, sum de 
kund ga oläik u aret till me OL. — Ga tibakas 
[tillbaka]. Vädrä har gat tibakas pa nårdn JK. 
Um ja gar tibakas u grundar ättar, lains de var 
ställt. . JK. Där jär int någ mair ti tal um, el. 
att där har gat fram el. tibakas, äutn för- 

möignä har di vart u de jär di ännu JK. — 
Ga undar:  1)  [gå ned under vattenytan (om 
fiskedon o. båtar)]. Iblant kan u• straumän var 
så galn . sått sumli gan int vill ga undar älla 
ta sank JK. Hall umränningi gick undar; så 
mik lägd batn till JK.  2)  [bildas rotknölar un-
der stjälk]. När pärår gick undar u skudd vaks 
sum bäst JK. 3)  [förlora livet]. Mang fartöig, 
sum har gat undar me man u allt JK.  4)  [gå 
ned, bärgas (egtl. om  solen)]. Dagän gar undar 
[dagsljuset försvinner, det blir mörkt] JK(U). 
Pa ladingän el. summan gar int dagän undar 
JK(U). Fiskän tar gänn' int domtä förr n dag-
än har gat undar OL. — Ga upp:  1)  [gående 
begiva sig till högre el. centralt belägen plats]. 
Ga upp i skolu . . u håir pa fördrag  JK.  Sin 
så gick ja upp ti skoläran a ärndä JK. Äidi 
fiden] har gat upp i a'i jär i Lau u När JK.  2) 
[sträcka sig upp]. "Kort plogdräkt] sum int gar 
upp imillum kräki JK.  3)  'leda upp till]. De 
trappi sum gick upp till källastäuduri JK. 4) 
[belöpa sig till, stiga till]. De kummar int ti ga 
upp till n full kronä JK. De jä häut va de gar 
upp ti undahald körku för uss um arä JK. 5) 
[om solen]. Soli gar upp JK(U).  6)  [trampa 
upp, staka upp (t. ex. rågångslinje)]. Linju har 
vörr gat upp JK(U). Hail skiftä jär uppgaä 
(= uppstakä) JK. Linju jär uppga•i; linjår jär 
uppganä el. uppgangnä JK(U).  7)  "lossna, öpp-
na sig]. Rygbandi gäs de a brid äi undar aksi, 
sått bandä int gar upp där JK. Äisn gar upp 
Idet är islossning] JK(U). Sarä [såret] har nå 
gat upp igän MK. — Ga ör [ur]. Förr n tjäln 
gar ör jårdi JK. De gar int ör äutn sitar äi 
lom säd vid tröskning] JK. Sulkän 'svullna-
den] had gat ör armän JK. Vädrä hadd gat ör 
nårdaustn u austn, sum ä nå har stat äi än 
langar täid JK. Ja så har de käntäs för mi . . 
u gar aldri ör mi, så läng ja livar JK. — Ga 
äut: 1) 'avlägsna sig (från)]. Ja var inn' i 
Claudläins bodi, u ner ja gick äut därifran, så 
möitäd ja än [honom] pa trappi OL. Sårg u 
laisamhait jär de, ner n kummar in, u de jär 
de, ner n gar äut OL. Bär n [bara man] fick 
kledi pa si, så var de ti ga äut u gi russi ot-
jetå OL. Ljaudä skall ga äut mästn upp un-
dar völfti [valvet] JK. När ä gynt stårmä, gick 
de äut pa nårdaustn JK.  2)  [utgå ur en före-
ning e.d.] Skatt däu ha kånjak, däu hat gat 
in äi nyktarhaiti jå? — Ja ha gat äut därifran 
igän MK.  3)  [sträckas ut]. Kårtarä hallstrå' p-
pår jär, bättar gar di äut u kivlar si intä 
'trasslar sig inte] MK.  4)  ["gå ut på", innebä-
ra]. All historjår um än 'honom], . . di gar 
äut pa de, att n aldri gav häusfålki frid JK. 5) 
[taga slut, upphöra]. De har visst gat äut (dött 
ut) nå me de slagä (kräkslag) MK. Blåmmår 
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