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gar äut, förtårkäs MK. De gick äut för n (—
gick bakåt med affären) MK. Råitu [rötmåna-
den] gar äut i dag JK. Slingår skudd u• skjau-
täs, till n skudd ti strand, för ti fa någ nöi gan 
mässi, för annas gick de äut me domtä [fiske-
donen] såväl sum allting ann', sum int bläir 
undarhaldä OL. Strandbräukä . . ; haldäd de 
pa till ta av så, sum de nå har gärt i någlä ar, 
så maint L. pa, att ä kåm raint ti ga äut JK. 
Årdä [ordet] jär gammält u kummar snart ti 
ga äut JK. Bäst ä var så gick äldn äut (sluck-
näd äut) OL. Ga äut si [dö ut, upphöra]. Da 
gick de äut si, el. gardn blai sälldar JK. De 
sag äut sum um de skudd ga äut si me de 
idråttslaikar JK(U). De gar u äut si mair u 
mair me ti bränn såidä [tjärdal] JK(U). Fjärd-
arsvall u sum för de mästä kalläs för äutgan-
gän vall JK(U). Klövar strävar int mair n i 
träi ar, da jär han äutgangän MK. I dag har ja 
vart ste u krokharv u vänd a tvär gammält älla 
äutgang timmänteland, sum vör skall sa mur-
rättår äi i ladi JK. Vänd upp någ gamblä 
ällar äutgangnä timmänteland JK. — Ga at, 
— åt: 1) "hårt ansätta, fara illa med]. Nå i ladi 
har kyldi i samband me tårkän gat åt haust-
sedä u klövarvallar betöidlit för uss JK. Skogs-
planterningi har tårkän gat väl åt i sumräs JK. 
2) [förbrukas, konsumeras]. Da kård ja mjölki 
pa maiaräiä, u de gar halv dagän åt ällar till 
JK. Va de gar åt ti häusaldä JK. De mygluä 
ärtar gar at di u JK. All vid [ved] sum gar åt 
pa landä JK. Allt va n har aigt u hatt har gat 
åt JK. 3) [gå förlorad, stryka med, dö]. Än 
stor dail kund ga åt u dåi JK. De har vart 
naug [nära] me än, att n har skutt gat åt "dö] 
JK. H.K. . . sum har gat åt el. döt me de sjau-
ku JK. De var nati förä de stor ovädanati, sum 
de gick at a pa styckän bäi Djaupdöi [de 
drunknade] JK. När da Per gick at pa sjoän . 
JK. — Ga yvar: 1) "gående begiva sig över]. 
För kräki, sum skall ga yvar me lass, så. . OL. 
2) [fara över, passera över]. Där sum int de 
haglä gick yvar, där var sedi vackar OL. De 
rängtunolnä kummar ti ga yvar jär JK. Där 
sum skiftä [laga skiftet] gar yvar, där far n 
betal . . JK. De där olycku, sum kummar ti 
ga yva landä, att ä bläir skogslaust JK. Häll-
mark, sum än [han] ha gat yvar (o. huggit ner 
skogen) JK. 3) [falla åt ett visst håll (vid träd-
fällning)]. Gar n Iden (tallen)] att dann [den 
andra] säidu mitt imot at dän, sum fällar yvar, 
da haitar de, att n gick yvar JK. 4) [behandla, 
bearbeta]. De skudd da gas yvar fäir gangar: 
me harvlar u så. me stuck [vält] MK. 5) [nå, 
stiga över (ngt)]. I de värst böiar [ovädersbyar-
na] vidd ä ga yvar för mi ällar vidd rinn yvar 
pa säidår för mi JK. När de nå var mik vattn, 

da gick de yvar damarmar u så. äut yvar lairu 
OL. Vattnä gar yvar styvlår för mi JK (ordl.). 
6) [utelämna, hoppa över]. Så bar de ti dail' 
igän u så kast upp dann Idet andra], sum vör 
da had låimt älla gat yvar JK. 7) 'överträffa]. 
Dän am n vidd ga yvar dän andrä me minnäs u 
kunnä OL. 8) [överstiga (ngns förmåga, för-
stånd)]. Han bräukar annas var mik  nöifikän, 
män iss Idet här] gick yvar hans förstand OL. 
De jär ret lort ti liv jär i Lau nå, u mang 
gangar jär ä mästn så, att ä vill ga yvar för 
mi, ällar att int umhöirä vill sla till [räcka till] 
JK. Nä n gynt grund pa dei alltihop, så gick 
ä yva för n, u än blai rakt totalt radlausar JK. 
9) [upphöra], 'sluta, om värk e.d.' Snäuu ha 
vart gali för mi hall täidn, män nå har a lagli 
gat yvar JK. P. trod, att de en gang skudd ga 
yvar, de där sum spökäd u riggeräd där äutför 
bäi dum JK. När ja had kumm förbäi A:s, så 
had rädsli allt gat yvar JK. De va riktut full 
äur "snöyra], män de gick snart yvar igän JK. 
Än [man] far vänt ti däss nårdn gar yvar MK. 
Paskhälgi jär yvagangi MK. De gar väl yvar, 
sägd dän, sum kård i sjo'än (. . sum vadäd i 
sjoän) JK. Åhå ja ja, de gar väl yvar, sägd 
päiku sum var me ban JK. Jfr an-, genom-, 
på-, veder- och över-gå, um-gås samt djup-, 
len-, ner-, nål- och när-gången. 

gående p.a. gcrändä, gerändä "i uttr.] me ens 
gåändä (gaändä) gang JK [på en gång, i ett 
sträck]. Nå har ja sit så längä u rip pa 'skrivit 
på] så äimän ja har kunt me ens gaändä gang 
JK. U så ätt hå håå!! så sträikar di äut me 
fartn me ens gaändä gang JK. Jfr på-gående. 

gång s. gayg m., bf. gayän, pl. gaygar. I. [ss. 
verbalabstr. t. gå]. 1) "sätt att gå]. De mänsku 
ha har sån letar gang OL. Än otäckar väg, sått 
ingän kund kumm mair n i gang, u de var änd 
så, att russi skudd braut baini a si JK. Da var 
sumt 'somliga] tämliän vaggluä [vingliga] i 
gangän OL. Har tungar gang, letar gang lom 
häst] JK(U). Träiskoar di jär så sum ga me 
a par klåbbår pa baini, för de brännar undar 
baini u tar pa ristar, för de jär int någän gang 
pa dum JK(U). 2) [gående, vandring; rörelse]. 
De jär int gutt ti vitä, va lambi har sin gang i 
aigär JK(U). 0 lambi di har int sin gangän i 
Nöiu, äutn iblant gar di jär u iblant där. Di 
har väidlyftuä gangår 'se gånga s.] el. gangar 
el. väidlyftur gang JK. Vaim vait fiskäns gang 
i havä u drängäns gang till a päikå JK(U). 
Klucku har dåli gang u gar intä JK(U). När ja 
har skutt "skolat] i gang tim mårgnar u arbetä, 
har de gärt ont all stans JK. När ja fick 
kvänni i gang. . JK. Han fick spräku [språk-
lådan] i gang JK. Sjoän han jär i gang, han gar 
haugar JK(U). 3) [försiggående, förlopp, fort- 
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gång]. Jårdbräukä har vart i full gang snart 
sägt i hail iss mån'n JK. Så kåm amerikanskä 
vändplogar i gang jär i Svärgä JK. När n har 
fat gasshaudä tgårds-huvudet] i årning u 
kumm i gang [med att "tyna"] JK. När kling-
sagar kåm i gang. . JK. Förr i gamblä täidn, 
förr n tapetar kåm så mik i gang OL. Vait u 
kånn u havrä var int i gang ännu JK. Så kåm 
de tretår [trätor] i gang OL. Av brevä tyckt ja 
mi första, att L. had vart naug [nära] till fa de 
pa gang, sum min. . avsikt var OL. Ner di da 
kåm ti sit u stimulerä u pratä, så var där n hail 
hopän pa gang [att tala om] OL. När n skudd 
ha någän våg [vadhållning] i gang, så. sto de 
int till ti fa någu stäuå . . ti ha laikstäuå äi JK. 
Män va jär de? de jär så värdns gang, u de 
far så varä OL. De gar sin gang u singar sin 
sang [talesätt] JK. Måltäidn gick sin gang OL. 
Såckarbetår . . di kåm för saint i gang [med 
att växa] JK. — II. [vid angivande av huru 
ofta el. vid vilket tillfälle ngt sker]. 1) {i mera 
ursprunglig användning: tillfälle]. Att vädrä 
bar pa. . sått n kund fa sa u plög pa en gang 
JK. Di sitar en pa var änd pa vässtainskränku 
u vässar så. . pa bäggi säidår pa stain'n pa en 
gang [samtidigt] OL. Asku tas väl aldri äut, 
kanhänd en gang um årä OL. Källingi ha to 
brandskäppän u drog än i ändn gang ättar 
gang JK. Lantärnu sättäd ja äld pa gang ättar 
gang JK. Han. . flaug kull gang pa gang JK. 
Dän gangän sum G.B. va äut' fö de [att ha 
glömt "klåbbår"], så hadd han a stort drick-
bytt. . u de matt i sia pa ti batgansldåbbå, u 
var gang di *udd ste u säi at, så kund i fa si 
n gang öl ör byttä, u de va di da ste u sag 
at någlä gangar u drack öl ör byttä JK. Säist 
gangän ja var me um sånt (hopläggning), da 
var vör någlä styckän OL. Ja har aldri sällt 
mair n täu flaskår öl pa gangän MK. Kallas-
täidn u hälgi räckar ännu till, u sumli gangar 
har vör vart bidd [bjudna] pa täu ställar pa en 
gang JK. När ja plögar jårdi säin gangar u 
göidar någlund skaplit . . JK. Han had nå läst 
fadavår näi gangar, var gang träi gangar JK. 
De lycktäs tälld gangar ["täljda gånger" — 
sällan] JK(U). 2) ti fråga om tal o. kvantitati-
va storheter]. Pa dän täidn föidäs de minst 
träi, ja kansk fäir gangar så. mik lamb sum nå 
JK. De var int så ont um täid förr sum nå, 
fastn de än hadd ti gärä to mang gängar så 
langar täid JK. 3) [i uttr. "en gång", även i 
bet. (icke) ens o. äntligen]. En gang ner vörr 
kåm där ner (ti sagi) . . OL. De finns int a 
bain [fisk] ti fas n gang [ens] JK. Böindar.  . . 
sum int kan fa a tjänstpäikå ti mjölk av konar 
n gang [ens] JK. Fart du hit skill av än gang 
da? [blir du inte färdig någon gång (äntligen)] 

JK(U). Kåm Är me lännu [vörten] n gang da 
[äntligen] JK. De andrä .. gynnar döivlä pa mi, 
att ja skall ga äut u gi russi n gang JK. 4) [i 
uttr.] än go gang. Far u mor talt um än roli 
pasjas i middäs, sum ja led {skrattade] riktut 
n go gang at JK. Jär um dagän da led ja ret n 
goar gang, när n sjuss kåm i gard till uss u 
frågd, um de var jär sum di föidäd gaitbuck 
JK. — III. {i konkretare any.] 1) i[om mindre 
väg, stig, passage, prång]. Sin [sedan] kåm di 
ti fa vas sin byggning . . me n läitn smallar 
gang imillum JK. Jär i o :[vår] gangän, sum vör 
kallar, älla vägän, sum vör kåirar pa gatå ifran 
byggningän u äut ti grindi har lägt si a dräivå 
JK. Såsum ha (mor) sat bäi lampu u saumädä, 
så fick ha håir uss kumm äut i gangän (där un-
dar finstri, sum L. vait) JK. När någän kåm 
laupnäs pa körkgålvä i gangän [gången mellan 
bänkraderna] JK(U). När sångän gyntä, så 
ränd u sat hundn där i gangar u bänkar u gärd 
int någän någ förfang JK. Värst var ä för uss 
ti kumm äut ör vikän i gangän millum äutstäu-
år ["ut-stugorna"] JK. "Kan Är kumm upp pa 
luftä där da?" — "Jo vars." — "Di vait 
gangar" [känner till gångarna] MK. 2) {sats, 
omgång]. Än gang hästsko [4 st. hästskor] JK 
(U). En gang häs(t)skospäik var tjugäfäir (24) 
styckän JK(U). En gang sticknålar (= 5 styck-
än) JK(U). Ättar matn än gang gutt svaldrickä 
JK(U). Ja drickar mi n go gang öl JK. Till 
tjugändagän när n kummar in pa a ställ', så 
skall n ha si n gang öl av jaulölä JK. [Skaffarn 
skall] säi ättar, att all staup u kannår int bläir 
tomä, så att var u en kan fa si n gang öl, när 
n vill ha JK. Vör far ta u drick än gang till 
issä {till det här] OL. Jfr annan-, av-, axel-, 
bod-, bom-, botten-, farstugu-, fram-, födslo-, 
först-, gråt-, gård-, håv-, häll-, in-, kyrko-, käl-
lar-, lik-, mask-, med-, mot-, nattvards-, ner-, 
not-, nål-, om-, post-, rev-, 11-, rot-, rut-, rå-, 
sjö-, skall-, skepps-, skol-, spen-, sticknål-, 
stor-, stut-, till-, tredje-, tur-, tår-, upp-, ut-, 
vak-, vatten-, väl-, år- och över-gång. 

gånga s. gaygå f., pl. -år. 1) 'gång, vandring, 
område, där djur gå (fritt) o. beta'. 0 {våra] 
lambi di har sin gangän ällar säin gangår pa 
När JK. 0 lambi di har alltut säin gangår pa 
Strandräum (di upphaldar si där umkring) 
MK. Där in kummar int lambi, för di har 
aldri hatt säin gangår däit, ällar di har int hatt 
gangän däit MK. Di hadd väidlyftuä gangår 
[om får] JK. Så draivs di pa gatu . . el. pa  
strandi, u där badd di säin vanliä gangår . . 
el. säin ställar, sum di gick hail sumrar JK. 2) 
[gång, passage]. Ja jär så van i gangår, så ja 
hittar äi mörkrä MK. Da var de mörkt allt, 
män han var så vanar i gangår där, u så ti 
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undasöik undar gålvä äi a gammält sväinhäus 
JK. 3) [fora (vatten m.m.) som man bär (med 
båda händerna)]. A gangå vattn; ta häit iss 
[den här] gangu; ja har nå bjärt häit täu gan-
går, män di räckar intä JK(U). Da sägd mor . . 
att i hadd just vart ner i hagän ättar a gangå 
vattn JK. Kum till mi; Er ska fa a hail gangå 
mjölk MK. "Ja har a hail gangå" (en poj-
ke, som bar två korgar med petrifikater) 
MK. När n mjölkar gyttar di nyttä gangå 
el. ga  me gangå (ett spann i var hand) 
(OL)MK. Jfr vatten- o. över-gånga. — gång-
bar a. gangbarar JK(U), f. gaajgbccr, n. gay-
bart. 1) 'som håller att gå el. köra över]. 
Gangbar bro, säkar bro ti kåir yvar MK. 2) 
[hållbar, fullt användbar]. De jär int gangbart 
el. däugar int ti någä JK(U). Da kan ja int 
riktut gamter för, att ä jär starkt u gangbart 
JK. 3) [gällande, giltig (i handeln)]. Dän slantn 
gar intä el. jär int gangbarar JK(U). -fönster 
s. gayfinstar [avh.], 'fönster med gångjärn'. De 
jär jå gangfinstar pa kammafinsträ jå JK(U). 
-järn s. gaygjcen n., pl. =. Ja har stat i smidu 
för de mäst u smäid gangjan u hakar till någ 
gluggar JK. -klocka s. gaygkluckå f. [klocka 
el. ur, som går bra?] -led s. gaygli•cl m., pl. -ar. 
1) ![ledgång]. De to i ganglidn (pa käpbainä) 
MK. Ländi [på häst] me ländknyklår el. länd-
knappar, sum lari u bakbaini har säin ganglidar 
ifran JK(U). 2) 'ben m.m. av slaktat svin]. 
Sväinbaini haitar ganglidar JK(U). Vör har 
bär [bara] nå en ganglid igän av o galtn 
de sum än kallar för ganglidar, de jär mäst 
frågän um sväin, de jär igäntliän båisti u skin-
kår, sum så haitar OL. -spel s. gaygspel n. fen 
sorts stubbrytare med en lång kätting med 
klor, som knäpptes om, allteftersom man flyt-
tade hävstången fram o. tillbaka] JK(U). 
-ställa v. gaygställ'. Gangställ' a sag [såg], laga 
allt i ordning till begagnande. -vagn s. m. bf. 
gangvagnän [på ramsåg, se ill.] -varpa s. gagg-
varpå [gärdesgård kring åker, som tillhör 
många ägare, då var och en har sin bit av 
gärdsgården att underhålla, beräknad efter 
vars och ens del i ägan]. Um n stäurar akar, 
sum jär mang aigrar till, gränsar imot baitäs-
ällar hagmark, så har var u en sin täunbit till 
undarhaldä, u dän jär uppdailn ättar jårdviddn 
sum n har. Iss akan de jär gangvarpå kring. 
Hall Natväikar var de gangvarpå kring, u sam 
så var de bäi Nöigärdä MK. Ja, Fäikalar böi-
täd da um täun'n . . så att de blai gangvarpå 
kring hail styckä, så att var u en hadd lått i 
halltäunar [halv-] u äuttäun'n JK. 

går s. gar f., bf. -i 	pl. -ar, 'årsring i träd' 
MK (1876). Se f. ö. gåra s. 

går adv. gar (ä.), 07, uttr.] i gå-r. Gamblä 

Kauprä Per Persn han sägd ännu i gar MK. 
I gar da bles [blåste] de ret mikä MK. I går 
hadd vör snåi bäi böiväis JK. I går kvälls 
rängnäd de a käulå JK. I går mårräs JK. R. 
var haim åt dagar i går OL. Jfr förr-går. -dag 
s. m. bf. gd•rda•gän. Fyst u främst skall ja tal 
um dagäns händlsar u gårdagäns JK. -kvälls 
adv. gerrkvälls. I gårkvälls JK. -morse adv. 
gå•rmårräs. I gårmårräs rängnäd ä sått ä häl- 
läd ner JK. -natt s. glerna-t 	,'natten mellan 
gårdagen och dagen förut'. I gåmat u i neträs 
hadd i väl strämming JK. 

gå'ra s. ga-rå f., pl. -år. 1) 'årsringar i träd'. 
Garå = arsring(ar) pa a träi, sum söins i 
stuckän ällar buln, när n jär avsagän el. av-
huggän, sum bläir a garå för vart ar, sått n 
kan räcknä va gammält träiä jär, så väid de 
int jär för fäingarut sått n int kan raid garår 
JK. 2) strik [rand] i kyt u vid, särskilt när det 
är fett. Jfr fetveds-gåra. 

gård s. ger/vi m., ä. dat. ga•rdä 	bf. gardn, 
pl. -ar, ä. dat. ga•rdum, -umä. 1) fgårdsplan, 
gårdsrum]. Nå har vör n storar duktur hop 
me bärräsgrainar u ainä jär pa gardn JK. Ja 
. . har börr 'bara] kärt a tölt sag,stuckar, sum 
ja har hatt halm pa gardn, upp till sagi JK. I 
fredäs kård vör sagstuckar till sagi, sum vör 
hadd kårt jär haim pa gard föräut JK. Vör 
huggäd till middagän u kård i gard ä pa ätta-
middagän JK. För täusn, nå kummar de främ-
näs i gard JK. K:s drängän han kåm kåirnäs i 
gard me skryndå u lduckår pa JK. (Ungmans-
drängar) di skall räid runt umkring ungmans-
stangi, när di kummar i gard, u när di räidar 
pa gatå, för di skall tibakas u så i fylg me 
bräudgummän i gard igän, u fyst gangän när 
di jär i gard u så gär tal, da. . JK. När ja kåm 
haim, u prästdrängän kård i gard mä mi, så 
kåm kvinnfålki äut pa gardn u var gladä JK. 
Ränn i gard, sårk, ättar n takspån JK(U). Fort 
grindi upp, att ja kan kumm i gard me hål-
häckän JK. Han kåm i gardä kåimäs (glt) MK 
(1878). Kåir i gardum MK (1877). Ner pa 
gardn i flygälbyggningän JK. Da gick ja yvar 
Hallutt Pättasns gardn JK. In iginum Botvid 
gatgrindar in pa dairäs gardn JK(U). 2) [jord-
egendom, bondgård]. Han har goar gard, dåli 
gard OL. Fastn ja . . int har hatt störr in-
kåmstar av gardn i haust . . än gällt spannmål 
för 40 kr. JK. Di fick Snausrä gardn u byggäd 
där, . . u da fick de hait Snausrä Lasäs JK. 
Gogsn . . stöiräd när pa ainsummän än täid 
me Gogs u Fäi gardn JK. Min far u hans bror 
dailt gardn bäggi täu, u när di blai gift bäggi 
täu . . så bod di i vassin änd av byggningän 
bäggi täu JK. De var n bond av gamlä stam-
män, u en me de stöist gardar hadd n OL. 3) 
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,[by, samling av gårdar med gemensamt namn, 
består av flera "parter"; jfr N. Lithberg, By och 
gård på Gotland, i Gotl. arkiv IV, 1932]. Sto-
rar gard = mang partar u böindar me ätt gass-
namn; läitn gard [få "parter"]; ainstakän gard 
[gård som blott består av en "part"] JK(U). 
De har vart vanlit jär i gardn, att ner di har 
fat klet [klätt liket] i kistå, så bräukar gars-
fålki, a par ifran var part, bläi bidd [bjudna] 
däit pa kväldn OL. Jär i all strandsoknar har 
nuck var gard sitt bomärkä JK. Så. hadd var u 
en gard säin märkar [färmärken], u så me 
skillnämärkar inum gardn fö(r) var u en buss-
bondä JK. Bäi Kauprä el. i Kauprägardn hadd 
di tresakrar ihop JK. Än bit ner för Fäigardn, 
austar äi, lag a äng' förr JK. De var ingän i 
körkå, u ja var ainsummän ifran Fäigardn JK. 
Jfr bond-, garn-, herr-, hus-, kalas-, krydd-, 
kyrka-, kål-, lill-, norder-, präst-, stor-, tand-, 
träd-, vår- och öde-gård. — gård-gång s. ga•rd-
gayg m., bf. -gayän [tur och ordning mellan 
gårdarna i socknen vid vissa gemensamma 
uppdrag el. skyldigheter]. Ga gardgang, om 
fattigt folk MK. Förr da gick all äutskyldar ät-
tar hämmantal, u såsum sokänkåirning, sokän-
arbet u körkarbet, de äutgärdäs ättar hämman-
tal u gick ättar gardgang OL. Ploglagsför-
ståndarä . de väläs en vart ar ättar gardgang 
JK. När de kungliä dåir u de skall ringäs för 
daim . så jär de int kluckans börd [skyldig-
het] ti ringä, äutn soknäboars ättar gardgang 
JK(U). Nest i gardgangän jär i Lau, ättar 
Gannor, jär Botls JK. Häusrä var nest i gard-
gang ättar Hämmår JK. De jär ätta gamblä 
gardgangän de MK. -lös a. ga•rdlausar [utan 
gård]. Had ja skutt såil längar me väkslar, da 
had ja vart gardlausar MK. -mellan adv. gard-
millum. Ga g. [gå från den ena gården till den 
andra] MK. — gårds-bonde s. pl. bf. gass-
böindnar [bönderna på de olika parterna i går-
den]. Jär i Fäigardn jär de en bondä sum har 
smidå, u dän lanar han äut till de andrä gass-
böindnar JK. -bruk s. garsbräuk, gassbräuk 
n., bf. -ä [brukning av en gård; jordbruk]. 
Kånn ha vör sänt fämtn tunnår u fat fämtn 
kronår tunnu, u de jär all inkåmstar, sum vör 
har fat av gassbräukä i haust JK. Skåitar gass-
bräukä dålit JK. Dän han har stort gassbräuk 
han, storar gard OL. -bänk s. m. bf. gass-
bänkän JK [gårdens bänk i kyrkan]. -del s. 
gars-, gassdail m., bf. gassdailn, pl. -ar [hem-
mansdel]. Släku böitäs [delas] ättar vass u ens 
lått, ättasum än har starar gassdail till JK. Må-
gän, sum fick ärvä än gassdail bi S. . . OL. Nå 
arnderar ällar höirar di äut säin gassdailar OL. 
Min far u Danjel had n gassdail ihop bäi 
Bjärgäs JK. När n var bond(ä) bäi Hallbjäns 

u hadd n läitn gassdail där JK. Hämmar An-
das gassdailn JK. -dräng s. gassdräyg m., pl. 
-ar [ynglingar boende i samma gård]. Min 
gamblä gassdräng u laiklagä u skolkamrat . . 
han ha blitt änkman nå JK. Bräudgummän . . 
hadd hatt gassdrängar bäi si kväldn föräut u 
fästä [festat] JK(U). -folk s. gars-, gassfålk n., 
pl. bf. -i [de som bo i samma gård t. ex. Fie el. 
Kauparve, även om de tillhöra olika "parter"]. 
Astäuås [se ar-stuga] u garsfålki = daim sum 
håirs till gardn, t. ex. all Fäi-partar, män int 
Kauprä-partar, sum liggar i millum el. nemrä 
MK. Gassfålki jär alltut . . i ätt bidlag [bedja-
lag] me varandrä JK. När di har fat klet Iklätt 
liket] i kistå, så bräukar garsfålki, a par ifran 
var part, bläi bidd [bjudna] däit pa kväldn OL. 
Pa sundagän bad ja till begravälsän: gassfålki 
fäm partar u så. . JK. De var förarglit läikväl 
ti ha de (= aigår) så ihop. . u de blai gräl u 
tretår gassfålki imillum JK. -hund s. ga(r)s-
hund [gårdvar]. -huvud s. garshaudä, gass-
haudä, -hu•dä n., 'vertikal avslutning [eller 
början] av en täun' [gärdesgård]. Fyst gynna 
n me gasshaudä; da slar n a par gäin [raka] 
gasshaudstaur fyst. Gasshaudä gynnäs me kårt 
stubbar [stumpar] ner bäi jårdi, u längar u 
längar, när n kummar höigar upp, till däss att 
ä bläir a hail trolå JK. De kårtästä stubbar 
liggar börr [bara] pa en bandä i fyst staurpa-
rä . När n da har fat ä så langväist [se lång-
vist a.], sått ä jär lagum, att a hail lang trolå 
räckar upp i uppäst bandn i fyst staurparä i 
gasshaudä, da slar n de trid staurparä . . [se 
ill.] Män när n släutar, .bläir de n annar sårts 
gasshaudä. . [se ill.] När nedäst ändn av säist 
trolu hinnar däit n skall släutä, så slar n träi 
ällar fäir par staur pa en gang u bindar ban-
dar um daim nerifran u uppat u läggar kårt 
stubbar fystä, sum bläir längar u längar, höiga 
n kummar JK. Det händer ibland att två gars-
haudar kan mötas från motsatta håll på en 
rät linje [se ill.] Anledningen till att täu gars-
haudar möitäs pa n täun jär, att de jär täu 
aigrar um än. . ; garshaudi kan u• möitäs äi n 
vinkäl, u da jär de nödvändut, att ä skall var 
minst ätt garshaudä, män kan u• var täu u 
träi (ss. bäi a hörnä) MK. Nå ska ja gynn gär 
garshaudä MK. -huvudistör s. gars-, gasshaud-
staur [stör i "gårds-huvud"]. -karl s. m. pl. 
gars-, gasskalar [karlarna i samma gård]. Ät-
tar gammält så har de alltut vart vanlit, att 
garskalar skutt bidäs fyst (ti gär kistå [lik-
kista]) OL. Allt arbet gar mästn såsum pa 
kämp [i kapp] gasskalar imillum fatt hålla si-
na åkrar väl skötta] JK. Um än änd int kum-
mar ste [åstad] dän dagän, sum gasskalar sät-
tar äut. . så kåirar daim ste, sum kan, u böitar 
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[delar] släku JK. -kvinnfolk s. gars-, gasskvinn-
fålk n., pl. bf. -i. När missåmmasaftnän kåm, 
så gick all gasskvimifålk, atminstn ätt ifran var 
part, däit sum maistangi fanns [för att klä 
majstången] JK. Någän sum skall ide [kläda 
liket] i kistå; de bräukar för de mäst var gars-
kvinnfålki OL. -kärling s. pl. gasskällingar Ide 
gifta kvinnorna i en gård]. Maistängnar . . 
kledädäs i var gard av gasskällingar u gass-
päikår JK. -köp s. n. bf. gen. gasskaupäs. Där-
till gick de u framat för n (far), män de var 
just int gasskaupäs skuld JK. -lapp s. m. bf. 
gasslappän [liten gård]. Han arnderäd gass-
lappän äut JK. -lott s. pl. gasslåttar. E. kaupt 
de omynduäs gasslåttar JK. -man s. garsman 
m., bf. -mann'n [husbonde å annan part i sam-
ma gård]. Garsmann'n had någlä märar, sum 
var täiduä, u de had vör u• am MK. -namn 
s. gassnamn n. [namn på gård]. Sunnkörkä [en 
gård] liggar sudar um Lau körkå, sått de tår 
var klart, att di har fat gassnamnä där ifran 
JK. Han (den nya häradshövdingän) kan int 
säg a gassnamn, sum de skall n gang JK. Sam-
mansättningar med gårdsnamn: Kauprä 01ä, 
Snausrä-Per, Botis-Hans o.s.v. . . Kaupräfaffar, 
Botlsmåffar, Snausrä-fammor o.s.v. De sam 
säs ä. . um drängar ällar päikår ällar ban. 
Fäi-sårkar, Kauprä-päikår, Hallbjens-bani OL. 
-pika s. f. pl. gasspäikår [flickor, ogifta kvin-
nor i en gård]. Pa missåmmasaftnän så sam-
bläd si all päikår älla gasspäikår där sum 
maistangi skudd kledäs JK. -rätare s. gassråi-
tarä m., pl. -råitrar JK [bonde som missköter 
sin gård]. En gassråitarä jär dän, sum int arbe-
tar me jårdi, sum än har, el. skåitar gassbräukä 
dålit u bläir äutfatti JK. En gassråitarä haldar 
i grindstuckar så läng än kan, förrn n farar pa 
gatå JK. Ja n stor dail av böindnar blai gass-
råitrar av, fö di hannt int u skåit jårdbräukä . 
när di skudd flack kring landä me strämming-
lassi JK. -sork s. pl. gass-sårkar JK [pojkar i 
samma gård]. All' u ja var gass-sårkar JK. 
-tomt s. gasståmt, -tånt n., bf. -tåntä, -tåmtä, 
pl. bf. -tåmti, -tånti JK(U). Di had a läit smallt 
gasståmt JK. De gam' gasståntä jä i hans ängä 
JK. Standtäunar.  . . kring träigardar u millum 
gasståmti JK. -torva s. f. bf. gasstårvu. Jårdi 
el. gasstårvu har vart de säist än har vitt släppt 
JK. -vinkla s. gassviyklå f. [vinkel på gärds-
gård]; där sum täu garshaudar möitäs MK. 
[Se ill.] 

gårde s. ga•rdä, gard' m., bf. gardn -. 1) [in-
hägnad del av tomt el. dyl.], 'trädgård'. Hail 
gardn jär fullar av rosår, såsum påskliljår u . . 
JK. Ätt kissbärsträi äut i gardn — brast mitt 
i täu JK. Nå har gässnar kumm in i gardn - 
MK. De kvarteri äut i gardn di skudd ha vart 

avräknä [avräfsade] OL. 2) [ring kring solen 
el. månen]. Gardä kring mån'n MK. De star n 
sånnar gard kring soli i dag, de ma visst snart 
bläi någ ovädar OL. När de jär gard ällar n 
sån där ring kring mån'n, u um gardn jär ypän 
pa någät ställä, ifran de hållä bläir vädrä. Um 
de jär gard kring soli, så jär de pa sam väisä 
JK. Jfr krydd-gårde. 

gårig a. ga•rur [som har tydliga årsringar]. 
Aikän [eket] han jär sådär päipur [pipig] u 
garur u liknar ret råtting OL. Jfr fet-, fin- och 
grov-gårig. 

gås s. ga.s f., bf. -i, gen. -is, pl. gäss, gasar, bf. 
gässnar. [PI. gasar, hongäss; gäss, gäss av bå-
da könen]. Um vör int pickäd av halsar u 
vängar, så. fick vör 25 ör mair för var gas JK. 
Var ärt skudd ligg så langt ifran si, sått a gas 
kund ligg imillum var ärt [vid sådd] JK(U). 
Gasi jär liggsjauk JK. "Ingän fäugäl flaugar så 
haugt sum o gra gasis ungar", singäd a källing 
. . i körku MK. Gasi hadd värp u lag pa ägg, 
män så död' gasi, da lägd di äggi undar a hynå 
u så lag ha ungar äut. När ha da kåm äut pa 
gardn me ungar, da tyckt gassn, att di håirdäs 
han till u draiv hynu pa säidå u to hand um 
ungar MK. En gassä [gåskarl] u täu ällar träi 
gasar [hongäss] JK(U). Gässnar ropar MK. 
Gässnar liggar, gässnar värper; män gässnar 
gar pa gardn, um änd' gassn jär me. Gassar 
jär äut i hagän, män gasar gar pa gardn JK. 
Ja skall ste [åstad] u dräiv gässnar ör havan 
[havren] MK. Vör har någ gäss sum vör skall 
slaktä u sum vör har tänkt, vör skudd gläid ti 
böin [staden] u sälä JK. Gässnar star nå u 
jetar havrä u vattn u kånn u vaitä, så mik di 
vill ha JK. Sant mårtnsdagän, där till skudd 
gässnar va slaktnä JK(U). Daim sum föidar 
gässnar själv ti slaktä, di nyttar däun'n självä, u 
daim sum int behövar fjädri självä, di sälar 
gässnar ti Ståckhålmsfarar JK. För' lag skiftä 
jär i Lau u När så föidäd närpa vart häusald 
jär i Lau. . gäss JK. De var sum sia vattn pa 
a gas! JK. De gär mi int mair än ti häll vattn 
pa a gas JK. Jfr grå-, guld-, lju-, kän-, mår-
tens-, smör-, spring- o. tam-gås. -backe s. m. 
bf. gasbackän. När gasar kummar ti liggä {på 
ägg], da far gassn sta ainsummän pa gasback-
än, sum de haitar JK(U). Ligg pa gasbackän 
[säges på skämt om en äkta man, vars hustru 
är havande el. ligger i barnsäng] JK(U). -brya 
s. osbröiå JK(U) f. [damm för gäss]. -dun 
s. ga•sdäun. Kvinnfålki sägd i jåns, att gasdäun 
kustar täi dalar pundä, de jä de billigastä . . 
män annas två kronår marki JK. -fjäder s. 
ga•sfjä•dar n. (koll.). Er vill kaup fjädar älla 
däun, hälst gasfjädar, män de ha vör int någ 
ti sälä JK. -halva s. f. pl. gashalvår [en halv 
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gås]. -handlare s. ga-shandlarä [som köper o. 
säljer gäss]. -havre s. ga-sha-vrä, -ha-grä (g1t), 
[Bromus secalinus]. De blai bör [bara] någlä 
stand (ryg) upp' pa själv backän, u de var änd 
hältn gashavrä JK. -havrelkippa s. ga'sha-vrä-
kippå f., pl. -år "vippa på gåshavre]. -hus s. 
ga-shäus "hus för gässen]. Gässnar di har a 
apartut [särskilt] gashäus MK. -ister s. ga-s-
äistar [gåsfett]. Gasäistar u hynsäistar jär de 
fäinästä el. likrästä äisträ till äistarsmörbröi 
[istersmörgås] JK(U). -kropp s. gaskrupp JK 
(U) m., pl. -ar "kropp av slaktad gås]. Ja har 
vart där bäi än [honom] a par träi gangar u sält 
gaskruppar till n JK. -kött s. ga-sky-t n., bf. 
-ä. Gäul murrättår [morötter] . . de fick gasky-
tä gäular u vackar färg av [om gässen utfod-
rades med morötter] JK(U). -penna s. ga-s-
pännå f. Läil A. ha skrivbok nå u så a gas-
pännå älla fjädapinnå ti skriv me JK. -reder 
s. ga-sraidar n. :[gåsrede]. -skock s. n. pl. bf. 
gasskåcki [gåsflock]. "Gässen gick "på stran-
den"] till släut pa Aggusti . . , da draivs gas-
skåcki haim JK(U). -stia s. gas-stäid f. "stia 
för gässen], inn äi a häus MK. -tand pl. ga-s-
tändar. Jär sigdn "lien] för hardar, så gar ä 
ör a läit styck ör äggi "eggen] pa n för var 
gang u da säir n äut i äggi såsum gaständar, 
sum di bräukar sägä OL. -unge s. ga-suygä m., 
bf. -uyän, pl. -ungar. Gasungar ha vör hatt tåll 
styckän, män träi styckän ha döt för uss JK. 
Gässnar u gasungar gick pa gardn JK. När 
gasungar star u ryckar pa gras-stradi, så bris-
tar di, u da sträikar gasungar pa rygg u så Eg-
gar di där u vaiftar me baini i vädrä u kan 
int kumm upp MK. Di . . gar för si själv så-
sum de stor gasungar [talesätt] OL. Gröin' 
gasungar u gröin sed "säd], de jär int någ ti 
ret' si ättar MK. -ägg s. n. pl. bf. ga-säggi. Ja 
ska sker gasäggi i dag "syna dem mot ljuset] 
MK. -öga s. n. pl. gasaugå JK(U), [vävmöns-
ter]. Väv' gasaugå [väva sådant mönster] JK 
(U). -ögig a. gasaugur 	{vävd i gåsögon- 
mönster]. Bårdokän jä gasaugur el. jär vävän 
"vävd] gasaugur MK. Sumt vävar di madris u 
sumt gasaugut JK. 

gåta s. gåtå f., bf. gå-tu, pl. -år. 1) [gissgåta]. 
A gåtå, sum int jär go ti gissä JK(U). Sättäd 
pa varandrä gåtår [gåvo varandra gåtor att 
gissa] JK(U). 2) 	mera allm. bet.: historia, 
(kort) berättelse]. Sån där gåtår u trullhistorjår 
OL. 

gåv s. gåv n., pl. bf. gavi, gåvi "(särsk.) brud-
gåva]. U sin "sedan] gick de sin vanliä gang, 
till däss gåvi skudd tas upp, sum tas upp ann-
dagän, mäns fålki sat bäi borä . . Skaffan bar 
fram gåvi pa a präsnte'sbredä till bruttbondn 
JK. När da. . all har gitt bräudgåv, sum hai- 

täd: "gi gåv yvar borä" . . JK(U). Ta gavi 
upp (nu: ta gåvi upp) MK. Jfr brud-gåv. 

gåva s. ga-vå f., pl. -år "gåva; särsk. fästmans-
gåva]. Källingi blai himlandä gali . . pa W., 
för de att han to för mik av Guds gavår OL. 
Gavår u gängavår räckäd längst OL. U så 
sträikar "far] da drängän u päiku i böin u 
kaupar gavår, u de nödvändustä därav de jär 
ring u bok u dok; u jär drängän förmögän . . 
så kaupar han än hail hopar till, såsum sjal u 
klänningar, strumpår u skor u . . JK. Förr i 
värdn to drängän gavår haim till si, till däss 
förlugningi skudd varä, u de var alltut kvinn-
mässå "2 febr.], sum gavgivningi u förlugningi 
skudd varä . . u da gick far u sun i fylg ti 
päikus haim um laudäskväldn me gavår, u när 
da drängän gav gavår, da skudd förlugningi 
ske me de samä JK. Läit ättar päiku fick säin 
gavår i årning, sum ha skudd gi drängän, da 
skudd de var försäining; . . de var för de mäst i 
pinsthälgi . päiku gick till drängän um mårg-
nän, u så skudd da drängän ha gavår pa si i 
körkå, för di skudd ga i fylg i körkå da, u de 
gavår, sum drängän fick, de var väst u halsdok 

natkappå u hängslår u skörtå u strumpår u 
strumpband u. . JK. När de var kaup si gavår 

di var förlugnä, u de int blai av någ gifta-
mål, så skudd ä skäräs av någ av kledäsplaggi 
av gavår JK. Jfr fästmans-, gen- och 
tal-gåva. — gåv-bok s. f. bf. ga-vbåuki, pl. 
-böikar, bf. -böiknar "psalmbok, som fästman-
nen gav fästmön]. Gavböikar: vangelbok 
[evangeliebok] u salmbok; fammor ha had täu 
ha MK. Bräudgummäns ungmansdrängän, 
sum had gavboki, skudd lait salmnumrä upp u 
gi bräudgummän [vid vigseln] JK(U). -dosa s. 
ga-vdåuså [snusdosa som present av fäst-
mön?]. -duk s. m. bf. ga-vdåukän "huvudduk, 
vanl. av silke, som fästmannen gav fästmön]. 
Bräudpäikår u ungmansdrängar, di star pa 
sangarsgålvä [korgolvet] . . u så skudd di hald 
päll me gavdokän JK. -givning s. f. bf. gav-
givniygi "överlämnandet av fästmannens gåvor 
till fästmön]. De var alltut kvinnmässå [2 
febr.], sum gavgivningi u förlugningi skudd va-
rä JK. -klädning s. ga-vkle-niyg m., bf. -kle-
ningän, -klänningän JK(U), "klädning, som 
fästmannen gav fästmön]. "Bruttöverskan] kler 
av bräudi bräudkledsli u bräudklänningän, u 
bräudi kler gavkleningän pa si i ställä JK(U). 
Gavkleningän, sum skudd var ti bräudklening, 
var töigä av svart sidn JK(U). -känga s. f. pl. 
gav kängår JK(U), [kängor som fästmannen 
gav fästmön] JK(U). -näsduk s. gavnasdok 
[näsduk som fästmansgåva]. -ring s. ga-vriyg 
[förlovnings- el. vigselring]. -sjal s. gavsjal 
JK(U), "sjal som gåva till fästmön]. 
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gäck s. gäck JK(U). Nå haldar du gäck mä mi, 
el. narr av mi [driver gäck med] JK(U). Jfr 
vinter-gäck. 

gäckas v. gäkkäs JK(U), pr. gäckäs, p. pf. pl. 
gäckt'. Till gäckäs u hald narr av någän JK 
(U). Män undalit jä de me luftns ställning; 
han lissum gäckäs me uss, för de har . . set 
äut, sum um de skudd bläi väl [rikligt] rängn, 
män de har bär [bara] blitt någlä stänk JK. 
0 "våra] förhåppningar bläir sum täidäst bad 
gäckt u släcktä JK. 

gädda s. gäddå f., bf. -u, pl. -år. 1 Lausmöir, 
där finns gäddår u abbur, mört, surv u buck 
MK. I dag skall vörr ga äut pa träskä pa söin-
äis u sia upp gäddår JK(U). Gumbald Las, 
han lägd sjoräusår langs at strandi där i gra-
stainar u fick gäddår u fjällfisk i daim JK. 
Flåignät nyttäs ti fång gäddår u äid me JK 
[se flöj-nät]. — gädd-piga s. gäddpi•gå f., pl. 
-år, 'en liten gädda, gäddsnipa'. När ja var 
sårk, da to ja gäddpigår äut i Lausmöir; sum-
li kund väg a mark JK. I någ mindar aar, sum 
tårkar äut um summan', u så där jär någ 
djaup gylar äi . . där kan n fa säi än hail ho-
pän gäddpigår iblant OL. -skalle s. gäddskallä 
(ej: bådd), [gäddhuvuci]. Jfr bodd s. 

gäl (gel) s. gail f., bf. -i, pl. -ar. 1) 'huvudet på 
strömmingen o. gälerna på all slags fisk; det 
som man rensar bort av strömmingen'. 
Förr, da var de så gutt um strämming . . nå 
kan di knappäst fa a gail för int um summarn 
än gang OL. Ta u hald gäddu i gaili, så haldar 
du na JK. När flundrår skäräs till, så skall 
sumli läggäs pa rygg u sumli pa magän, sått n 
alltut har gailar at si fåt sig] MK. Ta u gi 
gräisn läit gailar! Kattu jetar gailar JK. Kåp-
päd [nackade] strämming . . u kastäd gailar 
langsat vägän JK. Gailar av strämming bräu-
kar var bra ti baitä ällar tåskbaitä, när tåskän 
jär traugar ti ta JK. Jfr flundre- och ström-
ming-gäl. 2) [skämts.: "gap", svalg på män-
niska]. Snask i gaili [lort, "rost" el. d. i hal-
sen] MK. Tigar däu intä, skall ja gi di pa 
gaili fändr. fr. gailn] MK. -bytta s. gailbyttå 
f. = byttå me gailar äi JK. -fett s. gajlfätt 
MK n., 'kokade gajlar' (sv. fisktran?). -lukt 
s. gail-lukt f. "lukt av fiskavfall]. De var a för-
bannad gail-lukt JK. -spann s. gailspann n. = 
spann me gailar äi JK. 

gäla v. gailä, gall', pr. -ar, sup. gail(ä). 1) 'rensa 
strömming'. Vör skall ste u gail älla kåpp 
strämming JK. Kåpp u gail strämming de jär 
ätt; förr sägd i mäst gailä, nå sär di kåppä 
MK. Daim, sum da int skall tal ret så flatt, di 
sär da alltut kåpp strämming OL. Förr da kåm 
di sainarä i land, så skudd di da kåir me häst-
sjuss haim, så var di tvungnä ti gail fiskän u 

skyll 'skölja] n årdäntlit, u stråi . . pa läit salt 
OL. 2) 'prata o. skrävla högt'. Sta u gajlä 
MK. 

gäld s. gäld f., bf. -i "skuld (i penningar)]. När 
far blai husbond, da to han imot läik mik gäld 
pa Fäi dailn, sum vör nå har JK. De vill int 
ga för uss, äutn de bläir mair u mair gäld, sått 
en av Är fa ta u gläid till Amerikä JK. Da har 
di fat så mik gäld, så att di int kan bat bäi u 
betal räntu än gang JK. Sätt gäld, göra skul-
der MK. -fri a. gäldfräiar JK, pl. -fräiä [skuld- 
fri]. Um ja had tänkt pa, att skift skudd kumm 
så snart. . da had ja häldar tat pänningar, för 
da had vör vart gäldfräiä u änd hatt läit pän- 
ningar äutlantä JK. -skyldig a. gäldskuldur, 
pl. -uä [som är skyldig penningar]. -sänkt a. 
gäldsäyktar [som har stora skulder]. Farn, han 
var så gäldsänktar, att n int fick lan i spar-
bankän MK. 

gälda v. gäld' 'återgälda]. [I förb.]. De far ja 
gäld igän än anna gang (en vattenfora) MK. 
Sunn'n skall gäld nårdn i gän human blåser 
nu lika hårt som nordan förut blåste] MK. 

gälla v.1 gäldä (1876), gäll', pr. gällar, gäldar, 
ipf. gälläd. 1) [hava värde av, motsvara]. Allt 
sum behövs till häusaldä bläir allt ättar sum 
präisar gar u gäldar JK. Da kåm ja i all min 
täid fl ga äutskurn u int gäll sum kal i byksår 
JK. All stans så vait di va n gällar förä JK(U). 
2) [vara giltig]. De gäldar intä, um någ s. int 
jär s. de skall MK. Han (hamnårningän) gällar 
ällar jär en u sam förårning bäi all strandar 
JK. Biljättar had vör kaupt . . sum gälläd ti 
rais haim pa igän JK. 3) [krävas, påfordras]. 

. Nai, de gällar, um än skall ha någ nytt' av 
kräki, att n skall föid dum väl JK. Nå gällar 
de ti pass upp me lairu, sått a int kummar fl 
skarpnä till för mikä JK. De gällar till ha hud 
[huvudet] pa ret ändn . . u int förlor umhöirä 
JK. Ha lagar mat ha, när de så gällar; att ja 
int jär ti fas MK. 4) "angå, vara frågan om]. 
Nå gäldar de, vaim sum har ret MK. De jär 
int mang sum riktut förstar si pa, va sakän 
egäntliän gällar JK. Jfr um-gälla. 

gälla v.2 gillä (ovanl.), nu: skär' äut [kastrera]. 
Gillän buck, äutskurän MK. 

gälling s. gälliyg (gaitbuck)? 
gänga s. f. pl. gäygår. Gängår pa nåli u i trissn, 
sum trissn skräuäs pa äi [på spinnrock] JK. 
Jfr skruv-gänga. 

gänga v. gäygä "göra gängor]. Så har vör jälp 
till i smidu me' me släggä u gängä u burä JK. 

gängse a. gäysä, gäys'. U blodförgiftning jär 
mik gängs nå för täidn, sum int håirdäs av någ 
förr JK. 

gängsen a. gäygsn, gäysn [som ofta besöker en 
plats; ofta förekommande]. Hässläböi Ållä, 
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han var mik gängsn jär i Lau i min bandom 
[om en kringvandrande person] JK. Han jär 
gängsn jär i sokni = gar ikring (OL)MK. 
Lausbyggrar.  . . sum ja int vait så mik um, för 
där var n int så mik gängsn äi banad JK. De 
jär ännu n mik gängsn tank' jär äutat blant 
allmänhaiti, att sumli fålk kan förgär kräk JK. 

gärd s.1 gärd [f.], 'verk'. De här (om saigkår-
gän) de jär Hässläböi 'knäs gärd; de gärd' han 
um sundagar MK. Vaim har gärt issu (räivu) 
da? Jär de måffas gärd u? MK. Räivu [räf-
san], de jär Lauvalls gärd (= verk) MK. De 
jär Löiandas gärd (om botanikspaden) MK. 

gärd s.2 gärd f., bf. -i, m., bf. -n, 'jäst' [särsk. 
av dricka el. öl]. Gärdi tos varå pa förr, sum 
var pa buttnän av drickä el. ölä pa drickkäri 
JK(U). De gamblä di sägd alltut gärd i ställ 
för jäst. Gärdi ällar gärdn var traugar ti jäsä 
OL. När di rännar gärd, da skall di ha väitar 
panndok (= ränn ätta jäst) MK. -kruka s. 
gä•rdkräukå f., 'jästkruka'. 

gärde s. gärdä n., pl. bf. 	[liten äng, 
med föga träd o. buskar, anv. t. betes- el. 
slåttermark; inhägnad täppa vid gården, där 
man släppte kalvar och annan småboskap]. 
Kvinnmässå (namn på en ängsbit) . . (Kauprä 
Nils Thomsns gärdä = Kvinnmässå) MK. När 
Astu-fammors gärdä blai slagä, da hadd vörr' 

äutmärktar bra pärkplass där JK(U). Botvid 
gärdi [gärdena s. tillh. Botvide gd] MK. 

gärna adv. gännä, gänn'. 1) [med nöje, villigt]. 
Så gänn sum vör vidd ha rängn i jäuni u jäuli, 
så gänn vill vör ha fagat nå JK. Gänn' järtnäs 
MK. Gänn fö mi JK. I sundäskvälls kund ja 
int kunun ner, så gänn ja viddä JK. Jaug ihop 
historjår de vill ja gänn intä, så väid ja kan 
slippä JK. Skyrust . . ner di var färsk u lagum 
staiktä, da kund gänn vaim sum hälst jet n 
OL. 2) [i uttr. som innehålla uppmaning, för- 
slag, begäran]. De brevä, de kanst u gänn väis 
för mi MK. Däu kanst ta u kåir haim så gän- 
nä [lika gärna] OL. Vör tyckt, att vör kund 
läik så gännä gläid in :[resa till staden], an-
tingän i släutä av iss viku ällar i gynningi pa 
nestå JK. 3) [med neg.: motvilligt, svårligen]. 
Iss ark um de syndstraff me skiftä,  de vidd ja 
gänn int,, att någän laubo skudd fa nys um OL. 
U så har ja håirt, att n gänn int lättar tal mä 
si OL. Int kler di gänn någu majstang OL. 4) 
[vanligen, ofta]. Bar de ti laik u ha rolit, så 
var de gänn allmänt ste u dailta me läiv u lust 
OL. Hadd han lug [lovat] dän bondn föräut, 
så hait ä gännä: ja har lug dän bondn föräut, 
så de kan ja gänn int ändrä OL. De känns i 
kassn [kassan], sum gänn aldri jär för sto-
rar OL. De har int vart någu stund ann' bär 
[bara] pa sundagar, u de har gänn aldri vart 
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frid da häldar OL. De säs [säges] gänn aldri 
ann' bryggå (ej: lastbrygga) OL. Mairndails så 
jär di gänn aldri braid nuck [om bräder] OL. 

gärning s. gä•rniyg f., bf. -i, pl. -ar. 1) [hand-
ling, verk]. Nå har Andasmåstar blitt me ban 
igän, de va ret a sjalv Guss gärning; vaim sum 
nå skudd a gärt de igän JK. U jär di da sams 
um gärningi bäggi täu, så gar n (hingstn) vac-
kat till na (män) u gir na än kyss, u da sker 
de sinä [:betäckningen] JK. Eiar [tackorna) 
gar i fäir månar ättar baggän har gärt gärningi 
JK(U). Ja, u så um ja had förfärd a par sårkar 
i färsk gärningar ällar straks när ja blai giftar 
JK. Ättar sum kaln jär, så jär trolitväis gär-
ningar OL. De gar int ör n fläck me börr 
[bara] ti tal u tänkä, äutn gärningar skall fylg 
där ättar JK. Ja, därav säir L., att hans go' 
gärningar launäs pa mi ällar uss iblant JK. 
Nai, söitä täid ändä! Fäi kåirar vait in i dag 
pa sundag . ropt u skräid B. u S., sum sag 
o [våra] gärningar JK. 2) {arbete, syssla]. I 
dann iden andra] ändn pa kättingän har n 
själv instrumäntä, sum skall gär gärningi 
[stubbrytning] JK. Far jär int sängliggnäs någ- 
än dag läikväl . . , män gärningar jär där ättar 
JK. Visst ha de int vart mik bevänt me L:s 
gärningar häldar, för han ha börr {bara] hatt 
lust ti stat så där bäi haim' u snick u såilä JK. 
Jfr väl-gärning samt görning. 

gäsp s. se hane-gäsp. 
gäspa v. gaispä, gaisp', ipf. -äd, gaisptä. Ja 
gynnar bläi svänuiur u.sit u gaispä, sått ja far 
säg gu nat! JK. Han gaispäd så än fick käp- 
baini ör lag tur led] OL. De var så sum säi 
krakår, sum sitar pa täunar u gapar; di gick 
bär u gaisptä MK. Han jaugäd u skröitäd av 
um si självar . . när n var pa tåskän äut pa 
Sandpall . . så kund n säi myggän gaisp pa 
körkknappän JK. 

gäspig a. gai•spur 	[benägen för att gäspa]. 
Än {man] sitar u bläir gaispur MK. 

gässling s. gesling, 'vanskaplig gåsunge', se na-
vel-gässling. 

gäst s. gäst m., pl. -ar. Vör ska ti gäst i mårgå 
{är bortbjudna] MK. Da skall ja ti Kauprä 
ofålkis {våra släktingar vid K.] ti gäst JK. 
Mor u mäin hustru di var laupnäs äut pa När 
n kväld bäi K. pa gäst (ällar pa n kåpp kaffi 
ällar n bit mat ällar någä) JK. Sit' sum gäst 
el. sitä gäst (sitta som obekant el. vara el. fö-
reställa gäst) (OL) MK. Kattu sätta gäst = 
läggar hygrä bain' yvar nackän u slickar si 
bak; me hygrä bainä mot kal u me vänsträ mot 
källing MK. Kanhänd de var imot han, sum 
kattu sättäd gäst MK. Anna ha jär väl hit be-
låti ti var inn en dag börrä [bara], äutn dän 
far Är nuck gäst av i flair dagar JK. Ätta han- 
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rättår . . jär äutmärktä ti göid sväin me JK. 
Gräisn sum vör skall säl hailar . . jär göidn 
me kokt pärår u brö, u de bräukar bläi äut-
märkt gutt fläsk JK. Ga där u säup u göid si 
JK. Göid si u fa väl [rikligt] kyt pa si JK(U). 
2) [med avs. på åker o.d.] De var järum arä, 
sum vör sad vaitä äi någ jård, sum int had vart 
göidi pa mang ar . . u därimot sad vör vait 
äi a bit, sum vör had göid u ans bra JK. När 
ä bläir göid si [gött] vart u vart ann ar me 
släkå, så vaksar de mästn va sum hälst JK. 
Ättar sum än göidar tjåckt ällar tunt, så gar 
de flair u mindar lass till pa tunnlandä JK. 
Göid undar vaitn (rygän, betår u.s.v.) {göda 
den jord där man skall så vete etc.] JK(U). 
När nå jårdi var räiti [plöjd] u harvi . . så 
skudd ha göidäs JK(U). Di had kåltäppår bäi 
Daustädar, u där göidäd di, me släkå MK. 
Läin göidädäs pa sam väisä, me sam slags 
göisl JK. Bra göidnä sandjårdar JK. När a 
(flingsläku) da bläir vat i jårdi u ha påisar si, 
så bläir ä tjåckt göidä, u hälst pa lairjård göi-
dar ha förträfflit JK. Ja, de göidar, de där 
asku, ret lagli, sum bläir av dän bråtn (bränt 
tynne) JK. Asku göidäd a par sedår lett par 
skördar säd] JK(U). Särsk. förb. Göid upp 
si JK(U). — Vör har nå fat göid yvar . . 
täu tunnland me släkå i ar JK. Jfr ny-
och väl-göden. — göd-galt s. göidgcdt JK 
(U), um än kal, sum jär latar u faitar 
u tjåckar. -oxe s. göiduksä m. Fick di 
säi än stäurar, faitar, tjåckar göiduksä älla 
slaktfaitar stäut JK. -so s. göidso f. [tjock, lat 
kvinna]. -stia s. göidstäiå JK(U), [avbalkning 
för djur som skola gödas]. Slaktgässnar sätt-
ädäs pa göidstäiå JK(U). 

di gästar kummar, ropar skaffafar in dum, för 
de jä alltut n styggar osid jär i Lau, att gästar, 
hälst kalar, int gar in. . a(v) si självä . . u di 
ska bidäs u traugäs in JK. U de sum gästar 
skall ha förrn di raisar ti körkå de jär: fyst 
än sup u så än gang öl JK. Jfr begravelse- och 
bröllops-gäst. -givarskjuts s. gästgi•varskjuss 

-stuga s. f. bf. gäststäuu [rummet där 
gästabudet hålles]. Bräudpäikår di skall svar 
för ti . . kled nöistäuu ällar själv gäststäuu me 
kransar . . JK. Salu el. gäststäuu JK. 

gästabud s. gästbu'd n., pl. bf. -i. De andrä 
bjaudningar, sum int gäs någ arbetä, äutn börr 
[bara] jetäs u drickäs u pratäs, haitar gästbud 
ällar kallas JK, (jfr ating). De räik' i gästbudi 
älla kallasi, di sättäd dain [det ena] kaksätt 
[brödstapeln] pa dann Idet andra] JK. Jfr 
skaffare-gästabud. -sibulle s. gäst budsbullä. 
-byxor S. pl. gästbudsbyksår. -folk s. gästbus-
fålk. -hus s. n. bf. gästbudshäusä [huset, går-
den där gästabudet försiggår]. U liggar någän 
straks in bäi astäuås ällar någän i grannlagä, 
sum int jä langt if ran gästbudshäusä, så gar n 
däit me u gir dum än sup pa sängi JK. -kaka 
s. gästbudska•kå [vetebröd, bakat till gästabu-
det]. -mat s. gästbudsmcrt. -rock s. m. bf. 
gästbudsråckän. -sel s. pl. gästbuds-silar {fina-
re selar]. -vagn s. gästbudsvayn [finare åk-
vagn]. 

gästrera v. gästre•rä [gästa, fara på gästabud]. 
Fålki ha kårt u gästrerä nå i hälgi JK. 

gäv a. ge•var, f. ge.v, superi. geväst JK, (dän) 
gevästä, f. självst. (de) ge•västå, (de) gevästu 
JK(U), 'stor, stark, duktig, rask'. De jär n ge-
var kal u duktur u raskar; de jär a gev källing 
JK. Läs bårt de ondä; Hainumbokällingi [en 
"botkäring"] jär geväst i dän vägän JK. N.J. gödning s. göidniyg f., bf. -i. Bad göisl u släkå 
. . jär väl ännu dän gamblästä u gevästä fiskan 	[havstång] så haitar de göidning JK(U). De 
JK. Nä ja, sum skall kalläs dän gevästä, int 
kan fa äutret någänting, da kan L. fösta, lains 
årku gar JK. De var n duktur sletkal [slåtter-
karl] . . u dän gevästä i Lau JK. Nå tyckar 
ungdomar . . att de jär rolit ti kumm ti böin 
u fa tävlä . . u fa präis u var dän gevästä där 
JK. Ha var mästn de gevästå i hail skolu, män 
fick a sånt haplit äuslt betöig JK. 

gö s. gåi In.], hundskall. Jfr hund-gö. 
gö v. gåi, pr. gåir, ipf. gåidä, gåid', sup. gåit 
[skälla]. Ja fick håir n hund gåi. De var n 
hund sum gåidä. Va gåir hundn förä? JK. Di 
gåid pa n ällar at n [åt honom] MK. Än otäc- 

lairakrar, sum liggar ner undar strandi . sum 
int far någ ann göidning än släkå, där bläir int 
sånt vackat kånn, sum pa de andrä akrar sum 
far göisl imillumat JK. Fålki har för si, att ä 
int jär mik göidning äi de släku OL. Lättäd 
[lät] tårvän brinn upp till askå; sin braidäd n 
äut asku pa jårdi ti göidning JK(U). Ner pa 
Digarakan där bittnar [förslår] int göidning 
MK. De finns kånstgärd göidning ti fa kaupä, 
älla guanu JK. Jfr konst-gödning. -slämne s. 
göidniy(g)sämnä n., pl. -ämnar. Släkå . . de 
jär ätt äutmärkt göidningsämnä u göidar pa 
vickän jårdmun sum hälst JK. 

kar hokst u a otäck snäuå har ja fat, sått ja gödsel s. göisl f., bf. -i. 1) Tkreatursspillning 
skall gåi u hokst u gläps för jäm'n JK. 	m.m., dynga]. Färsk el. nöi göisl, brunni, 

göda v. göidä, göid', pr. -ar, ipf. göid', göidäd, 	obrunni, ruti, gammäl, dåli u go göisl JK(U). 
sup. gäld', p. pf. göidn, f. göidi, n. -ä, göid si, 	I möiri har J. u ja sat guanu för 300 kronår, 
pl. göidnä JK, pass. göidäs, ipf. göidticläs JK. 	u jär haimä har ja sat sam göisli för millum 40 
1) [med avs. på djur el. människa]. Väit mur- 	u 50 JK. Klucku 5-6 så kärräs el. kastäs 
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göisli äut [ur ladugården] JK(U). Grauntårv 
[ljungtorv] ti stråi u bland i göisli JK. Läss 
göisl [lassa gödsel] JK(U). Kåir göisl [köra 
gödsel från gödselhopen ut på åkrarna] JK(U). 
Hirmar n kåir äut ällar pa • göisli me', så gär 

de JK. Braidä göisl [sprida ut gödsel på 
åkern] JK(U). När göisli har blitt upptåii pa 
ättamiddagar ner i ängä, har A. vart där ner u 
tråsk göisl [slagit sönder gödselkokor] JK. Ti 
vänd göisli u släku ner {plöja ner. .1  JK. De 
sum har skuldi till att vägar bläir sumpuä u 
lausä, de jär all göisl sum bläir liggnäs pa dum 

de bläir begrav undar aurn ar ättar ar JK. 2) 
[(bildi.) skräp]. Di kustäd 50 kronår, göisli! 
JK. "Göisl", ropt n till u blai argar . . u svor 

dundrandä kytaid yvar K. JK. Jfr höns-, ko-
hus-, lamm-, lillhus-, nöt-, pås-, russ-, stallhus-
och svin-gödsel. samt tad. -brunn s. göislbrunn 
[urinbrunn]. -dye s. göisldöiä m., bf. -än, pl. 
-ar [platsen där gödselhögen ligger]. Där inn 
pa dairäs gardn had di än göisldöiä, sum di 
hadd kårrt göisli ör [kört bort gödseln ur] JK 

Ti gär göislbrunnar u ändamålsenliä 
göisldöiar gar ja nuck u funderar pa var dag, 
män . . JK. -fjäl s. göis1fjä.1 f., bf. -i ;["fjälar", 
som sattes på vagnen, då man körde gödsel 
m.m. se ill.] -hop s. göislhåup m., bf. -än, pl. 
-ar [gödselhög]. Förr da hadd di byggt säin 
häus [uthus] me baksäidu så naug [nära] mot 
vägän, att di int fick räum me göislhopar bak-
um häusi, äutn daim hadd di inn pa gardar 
framför häusar OL. I går rustäd ja u anstaltäd 
. . me göislhopän u bjärd någ gammäl halm u 
blandäd äi göisli u håisäd göislvattn yvar JK. 
J. P. hadd n göislhop sum han kund . . sälä; 
ja sag pa göislhopän u tyckt, att ä kund var 
umkring än åt lass JK. -koxa s. göislkåkså f. 
[en klubba, som användes att slå sönder göd-
selkokor på åker o. äng]. [Se ill.] -körning s. 
göislkåirniyg f., bf. -i. Jårdi had vör i år-
ning u skudd gynn me göislkåirningi i ons-
täs JK. -lass s. n. bf. göisl-lassä, pl. bf. -i. -lort 
s. göisl-lort m. tgödselklump]. Ja kåirar aldri 
upp än göisl-lort mair iss backän, förrn ja far 
andrä sko undar russi JK. -råka s. göislrukå 
JK f., pl. -år [en avföring efter ett nöt]. De gär 
mästn ont i armar i kväld, sum la har siat u 
tårv till göislrukår me kåksu JK. -skura s. 
göislskterå f., pl. -år [skyffel att kasta ut göd-
sel ur ladugården med]. -stege s. göislstigä 
JK(U). Till hygar av vangn'n mot slaar hadd 
di förr sumbliä int fjälar äutn göislstigä, sum 

haitäd släkstigä, män pa vänsträ säidu hadd 
di alltut täu styckän fjälar el. säidfjälar JK(U). 
-trösknin' g s. f. bf. göisltråskniygi [arbetet med 
att "tröska gödsel"]. -vagn s. göislvavn. Göisl-
vangn var n vanlir vangn, sum än lägd fjälar 

(göislfjälar) pa JK(U). -vatten s. göislvattn 
[vätska (urin m.m.) i en gödselhög]. 

gödsla v. göislä, pr. -ar. 1) [tillföra (åker) göd-
sel]. Skall 'n int göislä me göisl, va skall 'n 
da göislä me da? MK. 2) :[refl., släppa gödsel]. 
Russi göislar si, u de gär stäutar u konar me 
JK. Särsk. förb. Nauti lortar ner si ällar göis-
lar ner si [smutsar ner sig, då de släppa göd-
sel] JK. — Göislä yvar någä o. yvar si (OL) 
MK. 

gödslig a. göislur, -1u, pl. -/uä [full av gödsel; 
"skitig"]. Vägän gynt bläi lagli väl göislu pa 
säin stönar JK. Nä vägän bläir så göislu, da 
ga de otäckt tungt me lass pa [om slädföre] 
JK. Stäutar var int just någ vackrä i [inte]; di 
jär så göisluä MK. Snoruä sårkär u göisluä fyl, 
de bläir de bästä MK. A par stäur göisluä 
träisko pa baini JK. J. botar för de mäst tann-
värk me ti tumm u gnäid me säin göisluä fin-
gri inn i mun'n u läs me de samä JK. 

gök s. gauk m., bf. -än, pl. -ar. 1) [fågeln, Cu-
culus canorus]. Gaukän ropar MK. I gyn-
ningän pa jäuni, mäns ä var vatvädar, ropäd 
gaukän så. fläitut jär bäi uss um dagän, sått n 
ropt si haisar . . De var täu styckän, sum ro-
päd imot si n sundag JK. I mårräs da väckt 
gaukän mi klucku träi; han sat äi a träi u 
ropäd äutför finsträ (JK) MK. Gaukän har vör 
äntliän (20/5 00) fat hårt, sått vör livar nuck 
yvar, sum än bräukar sägä, män läng tuld 
[dröjde] de i ar JK. Di fick håir gaukän pa 
jaulaftnän [han hade näml. gömt sig i en ihålig 
"gruvpacke"] JK(U). Kräki var för de mästä 
pa ladingar magrä . . män di bräukäd ta si pa 
sumrar äut pa baitar, när di kund liv yvar u 
fa håir gaukän, sum di bräukäd sägä JK(U). 
När gaukän sitar u ropar naug bäi {nära vid] 
byggningar, da sär fålki så, att han ropar äut 
någän, de vill sägä, att någän kummar ti dåi 
snart där JK. Nå jär de mot någän, sum gau-
kän ropar MK. U gaukän! Så mang rop sum 
än far håir han ropä fyst gangän när n far håir 
n, så mang ar liva n ättar.  . . U så jär de skill-
nä pa vädarsträcki, sum än far håir n ifran fyst 
gangän, så sum Nård gök tår gök, öst gök 
tröst gök, Väst gök bäst gök, Sunn gök död. 
gök JK. När gaukän kummar pa nakän kvist, 
de modar dålit år MK. Nå modar gaukän bi-
stämt rängn nå; han ropar int ainkum [för-
gäves] han i [inte] MK. När gaukän ropar så 
mitt i dagän, da bläir de snart rängn da; de 
siar aldri fail de MK. När. . gaukän kummar 
ti ropä, da bräukäd tåskän kumm in i Laus-
väiki JK. Gaukän ropar int längar än när n 
has set fyst håistackän MK. Må sum gaukän 
[må gott, ha det bra] MK. Nils Närstrum, han 
har a halltunnå strämming u a tunnå sed, så. 
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han mår sum gaukän han MK. Da i äggtäidn 
livd n sum gaukän sum n bräukar sägä [om en 
fiskare som låg på Skarpholmen] JK. 2) ork 
m., pl. orkar, jö•kar {skälm, skojare]. Aldri 
jär n haugfärdu u ståltar.  . . män än riktu gök 
läikväl, när de kummar an pa JK. De var någ 
äkta gökar, för di gärd int sum di skudd läik-
väl JK. Någ äkta jökar har de vart stöist dailn 
av dum (rallrar) JK. Jfr russ- och sömn-gök. 
-blomma s. gaukblomå, -blåmmå, gökblåmmå 
[Primula veris]. -id s. f. bf. gaukäidi [id s. går 
till i slutet av maj]. -pia s. gaukpäiå f., 'fågel, 
som kommer omkr. 8 dagar före göken och 
skriker gällt'; [göktyta, Iynx torquilla]. Gauk-
päiå; än läitn gra fäugäl, sum kan skräi pi pi 
olycklit starkt. Nå kummar snart gaukän, för 
gaukpäiu skräiar u jär kummi nå, bräukar n 
sägä, när n far håir na skräiä JK. -ros s. pl. 
gOrkråusår [Primula elatior? (odl.)]. Hail gardn 
jär fullar av rosår, såsum påskliljår . . u raud 
gökrosår JK. -sik s. gauksäik, 'ett slags sik'. 
Gauksäik, sum kummar gauktäidn så där um-
kring MK. -skiten p.a. gaukski•tn klårad av 
göken]. Gaukskitn . . bläir n, när n far håir 
gaukän fastnäs, ällar förr n har jet någän bit 
um mårgnar, u de jär sam så me stam JK. 
Gaukän hård ja i år fyst gangän i går, u hadd 
ja int de fat, så hadd ja blitt gaukskitn i mår-
räs, för da var ja upp' klucku fäirä u gick äut 
fastnäs, u da ropt n jär äut' i hagän, så de 
jaudäd i skogän JK. Gaukskitn de jär int bra 
för daim sum skall planter kål, för daim sum 
bläir gaukskitnä u planterar kål, bläir de int 
någ av kåln JK. -tid s. m. bf. gauktäidn [då 
göken kommer]. -träd s. gaukträi :[träd vari 
göken sitter o. ropar]. Um n kan kumm undar 
a gaukträi, da kan n fa ynsk träi ting, u da 
skall n ga ätt slag fö vart ting, u gaukän skall 
int släut ropä MK. Mor Karl var undar gauk-
träi u skudd ynsk si. Da bad ha um ätt ban u 
sjau kor, män ha ynskäd bakfram u sägd sjau 
ban u am n ko, u de fick ha MK, 

göl s. gyl f., bf. -i, pl. -ar [djupt ställe i å- el. 
sjöbotten]. Ner i Bönd-a där jär så mik djaup 
gylar OL. Da gar äidi häit u däit i lungn u ro 

laikar i sävän u gylar [i. Närsån] MK. I någ 
mindar aar, sum tårkar äut um summan u 
så där jär någ djaup gylar äi, sum haldar vattn 
um summam, där kan n fa säi än hail hopän 
gäddpigår iblant OL. Gyli [en fiskeplats], dän 
kännar edfar till, dän MK. [Se I. Olsson, Gotl. 
terrängord (1959) s. 89 ff.] 

gölja v. gölgä påta som om man skall börja 
kräkas]. 

gölpa v. gölpä, ipf. gölpäd(ä), 'kräkas'. Da had 
blitt liggnäs pa vägbrinkän u lag där u 

spöidä u gölpädä OL. Jfr sten-gölp s. 

gömma s. gåimå f., pl. -år {gömma, gömställe]. 
Ja valt int gåimår [jag känner ej till gömställe-
na] MK. Täl gåimå :[kurra gömma (lek)] MK. 
Bäi täl gåimå räknäd Smiss Oskar till åtti MK. 
Han kan int kumm i gåimå MK. Jfr föl-, gris-, 
kalv-, lamm-, sand- och skrik-gömma. 

gömma v. gåimä, gåim', pr. -ar, ipf. -äd, gåimd', 
gåimtä, gåimt' JK(U), sup. gåimt, pass. gåimäs, 
ipf. gåimtäs JK(U), p. pf. gåimdar JK(U), f. 
gåimd. 1) [lägga undan, förvara till framtida 
bruk]. Smakaku kan ja gåim haim ti bani JK. 
Iss [det här] äpplä skall ja ta u gåim(ä) ti 
jaul JK. Än nytpusä . . sum än gåimd ti jaul 
JK. Räisgröin, sum mor had gåimt fran de go 
täidar JK. Sumt gärd vinstarust; han kund 
gåimäs mik längar OL. Sakar u ting sum gåi-
mäs ar fran ar JK. De fyst hankläparä el. 
strumpparä, sum päikbanä saumäd [stickade] 
. . gåimtäs alltut JK(U). 2) [dölja]. Fick än int 
brännväin så mik än [han] vidd ha, så to än 
älla stal n . . um än [man] änd aldri gåimd ä 
så säkat JK. Undar täidn, när bräudi kledäs 
av, u um da int ungmansdrängar passar upp u 
tar varå pa bräudgummän, så gåimäs han 
JK(U). Gåim mangkavin [gömma mangelrul-
len (lek)] JK(U). Gåim ringän [lek] JK(U). 

0 {vår] kakläudn han star så langt 
fran väggi, så n kan gänn täl stulå .[kurra göm-
ma] u gåim si där bakum MK. Da kraup ja 
bakum svart tavlu u gåimd mi JK. Da gåimäd 
sårkar si äut i halmstackar bakum häusi JK. 
Soli har gåimt si [gått ner] JK(U). — göm-
frukt s. gåim frukt JK [frukt som tål längre 
förvaring]. -ställe s. gåimställä n., pl. -ställar. 
Da sprank sårkän fram ör sitt gåimställä JK. 
Där har di (hynsi) gåimställar, så di far aldri 
tak äi dum (äggi) MK. -äpple s. gåimäppäl n. 
[äpple som tål längre förvaring]. 

göpen s. gaukän m., bf. gauknän, pl. gauknar, 
ä. dat. gaukum, 'en handfull av säd e.d.' (gam-
malt). En gaukän sed el. håi, två nävar. Dej 
bär' n to hall gauknar, när n tar bäggi hännar 
fullä mot si MK. Ta än gaukän mjöl u lägg äi 
gröitu (gammalt) JK. Bäi gaukum {göpenvis] 
MK (1876). 

göra s. gärä, gär' [arbete, syssla]. Va jär de 
för a gärä el. va  haldar Er för a gär där innä? 
MK. De var a häckänfälts gärä ti kast snål um 
dagän, för snåiän fassnäd pa • pa skurår JK. 
Nå ha ja vart äut u skilt av me de vanliä gär 
ällar årkå för var kväld: söislä [sköta kreatu-
ren] JK. Ja u flairä tänkt . . att betådläningi 
blai nuck a hällvittäs gärä, hälst jär pa o stai-
nuä akrar JK. Lapp gan '[fiskegarn], de kund 
bläi a rackams gär me iblant OL. Så skudd di 
ti borä u ha aftmat; de var sam gär da: hail 
de släktrigisträ, di skudd fyst ti borä OL. Så 



göra 	 312 	 göra 

läng L:s har sitt gär i böin [staden] u int kan 
fa vistäs jär äutä JK. Ja huksar ännu, sen ja 
var sårk, vickät gär de da var i paskhälgar 
da me askkällingar JK. De jär gär iblant, förr 
n kan bläi i årning u kumm ste [åstad] JK. 
Jfr jordbruks- o. slav-göra. 

göra v. gärä, gär', gä', pr. gär, gä, 2 p. gärt, 
gäst, ipf. gärdä, gterdä, gärd', sup. gärt, gcert, 
pass. gäräs, pr. gäräs, gäs, ipf. gärdäs, Sup. 
gärts, p. pf. gärdar, f. gärd, n. gärt, gärt si, 
imper. gär. I. [frambringa, åstadkomma] 1) 
[tillverka, bereda]. Gär mi a par sko älla styv-
lår. Gär mi a tråiå, a par byksår JK. Gär i 
kärä, koka malt o. vatten o. humle o. lägga 
alltihop i karet MK. Så kåm da all träi dann 
[andra] dagän u gärd kistå [likkista], sått da 
blai de gärt JK. Träivärkä [trävirket) gärd n 
självar JK. Summahavan [-havren] . . jär sälln 
så langar, att n däugar gäräs skupar [kärvar] 
av JK. Spärr {spanar] . . di gäräs ällar skjau-
täs pa flair väis nå för täidn JK. Fyst så gäs 
de da ätt spärr, sum passar prässäis me håigdi 

bräddn JK. Nå har vör räcktäunar, sum gäs 
av staur u trodar u bandar JK. Grisslå; sån di 
gärs av a tjåckt bred' {bräde] . . OL. Ja jär 
int gärdar av sånt dålit värk [virke], att ja gir 
mi yvar JK. Plogän jär gärdar av björkä; de 
fåisu jär gärd av björkä JK. Janharvlar var pa 
sam väisä gärdä sum träiharvlar JK. 2) [åstad-
komma, skapa]. Gär ban {avla barn]; far har 
gärt mi JK. Böindnar gär för läit [litet] barn 
JK. Jär gäs fyl u gräisar um dagän [av hingst, 
resp. galt] JK. Gär gräisar {idrottslek] JK(U). 
Gär äld pa i esu [ässjan] JK(U). Rygbandi gäs 
de a brid [vridning] äi JK. Ja gärd n bras' pa 
i späisn JK. I dän vägän så har de gärts mang 
nöi uppfinningar OL. De söins aldri a grand va 
de jär gärt si för de pänningar JK. 3) [anord-
na]. Ti gär kallas de kustar JK. Han gärd n 
begravälsä sum än. . had stor haidar av, han 
gärd täu full' dagar JK. 4) [skaffa sig, bereda 
sig (ngt)]. När n int vill gär si täid me de um 
vardagar JK. De gär di si gutt av [drar fördel 
av] JK, 5) [göra så att ngn (ngt) blir ngt]. När 
ja da sinä [sedan] fick rak mi u vask mi u gär 
mi läit i årning . . JK. R. ha gärt a päikå me 
ban JK. De gäräs raint där i stäuu täu gangar 
um dyngnä JK. När da sväinhäusä bläir gärt 
si raint . JK. 6) [vålla, verka, vara av bety-
delse]. Um än fick någ för de älla int, de 
gärd de samä JK. Va gär de mair? [vad 
lönar det sig] JK(U). De gär mi aldri a 
grandå MK. De har vart mik gal ti värk' 

gärt ont JK. De jä kyldi, sum gä mäst 
skad pa jård, sum jä buttnsyrå äi JK. 

{tillfoga (ngn ngt)]. Gär n [honom] int 
någ, för da bläir n argar JK. Di gärs ingänting 

[om en sorts insekt] = de göra icke någonting 
åt någon, de stickas inte MK. — III. [taga sig 
för, uträtta, företaga, . förrätta]. De fyst, sum 
da jär till gär, så jär de till skull [skola] äut 
u säi ättar, um de finns någ bredar [bräder], 
sum jär skapliä OL. Vör har så mik ti gär me 
o russi, sått di far dräg va ivist n dag JK. Gär 
aftå [se: afton] JK. När dain bondn jälpa 
dann'n el. gär böitä 1(arbets)bytel, sum de 
haitar JK(U). Gubbän sägdä, att n kund gär 
sin salihaitsaid pa att de var sanning JK(U). Ti 
gär visst ratt göra visst", bestämma att de 
unga tu skola gifta sig] JK(U). Va hart u va 
gärt u [talesätt, om brådska] JK. Nå gär ja a 
kånst ti skriv mair [struntar i att . JK. Däu 
gärt int någ um kväldar nå, vait ja MK. Gär' 
tal [hålla tal]; han gärd' släik' tal, att vör led' 
[skrattade], så . MK. Ja har aldri hatt någ 
me än [honom] ti gärt fatt göra] MK. Där ska 
ja säg blai någ ti gäräs [ngt att göra] JK(U). 
"Va? Bråttum i dag? Va jär ä da ti gäräs 
da?" maint 0. pa JK. De vågd ingän av dum 
in i nöistäuu u säi, va de var ti gäräs um 
kväldn JK. De var int ann' ti gäräs än ti väg 
upp all smased me JK. Jivi täid, va har de 
gärts i nat? takä av byggningän MK. U därme 
så blai de int någ mair gärt dän dagän JK. 
De bläir int mik gärt si iss kårt dagar JK. 
Jaulhälgi har gat av sum vanlit . . ,u någ årkå 
har de just int blitt gärt si JK. Nä da skolläran 
kåm, u de va gärt si böin, så ... JK. Daim sum 
bad Nissn [tomten], di kund fa så mik årkå di 
vidd ha gärt si JK. Säi ättar i handlingar 
um de jär gärt si ret; u jär de int gärt si ret, 
så skall de klagäs JK. — IV. [handla, bete sig]. 
De jär int så gutt till gär dum till lags OL. Um 
ja gärd mi ret, så skudd ja ta u gi Är flasku i 
skalln JK. — V. [fullgöra]. Dän täidn var ä 
vanlit, att di skudd gär dagsvärkar ti prästar 
OL. — VI. rutan självständig betyd., ersättan-
de ett verb i det föreg.]. Flaugä [flöja] de kum-
mar di ti gär i ginum dåliä täunar JK. Ja kum-
mar väl säist haim, gär ja väl nuck de JK. 
Män kustar gär de nuck int så läit läikväl JK. 
Undräs gär de nuck, att di bad sån duktuä 
raidskapar JK. "Ja kummar i håg langdansn 
ja". "Så gäs du de?" JK. Gu traustä di, um du 
gäst el. gärt de JK. Jårdi var tårr sum askå, 
män sad [sådde] gärd di läikväl JK(U). Sag 
[såg] någ gärd di intä JK(U). Han pekäd ätta 
mån'n, u därförä att n de gärdä, så. flaug än 
upp i mån'n JK(U). Han flaut upp, så n flau-
täd, gärd n de MK. Nå tråskar vörr så mik 
pa täimän, sum vörr gärd pa dagän förr JK. 
A häckänfälts gärä . . ti ga där u båig rygg . . , 
män .gick gärd ä JK. Män rängnäd gärd ä, sått 
ä hälläd ner JK. De va väl, att vör gärd sum 
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träivärkä (i broi) . . de skall räiväs sundar u 
gäräs um JK. Att di jär umgärdä, de jär di de 
MK. — Gär pa si "göra i byxorna (om små-
barn)] JK(U). Gär' si pa [förvänta, vara be-
redd på]. Ja gär mi pa, att vör minstn skall 
ner [i jorden] n tåll fjortn änar [alnar] JK. Di 
har . . kust pa göidning u gär si pa go skörd 
sinä [sedan] JK. Da gärt däu di pa ti liv läng 
da, um du ännu tänka ti nytt upp dän stäur 
vässtain'n MK. Da var de såsum att di väntäd 
pa ällar gärd si pa, att di skudd jälp fålk OL. 
— Gär' till: 1) 'tillreda, bereda]. De jär int 
tillgärt (tillagat) ännu MK. Lädrä (häud) skall 
gäräs till (OL) MK. Tillgärdar, t.ex. om en 
hud (gär lädar till) MK. 2) 'inverka]. De var 
de sum gärd till, att di kåm ifran gardn JK. 
(Tåskaräiä) de blai släut, när di kåm ti nytt 
tåskanglår. "Ja, någ kansk de har gärt till", 
maint ja pa JK. 3) Gär' si till: a) 'bli varbild-
ning]. De gynnar värk älla gär si till i vänsträ 
langstangi 'långfingret] JK. Att de kan var någ 
sum jeta si räter sig", varas] älla gär si till, 
de kan ja int tro JK. b) [förställa sig, låtsas]. 
Målan. . var inmaru mot n u gärd si till, sum 
än int visst va n var för n kal JK. Undalit var 
ä, vör var så tåstu bi borä u gärd uss till, sum 
vör drack OL. Vör gärd uss till så dumm, sum 
vör kundä JK. — Gär' upp: 1) [uppegga, reta]. 
Han kund. . ha undastöd fiskrar . . så had n 
stat si väl mä dum u int såsum nå gär upp dum, 
sått ä bläir hat u agg millum han u fiskrar JK. 
2) 'utarbeta]. Kustnäsförslag . fastn de jär. . 
insjinörar, sum har gärt upp dum JK. 3) [bringa 
till uppgörelse, avsluta]. Had ja hatt pänningar, 
så had ja . . gärt upp affärn där JK. Jfr av-, 
full-, gott-, tjänst-, upp- o. ut-göra samt bruks-, 
halv-, hem-, konst-, o-, ren- och väl-gjord, 
tjänst-görande och miss-göras. — gör-pinna s. 
f. bf. gärpinnu JK [tjurpenis]. 

visst [vetat] JK. Han kan änd' int gär bäi ä görda v. gsd•rdä, gO•rd', pr. orda, piss. gO•rdäs, 
[göra ngt åt det] JK. Kan ja gär bi de • da? 	p. pf. n. gerrd' [spänna fast ett hölass medelst 
MK. De var så troä 'troget], sått di kund gär 	stång o. rep]. Kring nedre ändarne framtill på 
bäi de va di viddä 'om ett föl] JK(U). — Gär 	"langstigar" bindes ett rep, som når upp till 

toppen av lasset. Detta tåg är enkelt. Därpå 
stickes en stång fram under tåget och pressas 
ner på säden. Därefter slås ett tåg, som är bun-
det om ena bakändan av "langstigän", över 
stången baktill och spännes med knyckar, slås 
omkring "langstigändn" på andra sidan och så 
fram och tillbaka så långt tåget räcker (JK) 
MK. Lassä skall gördäs pa de väisä, att. . sin 
[sedan] görda n bak me bakraipä MK. När 

um di had mair mat mässi, än va di gärd me 	de da jär görd ällar spänt nuck . . jär lassä i 
[mer . . än de behövde] JK. — Gär um. 0 	årning JK. [Se ill.] — görd-stång s. f. bf. 
[vår] (öltunnu) räckar ännu, för kvinnfålki har 	gO•rdstaygi, 'stång att lägga över [hö]lass'. 
gärt um pa de [bryggt på. nytt] ättar jaul till görding-rep s. gO•rdiygraip [rep att "görda" 
Knäut JK. De far di gär um pa de MK. Allt 	lass med] = bakraip. -tåg s. gO•rdlygtu• g [tåg 

vör gärdä JK. Män de var da gärt, sum gärt 
var JK. De jä märkvärdut ti blas i kväld, u 
de ha de nå gärt i mang dagar 'JK. Att böind-
nar int fick förstöir skogän, såsum di ha gärt 

ännu gär JK. U så bläir vaitn .moän u kånn 
moä . . u tråskäs u kåiräs in skall de gäräs JK. 
De sadäs [såddes] da för hand (sum ännu gäs 
iblant) JK. Täu styckän . kan fa ringlä älla 
skjaut upp noti pa en gang, sum alltut gäs JK. 
Sletharvdäs gärdäs ha (hon, jorden) u• ättar 
var plöigning JK. De var sägt u gärt, fastn de 
int var så Jet gärt sum sägt JK. "Ja skall 
kumm till di i mårr täili . ." "Ja, så gässå 'gör 
så] da", sägd ja JK. — Särsk. förb. Gär av: 1) 
'göra väsen av, utlägga, "utbrodera"]. Ja nuck 
jär de varmt i hällvittä, män värr gär prästar 
av de, bräuka n sägä JK. Dän han kan äntliän 
gär av ä, när n talar um någä JK. Däu gärt 
av allting MK. Ha gärd av de så mik, att ja 
gyttä [måste] (komma in på utställningen) 
MK. 2) [använda (till)]. Så än bihövar int 
undrä pa va ungdomän gär av säin förtjänstar 
OL. 3) Fålk sum spökar . . jär alltut släikä, 
sum har gärt av me si självä (tat läiv av si 
självä) JK. 4) gär a(v) si 'löna sig, tjäna till 
(ngt)]. Vör-  fick änd läit rängn da i mandäs u 
täistäs, män de gärd int mik a si pa lairu, för 
de var för läitä JK. De gär int a si ti hindrä 
täid me de JK. De gärd int a si ti sättä 'fiske-
garn], fö strämmingän var äut pa yvar trätti 
famnar JK. 5) Gär' si av me "avyttra, sälja]. 
Di har gärt si av me fargaltar JK. — Gär' bäi 
'göra vid, göra (ngt) åt]. De kan ingän gär bäi 

hjälpa, rå för MK. De bläir svidlukt; de 
kan ja int gär bäi 'inte göra ngt åt] MK. Jårdi 
var så vat u otjänli pa lairu, sått de visst ingän, 
va än skudd gär bäi de JK. Andrä di har sägt 
annlund, än va ja ha skrivä . . män de kan ja 
int gär bäi, för ja har skriv ättar sum ja har 

ättar [efterlikna]. Ja sag än smid. . sum kund 
lyft än annar.  . . sum vägäd yvar hundrä kilu, 

sum ingän av de andrä däugäd gär ättar 
JK(U). Gärt äu ättar? = apar efter MK. — 
Gär fast 'fastgöra]. När n sättar gani fast . . 
d.v.s. att n gär gani fast äi a raip . . JK. Han 
gärd börr "bara] esar "tömmarna] fast JK. När 
da anglår jär fastgärd bäi anglätugä JK. — 
Gär me 'ha användning för]. Da frågd ja daim, 
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att spänna över ett lass]. Sed, de har ja kärt 
me langstigar, de skudd gördäs me gördingtug 
u stang MK. 

gördning-rep n. bf. gO•rdniygraipä = görding-
rep. Ändn av gördningraipä gäräs fast antingän 

bäi stangi ällar en av stigar [stegarna] JK. 
-stång s. orrdniustavg = görd-stång. 

gärning s. f. bf. gti•rniogi. De jär nå i gärningi 
[i görningen] MK. Jfr gärning samt gris-, kist-, 
ren- och till-gärning. 
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H 

ha interj. ha.. Ha, vickät ovädar de jär äut i 
dag! JK. De jär bättar ti säg ha (säges om nå-
got gott) än fäi (nä de jär fäult [skämt], um 
kyt u fisk etc.) MK. Bättar ha än fe, d.v.s. 
bättar för saltar än fäular [skämd] JK. Än far 
int säg hu när de jär kallt, äutn ha, för de jär 
Guss vällaik JK(U). 

habit s. m. bf. abbetn •.• -‘-, 'habiten' [kläder-
na]. Nå fa ja ta min gam' abbetn pa mi igän. 
MK. När all' da jär kled' i dän abbetn me 
vadstyvlår. . så. säir de manhaftut äut JK. 

hack s. hack, ack. 1) [gräl, träta]. Di kåm i 
(h)ack MK. Hack d.v.s. när täu tretar: fräui 
u han var i hack JK(U). Di jär i hack för 
jam'n [de gräla jämt] JK(U). Vör var ret hart 
ihop i ack (hack) a stund, sägd gubbän Nils 
JK. 2) [i uttr.] hack i hel [nära efter]. Någän 
kåm laupnäs ättar mi hack i hel JK. Ungmans-
drängar straik da för' . . u ungfar ättar hack 
i hel JK. Sen så fylgar bikymmar u vidruhai-
tar varandrä hack i hel OL. 

hacka s. hackå f., bf. -u, pl. -år. Jfr bet-, flå-, 
hand- o. häst-hacka. 

hacka v. hackä, hack', pr. -ar, ipf. -äd, pass. 
-iis, p. pf. pl. hacknä, imper. hack. Hack såcka-
betår JK. I går hackäd vör någ jård jär haimä 
u hackäd betår JK. — Ta u hack bårt de täuår 
[tuvorna] MK. Di hackar upp ättar lair [för 
att komma åt lera] MK. Jfr djup-, häst-, kup-
och skjut-hacka. 

hackas v. pr. hackäs, ipf. hacktäs [smågräla]. 
Di hackäs imot si JK(U). 

hackelse s. hackälsä m., bf. hackälsn [småskuren 
halm]; sundaskurn halm o. rygkläi [vid ut-
fodring]. Nå skall ja äut u jälp A. u dräg av 
läit hackälsä ti russi JK. I går skärd vör hac-
kälsä hail dagän u skärd väl sundar n träi fäir 
häckar halm u starr till hackälsä JK. Hackäl-
sä . . sum blåitäs u stråis mjöl pa u sen gis 
russi till fodar OL. Förr för n fämti säksti ar 
sinä, så visst ingän jär äutat va hackälsä var 
fö sla JK. Jfr torr-hackelse. -kniv s. hackäl-
säknäiv m., pl. -cu- [kniv i hackelsemaskin]. 
-kränka s. hackälsäkräykå f. [enkel, hemgjord 
hackelsemaskin bestående av en låda på fyra 
ben och en i andra ändan fastsatt rörlig lie 
med trähandtag]. Syn. skär-kränka. -maskin s. 
hackälsämapn m., bf. -mafi•n'n. Vör har 
hackälsämasjin; vör har fjärd låttn [andelen] 
äi än JK. 

hackning s. f. bf. hackniygi. I täistäs arbetäd 
vör u hackäd såckabetår, sum ja skild av me 
[avslutade] hackningi pa en dag JK. 

hackspett (hagg-spit) s. haggspäit m., bf. hagg-, 

hackspäitn, pl. -ar. Än mik grannar fäugäl, 
raudar u väitar u svartar. U rännar langsat 
buln pa träii u pickar me sin lang vass näbb i 
barkän. Han bräukar var jär pa o gardn iblant, 
män de söins int så mik av än nå sum förr 
JK. 

hafsa v. hapsä, haps', pr. -ar, ipf. -äd, 'uträtta 
något fort och slarvigt'. Haps ifran si (has-
tigt o. slarvigt göra ifrån sig ett arbete) MK. 
De jär n stor slarv ti gär någä, för han 
börr [bara] hapsar u rapsar if ran si J K. Hapsä 
si fram MK. H. till si MK. Haps äi si, äta fort 
o. glupskt. Ja skall börr haps iss matbitn äi mi, 
så skall vör gläidä JK. Han hapsäd matn äi 
si JK. 

hafsig a. hapsur, f. hapsu, 'hastig, dum' 
framfos). Ha jär så hapsu u rapsu, sått de jär 
aldri någ skick me hännäs arbctä, äutn ha börr 
hapsar u rapsar iginum JK. Hapsur u slamsur, 
hastig o. slamsig MK. 

hage s. hagä, ha•g', bf. -än, pl. -ar [inhägnad 
skogsmark]. Fyst gick ja yvar n hagä, sum hait 
Kvännhagän, sin [sedan] in i en sum hårdäs 
Krokstätt till, u sum vörr kalld för Krokstätts 
hagän JK. I går var ja. . upp pa Alsk-skogän 
äi än hag, sum vör har där u fick iginum äut-
böit me skift i ställ för Syllskogar JK. Än häst 
sum gick äi än hagä i skogän JK(U). Di gick 
inlyktäs [instängda] äi någän hagä JK. (A.) 
lätt dum fa all skog pa än träi fäir hagar, sum 
nå star där rainä [kalhuggna] OL. Ner i hagar 
kan vör int kumm för vattn u galn väg JK. 
Vör skall ner i hagar u braut stumblar JK. Sia 
i hagar [slå foder i hagarna] JK(U). Jfr betes-
och blåbärs-hage. — hag-hö s. haghåi JK(U), 
[hö som slogs i hagar]. -led s. hag  lid, ha gäli'd 
[i visa] n., bf. ha•gli•dä tgrindled till hage]. 
När ja kåm in i hagän iginum haglidä . . JK. 
Luckäd du till haglidä? OL. Kraku sitar pa 
hagälid u svärar äld u dundar JK [etc., se 
Säve, Gotl. visor, nr 247]. -mark s. hagmark 
f., pl. -ar. Säid [sank] stainbundi hagmark u 
ängsmark JK. Di . . har n bit jård, sum jär 
odli, där di bor, u de yvriä hagmark JK. -rum 
s. n. bf. ha•gräumä, pl. bf. -i [öppen plats i 
hage]. L. vait väl, va de liggar hännat i o 
hagän, sum haitar hagräumä JK. Stam singar 
för uss um dagän u bläcku skräjar jär ner pa 
hagräumi JK. -skifte s. ha•gskiftä n. Ändringar 
. . de blai obitöidlit; aindäst a hagskiftä sum 
än [lantmätarn] flyttäd a läit bit OL. -skog s. 
m. bf. ha' gskåugän [växande skog i en hage? 
(ev. ortn.)]. Vör har rydd [röjt] ner i hagskog-
än, sum vör hit kan fa annas, när ä int jär 
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frusit JK. -stycke s. n. bf. ha•gstyck' (odlad bit 
i en hage]. Gläida du nå ner i hagstyck da? 
MK. -tun s. m. bf. hagtäun'n :[gärdsgård mot 
en hage]. -vät s. f. bf. ha•gvä•ti 	-, pl. -ar 
["vät" i en hage]. Ner äi Hallsrä hagväti MK. 
I dag så har sårkar rot skrittsko pa hagvätar 
JK. 

hagel s. ha•gäl n., bf. haglä, pl. hagäl, bf. 
ha• gli [nederbörd i form av iskorn]. Da gynt 
de rängnä sån förskräckliä stor drupar me häit 
u däit a stort hagäl äi, ja de var sån ovanlit 
stor hagäl ällar äisstyckar retarä sägt, för di 
var fäirkantuä, ungefärliän en tum i fäirkant 
JK. Kånnä laid väl någ skad de me; fyst var 
de haglä, sum slo ner de, så de bär [bara] lag 
någ pasår [trasor] langs jårdi OL. Hagli slo 
mi för mik i hudä u pa hännar, sum var sum 
krakägg ällar däuägg u sumli störrä JK. Däu 
skatt fa ströik sum hagäl, um däu int vitt löidä 
MK. -by s. hagäl-, hagläböi JK(U) m., pl. 
ha•gälböiar [hagelskur]. De gick än hagälböi 
yvar jär, sått jårdi jär hall väit av hagäl JK(U). 
De jär n sån otrivli vällaik äutä me hagälböiar 
u rängnböiar i nårdn JK. -korn s. ha•gläkånn 
n., pl. = . De va runtä hagläkånn, sum flaug 
pa vägän MK. -skada s. m. bf. ha•gälska•dn 
[skada på grödan av hagel]. -skur s. ha•gäl-
skäur m., bf. -skäurn. Män än vackar dag kåm 
än hagälskäur, sum . . förstöird hail härlihaiti 
JK. 

hagelström s. ha* gälström, 'en som förhastar sig 
i ord och gärning' [skällsord]. 

haggvann s. haggvann m., bf. -'n, 'ho' Ivanl. av 
en urholkad stock]. 1) 'lång urholkad stock, 
ho, under såidserlän; i den rinner tjäran' MK. 
I lukä pa haggvann'n i källan [söds-källaren] 
var de a hul, sum än puttäd a pinnå ner äi för 
ti melä [mäta], mik tjärå de var äi än JK(U). 
[Jfr Spridda drag, s. 39.] Haggvann'n röimar 
a hall tunnå ällar så MK. 2) 'vattenho, för det 
mesta av urhålkade stockar; nu för det mesta 
av bräder el. plank el. cement.' Vör skudd ha 
hatt någ haggvannar till o konar, sum di skudd 
ha vattn äi OL. Så rännar di ste u drickar ör 
n haggvann el. a spann pa gardn [om får] JK. 
Haggvannar sättäs fast i gålvä ällar tildi [til-
jorna] för nauti u gäs av täu tums bular ällar 
av vanliä bredar (alltså hopfogade] JK. Dän 
täidn hadd di aldri krubbår ti lägg sörpu äi 
äutn da hadd di haggvannar därtill, . . di var 
så lang sum basi [båsen] (russbasi) var braidä, 
di var gärd av än gråvar stuck, u så var di 
flathuggnä pa undarsäidu; pa säidår där fick 
di var så runt' sum stuckän . . var, . . u för 
ti fa haggvann a de, da skudd ä huggäs ällar 
graväs ör, u de gärd di me a vanli yx, bindyx, 
. . annas fick di nytt. . skarvyx OL. 3) [vat- 

tenho i smedjan att kyla järn i]. Jfr ask-, 
bark-, beck-, gris-, kalk-, kött-, svin-, söds-, 
väss- och väss-stens-haggvann. 

hagla v. haglä, pr. haglar, ipf. hagläd, sup. 
= inf. 1) [falla hagel]. De har stört' ner me 
rängn odräglit sumli dagar, u iblant har de till 
u me haglä JK. Män nå hagläd de int läik' 
all stans . . äutn förskräcklit oläikä JK. 2) 
[falla tätt o. ymnigt]. När de stöist u värst 
sjöiar kummar, så far n Släpp ättar . . så att 
flaar [nätflarnen] haglar kring hännar JK. Dän 
batn, sum har mäst strämming, daim haglar 
frågår till: va langt di var äutä, älla va djaupt 
di haddä u.s.v. JK. Tigälpannår hagläd kring 
uss ti stormen] JK. 3) Haglä si fram = kumm' 
störtnäs (OL)MK. 

haglig a. haglur (villar u hastur) (OL)MK. 
haj interj.(s.) hai n. [knyst]. Um någän sägd nå-
gä ällar sägd ätt hai, när di (skallfogdar) sättäd 
av skalln (rävskallet), så fick di plikt säkstn 
stöivar JK. Han tigdä; aldri ätt hai MK. Någlä 
härrar . . stiftar lagar ättar sitt hudä, äutn att 
all andrä har a hai ti sägä JK. 

haj a. hajar, f. haj, (= fåjar u byckän), (häpen 
o. förskräckt]. 

haja s. hajå f., 'högfärdigt kvinnfålk, nu mest 
um päikår att di vill var' grannä etc.' (OL) 
MK. 

haja v.1 ipf. haiäd [i förb.] H. till [bli plötsligt 
häpen, rycka till]. Sumt av de haiäd ja till, när 
ja lästä JK. 

haja v.2 hajä, haj', pr -ar, sup. = inf. [I 
förb.] haj upp. 1) 'hägra'. De hajar upp = 
hägra; när en skog el. hålmä el. fartöig . . flyt-
täs upp i vädrä MK. U så hajar de upp så mik 
i nårdaustn u, så att hålmar skullar så stäur, 
sum um di rakt kund ligg inn pa sandä, så 
att nårdaustn kuinmar nuck i nat JK. De jär 
förskräcklit, va de hajar upp. De bräukar haj 
upp mot ovädar JK. Kåss va de har hajä jär 
ifran austar i dag! Stang' körkå hajar upp så 
mikä JK. Hajar upp, d.v.s. när landä u andrä 
förmål säir stort u haugt äut (= hägring) JK 
(U). Um de hajar upp ifran landä, när n jär 
äut pa sjoän, så bläir de stårm u ovädar där 
ifran JK(U). De star n lungnbank yva sjöän, 
de modar aust vädar (hägring) = de hajar 
upp, de kan sta i mang dagar MK. 2) De hajar 
upp, det flammar upp el. till, ss. en fyrbåk MK 
(1876). 

hak s. hak n., bf. -ä, pl. =, bf. -i, 'ingående 
vinkel', [skåra, hack]. Han har gärt a hak in 
där pa skiftäslinju JK. Nedäst ändn av spärr-
träii, sum star pa bandä, haitar tassn (spärr-
t2ssn), sum jär a hak äi, u de hakä star i innä-
stä skarpkantn pa bandä lom takstol] JK. Bu-
gen [se nötbåge] . . me n knåps pa dain ändn 
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. . u dann ändn a hak, sum än knäppar äi i 
dann ändn av klavu JK. Um de jär flair lått-
aigrar äi a täunsträckå . . så huggäs de märk 
i täu trolår, me träi styckän hak i var trolå . 
millum var låttaigarä JK(U). Så halda n pek-
fingrä i kantn, äi a läit' hak [i varpan] JK(U). 
Bindyxar di har a hak inn där pa baksäidu 
uppundar augä OL. 

haka v.1 hakä, hak', pr. -ar. 1) [medelst båts-
hake hala fram båten genom is]. Int gar de 
me ro u int me hakä, u int haldar de ti stäig 
äutförä ti dräg batn fram JK. De jär tillskär 
i dag ( = is på vattnet): så far Är da hak u 
bråk Är iginum MK. — Hak si fram iginum 
äisn JK(U). 2) [i förb.] h. si fast [även bild1]. 
Sakar u ting, sum int förstandä räckar till, 
män n lissum hakar si fast bäi läikväl me tro 
u tankä JK. 

haka v.2. p. pf. (ne.r)ha•kän, pl. (äi)haknä [hop-
foga, infälla medelst hak]. I de krämpår där 
lag skålslagår äihaknä [i trösktunnan] OL. 
Packän var nerhakän äi plankår [se balk-
vänge] MK. 

hake s. hakä, hak' m., bf. -än, pl. -ar. 1) [hake 
i kläder, i dörrkarm, grindstock, vagn, hästsko 
m.m.]. Hak u mällå [hake o. märla]; hakar u 
mällår MK. Där pa kluck-kädi had ja n duk-
tur hakä, män han brast JK. Hakar i grind-
stuckän u gangjan pa grindi JK(U). Körkluku 
[stigluckan] lag av hakar [dvs. avlyft] JK. Häv 
durar pa hakar JK. Än hak' i silbroi [stor-
svängeln] JK. Äishaggi ällar hakar pa häst-
skoar JK. Hakar av jan sum än knäppar um 
stumbläbaini me kättingän [på stubbrytare] 
JK. A par mällår u (ä)n hak' i sjägälfästä JK. 
2) [båtshake]. Da ställar en si i bakstammän 
me n bårshakä . . u . . skjautar pa me hakän, 
sum han da slar i äisn JK. 3) [bukt i kanten 
av myr]. Så finns de rainar [renar] ällar höigar 
mark, såsum hålmar lissum i möirar, u starr-
möirar runtumkring ällar u pa am n säidå. De 
rainar ällar hålmar gar för de mäst aldri i rak 
linjår mot starrmöirar äutn gar i slingringar u 
buktar, u de buktar ällar haki av starrmöiri, 
sum gar in i rainar, haitar hakar; ällar um 
starrmöiri gar imillum täu styckän rainar me 
a small rimså, de haitar u• hakä ällar starr-
hakä. De jär väl {rikligt] starr ällar fodar pa 
dän (starr)hakän. De jär gutt um hakar i Laus-
möir JK. Jfr bords-, brand-, båts-, fock-, håll-, 
mäss-, roder-, sel-, sko-, starr-, stopp- och 
suck-hake. — hak-sko s. pl. haksko, bf. -skoar 
[vinterskor för hästar med vassa stålsatta ha-
kar bak o. en framtill på skon]. U så skoäd 
vör a russ me haksko ällar vintarsko JK. I dag 
har vör braut hakskoar ällar vintarskoar ifran 
för russi u slat undar vanliä sko ällar summar- 

sko i ställä JK. 
hakel s. ha•käl n., 'oordentlig, slamsig person', 
som "rasar fram", t. ex. vid "sedbindning" 
MK. De var a slikt hakäl u fakäl sum slam-
säd ifran si all ting MK. 

hakla v. haklä JK(U) [arbeta fort o. slarvigt]. 
Han har haklä u faklä arbetä ifran si JK(U). 

haklig a. haklur [hastig, jäktig]. Jär skall n int 
var faklur ällar haklur (t. ex. ti räkä) = sans-
laus [besinningslös] MK. 

hal a. halar, n. halt, pl. halä, hal', komp. 
halarä JK(U). Dän kaln de jär n bra inmaring 
de, ner n talar me än, da jär n halar sum än 
ål OL. Till fa backän så halar sum möiglit, 
så bräukt vör bjär vattn pa n. . , när de var 
frauskallt [om kälkbacke] JK(U). U så skall 

(äisn) var sletar u halar undar (när n skall 
dräg äisnot) JK. Så jär slidvägän bra läikväl, 
för han jär halar u äisur JK. Da kåm de ti 
rängnä så mikä, sått grastainar blai vat u halä 

otjänliä ti hanterä JK. De jär så. halt u 
äisut nå, så de bihövs int mair n än tum snåi 
nå, så gar de JK. U så ha de tåi läit um dag-
än, u så ha de fraus um netnar, u därav ha 
vägar blitt så bitöidlit hal' u äisuä JK. Halt 

jäldut var de JK. Späilår [rottingspjälorna i 
rissdn] var halarä, u sedi gick letarä iginum 
JK(U). Jfr krap- o. lönn-hal. 

hala s. halå f., 'isvät'. 
hala v.1 halä, hal', pr. -ar, ipf. -äd, hald' , 
sup. hal', 'halka', [glida]. Väitsand . . sum 
vör har ti stråi pa taggatu i häusi . . att int 
kräki skall hal, när di skall äut ällar in JK. 
Russi jär slåiskonä; di halar, för de jär så halt 
JK. Hadd stigspittaln hal läik äut . . [hade 
stegen glidit rakt ut. JK. Vörr haläd pa röv 
gang ättar gang JK(U). Särsk. förb. Han haläd 
kull pa däik-kantn JK. Ja had naug [nära nog] 
hal kull pa bakän MK. — För ti hald strump-
skafti uppä, sått di int hasar el. halar ner JK. 
— Vör had hankäl [vantar] pa hännar, för int 
åln skudd hal ör hännar för uss så let JK. — 
Björkvidår haldar äi de tvastbandet], sått ä int 
kan fa hal äut ällar fall ner JK. 

hala v.2 halä, hal', pr. -ar, ipf. -äd, sup. hal'. 
{draga åt sig]. Hal snarår — dräg' u kast' 

straks igän, nä de int finns någ pa MK. U så ti 
pund u hal' u hand' igän [med torsksnöre] JK. 

[draga ut på tiden, förhala]. Da jär de int 
värt ti halä, äutn de jär bäst ti lätt ä basä u 
skill av me i kväld JK. De jär int ti sta u hal 
läng, ick än kummar för mik' ättar [vid snö-
"kastning"] OL. Ja ha just int langa täid ti 
hal pa ti sit u skriv nå, fö soli rinnar just nå 
ner JK. Särsk. förb. De har hal så langt fram 
för uss me ladisbräukä . . för allt rängn, sum 
har vart i ladi JK. När de haläd langt fram pa 
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täidn JK(U). — När vintrar var strangä, u de 
haläd äut pa ladingar me kyld u snåi JK. Jfr 
katt-hala samt lång- o. ut-halig. 

haleri s. ha•laräi [söl, tidsutdräkt]. De har gat 
så där pa halaräi MK. 

halla v. hallä, hall', pass. -äs. [I förb.] Hall upp 
el. hall ihop. När strämminggani skall tas ihop 
el. slas ihop, när di hängar pa braidningar u 
jär tårrä, u än skall äut u sättä, el. di skall 
hängäs in i bodi . . att n tar dain halln ättar 
dann'n i fran vänstar ti hygar u läggar hall-
stråppår, sum hallar sitar fast bäi, in i vänsträ 
handi . . U när n har fat all hallar i ätt knyp-
pä, så slar n um säist halln u hallstråppu um 
hail knyppä . Hall upp el. hall ihop gäs intä 
äutn börr [bara] pa gamblä sundruä gan, för 
di skall ga äut när n sättar JK. Hallä ihop u 
fla upp ä; nå skall de halläs ihop u flaäs upp 
MK; [se flå (upp)]. 

halle s. hallä m., bf. halln, pl. -ar, 'små run-
da stenar med hål i att sänka strömminggar-
nen med'. Så skall n ste u lait hallar upp pa 
backar äi a aurgrop ällar u langsat vägbrinkar. 
Så skall hallar buräs [borras hål] i, sum int 
jär för rolit arbetä, för de frästar braustä JK. 
Um än had sma hallar i skauti [hörnen], da 
fick än aldri gani undar da MK. De jär int 
mair n fullt hall trid mark gurk [kork], u nå 
kan di bjär trättn markar hallar MK. Träd' 
hallar pa MK. Än hallä har kräup upp i läinä, 
d.v.s. krupit igenom a maskå. 20 maskår mil-
lum 2 hallar. Hallar knäppäs pa me hallslag 
[halvslag] ällar änkält slag MK. [Se ill.] Jfr 
sköt-halle s. -band s. hallband n., bf. -ä, pl. =, 
bf. -i [snören som "hallarna" hänga il. Hall-
bandä fästäs bäi storganä me knäutar, sum 
knöitäs me slingnål MK. Hallbandi . . di var 
av hamp förr, män nå av bomull JK. Skall de 
slingäs . . da dräga n tjan'n Itelnen] u hall-
bandi pa en gang JK. -borr s. hallbur m. 
[borr varmed man borrar hål i "hallar"]. Borr: 
sum vässäs tvär äutn aks pa = utan urgröp-
ning. Skaftä de jär vanlit späiburskaft, män 
därimot så jär de duckå pa, sum bum sitar 
fast äi, u ducku äi späiburskaftä MK. [Se ill.] 
-korg s. m. bf. hallkårgän [korg att bära "hal-
lar" il. Dän gamblä hallkårgän, han jär så 
tungar MK. -reva s. hallri•vå f., pl. -år, skrå-
må el. rivå pa ganä bäi hallbandi MK. Hall-
rivå, när hallbandä har riss ifran MK. Hallri-
vår bläir, när hallar fassnar ihop, ällar i läinä 
rlinen när n sättar, u de skall bak-kaln säi 
ättar, när n sättar JK. Jär ä hafirivår, så skall 
n lapp daim JK. -simme s. m. bf. (h)allsäimän 
[kanttåg, vari "hallarna" sitta] = tjan'n [tel-
nen] u skauti MK (1877). "Ja har aldri hårt 
ä" (JK) MK (1902). -strippå s. hallstrippå f., 

pl. -år (gli), 'liten stropp på hallbandet, vari 
hallar bindas' MK. Strippår ällar hallstrippår 
älla stainstrippår [på flundrenät] MK. -stroppa 
s. hallstråppå f., pl. -år, -ar, 'bitar av "hall-
bandä", varvid hallar bindas'. "Hallbandä" 
böjes ihop el. lägges dubbelt och trädes ige-
nom hålet på "hallen" och dras igenom så 
långt, att det går runt över hallen, varefter det 
drages till, och hallen sitter såsom i en snara; 
den snaran kallas hallstråppu MK. Kårtarä 
hallstråppar jär, bättar gar di äut u kivlar si 
intä MK. 

hallon s. hallån n., bf. -ä, pl. = '[(frukten på) 
Rubus idaeus]. -buske s. hallånbuskä m. (Ru-
bus idaeus). -glonge s. hallånglåygä m. [hallon-
blom]. 

hallå s. allåu n., - [stim, stoj]. När di undar 
skämt u glam (allo u gräin u riger) glaid äut 
i marki ättar lau [löv] u blåmmår OL. Där 
skudd alltut ret var tyst, u de var plikt pa um 
de var någ allo [vid rävskall] JK. 

halm s. halm m., bf. -än [strå av sädesslag]. 
Kånni käns hardä, män ha [säden] jär ännu 
så raud i halmän OL. Jär kånnä tårrt i halmän 
u hit grasut . . JK. [Kornet var] int ret tårrt, 
sått ä int vidd ga . . ör halmän JK. Halmän 
jär så bräkän [skör], så n däugar int ti bind 
me n gang MK. De var väldut langvaksä älla 
väl [mycket] halm pa all sed JK. Bjär [bära] 
halm; ta ifran halmän; ta imot halmän [vid 
tröskning] JK. Tråskän slar sundar halmän så 
mik, sått ä bläir int någ ann' n dmssl av JK. 
0 kräki di vill aldri jet halm i ar JK. Kast för 
nauti vass sin tutt halm JK. Had vör int hatt 
gammäl halm sin i fjord, da had vör fat kaupt 
flair otliä häckar JK. Däu fart ta u stråi un-
dar lcräki läit halm ti ligg pa OL. Än raksäck 
ällar än storlag vanli säck me halm äi fl ligg 
pa [i båten] JK. I torstäs ällar skertorsdagän, 
sägd kvinnfålki, skudd de ymsäs halm i sängar, 
för da kummar de int luppar i sängar JK. Jfr 
havre-, korn-, rost-, råg-, strakel-, säng-, tion-
de-, täck- och vetes-halm. -doss s. halmdus 
m., [söndersmulad halm]. -dreviål s. pl. halm-
driva•lar [vridna halmband, som användes vid 
taktäckning m.m.]. [Vindskaidi] ha skall bin-
däs me drivvalar ällar halmdrivvalar JK. Vast-
bandi skall gäräs fast me halmdrivalar bäi ban-
di JK. Halmtugä [-tåget] el. halmdrivvaln . . 
söis el. bindäs säkat u tet ihop, sått käupän 
[bikupan] bläir tetar [tät] JK(U). Till fa hall 
halmdrivvaln någlund sletar u jamnar, så drogs 
han iginum stäuthånnä [oxhornet], [då man 
gjorde bikupor] JK(U). -drussel s. halmdrussl, 
'söndertrampat ax o. halmstybb el. d.'. -fläta 
s. halm fletå f. = halmstrad sum jär fletnä till 
fletår. Till halmfletår nyttäs langar gråvar ryg- 
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halm, otråskän . . ; de bläir äutmärkt' halm-
fletår ti halmhattar JK. -hatt s. pl. halmhattar 
JK [hattar gjorda av halmflätor]. -hus s. halm-
häus 'skjul för halm sammanbyggt med ladu-
gården, med en vägg öppen utåt]. -skupe s. 
halmskupä JK m. "-kärve]. -stack s. halmstack 
m., pl. -ar. Ja nå ha vör hall häussträcku full-
stampi upp undar häuän [takåsen] me fodar 
u änd' n stäurar halmstack äutförä JK. Dän 
stor halmstackän, sum ja me stort arbet hadd 
sätt upp me atminstn än 7-8 häckar halm äi, 
lag kaväl umkring [kringkastad av stormen] 
JK. I täistäs röimd vörr in n halmstack la-
dan] JK. -strå s. halmstrad n., pl. =, bf. -i JK. 
Än skudd ta så mang lidar av halmstrad sum 
n hadd vårtår u lägg undar n grastain JK. 
-stybb s. halmstybb (OL)MK 'avfall av halm]. 
-tak s. halmta k n., pl. =, dels "drug' tak" 
[se draga v.], dels "tramptak". -tjuga s. 
halmtjaugå f., pl. -år. Bjär' u slep' pa de 
tung halmtjaugår hail dagar [tjugor med 
halm i] OL. -tott s. halmtutt m., bf. -n, pl. -ar 
[hahntapp, liten mängd halm]. Så to di än 
halmtutt millum bäggi hännar u skärd av pa 
sigdäggi [i hackelse-kränka] JK. -viska s. 
halmviskå f. Till gär a halmviskå så tar n läit 
halm u bräidar ihop spänt, sått de sitar ihop 
till a viskå. Förr när di skäuräd gålv, så nyt-
täd di vattn u askå u a skäurviskå av halm 
JK. Ja gav stäutar bön "bara] a läiti viskå 
halm (halmviskå) JK. Pa patjan'n l[telnen] 
jär bundnä hahnviskår pa sam avstånd MK. 

halme s. halmä m., bf. -än, 'halka'. I går mår-
räs . . var ä a faslit mörkar u blasvädar u ännu 
värst av allt: förbaskat halt ällar n olyckli 
halmä JK. Så kåm ä ti fraus upp igän . . da 
blai ä ännu värr halmä JK. De ha vart gutt 
vädar.  . . aindäst att ä jä halt, män kummar de 
ti hald pa u tål' sum de nå gär, så bläir de 
snart sump, u halmän kumma bårt JK. Äi iss 
[den här] päukäns halmän JK. 

hals s. hals m., bf. -n. 1) 'kroppsdel på mskor 
o. djur]. a) 'egentlig betyd.] Så bant n klaprår 
undar halsn för dum [om får] JK. Han jär 
bundn me a käd um halsn MK. b) fbildI.] Um 
int lauboar had hatt sån olyckliä stor äutgiftar 
pa halsn . . JK. Han . . arbetäd lungsot pa 
halsn för si JK. c) [i ute.] sin halsikrok, 
hals i krok; sin hals i sundar = sin väg 
[långt bort(a)]. Han ränd sin hals i krok 
(sundar) MK. Da var vör sin hals i sun-
dar JK. Han jär nå sin hals i krok ste [åstad] 
någän stans JK. Ga däu din hals i krok inä 
di el. at häckänfält mä di JK. Fråii "fröna] di 
jä så sma u letä [lätta], att i flaugar sin hals i 
sundar, um än ska sa [så], nä de blasar JK. 
Hattn flaug sin halsikrok JK. Dairäs fast- 

marksjårdar.  . . sum liggar sin halsikrok kring 
i Lau skiftä JK. 2) [om det inre av halsen]. 
Har n ont i halsn, så slar n a ullstrumpå um 
än JK. Han had da fat upp än hail hopän 
blod ginum halsn JK. Han (ha) har ludn hals, 
för han (ha) kan fa ner skållhaitar mat JK. 
Me andn i halsn JK. Gi hals; skräi [skrika] 
för full hals JK(U). Arbet bröi i halsn till n 
annar JK(U). Amerikanar slapp u arbet föidå 
i halsn ti svänskar JK. 3) I[(bildl.) om smalare 
delar av ngt]. Han flyttar a flaskå me stor 
väidar hals pa JK. ,[Särsk. uttr.] Ta gani in pa 
hals 'ta in fiskegamen i båten med flarnen 
först o. "hallarna" sist — mots. slinga v.] JK 
(U); dräg pa hals: än drägar ihop tjan'n "tel-
nen] älla flaar, så. att hallar kummar till häng 
nerat allihop MK. Ta gan in pa hals (= det 
vanliga sättet, när "hallar" komma sist) MK. 
De var n duktur kal, sum kan ta in ätt gan pa 
hals me n 17-18 valar strämming pa MK. 
Gani skall alltut flaäs upp fyst, förr n di bainäs 
av u hängäs upp . . så väid di jär drugnä pa 
hals el. int slingnä JK. Jfr gap-, källar-, ljug-, 
myr- och våg-hals samt kort- och lång-halsad. 
-bindsel s. f. bf. halsbinsli, pl. -binslar. Hals-
binsli u remi el. gräimu att binda hästar i bå-
set; = järnkättingen (o. förr även vidå) MK. 
-bränna s. halsbränna' 'brännande känsla i hal-
sen]. -doning s. pl. halsdoningar JK(U), 'kra-
ge, bröstveck, rosett etc.] -duk s. halsdåuk m., 
pl. -ar. Förr i värdn da nyttäd badä päikår u 
kvinnfålk slöjår um halsn, u di kund var av 
yll' u bomull u silkä, sma small halsdokar, 
sum di slo ätt slag um halsn u sum di bär 
[bara] knöitäd me en knäut OL. Källingi mäin 
hängäd än fäinar halsdok pa mi i jåns JK. Ti 
haugtäidar u um sundagar nyttädäs halsdokar 
av silkä, u had n sårg, så skudd n ha svartar 
halsdok um halsn. Till varrdagar så nyttäd n 
stickhalsdokar av ullgan JK lom karlkläder]. 
-grop s. f. bf. halsgråupi. Di sitar sum de tyc-
käs, me andn i halsgropi u trampar u vaivar 
(på velociped) OL. -hål s. n. bf. halshulä. 1) 
[öppningen från munnen till halsen]. U så ont 
gärd ä da allt i halshulä, nä ja svölgäd, att. . 
JK. Halv' halshulä var allt tillsullä JK. 2) 
[halsgrop]. Halshulä ällar halsgropi JK. -ked 
s. halsktid f., pl. -ar "urkedja, som gick om 
halsen]. -knäppa s. halsknäppå f. "rem om 
hästens hals med vilken han medelst en kät-
ting står bunden i spiltan]. -krage s. halskragä 
JK [halslinning på skjorta]. -linning s. hals-
läiniog f., bf. -än, pa skörtår [skjortor]. -ok s. 
halsu.  k n., bf. -ä [bukok, dragok under halsen 
på hästar med remmar över manken, se ill.]. 
Silar, de var gjårdar ällar kippsilar u halsuk 
(förr) JK. "Vör tar gjårdar", u da fylgäd all- 
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tut halsukä me MK. [Se ill. till gjord s.]. 
okiknäppa s. f. bf. halsu•k-knäppu 'knäppe 

på "gjorden" att fästa halsokremmen i, se ill. 
till gjord s.]. -oklrem s. pl. halswkre•mar [rem 
över hästens hals, vari halsoket hängde]. Träd 
gjårdar pa dum u sätt häulagi pa dum u träd 
halsukremar pa nackän för dum u så täisli i 
halsukringän JK. -okring s. m. bf. halsu•k-
riyän "ring i halsoket, vari tiseln vilar] -ok' 
stock s. m. bf. halsu•kstuckän [själva oket]. 
sjuk a. pl. halsfaukä. Hokst u snäuå u hall-

drilluä [krassliga] u halssjaukä de jär fålki någ 
var JK. -sjuka s. f. bf. hals fauku 'halssjuk-
dom]. Ja, än täu träi styckän jär i Lau har vart 
så hart äut för de halssjauku . . , sått halsn 
rakt ha vart tillsulln för dum JK. -spene s. m. 
bf. halsspi'n'n, [tungspenen]. Hals-spin'n, sum 
de haimdåktrar pasto hadd kumm för langt 
ner i halsn, sått di var så haisä; . . för ti fa de 
botä, så skudd de var a päikå, sum var för-
lugi . . , sum skudd kåir ner . . a teskaid i 
halsn u ta halsspin'n upp pa sin plass, så blai 
de bra JK(U). -tall s. m. pl. halsta-nar [hals-
senor] JK. -trä s. halsträi n. [fängsel] 'att sätta 
om halsen på hästar' [som flöja, av ett bräde 
med 2 pinnar mot bringan o. 1 pinne framåt]. 
De russi, di flaugar så oskaplit, så de jär tvung, 
att di ska ha halsträi pa si OL. -verk s. n. bf. 
halsvärkä [bröstveck, krage o. rosett]. 

halster s. hastar n., bf. hasträ (g1t), nu: rist = 
halster. När brasn har brinn äut, u de bläir 
glöidar, så skall vörr staik strämming sinä 
[sedan] pa (h)asträ JK(U). Int far n håir någän 
säg: . . hasträ . . nå haitar de ristn i ställä 
JK(U). -fal s. ha•stafa.l m., bf. -n, 'skaft "på 
halster], nu ristfaln' MK (1877). -Me s. has-
tarfalä (nu: ristfalä), 'handtag på en rist'. -kaka 
s. ha•staka•kå f. [tillfälligt, på halster över glöd 
gräddat bröd]; bakäs yva glöidnar pa rist; pa 
hasträ i gräuu el. späisn, sam' daig u fårm sum 
lugkakå [se låg-kaka], runtä u tunnä MK. 
-spila S. pl. hasträspäilår JK [spjälorna i hals-
ter]. Um ä fallar iginum hasträspäilår någ(ä) 
matvarår, sum än staikar pa glöidnar i gräuu, 
de skall int dän sum rustar pa sjoän ha, för da 
falla n äut u drunknar JK. 

halt a. haltar, f. halt, best. självst. haltu, pl. 
halt'. Han var så haltar, att n gick pa täu 
kryckår JK. Han jär int så haltar, sum än 
linkar till [talesätt] MK. Arbet si haltar u 
skaivar JK. Da har n sko hästn haltar [skott 
hästen, så att den blivit halt] JK(U). Ha jär 
så halt, sått ha kan int kumm ör ställ(ä) knaft 
äutn käpp JK. Ha (märl) va så halt, att a aldri 
kund tramp pa bainä JK. De var int så mik 
halt' russ da sum nå JK. De var sum o haltu 
[som vår halta (höna)] MK. Jfr bog- o. tavel- 

halt. 
halta v. haltä, pr. -ar, ipf. -äd, sup. halt'. Gar . . 

haltar u linkar JK. Han haltäd pa bäggi 
baini JK. A. har gat u halt u hånk nå i någlä 
dagar JK. De läutar el. haltar däitat me dän 
sakän JK(U). 

halv a. halva(r), halv, hall, f. halv, n. halvt, 
halft, halt, best. halvä, halv', f. självst. halvu. 
1) 'hälften så stor el. mycken, till hälften]. Da 
fick di säi n hund, u han var halvar raudar u 
halvar väitar JK. När mån'n jär halvar JK(U). 
De jä ännu årkå 'arbete] n halva dag till JK. 
Ha de vart varmt någän halva dag, så har 
nårdn kumm basnäs JK. A. hadd da allt vart 
upp' "uppe] n hall täimä JK. Da kåm ja haim 
klucku hall älvå. Ja, u så nä klucku blai hall 
ätt, matt ja ste [åstad] igän JK. [I tidsangivn. 
som] hallfämtäidn "omkr. kl. 1/2  5]. Hallfäm-
täidn gynnar kalar kummä me säin sigdar pa 
armän 'på slåttergille] OL. Pa täu u n hall 
täimä var vör haimä JK. — A halv ä'n [aln] 
snåi JK. A halv ä•n. = en fot (lång) MK. De 
blai väl umkring am n u a halv tunnå ättar häc-
kän JK. A halvt lass (30 skupar) sättäs undar-
till fyst . . Dann [det andra] halv lassä läggäs 
upp' pa JK. Hart du fat någ tåsk da? Ja har 
int fat mair n än hall stäig "tjog] JK. Hall tri-
dä [21/2], hall ältä [101/2], hall tåltä [111/2] 
MK. Far han had läikväl hall fjärd stäig [3% 
tjog] JK. — Halft vädar; halv vinn 'vind från 
sidan]. Ti sa i halvt vädar [att så med vinden 
från sidan] jär mästn omöiglit ti fa sedi ti fall 
jamt pa jårdi JK(U). Rakar "skylarna] kan 
kast si, el. kumm ti sta i halvt vädar JK. De 
va go hall vinn i land, för vädrä var äutlit 
sunnä JK. Jär ä da go hall vinn . . da gar ä, 
sätt. . JK. De var läit svårt för uss till fa lägg 
batn i halv sjö ällar tvärs i sjöän JK. — Täu 
ällar träi hussböindar har halv gardn u de 
yvriä dann halvä JK. Ja har täu halv' ark igän, 

de far L. var belåtn me, um di änd int jär 
mair n halvä JK. Bastäuår . . de jär a lagli 
stort häus . . halv av de har n ti sta u brak 
äi, dann halv torka n toä [linet] äi JK. Halv 
råitu har vart tårr u varm, män dann halvu 
Ina ick bläi vat JK(U). 2) pill hälften fylld]. 
De kökä de jär halft me snåi JK. 3) [beteck-
nande mittpunkten; mitt på]. Snåiän gick upp 
pa halv lägg JK. De jär i ätt slask u pjask u 
syrå [sörja], sum gar upp pa halv lägg sum-
listans JK. I halv' Säptämbar JK. 4) "med me-
ra allmän o. obestämd bet.] De bläir vaskän 
hailt el. halft JK. Ha var halt förargi pa präst-
far JK. 5) [i uttr. "halvt om halvt"]. Pärår 
"potatisen] var de så där halt um halt me, de 
var . . mang undar, män di jär smalagä JK. 
1 kväld jär ja så där läit halt um halt ällar läit 
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pirum [onykter] JK. -annan a. halann'n, hal- 
la'nn 	f. hallannu, n. haltann' [11/2]. Um 
ja gir hallann'n tum sank, så gir ja int mair 
MK. U räcknäd va mang tåsk ja had fat; da 
had ja hallann'n stäig (30 styckän) JK. De tu-
lar väl n dag hallann'n [en eller 11/2  dag] JK. 
Da matt ja kast' ainsummän än täim' hal-
lann'n JK. Drekti jär int lang äutn pa a ä'n 
[aln] hallannu umkring JK. Ja var ste ättar 
hallannu läst kalk JK. Haltann staup bränn-
väin JK. Vör har väl haltann tunnland (kansk 
nemrä täu tunnland) upp i Körkakan JK. -arg 
a. hailargar JK(U), pl. -argä [halvt förargad]. 
Fålki sat u smaled [småskrattade] sumli, u 
sumli var halvargä . . (när orgelspelet i kyrkan 
gick dåligt) JK. -betar s. pl. hallbaitar, -år 
som växt upp efter slåttern o. som vanl. betas 
av]. Släppä pa hallbaitår, när ängen är slagen 
MK. Ti ga i de vackrä ängi, ner nå hallbaitar 
vaxäd upp u de var så gröint u fräiskt . OL. 
Nå jär de gröint u langt gras all stans, u hall-
baitar ti kräki, sått di gar u vadar i gras hall-
vägäs ti knäis JK. Sla hallbaitår MK. De gam-
blä sägd u de, när n slo äi a ängä me läit håi 
äi, att hallbaitar skudd bital arbetä JK(U). 
-bloding s. hallblåudiyg m., pl. -ar tom häst]. 
-boken a. hallbåukän, pl. -båuknä 1) [halvrut-
ten]. Di (hängpärår) jär så där läit hallboknä, 
sått di smakar läikväl så go' ti jetä JK. 2) [ej 
fullt nykter, duven efter ett rus]. Ja jär hall-
bokän i dag, för ja säupäd väl i går älla va 
druckän JK. -broder s. hallbråur m., pl. bf. 
-bröidnar. -buss s. hal(v)buss m., bf. -n, pl. -ar 
[korta, hemsmidda hjulbössor, som ej räckte 
genom hela navet; en i var ända av navkub-
ben]. -dragen p.a. halldrä•gän. Börr [bara] n 
sär n halldrägän maining till na, så jär ä ti 
pickäs u tretä JK. -drillig a. halldrillur, n. -ut, 
pl. -uä [halvdan, ej riktigt bra]. Ofar [vår far], 
han jär halldrillur i dag = inte riktigt rask 
MK. Hokst u snäuå u halldrilluä ällar hals-
sjaukä, de jär fälld någ var JK. Halldrillut (om 
vädret) = inte riktigt fagert el. regnar litet 
ibland MK. -drucken a. halldruckän, f. -i [nå-
got berusad]. Jär um dagän så kåm K. i Gard' 
vaivlänäs jär in halldruckän u mair ändä JK. 
Förr i värdn . . så var di för de mäst hall-
drucknä u fulldrucknä, män de jär int så nå 
för täidn JK. Någlä halldrucknä rallrar, sum 
sang väisår JK. -duven a. halldu•än [något då-
sig]. Dåli vällaik har vör u hatt i dän vägän, 
sått n för de mäst har gat hallduän um dagän 
JK. -däven a. n. halldevä [halvfuktig]. Bom-
ullsganä, sum kauptäs ti sling-gan, skudd läi-
mäs "limmas] . . u nystäs pa slingrännu läit 
halldevä ällar läit vataktut JK. -död a. hall-
dödar JK; OL. 1) [nästan död]. Han fick 

slag . . sått i matt kåir haim än när pa hall-
dödar JK. 2) "dåsig, slö]. Att någän a dum jär 
så där traugar u halldödar a si OL. -dörr s. 
halldwr f., pl. -ar [dörr, bestående av en övre 
o. en nedre halva]. Därför så matt i ha hall-
durar, sum gick tvärs yvar hail duri, am n upp' 

am n nerä, för de att int sväini skudd kumm 
in i fastäuu JK. -fast a. pl. hailfastä [kastrerad 
blott på en testikel]. Hallfastä galtar, när di 
har tat en stam n av dum MK. -fjollig a. hall-
fjållur JK, n. hallfjållut "halvtokig]. Vällaikän 
har pa sätt u väis vart bra u hallfjållur i vin-
tar JK. A hallfjållu räik päikå JK(U). -flagen 
a. hallfla•gän, f. -i, pl. -nä, 'halvnaken'. Kanst 
du int kle pa di da äutn rännar där hallflagän 
el. halvflagän (om det talas långsamt); även 
halvklädd JK. -ful a. ii hallfäult, pl. -fäul', 
[till hälften skämd]. Sumli hadd ännu håi äutä, 
när rängnä kåm, sum blai hallfäult u förstöirt 
av rängnä JK. Hallfäul harar u mair därtill, 
sum hässkapi bräukar jetä JK. Hallfäul pärår 
[potatis] OL. -full a. hallfullar [halvt berusad]. 
-färdig a. n. hallfä•rdut, pl. -uä. De sum jär 
ällar skall haitäs ådlä [odlat], jär hallfärdut. 
-fönster s. hallfinstar, 'halva fönsterfacket' 1?] 
[fönster bestående av endast en luft, alltså ej 
dubbelfönster]. -galen a. hallgaln, f. -ga•li, n. 
-ä, -gal', pl. -ga•lnä 'halvtokig, besvärlig, för-
arglig, (mycket vanligt ord)]. När ha nå vidd 
gift si, så blai sårkän tåpp hallgaln yvar de 
JK. Han (stäutn) jär så räddar u villar u hall-
galn ti laidä JK. En sum int var klokar äutn 
hallgaln, ifran Stangä, u gick kring u tiggädä 
JK. Dän hallgalnä gubbän . . JK. Jäst u hall-
gali da; nå vitt u raint ta läiv av mi nå (med 
dans) JK. Snålar u hallgaln ti liv' ihop me 
JK. Er jär hallgalnä ti slarvä (= pladdra) JK. 
Di jär hallgalnä ti ler bani nå fö täidn; di lä-
sar slikt sum aldri star i böiknar MK. Nårdn 
ha vart hallgaln ti blas' u gaist' när pa va ivist 

dag JK. Lairu har vart tåpp hallgali i ar ti 
fat upp . . ja, ha var så hallgali, att ä var 
omöiglit . . ti plöig a halltunnland för dagän 
JK. En gang så läst han äi a hallgali väisbok 
um a hallgali källing JK. Där i skolu far Är ler 
all nöihaitar u allt haligalä, sum bön härrar 
hittar pa JK. Dråim [drömt] har ja gärt så 
hallgal i nat JK. Vägar jär så sumpuä u hall-
galnä, sått . . JK. -galning s. hallgalniyg m. 
[halvtokig människa]. Dän Alsk' kluckan, de 
var n sån hallgalning JK. -gammal a. pl. hall-
gamblä. Han (backasn) var tillvaksn me så där 
hallgamblä tallar, sum sto tämligän tet OL. 
-given p.a. n. hallgitt JK(U) "till hälften utfod-
rat (höförråd)]. När de skall var hallgitt u hall-
jetä l[halvätet], de har ja glåimt JK(U). [Enl. 
Säve (GOB) "Sant Pål" (25/1), enl. uppg. fr. 
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När o. Vamlingbo (U) kyndelsmässan (2/2)]. 
-gjord p.a. n. hallgärt. Hallgärt arbetä JK. 
-gången p.a. f. halvgangi, n. -gang'. Halvgangi 
ko (halvvägs till kalvä); halvgang' drickä [halv-
jäst dr.] (OL)MK. -handlkläde s. halvhankäl 
n., pl. = [halvvante]. Di gar börr jamt ättar 
fingri me tumm äi. Förr nyttäs halvhankäl när' 
pa allmänt JK. -handske s. halvhandskåu [kort 
handske utan fingrar, med halv tumme; använ-
des vid räfsning]. -helig a. halvhailir JK(U), 
-1i, n. -lit, pl. -/iä JK(U). [Vissa dagar, som ej 
officiellt voro helgdagar, räknades som halvhe-
liga, enl. JK från Nyårsdagen till Knut (13/1), 
Paulus (25/1), Marie Kyrkogång (2/2), Blasius 
(3/2), Mariebebådelseclag (25/3), Gertrud 
(17/3); fastlagsmåndagen; 3:e o. 4:e dagen 
påsk o. pingst; Matteus (21/9), Mikael (29/9), 
Allhelgonadagen (1/11), Mårten Luther o. 
Mårten Biskop (10 o. 11/11), Anders (30/11), 
Tomedag (21/12), och julafton samt 3:e dag 
jul till årets slut]. De dagar för n 50:ti ar ti 
bakas haldädäs halvhailiä, u da spinnäd at-
minstn int kvinnfålki, u int arbetäd kalar i sko-
gän u huggäd, för da sked de alltut någ olyckå 
el. att n skadäd si JK(U). I går had vör sant 
Gartrå, u da had vör lissum läit halvhailit jä 
bäi uss, fö fyst u främst fylld A. (hustru mäin) 
jamnar.  . . u da var vör haim u saup jamnars-
gråit, u läil A. lindäd kransar till na . . u så 
halda n ännu lissum dagän såsum läit halv-
haili ännu ätta gammält JK. Ner di förr hadd 
sletkalar [slåttergille], da var ä såsum läit halv-
hailit dän dagän JK. -id s. hal väid, halv-vakst 
äid ällar mindar äid JK. -kall a. n. halvkallt. 
Halvkallt kaffi MK. -klar a. n. halvklart Ii 
luften]. -knut s. hallknäut JK. 1) lenkel knut]. 
Så slar n en hallknäut el. n änkäl knäut av 
tampän u tjan'n [telnen] JK. 2) [mindre maska 
på 	fiskegam]. -kramp a. hallkram par, pl. 
-kramp' [något krokig]. De var väl lagt [lågt], 
så än fick sta läit hallkrampar [i bastun] OL. 
De yxar di var läit så där hallkramp framifran 

tibakas [om skarv-yx] OL. -krans s. halv-
krans Ihalvcirkelformig krans?]. -ligga v. sup. 
hall-liggä, p. pf. pl. halv-, hall-liggnä. Gasi, 
hynu har hall-lig,gä (= ligg halv täidn); äggi 
jär hall-liggnä JK. Hynsäggi jär halvliggnä, 
när di jär näi dagar, u så kurrunar ungar, när 
di jär träi vikår; män daim, sum har tet' bain 
[hud mellan tårna], såsum gässnar u ändnar, 
dairäs ägg jär halvliggnä, när de jär tåll dyngn, 

så kummar ungar da um n månä MK. När 
di (äggi) jär halvliggnä, så skera ja dum = 
sättar upp dum mot jausä ällar soli MK. -ljus 
a. n. halljaust. När soli har gat ner, u ännu 
dagrandn söins, sått de jär halljaust JK(U). 
Lungt vackat vädar var de, när ja gick [till 

"strand" på kvällen], u så där halljaust JK. 
-lysning s. f. bf. hallöisniygi, 'gryningen'. Dag-
ningi . . ällar hallöisningi OL. Vör glaid där 
ner (i ängä) straks i hallöisningi i mårräs JK. 
Täilit än mårgän i hall-löisningi JK. -mil s. 
hallmäil m. De jär n hall mäil ti Nabbu, män 
de jär n sån letar hallmäil ti laupä MK. -mulen 
a. n. hallmulä OL rom vädret]. -måne s. hall-
mernä. Da gar vakgangar ällar huli när pa äi 
än hallsirkäl ällar hallmånä mot si in i varpä 
[vid isnot] JK. "Hallmånä" sägäs int, va ja 
vait, um månän, äutn "mån'n jär halvar" JK. 
-mörk a. n. hallmärkt. De jär hallmörkt nå, 
sått vörr far sätt äld i lampu JK(U). Mygg-
stackar söins granngivlit u bäst yvar vägän, 
för vägän jär väitar, när de jär så där hall-
mörkt JK. -mörker s. n. bf. hallmärkrä. Di. . 
tyckt där i hallmörkrä i rygbasä, att i sag 
Nissn [tomten] JK. -ord s. halvård, alvhård 
(ä.), pl. bf. halverrdi, 'i ett tal borttaga h, där 
det bör vara, men tillägga det framför vokaler, 
där det ej bör finnas', t. ex. a talar alvhård i st. 
f. ha talar halvård. Ad ja hint hiss attn att, da 
ad ja hingän att att = hadd ja int iss Iden här] 
hattn hatt, da had ja ingän hatt hatt JK. I min 
bandom, så talt fö' de mäst de gamblä jär 
äutat o [våra] traktar a språk, sum hait halv-
ård. D.v.s. di to håä bårt, där vörr flyttar de 

nyttäd de där vörr int har de JK. Di tald 
halvvård va ivist ätt [varenda en], vät jä MK 
(1877). Halsrä Gustä [f. 1796] han talt fö de 
mäst halvård JK. Hissus händ, kanst u nå hint 
vänt ti däss hatt n nå kummar aim, när n nå 
a sägt, hatt u skudd vänt a! JK. Far min . . 
talt nuck än hail hopän gamblä ovanliä ård , 
män halvårdi had n lägt bårt JK. Hans [JK:s 
fars] far ällar stjaufar, sum ja mins grant, när 
ja var n fjortn fämtn ar, han talt de gamblä 
halvårdspråkä JK. Undalit, att i alltut skudd 
träff pa så motsatsn me halvårdi MK. -ordad 
a. n. halvå•rdä :[som använder "halvord"]. 
Han talar halvårdä MK. -pund s. n. bf. hall-
pundä 11/2  (lis)pund]. Stäur gäddår; ja, de var 
knaft någu undar hallpundä u mang sum vägd 
pundä JK. -rund a. hallruntar JK, pl. hall-
runtä, -runt'. Notflaar f-flarnen] jär av bark u 
tunn' u flatä u hallruntä JK. -rundtång s. 
hallrun(d)tayg 	(smid.) = bålt-tang [se 
bult-tång]. -rusandes p.a. hallräusnäs, 'halvru-
sig'. -rutten a. hallru•tn, f. -rwti, n. -net'. Me 
n gammäl äutslitn hallrutn fiskbat JK. Sild, de 
har kaupmännar någ jär äutat, sum jär hallruti 
JK. -siden s. hallsi•dn • 	Hallsidn, de jär 
yll' me [dvs, blandat med ylle] MK. -sigde s. 
hallsigdä, 'halvsliten sigde' [lie]. -sjuk a. hall-
faukar, -fauk. Far gräma si um sam' plågu 

jä ret hallsjaukar JK. Ja jä mästn hallsjau- 
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kar i dag, sått ja årkar mästn int gär någ JK. 
Fålki jär snäuuä u hallsjauk(ä) sumbliä JK. 
-skilling s. allskil4jg [i citat], lett mynt]. Var 
de ailskilling ällar allskilling? (cit. eft. en kyrk-
värd) MK. -skiten p.a. n. hallski- f . Di skall ler 
äi för mang ämnar, u de jär för kårtar täid 
sum di far ga där, sått ä bläir hallskit ällar 
hallgärt u knaft de alltihop JK. -slag s. hall-
slag n., 'en sorts knut'. Maskår slas kring 
tjan'n [telnen] (pa a flåignät) me a hallslag, 
sum gärs me a slingnål MK. Taugi ros sträckt 
u sättäs fast me a hallslag um framnucku JK. 
-sliten p.a. hallsli-tn [halft utsliten]. När n bat 
jär fäm säks ar, så jär n hallslitn JK. -sova v. 
hallsivä JK(U), pr. -si-var. Vör har snark så 
hart, sått vör har vaknä av de . . män ännu 
hallsivar vör JK. Fankår, ja hallsivar jå! JK. 
-stig s. (halv stig) hallsti -, pl. hallstäigar [ 1/2  
tjog, tio]. Da var väl sårkän int stort mair n 
någ yvar hallsti ar gammäl JK. Ja, u så bud 
kring i ploglagä u så fa äut n hallsti man JK. 
Vör var n hallsti änar "alnar] ifran si JK. Pa 
de väisä kan n hallsti batar skjautäs äut pa en 
gang JK. Vör fick arbet hail dagän u fick skär 
av än hallsti lass JK. Da sto all mjölkbunkar 
där i radar pa hyllår, hallstäigar atminstn pa 
var hyllå JK. -stop s. hallstaup n. [rymdmått, 
1/2  stop]. Um L. kund bärg u ta äut mässi a 
hallstaup älla n litar kånjak JK. -stopsitlaska 
S. pl. hallstaupsflaskår "flaska som rymmer 1/2  
stop]. -stopsiglödgare s. hallstaupsglyggarä 
[glögg på 1/2  stop brännvin]. -stopsimått s. 
hallstaupsmått. -strumpa s. hallstrumpå 	-; 
nöjt [nytt ord] MK, "strumpa vars skaft ej når 
upp till knäet]. Hallstrumpår, sum ja flyttar 
um summan, bihövs int någ strumpband till 
JK. Suckar 'sockor] kalläs u för hallstrumpår 
JK. -styving s. hallstfrviyg, -stäiving JK m., 
pl. -ar, [halvvuxen pojke, 16-18 år; 15-16 
års sårkar; [även: halvvuxen tjur]. Så var vör 
träi styckän hallstövingar pa n säkstn ar JK. 
Nå kummar ja ihåg a historjå sin ja var sårk 
ällar än sån där hallstöving JK. Han (stäutn) 
jär n hallstöving MK. -styvingslår s. n. pl. bf. 
hallstäivingsari. Fräiarä u fästmåjå, de blai de 
int av förr n än hadd kumm yvar hallstöivings-
ari JK(U). -sula s. hallsulå (OL)MK f., bf. 
-sw/u, pl. -år. Hallsulår jär äutslitnä undar vin-
tarstyvlår för mi JK. Skär till hallsulår JK. 
-sula v. hallsulä, -su-1', pr. -ar, pass. -äs Isätta 
halvsulor under skor]. Nå föräut har ja. . hall-
sul någ träisko för mi självar JK. Gissälln jä 
jä [är här] ainsummän u lappar u lagar u hall-
sular JK. Styvlar däugar int hallsuläs 'stövlar-
na duger inte att halvsula] JK(U). -syskon s. 
pl. hallsyskå. Löiandas mor u mårmår var 
hallsyskå JK. [Mots.] ret' syskå, [riktiga 

syskon]. -syster s. hallsystar f., bf. -systri, pl. 
halvsystrar. Hans mor u hännäs mor var halv- 
systrar MK. -timme s. halltäimä, 	m., 
bf. -än. Ja, lodäd gärd vör i var halltäimä JK. 
Ha ha nå stat Med u vänt snart n halltäimä 
JK. Nä vör jä go jälp . . da tråskar vör lass i 
halltäimän JK. Nå jä de int n full halltäim 
igän, ti prästn kummar JK. -torr a. halltårrar, 
n. -tårrt, pl. -tårr'. Sin [sedan] . . var ja inn i 
Stainhagän u huggäd av någlä tä'rr u halltårr 
tallar u björkar JK. Så far dän ainä augu pa n 
gammäl halltårrar tall. . daim'n far augu pa a 
halltårr grän, sum han allt um läng bisläutar 
si för ti huggä JK. Förbaskat! nå bläir ä rängn 
igän, u nå har vör håiä halltårrt JK. -träda 
s. f. bf. halvtredu JK [jord som ligger i halv-
träde]. Män hailtredu såväl sum halvtredu, 
skudd bräukäs me skick JK. -träden p.a. f. 
halltredi JK [liggande i halvträde]. Nå fö täidn 
Kas akajårdi . . all ar, u pa sin håigd någät ar 
halltredi JK. -hm s. halltäun m., pl. -ar [då 
markägare gärdslade hälften var av en gärds-
gård]. Fystä, um ja int mins galä, töinäd Mull-
vals ainsumnä hall täun'n, män så för umkring 
än täi tåll ar sinä ålägd Mullvals Kaupräkalar, 
att di skudd töin halltäun imot dum JK. De 
blai gangvarpå kring hail styckä, så. att var u 
en hadd lått i halltäunar u äut-täun'n. Ja, u så. 
järum arä så vidd J. ha sitt ifran älla fran-
töint, u sägd till uss, att vör skudd sätt hall-
täun imot n, fö vör ha jårdi imot n JK. -tunna 
s. halltunnå f., bf. -u [½ tunna (rymdmått)]. 
Pa ätt ställ had vör sat läit yvar a halltunnå 
ällar a go halltunnå, de fick vör säks häckar 
ättar u näi tunnår JK. Fäm säckar me a hall-
tunnå i var säck JK. Di var jär äut ättar a 
halltunnå strämming JK. -tunnland s. hall-
tunnland [ 1/2  tunnland (ytmått)]. Vör har väl 
ännu a halltunnland betår stanäs i jårdi, u a 
tunnland har vör tat upp JK. Jårpärår fick 
vörr n förti (40) tunnår umkring, pa halltunn-
landä JK. -tunnisäck s. m. bf. halltunnsäckän 
[säck inneh. 1/2  tunna]. Av dän halltunnsäc-
kän, sum sto i A:s källan, had hältn ruttnä 
JK. -tåvlig a. halltervlir, pl. -tåv/iä JK(U), 
[halvtokig, fnoskig]. S.J. de var n sån där go-
maintar halltåvlir stackäl, sum just int had någ 
talan JK. -ur s. halläur [halvt yrväder]. I dag 
jär de halläur JK. -ura v. pr. halläurar [till 
hälften snöyra]. I dag . . halläurar de JK. 
-vallgarn s. hallva*Iga'n 	lströmminggarn, 
på vilket man fått en halv val strömming] De 
var allt strämming pa gani, så att när vör fick 
in någlä gan, så gynt ä allt bläi hallvalgan, u 
ti släut så blai ä valgan JK. -vind s. hallvinn 
m. "sidovind]. Da kåm de ti blås i sudaustn . . 
da had ja go hallvinn i land JK. -våt s. n. 
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hallva•t. Så fick vör av u in dän yvriä vaitn, 
rat u hallvat, män läikväl int sprungän [grodd] 
JK. -väges adv. hallvägäs, -vägs [till hälften, 
halft om halft]. I onstäs var ä hallvägäs äur 
[yrväder] u slagg [snöglopp] JK. De jär hall-
vägäs summar i dag, fastn snåidräivår liggar 
bäi täunar JK. Han sag äut sum hallvägäs 
präst JK. Vör jär hallvägäs kryplingar, när vör 
gär aftå JK. Ja. . blai hallvägäs argar pa käl-
lingar JK. Ja lugäd [lovade] så där hallvägäs, 
att . . OL. Sta hallvägäs ti knäis i vattn u 
jåckå JK. Vör var allt hallvägs gäint yvar 
marki, när di kåm u jälpt uss JK. -växen p.a. 

hallvaksä [halvväxt]. Timmänteän gynt aksi 
kumm äut, sått ä var umkring hallvaksä JK. 
-växt p.a. f. halvvakst. Halvvakst äid [fisk] 
JK. -ylle s. halvyllä JK, hältn ullgan u hältn 
läingan. -ylle(s)ivadmal s. halvyllvammäl; 
halvylläsvammäl n., sum för de mäst kalläs 
för bomullsvammäl JK. -äten p.a. n. halljetä 
[till hälften uppätet]. Se halv-given. 

halva 8.1 halvå JK f., bf. -u, pl. -år [hälften av 
något]. Skär var halvå av strämmingän täu 
gangar i täu [till bete] JK. Pa de väisä haldäs 
de pa, till stuckän kummar mitt i täu ällar i 
täu halvår JK [då man klyver "troder"]. Iblant 
speläs de, att n melar viv {par: kung o. dam 
i kortspel]. Da bihöva n int mair n am n halvå, 
kung älla fräu [om medspelarn har endera] 
JK. Jfr gås-halva. 

halva s.2 halvä, halv' m., bf. -än, pl. -ar, 'kaffe 
m. brännvin el. rom i, därav brännvinshalvä 

råmhalvä' MK. Kaffi me n duktur kakbullä, 
så n halv föstas JK(U). När ja had fat kaffi 
än halvä, så var ja i årning me ti ga i körkå 

JK. Någän sum hadd drick för stäurar halvä 
gick osäkat pa baini JK(U). Nai, de jär int 

värt, att du vitt ga straks . . äutn nå skatt du 
ha kaffi u än halvä JK. U var de så, att de var 
någän sokänbo ällar bikant me där nerä (pa 
Jaugan), så skudd di in u drick halvar, mäst 
av brännväin, iblant u av råm, så att n dail 
blai full sum sväin OL. Jfr dunder-, jul-, jul-
aftons-, konjaks-, nattvards-, otendags-, rom-
och te-halva. — halve-drickning s. f. bf. halv-
drickniygi [drickning av "halvor"]. När kaffi-
drickningi u halvdrickningi var avskild. . {av-
slutad] JK. 

halvera v. halverä (OL)MK: 1) 'ta hälften var'. 
2) 'bära kappan på båda axlarna'. 

hambursk(a) s. hambåsskå JK f., bf. ham-
båsku; hambåsk, m., bf. hambåskän, [en dans]. 
Än gammäl hambåsk, sum di har spel ällar 
sing jär äut i laikstäuår förr OL. De var n 
spelman, sum gick haim ifran a laikstäuå i 
dagningi n mandasmårgän. Han gick gäint 
yvar a ängä . . Så skudd n kläiv yvar a stäitå; 

da fick än säi de sma undar jårdi sing u dansä, 
han sat pa stäitu u sag pa dum u löidäs pa 

sångän, så att han to ti spel' för dum sam' så 
sum di singädä, u därifran jär hambåsku ällar 
hambåskän tagän; så jär sängn ännu i dän dag 
JK. 

hammare s. hammarä JK m., bf. hamman, pl. 
hamrar [verktyg]. De har vart n duktur smid 

har nuck slat bra mang slag me hamman pa 
städn JK. Jfr mur-, skomakare-, smed- och 
yx-hammare. — hammar-dorn s. hammadåurn 
m. (smid.), [oskaftad stamp]. -klack s. m. bf. 
hammaklackän JK [tjockändan av hammarn]. 
-pän s. f. bf. hammarpäni, den översta delen: 
till pänä kantar me, förr' n biskärar kantn pa 
buttnen [om skomakarhammare] MK. 

hammel s. hammäl, ammäl 	m., bf. hamln, 
amln, 'hornlös bagge' (gammalt). De gamblä 
sägd i all fall hammäl, fastn ja aldri har hårt 
ä MK. När n föidäd yvar än baggä, sått han 
var täu träi ar gammäl, dän kalläd de gamblä 
för amblän [!] JK(U). 

hamn s.1 hamn m. [vålnad]. Blaik sum en hamn 
MK. Jfr människo-hamn. 

hamn s.2 hamn, ha•in (?) MK [i uttr.] Di kåm 
ham u hel ättar uss [hack i häl] MK. Hamn i 
hel, hack i häl MK (1876). 

hamn s.3 hamn f., bf. -i, pl. -ar, It. ex. Ljugarns 
hamn, Visby hamn, även fiskehamn]. Di sum 
hadd så ställt, att di kund fa kåir pa hamni u 
säl skogvarår, di fick da läit pänningar OL. 
Spansk' balkar fanns de ti hugg i skogar . . 
sum kaupmännar kaupt jär pa hamnar av 
böindnar JK. Um di kan fa hamni så pass i 
stånd, att di kan kumm äut u in me motorba-
tar [om fiskehamnen vid Nabbu] JK. Jfr by-
hamn. -bygge s. hamnbyggä n., bf. =. Va de 
kummar ti ga av me hamnbyggä, vait ja ännu 
intä JK. -fogde s. hamnfåugdä, -fogd' m., 'fö-
reståndare för ett fiskläge, kalläs för 4 år'. 
Hamnfogde u täu bäisitare, s. sk:e hald årning 
bäi strand MK. Nä ja gynt bräuk strandi, så 
var de väl en hamnfogd u hamnret, män äutn 
årning JK. -gott s. hamngutt n. [godsaker in-
köpta på hamnen]. Da sägd n, att a kund vänt, 
till däss han kåm haim, så skudd a fa hamn-
gutt av än JK. Far ja hamngutt av fräui da? 
MK. -ordning s. hamnårdning f., bf. -i (OL) 
MK, -årningi MK; m., bf. -errniotin JK. 
1) 'överenskommelse mellan fiskrarne vid en 
strand rörande deras angelägenheter'. 2) [skri-
ven el. tryckt stadga för hamnarna]. Va hamn-
årningän biträffar jär bäi Nabbu, så. fanns de 
n gammäl trycktar, sum far jär minns grant 
JK. Dän gamblä hamnåmingän lästäs upp av 
hamnfogdän äi körku en gang um arä, u de 
var de lag, sum sägd (i hamnåmingän), att så, 
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mang sum fiskäd, bad sårkar u gubbar, skudd 
ovillkårliän var närvarridä JK. -rätt s. hamret 
m., bf. -re•tn [en nämnd med hamnfogden som 
ordförande, som skulle avdöma brott mot 
hamnordningen, tvister om fisket o.d.] Hald 
hamnret; de skrivdäs pruttkåll u tos böjtår 1!] 
äut, de hadd di retuhait till de MK. Fars far 
var hamnfogdä u så än träi fäir styckän till 
hamnfogdn, sum haitäd hamnretn JK. Um nå-
gän yvarträdäd hamnårningän, så had hamn-
retn retuhait till döimä, sått di slapp u gläid 
pa tingä sum nå JK. Han skudd bigär hamn-
ret, börr [bara] n fick tak äi hamnfogdn JK. 

hamna v. hamnä JK, ipf. -äd, sup. = inf. 
[komma någonstädes och stanna där]. P.H. . . 
sum nå pa gamblä dagar har hamnä bäi Bot-
vidä, bäi dotri JK. När ja gick där ifran, så 
hamnäd ja inn bäi Halsrä Hansäs JK. Va de 
hamnäd sinä [sedan], de vait ick fäuglar JK. 

hamp s. hamp m., bf. -än, [hampa], (Cannabis 
sativa). Hamp ådlädäs för de mäst' alltut pa 
en jårdbit ar ättar ar, män göidädäs all' ar JK. 
I min bandoms- ällar ungdomstäid . . da var 
ä mik bräuklit, ja till u me nödvändut, att n 
skudd sa hamp u läin ti häusbihov OL. Bad 
hamp u läin så tas de upp för hand ällar mas 
upp [ryckes upp] JK. Hampän u läinä räcknäs 
tuppar bäi stäigväis [tjogvis]; . . vör har så u 
så mang' stäigar hamp ällar läin i ar ti ta varå 
pa JK. Sin' så skall hampän u läinä råitäs JK. 
Gråvhäklå . . sum n häklar hamp pa JK. Män 
de var int nuck me ulli, sum skudd kardäs u 
spinnäs u väväs um vintrar . . , äutn de var 
läin u hamp dän täidn u, sum skudd tas varå 
pa JK. Hampän, när han blai gråvtagä [grov-
tågad], så spinndäs de för de mäst tug av JK. 
Förr. . ner n kåm ti böin [stan] pa vintam . . 
att n fick kaup hamp ti spinn av [näml. till 
fiskredskap] OL. De här, de jär täuslag 
[tvåslaget] hamp (en angläraivä) MK. Jfr 
gall-, hem- och vild-hamp. -blår s. pl. hamp-
blår, bf. -blårnar JK [blånor, grövre tåga av 
hampa]. Hampblår far n när n häklar hampän. 
Hampblårnar jär gråvarä än läinblåmar u 
spinnäs u väväs fö de mäst ti lektår [lägvita s.] 
u maddrassar JK. -bråk s. pl. hampbra•kar 
[redskap att bråka hampa med, vidare mellan 
käftarna än linbråkan]. -frö s. hampfråi n., 
bf. -ä. Hampfråiä var värr ti fa någ nytt' av, 
för de var fäuglar så galnä ättar . . sått iblant 
träfft de till, att di jetäd upp ällar ör allt 
hampfråi. Till fa ör hampfråiä gick till 
pa de väisä, att n hadd a stäur bunn [så], 
sum n lägd hamptuppän pa bunnkantn . . 
u så slo n me a skäfthand ällar a ann' skaplit 
träistyckä . . sått fråiä flaug ner i bunni JK. 
-garn s. hampgan n. Notar bindäs iblant av 

bomullsgan u iblant av hampgan JK. Ull-
maisår [ullkassar] var bundnä . . me stäur 
maskår av gråft hampgan JK. AngJäraivar di 
jär hopslagnä av hamp- ällar bomullsgan JK. 
Hampgan nyttädäs mik förr ti mattuppränning 
u blai stark' mattår av JK. Biktradar gärdäs 
förr av haimspunn hampgan, ällar u så läingan 
. . män läinganä jär int så säkat ti råit pa sum 
hampganä JK. Hampgan . . de spannt di, um 
ä var någ fäinar mjaukar hamp, u av de ganä 
vävd di någ gråvarä, såsum ti säckar u mair 
så OL. -garnsiblår s. pl. bf. hampgansblårnar 
JK. Hannt di int me läinä u hampän självä, . . 
så sändäd di toä (läinä u hampän u läingans-
blårnar u hampgansblåmar — läinblår u 
hampblår) till a inhöisäs källing. . till spinn u 
gär i årning JK. -gård s. hampgccrd m., bf. -n 
[täppa, där man odlade hampa]. I gamblarä 
täidn, da hadd di säin så kalläd hampgardar 
haim bäi si. . äut' pa storgardn, där hadd di 
töint av. . ti sa hamp äi . . ; de räcklidi daim 
töint di da väl haug, [ganska höga] för de att 
hampän skudd ha levädar OL. -häckla s. 
hamphä•klå. Er har bad' läinhäklå u hamp-
häklå pa am, Er [dvs, på ett bräde] OL. -lukt 
s. f. bf. hamplukti JK. Till ta galdhamp upp 
var a häckänfälts gärä, för n blai sjaukar av 
de . . De jär hamplukti förmodliän JK. -lärft 
s. hamplerät JK. Gråft starkt hamplerät el. 
hamplärft . . , sum nyttädäs till lektår [grova 
underlakan] . . u ti säckar u annä JK. -lärftsl 
segel s. hamplerätsfä.gäl. -not s. hampnåut 
f., pl. -ar [not bunden av hampgarn]. Hamp-
notar jär tyngar än bomullsnotar u bläir läit 
döirarä . . män jär starkarä ti släit pa JK. 
-odling s. f. bf. hampådläningi. Läin- u hamp-
ådläningi . . sum ännu int har kumm bårt 
[1914] JK. -reve s. pl. hampraivar langlereve 
av hampa]. Förr var de hampraivar; nå jär ä 
bomullsraivar JK. -sank s. hampscrok [sänk-
ningståg av hampa]. -snöre s. hampsnöirä. 
Patjan'n [på-telnen] u aurläinu av 36-trådut 
bomullsgan (kaupt) ällar hampsnöirä (haim-
gärt) [på flundrenät] MK. -spene s. pl. hamp-
spi•nar [på fiskegarn; se spene s.2]. Förr var 
de hampspinar ällar läingansspinar JK. -stycke 
s. hampstyckä JK [jordbit, där man odlar 
hampa]. För n trätti förti ar sinä (1883-93) 
hadd var bond' jär äutat a hampstyckä u läin-
styckä JK. De jär a sån förrbaskad strang lukt 
sum hampän har. . när n gar ällar retarä star 
i hampstyckä, sått n far ont i hudä JK. -stånd 
s. hampstand JK [växande planta av hampa]. 
-tjälne S. pl. hamptkenar :[nättelne av hampa]. 
De nyttäs bad hamptjanar u bomullstjanar nå 
för täidn JK. -topp s. hamptupp m., pl. -ar 
[knippa av upptagen hampa]. Någlä hamp- 
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stand me ätt band bäi tuppän el. fråii, u dann 
[det andra] bäi roti. De kalläs än hamptupp 
JK. Tuppar (hamptuppar) sättäs pa änd flair 
bäi si pa hampstyckä, ti däss fråiä bläir tårrt 
JK. Tjugå läin- ällar hamptuppar i var stäig 
[tjog] JK. -troll s. hamptrull [ful människa?]. 
-tåg s. hamptug JK [hamprep]. Förr da hadd 
di hamptug ti siltug (dragJäinår) i silar, u ti. . 
stäutuki hadd di hånnbandi av hamptug, . . 
russesar, u. . stäutesar [-tömmar] JK. -tåga s. 
hamptagå JK [häcklad hampa]. -tög s. hamp-
taug f., pl. -ar ["tög" (på fiskegarn) av ham-
pa]. -vralcitög s. pl. hampraktaugar .["tög" av 
hampa pa fiskegarn, anv. vid vrakfiske]. 
Hamp-raktaugar hadd di förr u . . av haim-
hamp JK. 

hampa v. refl. hamp si [lyckas]. Da tror ja 
nuck, att ä kummar ti hamp si ällar laun si 
(med betodling) JK. 

hamra v. hamrä, sup. =, imper. (?) hambrä, 
[slå med hammare e.d.] Än janbit . . dän hadd 
di pän ällar hamrä äut OL. Nytnar kalläs 
skog me fen nötlek] . . än tar någlä nytar inn 
i handi u sär ti dann'n, sum än kallar skog 
imot: "Kall skogä". — "Hambrä", sä dann'n 
JK. 

hamsa v. hamsä, hams', pr. -ar, sup. = inf., 
'famla', [gripa, samla ihop med händerna]. 
Han hamsar u hamsar u kan aldri fa tak [tag] 
= famla MK. Star u hamsar mej ä, tiss han 
far ihop alltihop (när n int just har någ 
handlag) MK. Kvinnfålki di har nå bär [bara] 
sams u hamsä u fäikt u kard u spinn um kväl-
dar JK. Särsk. förb. Hams ifran si; hams si 
fram el. ste 'åstad] MK. — Tar tak i säid-
säimän [kanttåget] . . u sin' så hamsa n iginum 
undatjan'n ti flest stainstråppå [när man sätter 
sänkstenar i flundrenät] JK. — De jär bär 
hams u sams ihop JK. — Da kund ja int fa 
spänn äi tjan'n [telnen] någ alls u int dräg i 
bär' tjan'n äutn hamsäd läinä upp u drog hall-
bandi u tjan'n i fylgä 'drog upp fiskegamen] 
JK. 

hamsig a. hamsur [fumlig, sölig]. 
han pron. han, an, än, n (subj. o. obj.), gen. 

hans. I. [personligt, anaforiskt pron., ersättan-
de i satssammanh. förekommande ord]. 1) 
[med syftning på personbetecknande ord]. När 
B. kåm in, så frågd han P. gäinäst, va än tyckt 
um boki, sum än sändäd än [. . som han sände 
honom] JK. Han hadd a stor slaiv, sum än 
sto u röird me OL. Så var n da jär äut bäi 
uss än täu träi dagar u jälpt uss me tråskningi. 
Da lugäd n, att n skudd jälp uss . . JK. Hud' 
me* slo än [huvudet också slog han] JK. Livar 
hussbondn . . ällar dän sum jär nemäst i hans 
ställä, så far han gi si av u håir ättar någän 

(till gär kistå) OL. Um än hadd lust för ä, så. 
kund n gänn [gärna] ta u jet upp hans fläsk-
bitn me OL. Ja to hans stoln MK. Sen än dag 
kåm ja i möit me än, u da sägd n, att n var 
så åidn [dålig] OL. De svard ja än just int mik 
pa OL. Päukän maint pa ti skummakan, att 
um än int vidd hald upp, så. to än än '[tog han 
honom] me huld u har JK. Vitt du säi än? 
[vill du se honom?] JK(U). De fick int aigan 
av skogän naik än [neka honom] JK(U). Ja 
var i smidu bäi än [hos honom] u jälpt n JK 
(U). Aiträ [ettret] sto ör n tur honom] JK. 
Far årkar int häv u bråk sum ja, för larä slar 
n fail för mikä [slår fel för honom] JK. Kle-
dar, de halda n aldri [håller aldrig för honom], 
för han flasar upp all stans JK. 2) [med syft-
ning som betecknar djur, växt, sak, sjö, vind 
etc.] Vaitn jär moän, han me, så att i 
mårgå har vör tänkt, att vör skudd fa ta 
ihop me han JK. Han (pärsäckän) star än-
nu bäi han (Arvid 0.), u de far n sta, 
till vör skall sätt pärår JK. Sandn jär så. 
lausar, att n rinnar ihop i fylg me vattnä OL. 
U så lägga n [han, (plogen)] allt ogras ner JK. 
De var haugar dyning, u han brautäd pa rivi 
JK(U). Lambi . . gick in pa gröidn fö fålki u 
förstöird han JK. Jär sigdn hardar, så gar ä a 
läit styck ör äggi pa än för var gang OL. Så 
glaid ja äut ti fastgaltn u gärd raint för han u 
gav han mat JK. Ja to haim dän nöiä (hamn-
årningän) u har tänkt ti skriv av han JK. Um 
di had (tråsk)vandringän klokar, så att kräki 
kund ga äi än, så had de nuck vart bra JK. 
När int skuggän av uss självä var längar, än 
att vör kund grain [kliva] yva n JK(U). Så 
spytta n ätta n [så spottar man efter honom 
(vädervirveln)] JK(U). 3) [genitiv med ställ-
ning efter sitt huvudord]. Så kård A. till Låistä 
. . pa boförteckning ättar Farsgubbän hans JK. 
Synd um fräui hans tyckar ja de jär JK. Systri 
hans Finä [hans syster Fina] JK. Källingi hans 
mins ja intä JK. 4) [i reflexiv användning, = 
sin]. Ja har vart bäi Kauprä-J. i dag u frågt, 
um han int skudd fa täid ti sätt de där pärhall-
tunnu me hans russi n dag JK. Han hadd träfft 
dum inn' pa hans sedakar [på sin sädåker] 
JK(U). 5) [starkare betonat]. Ja, någ skudd väl 
han u• ha, u så gidd di han daigtrugä JK. De 
handraidskapä, sum bigangnädäs i ställ för 
kårpän, förrn han kåm i bräuk JK. De jär 
laisamt u tråkut bad för han u för uss JK. 6) 
[återupptagande ett föregående ord]. Dän kaln 
skudd ja faslit gänn vitt set augu äi ällar . . 
vit va n haitar u va än bor JK. Arbetskaln . . 
han förtjänt vidtalln [vedtallen]; bondn, han 
kansk fick än tjugå, trätti riksdalar (på fiske) 
OL. Dän sagbackän, han skudd var så haugar 
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OL. Nårdn han bräuka ta tak så där n täu träi 
gangar fyst MK. Dän sum var svagäst, han 
damp i backän OL. Dän sum kastar, han har 
kimbän pa knäiar JK. — II. [såsom tilltalsord 
eller på gränsen till sådant]. "Va jär han ifran 
da?" — "Ifran Adrä . ." JK. Nai nai . . 
astäuän [grannen], han far int ga! JK. [JK (i 
brev) till MK:] Ja håppäs att ja snart far nå-
gät brev ifran N, ifall N vill att ja ska fort-
sätt längar. — Tack för go' bud! U bad ja hatt 
N jär, så skudd ja riktut ha hald av Än u kråm 
Än duktut. Vör.  . . skall pysslä um Än JK. — 
Fem. hon se d.o. 

han-balke s. handbalkä m., pl. -ar, 'tvärträ mel-
lan sparrarne på en takresning'. De jär sån 
lang klain spärr, sått de far vör sätt täu hand-
vaglar (handbalkar) äi JK. [Se ill.] Sin laksa 
n handbalkän ner i bäggi spärrträii, u burar a 
hul iginum handbalkän i spärrträii u slar n hel 
iginum JK. -vagel s. handva• gäl m., pl. -vag-
lar = föreg.; 'tvärbjälke på spärrträ'. De däu-
gar till n vagäl el. handvagäl (el. handbalkä, 
det vanliga nu för tiden) JK. Nå skall vör röim 
halmän upp yvar dän handvagln, ti däss att 
vör far de vagläräumä fullt JK. 

han-björk s. hanbjörk JK, pl. ha•nbjörkar. Ja 
kan int riktut biskriv skillnän pa hanbjörk u 
honbjörk JK. -djur s. ha•ndjaur JK. -killing 
s. ha•nkilliyg. -kön s. ha•nkern. 

hand s. hand f., bf. -i, pl. händar, bf. hännar 
(vanl.), händanar (1 ex.); händarnä (OL). A. 
[om den yttersta delen av en människas arm]. 
lgallm.; även i vissa bildi. uttr.] Han va int 
stadu pa hand JK. Handi vill darr, när ja skall 
skriv u tal um allt eländä JK. Um de lag än 
lapp . . pa jårdi, u än to upp dän . . u int 
spyttäd i handi, da fick än sar pa hännar JK. 
Lains [hur] ja såilädä, så kåm ja mot ä (läikä) 
me handi ällar armbugän OL. A mörkar, sum 
ingän kund säi handi ifran si JK. De gar u• an 
ti dräg pa dann säidu av batn, män de jär 
mair mot hand JK. Fäll' me • hand u yvar 
hand [fälla träd . .] JK. Till häll någ ör a 
flaskå avut, sum haitar till häll äi yvar hand, 
var neslit JK(U). Kräknäs [krypande] pa hän-
dar u bain JK. Sma rynkband bäi händanar 
MK. Ga pa hännar lidrottslek] JK(U). Putt al-
dn i däin hännar millum andräs lännar, d.v.s. 
lägg di aldri i andräs affärar JK. Ynsk i dain 
handi u skäit i dannu; säi vicku däu fart mäst 
äi JK. Såsum vänd handi kring, så var de gärt 
JK. 2) [i fråga om handrörelser, åtbörder]. Ja 
hälsäd pa dum fyst u slo dum i hand JK. Ung-
mansdrängän hälsäd fyst ällar slo i hand pa 
allihop JK. "Slikt sum di int bigräipar.  . . mair 
n så", sum än straik [strök] da bäggi hännar 
imot si JK. De slar vör i hand pa (komma 

överens; till bekräftelse. .) MK. 3) [med tanke 
på handen ss. verktyg för fattande, hållande, 
bärande]. De gär ont, nä ja skall hald äi någ 
me handi JK. Di sto me myssu ällar hattn i 
handi, när di talt me prästn JK. Så mik sum 
än kan ha räum me i handi JK. De var för-
mann'n, sum gnod si i väg me örvä i handi 
OL. Di blai stanäs hand i hand MK. Vör hal-
däd äi varandräs hännar ällar armbugar ii 
abborrleken] JK. När nå L. haldäd skurskaftä 
me bär [bara] hännar, så äuräd [yrade] snåiän 
upp pa hännar ättar handi JK. Um de fanns n 
brunn i var akar.  . . u. . slangar u spräutår.  . . 
da had vör rad i hännar [råd, medel (mot tor-
kan)] JK. Ja to skrivdoningar fram, för ja har 
just int någ ann ti sia hännar äi a stund JK. 4) 
[i bildi. any.: ifråga om innehav, vård av ngt]. 
De jär hand u mun [ur hand i mun] ti fa ti 
de nödvändustä JK. Lairjårdar har vart säur 
u vat i ladi, män nå skarpnar di u tårkar så 
fort, sått de jär börr [bara] hand u mun, sum 
än bräukar sägä, att vör kan fa upp dum, 
mäns ä jär myr [fuktighet] äi dum JK. 5) [med 
tanke på handen ss. verktyg vid utövande av 
våld mot ngn]. Ti bräuk hand mot varandrä 
MK. 6) [med tanke på handen såsom verktyg 
för utförande av arbete]. De gamblä gubbar 
sad [sådde] int mair n me am n hand, män ja 
u mäin bröidar u flairä lerd uss ti sa me bäggi 
hännar JK(U). Rygän sas ännu för hand JK. 
Jär äutat . . skäräs ännu mikä för hand JK. 
Förr plucktäs ograsä ör för hand JK. 7) [i vis-
sa stående förbindelser med prep.] Ättar handi 
sum di da kummar kåirnäs däit, så slar di si 
ner pa a ställ' mitt i äng' ungäfär OL. Än far 
gynn . . me kårt fur [fåror] u längar u längar 
ättar handi JK. Vaitn [vetet] bräuka n tråsk 
ättar handi än kåirar in JK. All go släkdöiar 
[tångtäkter], sum äutsoknar jär aigar um u 
sum int di far hältn släkå, för de att di jär fö 
langt ifran handi JK. Fastn de liggar langt 
ifran handi u obehändut för dum, så vill di int 
var av me a kappland jård där JK. Skaff till 
handä [anskaffa] JK(U). Käglår skudd drängar 
skaff ti handä JK. Ja tror att iss radar int 
kummar L. ti handä förr n ättar jaul JK. 
(Boki) ha liggar ti hands mitt pa borä JK. De 
jär så behändut ti ha a par sko stanäs ti hans 
ti putt bär baini äi JK. Ja var så när' ti hans, 
sått ja fick tak äi na JK. När ja kummar ti 
tänk pa skift' i Lau . . så kan ja int hald mi 
för svärä yvar allt pack, sum har hatt hand um 
ä JK. U lät sun'n H. sin [sedan] ta hand um 
mi JK. B. [i oegentl. o. utvidgade anv.] 8) [så-
som måttsord]. Di [notflarnen] sitar mik tet 
bäi si, int stort mair n a tvär hand ifran si 
JK(U). De braidäs äut pa luftsgålvä . . u ban- 
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käs ihop. . så de kummar ti ligg a hand lang 
djaupt [om malt] MK. 9) [i uttr. som beteck-
na ordningsföljd]. Ifran fyst hand [från bör-
jan] JK. 10) [i uttr. som beteckna sätt o.d.] 
Pa aigi hand MK. Tal' pa täu mans hand [på 
tu man hand] JK(U). Bomärkar, de kan ja på 
tvär hand allihop JK. Jfr bröd-, för-, guld-, 
skit-, skriv-, skäkt-, tvär- och över-hand. -balke 
s. se han-balke. -bälg s. handbölg . . ti päust 
pa glöidnar me JK(U). -duk s. handåuk m., bf. 
-än, pl. -ar. Handdok: förnämt [finare ord] 
för handlakän MK. Handdokar.  . . av hörrgan 
[lingarn] . . di nyttädäs int i varrdäslag JK(U). 
När fäir styckän skall bjär äut läikä, så nyttäs 
de handdokar el. listar undar kistu JK(U). När 
förlugningi var gärd, u di int vidd ha varandrä, 
så kund di int bläi skild at pa någ ann väis 
än di skudd ti böin ti kånsistorjum u skär av 
än handok JK. -fallen p.a. handfalln. 1) 'hän-
dig'. De jär n duktur kal, för han jär handfalln 
ti gär någ vart. Han jär så handfalln, sått n 
kan bad snick u smäid u gär någ vart JK. 2) 
'villrådig, förlägen'. Di sto radlaus' u hand-
fallnä u visst int va di skudd gär bäi de JK. 
Jfr o-handfallen. -hacka s. handhackå f. [(bet)-
hacka med långt skaft], till hack betår u ogras 
u slikt. Förr än såckarbetådläningi kåm, så 
fanns de ingå handhackå el. bethackå, vaskän 
hand- el. hästhackå. Ja, ti hack betår (me 
handhackå föstas), de vill ja våg' mot ti ga 
imot vaim sum hälst JK. -hacka v. handhackä, 
pass -äs [hacka med handhacka]. I hard u 
stainu lairjård jär ä förbaskat sträivt arbetä ti 
handhackä JK. -hackning s. f. bf. handhack-
ningi JK. -hyvel s. handhyväl JK(U), [mindre 
hyvel med rakt järn]; än läitn hyväl me flatt 
gäint jan MK. -häl s. handhel m., bf. -n, 'den 
pinne, som sitter i plogkvisten, varmed man 
håller och styr plogen (spissplogän)'; [även i 
skaftet på "stor-strakla"]. Handheln de var n 
hel ällar träibit, sum var antingän bur si a hul 
ällar glygg si a hul me än slabur (stämjärn) . . 
i kvistn, plogkvistn förstas, ti hald äi ner di 
plögädä OL. Börr [bara] n kund bläi så stor, 
att n kund na handheln i plogkvistn, da fick 
än ga där u slep' hail dagar iginum JK. -kläde 
s. haykäl n., bf. hayklä, pl. haykäl (vanl.); 
hayklar, bf. haykli, aykli (ä.), 'vante'. Hart 
däu hitt någät hankäl? Ja har kumm bårt dain 
hanklä JK. Ja hadd bihöft a par nöi hankäl 
OL. De jä ret kallt i vädrä pa gaimaldu, så att 
n mästn behöva hankäl pa si JK. A. sitar u 
stickar ällar saumar hankäl. . ha fick läit ull, 
sum a . . skudd kard smasaigar av till hankli 
JK. A. lappar hankli för mi, sum ja har slit 
äut me stainar i dag JK. Ja kännar int till 
mäin hanklar; di jär så likt si, Annas u mäinä 

MK. Så skall n kumm i håg u fa a par gamblä 
hankäl mässi, sum än ska ha pa si ner n töinar 
[gärdslar]. Män de jär mang sum bär gräinar 
at daim sum har hankäl pa si OL. "Ar någän 
set ha' [av] mäin ankli da?" gick han u frågd 
dain ätta dann'n, u han gick me hankli pa 
hännar JK. Jfr bälg- och finger-handkläde. 
-1dädifinger s. n. pl. bf. hankläfingri u hanklä-
tummän JK [på fingervantar]. -1dädigarn s. 
han kälgan JK(U), [garn, varav man stickar 
vantar]. -klädpar s. De fyst hankläparä el. 
strumpparä, sum päikbanä saumäd . . gåim-
täs alltut u bigangnädäs intä JK(U). -Idädl 
tum s. m. bf. hayklätummän, hankältummän 
JK [tumme på vante]. Hanklätummän jär 
avfälldar .[se fälla av] JK. Di bräukar iblant 
saum täu hankältummar pa vart hankäl; 
da passar bölghankli ti vicku hand sum 
hälst JK. -kraft s. handkraft. Ti dräg fö 
hand el. me handkraft JK. De förfalla si 
mästn otrolit ti bjär ihop så oskaplit mik 
grastain . . um di skall lyftäs me handkraft 
JK. -kvarn s. handkvänn f. [kvarn, som drogs 
för hand]. A handkvänn, de fanns äi dän 
gamblä täidn när' pa bäi var bondä JK(U). 
Nå till jaul var de mang sum matt mal malt 
pa handkvänn MK. Mor talar um, att di hadd 
handkvänn, u fålki kåm däit u malädä hail 
säckar me bärt [enbart] hässlknupp u bark 
JK. A par fålk [fick] bjär mässi än pus malt 
u ga till a handkvänn u mal där OL. -lag s. 
handlag n. Di hadd a sånt apartut [särskilt] 
handlag ti föir' sigdn OL. Så ti skriv u måk 
de har n gutt handlag till de tom en liten poj-
ke] MK. -lakan s. handla•kän n., bf. -la. knä, 
'handduk'. -led s. handli'd m., bf. -n. Ha 
[hon] braut vänsträ armän av um tvärs straks 
uppför handlidn JK. Ja kan int bräid handlidn 
JK. Hakar av jan . . sum jä gråv sum hand-
lidn JK. -öa s. f. pl. handläiår. Di skar. . sedi 
me handläjår JK. -linning s. handläiniyg f., bf. 
-i, pa skörtår [på skjortor]. -love s. handlo m., 
bf. 	-Iåu'n, 'flata handen, ej fingrar 
med'. Vänsträ tummäns uppästä lid hadd gat 
tvärs iginum skinnä, så att bainbitn sat ner i 
handlo'n JK. Um de hatar [kliar] mitt inn i 
handloän i hygrä handi, modar, att n far gi 
pänningar äut, u i vänsträ handi modar, att n 
far ta imot pänningar JK. -löst adv. n. hand-
laust. 1) [hjälplöst, tafatt]. De jär så h. när n 
int har n sticksaum el. så (OL)MK. 2) Fall 
handlaust kull [falla handlöst omkull] JK(U). 
-mellan adv. handmillum, 'mellan händerna'. 
Han slait av än stångkåppäl handmillum MK. 
De var omöiglit ti släit sundar dum hand-
millum MK. -redskap s. pl. handraidskapar, 
bf. -raidskapi JK. -riva s. handräivå f., pl. -år 
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JK [handräfsa]; jfr häst-riva. -rundtång s. 
harzdruntayg v‘- (smid.) [ej beskriven]. 
-räckning s. handräcknivg. Ja har aldri anläit 
dum um a grand, vaskän me mat ällar någu 
annu handräckning OL. Iss Idet här], sum ja 
har skriv, kund var såsum a läiti handräck-
ning JK. -samma v. handsamä JK(U); an-
sa•mä, pr. -ar, ipf. -äd 'hantera, handskas med 
ngt]. Handsamä me någänting, sum prässäis 
int någ årkå bläir gärd: va hannsamar du me? 
JK(U). Han ansamar nå me de MK. Ja sag, 
att han sto u ansamäd me någä MK. -sko s. 
se handske. -slag s. handsla.g n., bf. -ä. Ättar 
vanli hälsning u handslag, så fick vörr säi va 
plassn var pla, där vörr skudd vågä OL. När 
förlugningi var gärd me ringar u handslag JK. 
Handslag bäi affärar u . . kaup . . gick till pa 
de väisä, att när kaupä var uppgärt muntlit . . 
så slo di varandrä i hand, u mäns di haldäd äi 
varandräs hännar så slo täu styckän pa me 
dairäs hännar, sum haitäd ti sia pa JK(U). 
-slätt s. handslet, hanslet f., bf. -i, 'fulslag i 
handen eller fingrarne med mycket svår värk'. 
Dän lidn han värkäd äut, iginum de ja had 
handsleti i fingrä OL. Ja har hatt han(d)slet i 
vänsträ langstangi JK. Sån där fingasjaukå 
bräuka n kall för hannsleti älla hannslet, män 
de bräukar gynn i finga(r)ändn fö de mästä, 
män ja ha talt me daim, sum ha hatt de bad i 
finga(r)ändn u i millästä lidn JK. Handsleti jär 
bra ti lägg hånningsgråit imot, för de drägar 
hul pa, när ä jetar si, u jär gur "var] äi JK. 
-slättskriis s. handsletsgras kännar ja int till, 
fastn ja har hårrt årdä JK "Solanum nigrum 
enl. Linné Fl. suec.] -spruta s. f. pl. hand-
spräutår fliten brandspruta]. U så n fäm säks 
handspräutår, sum finns äi de stöist grannlagä 
jär i sokni JK. -stång s. handstayg, andstayg 
f., bf. -i, pl. bf. -stäygnar, 'spak'. A handstang 
me n knäppfjätarä i ändn, sum hängdäs pa n 
bakstav u slepäd ättar JK. Iss de kan ingän 
häv upp, äutn de skall n ha handstängar till 
(= sv. spak); ta u så sätt handstangi mot axli 
u häv, så gar de MK. -svete s. handsvaitä m. 
-såg s. handsag JK [mindre såg ss. fogsvans, 
ställsåg o. vedsåg]. -tag s. hand-, hannta•k n., 
bf. -ä, pl. =, bf. 	1) [på grep, på dörrlås, 
plogstyre, murslev, skrubba, sigdspån, rissel, 
(spinn)krok, åra etc.] Nå liggar sigdspån'n pa 
bäggi krokar langs me me hanntakä pa upp-
äst krokän JK. Handtaki pa stöirar tplogsty-
rena] JK(U). 2) 'handgrepp, arbete]. De jär nå 
trid' dagän, sum ja int har kunnt gärt a hand-
tag [!] JK. Ja har int däug gärt a handtak sinä 
JK. Jfr skrubb-handtag. -ten s. handtain [slän-
da, se ill.] -val s. m. bf. (h)andvaln, 'skaftet 
som man håller i' [på "valen", slagan]. -valka 

s. handvalkå f. "valka, som bestod av ett undre 
valkbräde, som satt fast i en ställning, och ett 
övre, löst, som drogs för hand]. Uppäst blukä 
["blocket", valkbrädet], undäst blukä u säid-
brecli pa handvalku MK. Ja visst jär de ar-
betsamt ti dräg pa handvalkå haimä, män de 
äutgär täu man . . gillt läikväl JK. I går valkäd 
far u ja n tjugå äna vammäl . . pa handvalkå 
jä haim' unda tråskän, fö de ha vör am n självä 
JK. Handvalkå me luk [lock] MK. "Se ill.] 
-vändning s. hand-, hannvänniyg f., bf. -i 
[(bild].) ögonblick]. Batn blai halvar me vattn 
pa a läiti handvänning JK. Så straik stäutar i 
väg . . , u a handvänning ättar så kåm Kaisn 
jagnäs OL. U käikt pa de (förkältöigä) i var 
handvänning JK. De rängnäd . . så att vör 
blai ginumvat pa hannvänningi JK. Nårdaustn 
kan yvarask en pa sjöän . . sått pa handvän-
ningi kan ä var n stårm, sått . . JK. Um än 
aldri jär så tråttar, så jär de lyngn ti fa väil 
si a handvänning OL. Gubbän ti rop ättar käl-
lingi u ha "hon] in pa hannvänningi JK. Kund 
däu hinn' de pa de läil' hannvänningi MK. 
-yx s. handyks f. [liten yxa]. Än flyttar a läiti 
let "lätt] handyks ti kar staur me "rensa stör] 
JK. 

handa v. handä JK(U), hand', pr. -ar, ipf. -äd, 
pass. handäs JK. 1) 'tumma o. känna på', 
[handskas med]. Däu far int lug ti hand pa 
fäjolsträngar JK. 2) fr. om fiske: låta en lina 
el. ett nät passera genom händerna genom att 
växelvis flytta dessa]; 'vittja'. När n bainar av 
bar fisk av näten], så tar n tak i en säidsäim 
fyst u handar läinä ätta si JK. Särsk. förb. Ja 
handäd mi fram me batn langsat gantjanar 
[-telnarna] JK(U). Bäggi undatjanar tas bäggi 
täu i am n hand, när n handar älla drägar noti 
fram JK. — Hand iginum = vittja OL. Hand 
iginum näti = sit i batn u hand i tjanar, sått 
batn gar fram pa vattnä JK(U). Hand igi-
num dum [(flundrenäten) taga upp telnen i 
vattenytan o. med händerna följa kanten o. 
plocka ur flundrorna, medan en man ror båten 
längs nätsträckan] JK(U). — Hand' till si, at 
si [draga något till sig med en lina] JK(U). — 
Stor' tåsk . . dräga n int mot batborä, äutn de 
dräga n me hännar äutför umränningi; de 
kalläs fö ti hand upp dum JK. Stäur jäklä 
tåsk sum. . vägd täu kilo u där yvar, sått di 
skudd handäs upp fö de mästä, sått ä gärd för-
baskat ont i fingri JK. 

handel s. handl m., bf. handin, handlän. 1) 
[handelsrörelse; köp, affär]. Förr n bomulls-
ganä kåm i handl u i bräuk JK. Bärgvall . . 
när han hadd handl bäi Hägdrä JK. De var n 
riktut go handl, han had gärt JK. Till pa hand-
län [på köpet]. Fålki har för de mästä så mik 
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mat mässi, sått galtn har mat me till pa handin 
JK. U så snåikastning till pa kaupä älla handin 
JK. 2) Ej uttr.] Handl u vandl JK. Jfr bok-, 
skogs-, slipers- och torg-handel. -spbod s. f. bf. 
handlsbåudi, pl. -ar. -man s. handlsman (sum 
gick kring). -visa s. f. bf. handlsväisu. Vanlit-
väis vässkyttar Ivästgötar], sum gick u tralläd 
pa de handlsväisu: "handlande ä vi allihopa" 
etc. JK. 

handla v. handlä, pr. handlar, ipf. handläd, 
pass. handläs. 1) [bete sig, utföra handlingar]. 
Ungdomar di vill gänn handlä ättar sitt aig 
tyckä JK. Han glaid till Amerikä, u ha sat 
jär me täu sma ban till föid u kled pa, så di 
handläd riktut orättväist OL. 2) [avhandla, be-
handla]. Ain (bok) handlar um häusdjaurs 
sjaukdomar JK. Så kåm a . . historjå i täid-
ningar igän; ha handläd um läsrar u var u• 
ifran Lau JK. 3) {idka köpenskap, göra affä-
rer]. A. hadd a äng'. . de var n ihop mämmi 
mang gangar, att ja skudd kaupä, män ja sägd, 
att ja vidd int handlä mei än JK. När ja var 
dräng, så var de en sum handläd i Gardä, där 
sum S.V. handlar, sum hait V., han skudd 
hyns u tal gåttlänskå me fålki, när di kåm däit 
u handläd bäi än JK. Förr i värdn, när knallar 
gick kring landä u handlädä JK. Nä Krokstätt 
handläd jä pa När JK. 4) 'köpa'. Nä värtfålki 
gläidar till n kaupman u handlar till kallasä 
JK. En dag skall n ste [åstad] u handlä de sum 
än int har självar [till begravningen] JK. Fålki 
sum kummar u skall handlä, di bigärar ättar 
de gamblä, u kaupmännar, di far int Ing till 
säl ättar de gamblä, så att bad dän sum skall 
handlä u dän sum skall sälä jär i stort legavald 
mang gangar um dagän JK. Ja had änd' n 
fämtn säkstn kronår i säistäs, män så skudd 
ä handläs ti sletkalar, u så . . JK All kaup-
männar sum handlar skog jä pa landä JK. 
Särsk. förb. Nå har ja handlä bårt all pänning-
ar MK. De var en kring u handläd upp uksar 
JK. Ha handläd ägg upp [hon köpte upp ägg] 
MK. 

handlare s. handlarä JK(U) m. Jfr gås-, järn-, 
ko- och ägg-handlare. 

handling s. pl. handlingar [dokument]. Vör 
straik da upp i Adrä u skudd säi i handlingar 
u pa . skogstyckä, män vör sto vaskän nämd 
i handlingar ällar had fat någän skog JK. Int 
had n handlingar klarä, när n had släutsam-
manträdä JK. Jfr landsmäteri- och skiftes-
handling. 

handskas v. hanskäs, sup. =, 'hantera (en sak)'. 
Sum L. vait, så kan ja int tal um någ ann än 
de, sum ja hanskäs me um dagän JK. Bihän-
duä graiar ti hanskäs me JK. Han jär vanar ti 
hanskäs me gutgos. De skall n hanskäs varlit 

me, de JK. Så sum han har hanskäs me dän 
hästn (= far ill' mei än), va skudd han kunn 
bläi ann' haltar da? JK. 

handske s. hand-, hanskåu m., bf. hannskoän 
JK(U), pl. hanskåu, (bf.) -skåuar. Hart däu int 
någ hanskomynstar.  . . ? ja skudd klipp till a 
par hansko OL. Ludnä handsko JK. De taläs 
um, att ä ha vart n präst jär, sum var så faslit 
gudfruktu . . så kund n häng hanskoar i sol-
randn JK. Jfr brud-, brudgums-, finger-, halv-
o. skinnhandske. — handsk-makare s. pl. 
handskomakrar JK(U) [som tillverkade hand-
skar]. -skinn s. hannskoskinn JK(U), [brunbar-
kat tunt fårskinn att sy handskar av]. -tum s. 
m. bf. handskotummän JK [-tumme]. 

hane s. hanä, ha• n' , m., bf. han'n, pl. -ar, 
'hönstupp'. De var n grannar hanä. Ta u pick 
nackän av han'n JK. Han'n trädar {betäcker 
hönsen] JK. Hanän ropar (o. mkt sällan galar) 
MK. Så hadd di han' me, sum ropäd så täilit 
um mårgnar, sått i fick int ro ti siv(ä) fö han'n 
JK. Da had kluckans han'n flaug upp i finsträ 
pa mäurn äutförä u ropt kyckaly', sått ä skram-
bläd i körku JK. Harry han sitar inn pa 
astäuas gardn u ropar hanä [ropar som tup-
pen] MK. L. vidd vit, mang hanar u hynår de 
blai av hynsungar, män de kan ja int tal um 
ännu, för hanar har int gynt rop ännu JK. Ha-
nar = gränkunningar [i barns lekar] MK. Jfr 
kalkons-, orr-, picks-, purr-, snus-, ung- och 
väder-hane. — han-balke, se d.o. -gott s. han-
gutt n. [godsaker, som tuppen säges värpa i 
abc-boken]. Ja um a ret var snäll, så blai a 
lugi [lovad] hangutt, när a kund stav' me skick 
JK. Ja, maint ja pa, han'n star pa säist säidu 
pa boki, u än far int hangutt, förrn n har läst 
boki iginum JK. -gäsp s. hangaisp. Fastnäs 
hangaisp [ur ramsa] MK. -unge s. ha'nungä 
m., bf. -uyän, pl. -ungar [hankyckling]. -vagel 
se under han-balke. -ägg s. ha•nägg. "Iss [det 
här] de jär hanäg,g". — "Va säir n de pla?". 
— H: "De jär hul äi dän trubbuä ändn . . när 
n sättar upp de mot solskäinä ällar a lampå, 
så söins de" MK. 

hanick s. ha•nik m., bf. hanickän 	-, 'en 
sorts kran, som hålet går tvärs igenom med en 
tapp i; tuta i ett dricksfat el. vattenfat, som 
tappen sitter i'. Dän tappän haldar int tet i 
hanickän JK. Så sätt di tappän äi hannicken 
(sumbli sär hanicken) OL. Därnest var ä bär' 
ti ta tappän ör hanickän u lät ä rinnä tom 
dricka] OL. Jfr drick-hanick. 

hank s. hayk m., bf. -än. 1) [ögla, bestående av 
en vidja på "varde", vari denna är fäst vid 
fiskegarnet; se ill.]: [d:o i en "klubba" (stort 
flöte)]. Kummar hanlcän för mik mitt pa klåb-
bu, da kan klåbbu kumm ti spinn el. ränn runt 
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i vattnä JK. 2) [ögla på åra, varmed denna 
fästes vid årtullen]. De var int djauparä vattn, 
än de gick an i undar hank (när n sättar ani 
läik ner i vattnä, u de int jär djauparä vattn, 
än de gar till hankän, sum sitar pa arlunu u 
sum än trädar pa tulln, när n ror, da gar "ani 
undar hank" JK. U så skudd ä nöi' hankar äi 
dum [årorna] JK. 3) 'handtag'. Hank pa ett 
bässmid [besman] MK. 4) [snodd som drages 
genom böld el.d.], 'att bota hästar med, ståltråd 
el. tagelsnöre med pinnar i'. Sätt hank äi när 
russi har n sulkvalk (= tagel med pinnar i 
ändarne) MK. 5) [i  idrottsleken]. Dräg hank 
= dra handkavle. Ta häit a hankstyck', så 
skall vör dräg hank! JK. En sum känd si duk-
tur me ti dräg hank, sättäd si ner pa jårdi fyst 
me hankstyckä i nävar u frågd, um de var nå-
gän, sum vidd sätt si ner u dräg hank imot 
n JK(U). Päikår fick dräg hank med bäggi 
händanä, män drängar fick börr dräg me amn 
hand OL. De var ingän sum to dum (lauboar) 
vaskän me pärk ällar varpå ällar hank ällar 
krokfingar ällar . . JK. 6) [(ovanl.) vidja om 
störpar, = bande]. Di har int sätt staur äi 
hank sin di kåm ti de hämmanä (= di har 
int töinä) MK. Jfr bot-, lus- o. slarv-hank. 
-dragning s. f. bf. haykdrä•gniygi [att draga 
hank]. [Se ill.] -klubba s. hayk-klåbbå f. [stör-
re flöte med islagen hank i st. f. vidja]. Änd-
klåbbår. . kåm hårt u de gärdäs andrä i ställä, 
sum haitar hank-klåbbår u sum ännu bigang-
näs . . Hankklåbbår bjärar bättar, för där sitar 
n hank, sum än späikar fast pa flatsäidu pa 
klåbbu. Klåbbu jär umkring fäm tum braid. 
Hankän jär ungäfärliän sum än arhank, fastn 
mindar.  . . ; han späikäs fast, int mitt pa klåb-
bu äutn at dain ändn . . Xi dän hankän knöitäs 
sankä fast JK. -stycke s. haykstyckä, -styck' 
n. [kavle, varmed man "drager hank"]. 

hanka s. f. bf. hayku, 'smeknamn för hand'. 
Hart u slat däin läil hanku da? MK. Jfr guld-
hanka. 

hanka v. haykä, ipf. -äd [draga sig fram]. Ga u 
hankä MK. De hankäd änd' så av, att a int 
ränd si fast [blev havande], förrn ha hadd gat 
u läst OL. 

hankel s., se hand-kläde. 
hanne s. hannä, hann'. Me svan skilläs int pa 
hann u honå [till utseendet] MK. Brokvelingar 
(sum hannar av velingar [bergänder] kalläs 
förä) JK. — hann-katt s. hannkatt “. Dän 
kattungän de jär n katt ällar hannkatt JK. 

hantera v. hanterä, hanter'. Da kåm de ti 
rängnä så mikä, sått grastainar blai vat u 
otjänliä ti hanterä JK. Dän sum skall gär n 
spissplog, han skall. . kunn hanter yks u sla-
bur JK. Kånnä skudd vör ihop me igår, män 

de var omöiglit ti hanter fö stårmäns räckning 
JK. Sumli av dum där far hanter mik pän-
ningar JK. Så skudd ja int ha vitt [velat] han-
ter kräki JK. Russi hadd blitt staur galnä u 
sto aldri till ti hanter dum, äutn di to ti skäin' u 
blai rakt stöirslausä JK. Sjoän var så galn, sått 
ingän kund hanter si JK. 

hanterlig a. pl. hante-rliä [som kan hanteras]. 
Bur' u spräng' de där stöist stycki igän, ti däss 
di blai hanterliä JK. Jfr o-hanterlig. 

hant-langa v. handayä l[gå ngn (t. ex. lantmä-
tare) tillhanda med handräckning]. -langare s. 
handav(g)arä m., pl. -laygrar. Jär en ällar 
håigst täu av dum (garskalar) någ händuä, så 
jär de bra, för dän trid han bihövs såsum hant-
langarä OL. -langning s. hantlayniyg. 1 ställ 
för ja gar pa sammanträdar u pa hantlangning, 
kan ja ta spadn u gravä JK. 

hant-verk s. hantvärk - n., bf. -ä 	- [arbe- 
te, yrke]. De haitar um en sum har mang hant-
värk: han har nittn hantvärk, u de tugändä 
bläir tiggä JK. Jär de någät hantvärk, sum jär 
så skuldsatt sum jårdbräukä . . JK. Så dum-
mar had ja int vart, ick ja kund ha hatt någät 
ann' hantvärk JK. Han had int stort någät 
ann' hantvärk än var u jär fiskarä JK. -verkare 
s. hantvärkarä JK m., pl. -värkrar. Hantvärk-
rar had bäst dän täidn . . för n fämti säksti ar 
sinä, för di had jämn fötjänst arä kring, u di 
had matn pa ställ' bäi böindnar JK. Hantvärk-
rar såsum skräddrar u skummakrar u snickrar 
har mäst bråttum u bäst fötjänsti ti jaul JK. 

haplig a. haplir, f. ha•pli, n. -it, pl. -iä, 'ofant-
lig', [faslig, ryslig]. Stäur, haug snåidräivår Eg-
gar ännu langsat täunar . . ; ja, de jär n haplir 
lading JK. De var n haplir stas [stass] äi de 
bryllaupä JK. De var a haplit ravädar de har 
blitt nå! JK. Um kväldar, ner di da skudd ga 
haim allihop, da var de ätt haplit rumor OL. 
De var haplit va de har stårm' u riv' si i dag 
JK. De var n haplit stäurar plog JK. Han fant 
ner u slo sundar si, sått ä var haplit ti säi JK. 
De var haplit, va ja var storbidn i dag, vät jä, 
maint di pa JK. Där i böin har Er hapliä äut-
giftar ti körku u skolu JK. 

harbysing s. habböising JK m. [häftigt oväder]. 
Så var ja äut för n habböising da för' iss tåsk-
anglähabböisingän JK. Habböisingän (oväd-
ret) har gat yvar MK. 

hare s. ha'rä, haj m., bf. ha•rn, pl. -ar. 1) [dju-
ret hare]. Nå var sårkar ste i sundäs u så 
skjaut n harä, han jär int så storar, män så jär 
n ungar u måirar OL. Harn rännar fram u 
tibakas i sam spuri um netnar JK(U). Han jär 
såsum harn älla äuglu: han sivar um dagän, 
när andrä arbetar, u jär upp um netnar, när 
andrä sivar JK. Fastn de nuck kan var daim, 
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sum jär storskröituä u storskrävluä pa land-
backän, män bär' lortn u någ harar älla rädd 
sum harar när ä bläir stårm u ovädar JK. Ha-
rar jär allt mörk u gra i pälsn, sått vörr far 
snart bärjård u ladi [vår] JK(U). "Hu hu 
huuu!" sär harn (um vintan när de jär kallt), 
"när de bläir summar skall ja bygg a läit 
häus". När de bläir summar: "häus i var bus-
kä, häus i var buskä" JK(U). Digaråirsgubbän 
ällar -källingi väisar si. . för de mästä sum än 
harä JK. Far u mor var kåimäs i böin n gang, 
u såsum di kåird, så fick mor säi än har' ränn 
ijamt sjussn i vägän. Da sägd ha så till far: 
"jär rännar n harä ijamt uss". — "Än har', 
va särt däu för sia da?" sägd han. — "Jissus 
änd", tänkt mor, "de matt int var någän goar 
har' de, när däu int säirt någä" JK. När harn 
ropar, modar ovädar JK. När n naug pa [nära 
på] har skilt av me a årkå, så haitar ä, att n 
har harn pa räng [vrå] JK. Si så, nå har vör 
snart harn pa räng (= det börjar lida mot 
slutet av arbetet, t. ex. stacka hö) MK. Vör 
har nå harn pa räng (= det är snart slut eller 
färdigt med arbetet, t. ex. vid räfsning) MK. 
Harä, hund u skytt [lek, då två är skyttar som 
jaga de andra, "hararna", och vidröra dem 
med en käpp, varvid dessa bli "hundar" och 
skola hjälpa till att jaga de återstående harar-
na] JK(U). Ingän vait, va harn har sin gang 
[ordspråk] JK(U). Iblant så matt n var bad 
hund u harä [ordspråk] JK. 2) m. bf. herrn, 
pl. -ar, 'det torra köttet, som sitter i fläsket på 
framdelen på svin' JK. Harar jär täu kytmusk-
lar, sum sitar pa ribbaini, u bräukar skäräs ör 
. . u jär me de likrästä bitar av kytä JK(U). Jfr 
trollhare. — har-kött ha•rky.t. De had vart 
någlä styckän pa jakt, u di had fat n harä, u 
dän skudd di kok u jet upp um kväldn . . u 
da straik en av ti K.-gubbän måffar u sägd till 
han, att um han vidd bistå brännväin, så skudd 
han fa jet harkyt JK. -lödje s. harlydä, 'ull' 
[av hare]. -tass s. hartass (OL)MK m., bf. -n. 
Jär ä galä, så far L. sträik yvar de me har-
tassn JK. 

harg s. se sten-harg. 
harkel s. harkäl n., bf. harklä [frusen, knagglig 
vägsmuts och sörja]. Nå har ä vart frauskallt 
i någlä dagar, sått sumpän har kumm till 
haldä, sått ä har blitt a jäklä harkäl JK. Nå 
jär jårdi frusi u hard u a olycldit harkäl pa 
vägar JK. Kallt u frusä, män a oskaplit harkäl 
me bärjård JK. Va styggt de jär för dragrar ti 
ta si fram äi de odrägliä harklä JK. [Han] hald 
kull pa a äisvät u blai sitnäs pa rövi . . mäns 
russi flygäd där i harklä u knåbblar JK. I 
mandäs var A. kåimäs i harklä i Aitlaim ättar 
betmasså JK. -is s. harkäläis JK(U), [knölig 

och ojämn is, "skrovelis"]. 
harkla s. har/då f. 1) tett slags ljuster, förmodl. 

= ål-riva, se d.o.] Jfr ål-harkla. Enl. JK 
192: 25 skulle harkla vara = bautajernet hos 
Säve, se GOB]. 2) el. harkälfäjol, 'två träpin-
nar med nyggar [hack] i, den ena utgör stråke 
den andra fiol' MK. 

harkla v. harklä, pr. harklar, sup. = inf., 
'rossla, småhosta'. Bättar har snäuu u hokstn 
blitt för mi, män de harklar ännu i braustä 
för mi, när ja vacknar um mårgnar, förrn ja 
da kan hokst u kras upp JK. De har harklä i 
braustä för mi i mang dagar nå JK. 

harklig a. harklur, -lu, n. -lut, pl. -/uä [knagg-
lig], 'skrovlig o. ojämn' Igenom frusen "sump" 
o. sörja (om väg)]. Vangnvägän har vart 
knasslu u harklu häitntills JK. Någ slidväg har 
vör ännu intä, för vägän jär för harklu u för 
läit snåi pa JK. Äisn jär så skråvlur u harklur, 
sått n jär int bra ti ro pa [åka skridsko] JK(U). 
Storvägar var ret lagli sletä ällar int mik hark-
luä JK. Vägar jär så harkluä (knassligt, 
ojämnt), helst om vintern, när de fryser på 
sumpig väg JK. Där äisgatu gick raint bårt jär 
harklut u fäult ti kåirä JK. 

harm s. harm m., bf. -än [vad som vållar förar-
gelse; förtret]. De gamblarä . . , daim var de 
än harm för till sit pa de väisä u säi, att um 
de var n sårkvalp, sum . . var släkt, så hadd 
han förträd' för de andrä OL. Ner kalar sen 
kåm ti borä, . . di släckt' nuck lagli harmän pa 
dum iginum dän halvän, sum di drack OL. Ja 
var där äutat förr um kväldn u sag pa de (lais 
drängar saup), u de var riktut n harm ti säi 
slikt JK. Ja tyckt, att ä var n olyckli harm, um 
int frågu skudd ga iginum JK. Ti gär si självar 
besvär u andrä me, sum ännu jär stöist har-
män JK. Naggän u harmän sitar äi uss! JK. 
-full a. harm fullar [förargad]. I kväld jär ja int 
ret goar äutn jär harmfullar u otulu a mi yvar 
all nöihaitar u all nöi lagar u förårningar JK. 

harma v. harm', pr. -ar, ipf. -äd, sup. = inf. 
[förarga, reta]. Ja, än kan rakt harm i hel si, 
att n skall ha me allt slikt förbannat pack ti 
gärä JK. De harmar mi börr [bara], att ja int 
ha fat täid ti skriv mair JK. Att (h)a int kund 
ha hald ård, ja, de harmäd mi ännu mäst JK. 
De har harm mi u förarg mi olycklit, att ä int 
gick sum de var avtalt JK. 

harmas v. harmäs, pr. harmäs, ipf. harmdäs 
[förargas]. Ja, än kan ret harmäs yvar de, så. 
att n kan förarg stam n ör ställä JK. De var 
mang, sum harmdäs yvar, att daim sum var 
gift u änd var mik yngar, di slapp u läs pa läs-
möiti OL. 

harmlig a. n. harmlit, superi. (de) harmlist' [ret-
full]. Nä ja kåm haim pa gardn, kård ja kull 
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me grainlassä . . , de var harmlit läilcväl, för de 
va dubbält sånt stort arbet ti fa av de JK. De 
harmlist för arbetrar var de, att ner . . de blai 
väl fisk bi strandi . . , da matt di lätt bläi u 
ga till strand. . äutn matt ga bi böindanä dag 
ättar dag u sia OL. 

harmsen a. harmsn, pl. harmsnä [förargad]. Ja 
till u me . . blai fyst harmsn pa H., för n int 
kund ha tigt munn'n pa si JK. Prästn, han har 
fat jäklut sån bra u go skiftar, u de jär böind-
nar harmsnä yvar JK. 

harpa s. harpå f. [föraktl., gammal kvinna]. A 
gammäl harpå (skällsord) (OL)MK. 

harsk a. n. harskt, pl. harskä, harsk' [härsken]. 
De var harskt kyt; di (galtar) luktar harsk, 
mäns di livar MK. Lamballar de jä föträffli 
gutt de, män kvinnfålki sär, att i jä för harskä 
MK. 

harv s. se fjäder-, klös-, krok-, rakpinn- och trä- 
pinn-harv samt harvel. 	s. harvsmål n. 
Ätt harvsmål = så mik sum harvän tar var 
gang, när n har harv' fram a tvär MK. Nå har 
vör bär [bara] någlä harvsmål igän MK. 

harva v. harvä, hart", pr. -ar, ipf. -äd, sup. = 
inf., pass. harväs JK, pr. harväs, ipf. -as, p. 
pf. f. harvi, n. harv'. 1) [bearbeta jorden med 
harv]. Jårdi . . tårkäd så mik av, sått ä gick 
an ti harvä JK. Förstöir ograsä me harvä JK. 
När jårdi bläir räiti [plöjd], så far a ligg ti upp 
mot missåmman . . da harvar n na, sått n far 
knåbbar sundar JK. A. var kåirnäs äut i Nöiu 
u harväd akajårdi där JK. U så harväs jårdi, 
ättar sedi jär nermyldi, me jan- ällar träiharväl 
JK. Så harvdäs de igän, sått de blai någ,lund 
slet JK. När jårdi blai harvi, så sadäs de för 
hand där pa JK. Särsk. förb. Nå harva n förä 
[se för-harvning]. — Da fick vör harv ner amn 
tunnå um dagän JK. Sin harväd n ner rofråiä 
me n janharväl JK. Rygän sas ännu för hand 
. . u harväs ner JK. De sum jär harv [harvat] 
ner, de jär sämmar nå i ladi vår] än de sum 
jär plög ner JK. — Jårdi . . skudd int harväs 
till straks ättar plögningi JK. 2) [gnida, skava]. 
Gani di ska int ligg u harv mot umränningi, 
ner di tar in dum, äutn för var bukt . . sum 
tas in, så skall ganä letäs upp [lättas upp] OL. 
Ja kåird så naug täun'n, så de bär harväd i 
staurändar (OL)MK. Jfr bill-, fjäder-, krok-
och slät-harva. 

harvel s. harväl m., bf. harvlän, harvin, pl. 
harvlar {harv]. Int någän ha sätt plog älla har-
väl i jårdi i ladi ännu JK. Vör skall skaff ällar 
kaup uss än harväl . . sum haltar taldrikharväl 
JK. Dän täidn var ä int täit, sum än kund fa 
augu pa någän harväl me tändar äi av jan 
(janharväl), äutn. . tändar.  . . av någ hart träi 
såsum tynn ällar goar aik ällar någ sånt träi 

OL. All de där harvlar . . däugar u jär bra, 
um de jär rängnut ällar jårdi har bra myr, män 
jär de tårrvädar, da jär spissplogän bäst, för 
sedi kummar djauprä i jårdi JK. [Se ill.] Jfr 
bill-, fjäder-, järn-, klös-, krok-, krokpinn-, 
rakpinn-, rull-, slät-, spad-, tallrik-, trä- och 
vänd-harvel. -held s. harvälhaild f. [efterbörd 
av visst utseende], a särskild ällar ovanli haild 
me vårtår u knuppar pa JK. -(s)Ikringla s. 
harvälklingrå MK, harvälsklingrå JK, 'drag-
ställning på en slät el. rakpinnharv' (begagnas 
sällan nu) JK. Nå begangnäs de jankrokar i 
ställ för harvälklingrå JK. Draginretningi var 
. . harvälsklingrå, sum sat fast äi a hörnä pa 
harvin, u sum silbroi [storsvängeln] el. stäut- 
kättingän sättädäs fast äi JK. [Se ill.] -(s)trä 
s. harvälträi, harvälsträi JK [trän vari harv- 
pinnarna sitta]; sum tännar sitar äi JK. Fäm 
el. säks tvärstyckar el. harvälsträi . . u så täu 
säidträi fi en harv] JK. -tand s. harvältann m. 
[pinne i harv], av träi u av jan JK. 

harvning s. f. bf. harvniygi. När harvningi jär 
gärd u täidn jär innä . . ti sa ryg JK. Jfr för-
harvning. 

has s. has m., bf. -n, pl. -ar, 'hälar, nedre delen 
av djurs bakben'; 'mellan knäet o. fotleden på 
bakbenen; häl på människofot]. Lains gar dän 
stäutn da? Han gar pa hasar u hasar pa röv 
jamt till JK. Nå jär mäin klackar så äutslitnä, 
att ja laupar pa bär hasar MK. Dain ldackän 
var bårtå, så da laup än pa hasn MK. Ga pa 
hasar = ga pa helar el. om  en häst s. inte 
har sko under sig, o. när man inte har klackar 
MK(1876). 

hasa v. has  ä, ha• s' , pr. -ar, ipf. -äd, hast', pass. 
pr. ha•säs, 'glida, skrida'. Ga u hasä u slep bai- 
ni ätta si JK(U). Dän gam' källalämän; de var 
äntliän rolit till has pa dän, när n var sårk 
JK. Han sto u hast pa baini hail backän ner 
JK. Ja hasäd me dain bainä u straik kull JK. 
Särsk. förb. Säckän hasar av lassä JK. Så da 
var de kinkut me, ner fjälar blai så äisuä, ick 
de snart kund has av alltihop [om släkelass] 
OL. Asku tos väl aldri äut . . mairndails fick 
de has av de sum vidd, u rästn lag där [i 
sågkammarspiseln] OL. — Ti hald byksår pa 
si, sått di int hasar ner yvar håftar JK. Sätt 
si pa rövi u has' ner el. fys' ner ML När n 
gynna läggä, så hasäs (fäiräs) dän (nerfirnings-
staken) ner i butt'n Nid isnot] MK. — Has' 
yvar: 1) Gräus [på "sigd-spånen"] . . var de 
mik fäint . . da bär [bara] spån'n blai blankar 
u så bär han hasäd yvar [över lien] såsum än 
äislägg OL. 2) tom hästar]. Hasar yvar el. 
kautar si, när n sträckar kautlidn [karleden] 
u bläir haltar JK(U). 

hasp s. hasp m., bf. -än [anv. mest som stänge 
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på grindar]. Än hasp i grindi me a mällå 
'märla] i grindstuckän ti knäpp haspän äi JK 
(U). Lägg pa dän haspän MK. 

haspel s. haspäl ss,  m., bf. hasplän, haspin 
pl. -lar [garnhärvel]. De [garnet] haspläs av 
rucktain'n me n haspäl i härvår JK. [Se ill.] 

haspla v. hasplä, pr. -ar, sup. = inf., pass -äs, 
'härva'. Hasplä el. hasplä av, när di tar gan 
av rucktainän på hasplän MK. Slingganä av 
läingan skudd fyst spinnäs. . u så sin haspläs 
av ruckän ällar tain'n i härvår JK. Hart u 
hasplä av dän tain'n ännu da? OL. 

hassel s., se hässle s. -unge s. hasslungä m., bf. 
-än, pl. -ar JK. Hasslungar.  . . de jär hässlplan-
tår, sum kummar upp ällar springar av nytnar, 
av de nytnar, sum fallar av buskar pa jårdi pa 
haustn . . straks när nyti har springä [grott], 
u plantu ällar hasslungän har kumm upp . . 
da liggar nyti bäi hasslungän, me skali spricki 
. . u känn'n däugar jetäs u jär söitar u goar 
. . vörr, hail skåcki me sårk, kund ränn kring 
i all ängar, da missåmmastäid, u lait hassl-
ungar JK. Så har ja aldri träfft . . mair n amn 
plantå ällar en hasslungä bäi n nytboggä [nöt-
klase] JK. 

hast s. hast m., bf. -n. De jär int ret någän hast 
me ti skär nä 'säden] ännu OL. Da fick börr 
far u ja i hast kast äi uss n bit mat JK. De var 
jäkln va äldn to fart me än hast! JK. Kummar 
all snåi ti ga a [av] mej än hast, da bläir de 
äntliän än flod JK. Ja mins int mair n häit u 
däit någ av de sum ja i hastn håird n sägä 
JK. -verk s. hastvärk n. Hastvärk bläir fusk-
värk lordspr.] JK. 

hastig a. hastur, hastur, f. -u, n. hastut, hastut, 
pl. ha•stuä. Vickän hastur vändning de blai i 
vällaikän nå JK. Länsmann'n sägd, att ja int 
skudd var för hastur, äutn . . lag sått ja fick 
än lagli skuldsädäl JK. Brådöd älla hastu av-
gang JK. Hastu äutlåisning [snösmältning] OL. 
Gud giv. . att vintan int matt kunun fö hastut 
pa uss JK. Slidvägän to hastut släut JK. Botis 
gubbän Nils död' så hastut (älla hastut) jär 
um säistnäs JK. Hastut u lustut fick än ak 
läka] tu l körkår sinä [sedan] JK. -het s. hastu-
hajt (OL)MK f., bf. -i. Ja gynt pa gali säidå i 
hastuhaiti järum kväldn JK. Hastuhaiti jär 
aldri nödu ann'n när n skall ta luppar MK. 

hat s. hat n., bf. -ä. Sått ä bläir hat u agg 
millum han u fiskrar.  . . JK. Hatä ti prästar u 
körku jär värr än ti uss, sum gar däit JK. De 
jär för mat u int för hat [säges när man slak-
tar] JK(U). Jfr nagel-hat. 

hata v. ha•tä, hat, pr. -ar, pass. hatäs, p. pf. 
hatn JK. 1) 'klia'. Ja ha kyldi i täibjällar; de 
värkar u stickar u hatar äi dum i kväld så 
olycklit JK. Han krattar si tkliar sig], när de 

hatar MK. Da gynna de hat i tannkytä, nä di 
int fa snäus MK. De hatar pa armbugän, de 
modar [bådar] sit trangt OL. När de hatar i 
vänsträ augä modar glädä, u hygrä augä sårg 
ällar förargälsä JK. När de hatar i husbandstä-
di [där strumpebanden sitta] modar lent iblid- 
väder] JK. När de hatar pa käpän [hakan] 
modar skäggut läik JK. När de hatar i hygrä 
nashulä modar de, att ä kummar n kal, de 
vänsträ källing älla kvinnfålk, u när de hatar 
upp pa nasar, modar de haugfärdut främnäs 
JK. När de hatar i tumlingraivän modar par-
skillnä JK. 2) [hysa hat till; avsky]. Um de 
börr (bara) jär någlä dagar imillum var kull 
ungar, så hatar di varandräs ungar [om gäss] 
JK(U). Da hatäd vör dum u skudd ha läiv av 
dum [ugglorna] JK. Han {göken] jär hatn av 
de andrä smafäuglar JK. Dän sum har u int 
givar, han skall hatäs, så läng än livar [ord-
spr.] JK. 

hate s. ha•tä, hat', a•tä (ä.) m., bf. hatn, 'klå- 
da'. De var n galn hatä el. klådä ja har fat i 
kruppän JK. De jär n sånnar hat' i de sårä 
OL. J. . . frågäd a böilcälling, sum än kåm i 
möit me pa gatu: "kan måstar sia atä?" 
'löska] JK. Jfr ben-, led-, lus- och nagel-hate. 
— hat-knöl s. pl. ha•tknerlar, 'knöl som kliar'. 
-pöl s. ha•tpåil m., 'knöl, som kliar'. Ja har 
fat n hatpåil pa larä; ha jär hail full av hat-
påilar el. hatknölar JK. 

hatig a. ha•tur, f. -u, 'en som känner klåda; 
som har skabb el. klåda' (sårk, häst, kal). 
Sårkän har blitt så hatur JK. Hatur u skabbur 
MK. 

hatt s. hatt m., bf. -n, pl. -ar. Ja kund int bärg 
hattn pa mi, äutn A. matt. . sit u hald i hattn 
för mi JK. När väigsli var släut, da skudd de 
åffräs [ges pengar till prästen] . . da skudd 
ungmansdrängän ste u så gi bräudgummän 
hattn, u så gick di da fyst ste, u så gick di da 
all kalar sen . . JK. Ga me hattn, d.v.s. när 
. . de skudd var bansöl, u di skudd bjaud ti 
bansöl; u i körku, sum bani alltut döiptäs förr, 
u de åffrädäs da alltut; da skudd silkäshattn 
pa, u all' så gick di me hattn i handi undar 
åffräningi kring altarä, när di åffrädä ti prästn 
JK. Män de far ga för n gammäl hatt, sum än 
bräukar sägä JK. Aftånröid gär vackar natt, 
mårgånröid gär skvättn hatt JK. Jfr båtsmans-, 
filt-, finger-, kipp-, olje-, rök-, silkes-, slok-, 
såg- och vardags-hatt. -bräm s. f. bf. hatt-
bremi, pl. -ar [hattbrätte]. Vetu rannt av hatt-
bremar för uss JK. -kulla s. hattkullå f. [hatt-
kulle]. -stock s. pl. hattstuckar [trästomme att 
göra hattar på]. 

hav s. n. bf. ha•vä [sälls. ord, jfr sjö]. De har 
blitt släut i havä [det har tagit slut (talesätt)] 
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JK. -(s)ihm s. f. bf. ha•vfräui, havsfräui. När 
havfräui glaid, da blai de a sånt drumb [dån] 
MK. Havsfräui ha har varsko fiskrar förr i 
täidn för ovädar pa sjöän JK. Mårmår talt um, 
att de var n gubb pa När, nä han va pa tåskän, 
så sättäd han . . a smörbrö pa a fotskutå 
[bottenbräde] ti havsfräui u . . sägd: tåsk vill 
ja ha JK. De var n strandgubbä fran Snausrä 
i Lau . . sum lag pa rak [drivfiske] a nat i 
fylg me säin batkamratar. När di hadd fat sätt 
gani äut, så var de fäint vackat vädar, sått di 
lägd si i batn all träi, mäns di skudd "ligg 
till", sum de haitar, u kåm ti siv all träi. När 
han lag u sivdä, så kåm någän u väckäd pa 
han u sägdä: "Upp u dräg gani upp u gJäid 
i land för de bläir n storar stårm u ovädar." 
Han störtäd si upp u väckäd pa de andrä u 
fick daim upp me, u di drog gani upp u rod 
i land, fastn de var vackat vädar, män när di 
kåm i land, så blai de än grunstårm u ovädar, 
"sått de var frågän um, um vörr hadd njaut 
läivä u bärg gani, um vörr hadd ligg till ti 
däss stårmän u ovädrä kåm." Han pasto, att 
de var havsfräui sum gav han varsl u väckäd 
pa än, fasst n int sag na JK(U). Ätt klau [ang-
lor] . . di blai låimnäs [kvarlämnade] u liggnäs 
där till havsfräui, sum än bräukar sägä JK. 

hava v. ha*, ha, a, pr. har, har, ha, 2 p. hart, 
hart, ipf. haddä, had', sup. hatt, hat. 1) "äga, 
besitta, vara försedd med]. Var u en skudd ha 
si n duktu käpp mässi i handi (pa skall) JK. 
När a [hon] blai me ban, da vidd n int ha na 
JK. Astu J. har a dotar, u ha [hon] ha blitt 
sjauk, u de ha ha blitt därav, att ha har kumm 
äut för någ gal vädar JK. Ja, u så skudd n gift 
si, män va lains de var, så blai de int någ av, 
för dän sum än skudd ha, vidd int ha än JK. 
Di har kunnt hatt 60 valar pa man sumli 
mårgnar JK. Ä. sägd, att i hadd int någ mjölk 
JK. Vör skudd ha hatt uss a nöi fåiså [mull-
skopa] JK. Dän täidn var de int smastuckar, 
sum di haddä OL. U vickän väg di hadd där 
da! OL. Hart u någ mat till uss mor? JK. 
Ja har vart där u vitt hatt dum u skriv av dum 
[handlingarna] JK. Kaup än dail, sum di har 
hatt van' ti hatt i all sin täid JK. Di had 
gäinäst tak i bålin u så till hiv [kasta] me dän 
OL. Däu hart änd' kånn till sälä OL. De var-
pu, sum bläir liggnäs nemäst pinnu har tat 
el. har, sum ä haitar [har vunnit] JK(U). Jå, 
jå, däu hart (i varpa) MK. {Särsk. uttr.] Va 
hart u va girt u [i största hast]. Ja, va hart u 
u girt u, sum än bräukar sägä, sårkän russi 
för vangn'n, så äimän [fort] n kundä, u så at 
haimä JK. Va hart u, va girt u at haimä så 
hart [hårt] de ta kundä JK. Allting har sin täid 
JK. Skall ja skaff nöit (stranddomt), da skall 

ja ha täid pa mi JK. De håirs aldri någ ann 
än n har int täid, u de jär bråttum jamt till 
JK. 2) [få, erhålla, åtnjuta]. Ja ha hatt u ännu 
har sån otäck snäuå JK. Bäst ä var, så skudd 
di in u ha kaffi u än halvä OL. Kungsjaus u 
annä, sum int kräki jetäd el. vidd ha JK. Ko-
nar jär flairä u skall ha mair [mer foder] JK. 
Da var klucku u• tåll, da skudd kräki ha i 
stalln igän JK. Kalvän vill int drickä äutn 
skall ha me fingar JK. 3) uttr. som beteckna 
förhållanden el. omständigheter]. Hart u så 
bråttum da? JK. I går hadd vör a äutmärkt 
fäint vädar, sum vör int har hatt pa längä 
JK. Vörr hadd ännu vitt hatt lent [blidväder] 
JK. 4) [med lokal adverbiell bestämning: låta 
ngt ligga, förvara ngt, låta ngn vara ngnstädes 
etc.] Va jär de, sum du hart jär i kårgän? OL. 
"Hart du na (gaiti) mäddi da?" — "Jå, ja 
har na pahylld jär i lauskarmän i slidn" JK. 
Ja har u• ännu till i dag hatt kräki inn' ti 
söislä JK. Vör had äld i jausi JK. Ja har ännu 
i minnä a par anmärkningar JK. De var någ 
ann' sum ja had i tankar JK. 5) [med objek-
tiv predikatsfyllnad el. adverbiell bestämning, 
i bet. ha relation till]. De finns u daim, sum 
har de skräuar av mässing [gjorda av —] OL. 
De tycktäs nuck, att di kund ha hatt dän sag-
backän legar [längre] OL. Nä ja ha någu stund 
lidu JK. I kväld har ja hatt täidningar ti läst 
[att läsa] igän JK. 6) bet. föra, sända]. Pap-
per . . de kund ja annas ha hatt bud ättar i 
dag ifran K. JK. Ha vidd ha bud in ti jaul 
[till staden] JK. 7) {opersonl.: det föreligger]. 
De ha ja gärt förr u, u de ha aldri hatt någu 
nöd [aldrig vållat besvär] JK. De had just int 
hatt någu stor nöd me täun'n läikväl {gärds-
gården hade knappt skadats av stormen] JK. 
8) [såsom temporalt hjälpverb]. Ha ha blitt 
sjauk, u de ha ha blitt därav, att ha har kumm 
äut fö någ gal vädar JK. Ha ha vart åidi u 
sjaukli mästn hail vintan JK. Lains hart du 
nå kumm haim da? "Har n allt kummä? — 

— "Har n?" JK. Hart u vart i körkå 
i dag? JK. I Sudrä, sum a vart skog förr JK. 
I dag ha ja sit u äuglä in bäi späisn JK. Ja ha 
hitt pa va ja ha tyckt JK. Hart du fat någ tåsk 
da? Ja har int fat mair n än hall stäig (10 
styckän) JK. Hart tu töinä? {har du gärdslat] 
JK(U). De ha äur' i dag [varit yrväder] JK. 
Vör skudd ha gärt a nöi brak ;[linbråka] OL. 
Särsk. förb. Sån där ungä sokänkungar, sum 
. . vidd ha bårt all hundar OL. — Förr i 
värdn had di si så mik galnskap u hyss förä 
JK. Ättar sum. . vör int har någ gråvarbet uss 
förä JK. Laikar, sum vörr förr i min bandom 
hadd uss förä JK. — När di skudd ha säin 
sedlass haim dän lang vägän JK(U). — Um 
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vör kan fa bihald daim . . sum vör nå har 
igän '[lar kvar] JK. — Slaggä Isnögloppet] ha 
vör alls int någ imot u hälst snåislagg iss täidn 
JK. Ätt har ja imot hans böiknar JK. — Hart 
du na (gaiti) mäddi da? JK. Ångbåtn skudd 
da ha de mässi, män de hadd han int hatt JK. 
Än harä, sum ja da gänn kund ha hatt mämmi 
OL. — "Di har bär [bara] baini." — "Nai, 
di ha pa bairii, har di de" [skor på fötterna] 
MK. Så had vör da n duktur bras' pa JK. 
Källingar har ård pa si, att i aldri kan tigä 
JK. — Ha äut [vilja få ut, få ngn el. ngt att 
komma ut]. A bud, sum di vidd ha äut me 
prästsårkar.  . . någ böikar, sum di vidd ha äut 
ti jaul 'till sig på landet] JK. Da skall vör 
ha konar u all naut äut i dag [på gården], för 
di var int äut' i går JK. Di skudd ha äut n u 
prat mej än [honom] MK. 

havd s. m. bf. havdn 	Däu låimar för mik 
(hål) i havdn •.• -? = vänstra sidan vid höslag-
ning. Se följ. 

havde s. m. bf. havdn « = den högra sidan, 
där man vid slåttern hugger in med lien; den 
motsatta kallas äutränningi; män de haitar u 
dän äutästä u innästä havdn. Hygrä kantn pa 
slagä kalläs innäst havdn, u där sum strängän 
liggar älla ti vänstar haitar äutäst havdn JK. 
Sumli jär så stygg me låim [lämna (oslaget)] 
äi havdn = jär i äutränningi MK. Sia bättar 
av där äut i havdn; däu låimar för mik där i 
havdn (= vänstasäidu). Sia di in där i havdn 
(när den, som skall slå vänster om den andre, 
börjar senare, så att kamratn hunnit ett stycke 
fram) MK. De var ä jå tyst u frid i havdn, 
sum di bräukt säg iblant [vid slåtter, då räfser-
skorna kommit överens om var "bredet" 
skulle läggas] OL. Jfr ut-ränning. 

havre s. ha•grä (ä.), havrä m., bf. ha.gan - 
(ä.), havan; ha•vrän, (Avena sativa). Hagrä 
sär sumli gamlä JK. Havan ådläs flair sårtar 
av; vör har täu sårtar. Ätt slag kalläs för 
hausthavrä ällar svarthavrä; han bläir saint 
moän, män dann Iden andra] sårtn kalläs för 
summarhavrä u bläir täilit moän, ja, han bläir 
moän i fylg me rygän JK. Havrä u kånn ihop 
haitar blandsed JK. Havan han tular bäst sas 
täilit, fö han jä int så kinku ti fraus av u 
vaksar mästn bäst pa vataktu jård JK. Havan 
har int kumm upp, för de jär för tårrt JK. 
Havan var int så illä; vackrä kippår pa, am-
däst tunnar tunnar [tunn, gles] JK. Äi de viku skärd 
vör havrä u läit' kånn, sum . . var moä JK. 
Pa Strandräum hadd vör da ännu n häck 
(havrä) sum var i stack, män var int tårrt. U 
ner i äng lag de (havan u kånnä) iginumvat 
i strängar. Träi häckar havrä fick vör in pa 
förmiddagän JK. Hadd vör fat havan in i 

laudäs, da hadd vör kunnt fat tråsk han i dag 
JK. Havan han var moän i fylg me rygän, u 
dän skild vör a me da, u de hadd vör sat a 
tunnå någ yvar u fick än duktu häck, män 
fick säks tunnår ättar dän häckän JK. Ja har 
för de mäst rust' i lädu i dag u vind' havrä 
JK. Visst kan n gi dum (kräki), hälst russi, 
hailar havrä u hackälsä . . ällar kånnangnar.  . . 
u havräskalar u bland' hailar havrä däräi, män 
de jär int så bra läikväl sum mjöl u sörpå JK. 
Jfr flog-, gås-, höst-, plym-, rips-, sommar-, 
svart-, så-, vit- och vitling-havre. -agn s. pl. 
havräangnar JK [boss och havreskal (avfall 
vid tröskning)]. -bläding s. hervräblä•diyg m., 
'havrebrodd'. -brodd s. pl. havräbruddar. 
Havan u kånnä . . gynnar läikväl allt um läng 
kumm upp, män. . de star i jårdmotä, kånn-
bruddar u havräbruddar JK. -gryn s. ha•v- 
rägröin 	Havrägröin gäs 'görs] int jär äut 
pa landä äutn kaupäs i bodar JK. Havrägröin 
kauptäs u' iblant u koktäs gråit pa, män jär 
bäi uss u flair stans har de prässäis int vart 
umtyckt u har int vart mik i bitäuk JK. -gryns! 
gröt s. Jär havrägröinsgråitn koktar pa mjölk, 
så smakar n bra, män pa vattn smaka n main-
lausar JK. -grynsivälling s. havrägröinsvälling 
JK. -gröt s. ha•vrägretit. Mor bakar bröi u ko-
kar havrägråit ti sväini JK. -halm s. havrä-
halm m., bf. -än. Havrähalm gis kräki sum n 
jär. Jär havrähalmän fäinar, så jetar russi han 
bra, män annas så jär n mair bigärli för nauti 
JK. -häck s. havrähäck m., pl. ha•vrähäckar, 
= än vanlir fodarhäck . . full-lässtar me . . 
otråskän havrä. Vör har ännu en havrähäck 
ti röim av. Vör har börr [bara] n halvar havrä-
häck ällar n halvar häck havrä ti tråskä JK. 
-kippa s. ha•vräkippå f., bf. -u, pl. -år = 
havräaks JK, [-vippa]. Havan el. havräkånni 
sitar int bäi si 'intill varandra] i aksi såsum i 
vaitä, ryg u kånn äutn skild ifran si i a kippå, 
ätt, u i sumbliä havräsårtar täu havräkånn bäi 
si JK. -korn s. havräkånn n., pl. bf. -i. Vör 
har äutmärkt vackat kånn u . . alldeläs fräit 
för havrä, så att de finns aldri ätt endastä 
havräkånn äi JK. Havräkånni sitar pa amn 
säidå pa havräkippu pa plymhavan JK. Flug-
havrä . .• me stagg pa havräkånni lissum läit 
ludnä JK. -kysling s. pl. havräköisliygar [små 
stackar, i vilka havren lägges för att torka på 
åkern]. Ynsklit skudd ä varä, um de vidd bläi 
fagat i mårgå, sått vör kund fa kånnköislingar 
tårrä JK. -mjöl s. hcevrämj0.1n. Havrämjöl gir 
vörr alltut kräki. Havrämjöl nyttäs ti stråi pa 
vatar hackälsä u pa aks u angnar, sum u jär 
vat 'våta] u kalläs för sörpå u ti gi bad russ 
u naut JK. Havrämjöl u havrägröin nyttäs mik 
läit ti mat jär äutat JK. -moe s: m. bf. havrä- 
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måuän [hög av tröskad havre, upplagd på lof-
tet]. Kattu ha gär si orain i havrämoän, sått 
de kan ingän ha na pa luftä JK. -rissel s. 
havarissl JK(U) [grovt såll att "rissla" havre 
med; grövre än råg-rissel]. -skal s. ha•vräska.l 
n., pl. -skal, -ar, bf. -i. Havräskalar har vörr 
täu sårtar av. Fyst de sum sitar äutpa känn'n 
[kärnan] pa själv havan ällar havräkånni, u 
så angnar när n tråskar havrä, de haitar u• 
havräskalar JK. Summahavan jär tjåck skal 
pa. . , sått ä bläir väl havräskal i mjölä (d.v.s. 
pa havräkånni). De var olycklit va havräska-
lar de bläir av iss' havan när n tråskar (= 
angnar) JK. Havräskalar nyttäs u• ti gi kräki 

ti sörpå, sum än stråir mjöl pa JK. Rain' 
bra havräskalar jär bra ti ligg pa i maddras-

sar u i häukåddar för di jär päudränäs [po-
rösa] u blaut [mjuka] u go ti ligg pa JK. 
-skörd s. ha•vräskerrd f., bf. -i = när havan 
vaksar pa akrar. De bläir bra havräskörd i ar. 
Vör har nå skilt av [slutat] me havräskördi 
( = skärt av all havrä) JK. -soppa s. (-supa) 
havräsäupå f., 	säupå el. välling me havrä- 
gröin el. havrämjöl äi JK. De gar an ti kok 
havräsäupå me bärt havrämjöl, män sadår [så-
doma] skall börr tämsäs ör JK. -sort s. hav-
räsårt m., bf. -n, pl. -ar. Svarthavrä jär n gam-
mäl inhämskar gåtlandshavräsårt, sum . . för 

30 40  ar sinä närpa var dän aind havrä-
sårtn, sum ådlädäs jär äutat JK. -stack s. ha•v-
rästack m., bf. -än, pl. ha•vastackar, havrä-
stackar JK [stack av otröskad havre, antingen 
mindre sådana på åkern el. en större upplagd 
på gården]. Havrästackar var da tårrä JK. 
Klucku träi hadd vör havrästackän i åming 
me n hail hopän halm pa tuppän, sum värd' 
för rängnä JK. -sträng s. ha•vrästräyg m., pl. 
-ar [sträng bildad av den avmejade havren]. I 
ar da blai läikväl havrästrängar sma da MK. 
-stubb s. havrästubb m. = de sum bläir stanäs 
pa jårdi av halmän, när n har skär havan. De 
var haugar havrästubb. Dän havan dän har di 
skär naug [nära] jårdi, för havrästubbän jär så 
kårtar JK. -välling s. havrävälling JK, 	hav- 
re-soppa]. 

he interj. he*i, häi [uttryck för överraskning]. 
Hei, o "vår] mattu bäi duri, de sjåggar [klaf-
sar] äi na så MK. Häi, sitar där u mumsar! 
Jfr hej. 

hed s. haid f., bf. -i, pl. -ar, 'stor, vidlyftig skog'; 
[särsk. (närmande sig ortn.) skogstrakt i Ardre 
sn, delvis tillhörande några gårdar i Lau; kal-
las även Gyllauän]. Än skog, sum haitar Gyl-
lauän, män sum u för de mästä kalläs för 
Haidi, a skogsstyckä, sum liggar i Ardrä u 
sum håirs till Kauprä, Hallsrä, Smiss, Fäiä u 
Annäksn [i Lau] JK. De blicknar undar haidi 

= vattnet blir lugnt under skogen, sedd från 
Nabbu MK. I mårrtäili skall ja pa haid, så väid 
int slidvägän gar av i nat JK. Um de int äurar 
för mik i mårgå, så skall n kåir pa haid i 
mårgå igän JK. Um mandagän to ja n duktu 
päls pa mi u. . straik pa haid ättar a lass vid 
JK. I vintar, da har fålki fat kåirt pa haid, 
för de har vart gutt um slidväg OL. I går va 
ja upp pa haidi ättar a lass vid JK. Vör va 
UPP pa haidi ättar a lass grängrainar JK. I 
mårgå um vällaikän halda si goar, så. ha vör 
ämä kåir i skogän ättar a lass vid upp pa haidi 
JK. När vör jär langt ste i skogän såsum uppat 
haidi ällar Gyllauän, kåirar vör ste klucku fäm 
säks um mårgnar u kummar halm klucku säks 
sjau um kväldar JK. I går var vörr pa haid 
ällar pa Gyllauän ättar a lass skog JK. -eke 
s. haidaikä. De var nuck förr int ont um aik 
pa haidar, sum sag slet u bra äut (haidaikä), 
män i daim var känn'n 'kärnan] alltut mair 
bräken ällar skörm (måirar) OL. Kund n fa 
tak äi a bit haidaikä . . da var de tr bra träi 
till ha därtill [till "sigdspån"] OL. -färd s. 
haidfä•rd f., pl. -ar. Fabbror . . han gärd a 
roli haidfärd, sum gubbar bräukt le at. "Ja 
kård pa Gyllauän än gang", sägd n. . JK. I 
onstäs sum var i går var de äur u blai föbäi 
[slut] me all haidfärdar ällar skogsfärdar 
äutum sokni JK. -knycka s. haidknykå f. = 
följ. -knyckling s. haidknykling m. 'liten kro-
kig tall el. en'. -resa s. haidraiså f., bf. -u. De 
var goar slidväg at Alskå u Adrä, ällar upp at 
Haidi el. Gyllauän. . vör skudd kåir pa Haidi 
i dag. . De blai int någu Haidraiså av JK. 

heden a. bf. haidnä. I haidnä täidn JK. 
heder s. haidar m., gen. haidars, haidas JK. L. 
skall ha så mik haidar u tack för fråiä, sum 
än had besvär me JK. U så jä de än stor 
haidar u gläd fö mi, att L. tyckar, att de jä 
bra alltihop, sum ja skriva till n JK. 0., han 
gärd a kallas. . sum än int behöva skämmäs 
av äutn tvärtum har stor haidar av JK. De jär 
ingän haidar för dum ti häusald pa sånt väis 
OL. Fålk var mik nog me valkar för ti fa dum 
ti brinn bra [kyrkljusen], de var ingän haidar, 
ner di brannt dålit OL. Silkäshattn var ti hai-
dars förr framför nå JK. Jfr bords-heder. -sam 
a. n. haidasamt, best. haidarsammä. Gamblä 
haidarsammä vän! JK. -sivän s. haidarsvän 
thaidas-]. Min bästä haidarsvän! OL. 

hederlig a. haidali, n. -lit, bf. haidarliä. De had 
vart mair haidalit av soknäboar, um di häldar 
had tat u skänkt dum [bänkluckorna] ti forn-
sal [i st. för att sälja dem] JK. Än haidali 
bigravning "rejäl b., med kalas i två dagar] 
JK(U). Min gamblä haidarliä vän! OL. 

hedning s. haidniyg m., pl. haidniygar. Svor u 
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livvd sum än haidning JK. Visst har all de 
andrä fålkslag, sum vör binämnar haidningar, 
säin tro u rilljon JK. 

hednisk a. n. haidniskt, pl. -ä. De var nuck mik 
haidniskt sumt av de, tyckar vör nå, såsum 
me jaulbuckän u spitakäl i häusi u dairäs 
säupläiv [i julfirandet] JK. Di (prästar) tyckt 
väl, att da var di väl för ogudaktiä ällar haid-
niskä, ner di int kund svar pa katkesfrågår n 
gang OL. 

hedra v. haidrä. Gränräisä . . [granris] till stråi 
me. . ti haidrä dän död' me JK. De kummar 
n int ti haidrä si mik me de i [inte] OL. 

hej interj. hej. Hej! ropt A. haugt upp i vädrä, 
de skall bläi rolit JK. Hej! va de var livat ti 
var äut i äur Isnöyra]! (Anna) JK. 

heja v.1 ipf. hejäd, pass. ipf. hejädäs, häidäs 
[ropa hej]. Sumbli gräinäd u sumbli hejäd, u 
iblant så blai de handklappningar [vid pärk-
spel] OL. Så bar ä i väg ti kåirä, int gick ä 
tyst u laisamt av häldar, de singdäs, u de hej-
däs, u de gräindäs, u de pratädäs [när man 
körde hem från ängsslåttern] OL. Da gynt allt 
gråitsjussar kummä, u iblant häidäs de för 
dum u iblant hurrdäs de för dum allt me roli-
hait OL. 

hejd s. se o-hejd. 
hel a. hailar, hall, f. hall, n. hailt, pl. hailä, 
hall', bf. hailä, hall'. 1) [oskadad, felfri]. Mor 
minns dän byggningän hailar JK. De arbetä 
blai int någ hailt av JK. 2) [utan sår el. sjuk-
dom]. Dåktan sägd, att um ja var hailar så 
kund ja ga in till na. "Jå, ja har int någ sar, 
så de tråistar ja." — "Ja, ros de smittar" MK. 
3) [ostyckad, okrossad]. Da kummar ja me n 
hailar gräis atminstn, kansk änd n halvar till 
JK. När pa all vädakvännar har blas sundar, 
u bläir di int lagnä, så far vör jet hail sed JK. 
Visst kan n gi kräki, hälst russi hallar havrä 
JK. 4) [innefattande samtliga delar av ngt, all, 
alltsammans, fullständig, total]. Hail sokni = 
församlingen MK. Nå har n hail månä gat, 
u aldri håirs de av a grand OL. De jär n hallar 
mån' sen OL. Ja matt häi [hindra] än hailar 
dag MK. Vör sag int soli pa flair vikår knaft 
någän hailar dag JK. Pa de väisä gick dän 
dagän mästn hailar sin kos JK. I går. . räng-
näd de mästn hall' dagän JK. Nå gar di u 
braular [vrålar] u räivar si hail' kväldar 
iginum föräutn någän ton lom ungdomen] OL. 
Arbet' hail' netnar JK. Ligg inäumä [insnö-
adel, så att di int kan kumm kåimäs äut pa 
storvägän hail' halv' vintrar iblant JK. Dän 
sum int vill jälp si självar, dän kan int hail' 
värdn jälpä OL. En gang to en vädavärväl 
bårt en hallar sedstack JK(U). Ja skall vask' 
mi el. bad' mi hallar JK. Pa de väisä kan n 

hald pa, till däss n kummar hail' sträcku fram 
JK. Förrn än far plög pasättningsfuri hail fram 
JK. Så matt ja ta stiklän u lätt snöir' [torsk-
snöret] ränn äut hailt OL. — Ringän blai hail 
fullar a blöi el. hailar i blöi MK. När n gar u 
såilar me kräki, så bläir n hailar i lort [allde-
les full av smuts] MK. Vägän jär hailar i äis 
JK. Hästän var hail i lair, när n kåm upp MK. 
Sakårgän var för de mäst av träi hailar JK(U). 
Tännar var hall' av jan JK(U). Ja blai ret 
hailar upphöiskän [upplivad] u tyckt, att ä 
hårdäs bitöidlit vackat JK. Han var hailar 
yvagivän [alldeles förtvivlad] JK(U). Kluckan 
singäd, sått n var hail raudar i flaini JK(U). 
Han had blitt hail graskall [alldeles gråhårig] 
JK. Da fick vör säi än hail svartar fäugäl JK. 
Jårdi jär hail väit av hagäl JK(U). Täu gangar 
har vör hatt döiän [släke-dyen] där undar 
bjärgä mästn hall fullar JK. Skinnä blai hailt 
svart MK. Grasä jär hailt fullt me frust u 
räim [rimfrost] JK. Vör dansar så vör jär hail' 
svaitnä MK. Augu jär hail' raud äi di JK(U). 
Sumli (kor) jär hail' väitä MK. Läsbani . . di 
var hail' blafrusnä u gaistrivnä :[väderbitna] 
OL. — Män de kustar pänningar u täid! Där 
äi liggar hail' sjauku JK. Bind upp en knäut 
haitar de hailt änkält JK. Träfft n yvar amn 
(plogdrekt), så huggäd n na hailt simpält JK. 
Ja tror hailt säkat, att ja kummar ti rais ti 
böin pa kvällstågä JK. I går da trod vör hailt 
säkat, att de skudd bläi rängn, män . . JK. I 
kväld skall ja tal um . . hailt nattäurliä sakar 
JK. — Iss tårgdagar var ret lort i de helä JK. 
Ja, i de hel' så va de a tråku nat u än tråku 
dag fö mangä JK. I de hel' så gar arbetä traugt 
i solhitn JK. De jär strunt i de hel' till var så 
mik beroändä av vällaikän JK. I de hailä var 
de n svalar kaldar summar JK. Vör, sum bör 
[bara] jär n småsak . . mot de stor hailä JK. 
— Hailt par russ; hailt par stäutar [som man 
kör med] JK(U). [I kortspel:] marjas [mar-
riage] me hailt älla viv JK. Daim sum jär bäi 
si [medspelare], när n spelar, dain [den ene] 
har kung u dann'n fräu, da bläir de hailt ällar 
hail viv (kung u fräu i en färg) u bläir an-
tingän trumf älla tjåg JK. Ja nå har ja fat hailt 
i klövar, sått nå far ja säg trumf i klövar! JK. 
5) [med allmänt förstärkande el. framhävande 
bet.] Nå hadd n hall' täi ar pa si igän JK. Ja 
har int skriv någ pa hail' fjortn dagar JK. 
När ja kåm me, så blai vör hail fäm styckän 
JK. Så har ja tat skrivdoningar fram, sum an-
nas fa sta i skåpä hail hail vikår JK. Så fallar 
de a hailt langt styck (av stikältäun'n) kull JK. 
Hail stäur stycki star hall gäulä, sum äld kund 
ha gat yvar JK. — Han har riv upp än hail 
hopän jård JK. De var n hail hopän härrar 
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lort JK. Di hadd n hail hop släktingar . . u 
därtill n hail hop ban me dän dagän OL. — 
Ja, han var skrivkunnur u räknäkunnur sum 
än hailar kal JK. 6) 	uttr.] Hailar u haldn 
[hel o. hållen] JK. Hail u haldn nermåkän 
[nersmord] JK. Så fick di nå lan boki . . så 
att i kund fa läs iginum na hail u haldi JK. 
Till släut knöitäs knäutar hailt u hald upp JK. 
-brägda a. hailbrägdar, -brägdä, hällbrägdä, 
-brägd' [hel, oskadd]. Riktut rolit var de 
ti fa säi dän krank . . hailbrägdar u upp-
stigän igän JK. Haim kåm vör bad russi 

vör hällbrägdä JK. Allihop, sum häll-
brägd hännar u bain har JK. -buss s. hail-
buss m., pl. -ar Ihjulbössa, som går ge-
nom hela navkubben]. Jfr halv-buss. -bussi 
dom s. hailbussdåurn 	-‘ m., (smid.), 'dorn 
till hailbussar'. [Se ill.] -färdig a. it hailiä•r-
dut, pl. -uä [hel, oskadd]. Ja trod, att de skudd 
var hailfärdut MK. Di jär hailfärduä annas 
(om goråd) MK. -gata s. hailga•tå 	f., pl. 
-år [om skridsko] 'när refflan går över hela 
järnet'. Hart däu hailgatår i däin skrittskoar 
da? — Nai, ja har halvgatår MK. -gryn s. 
helgröin -‘ m., [hela, okrossade, skalade 
korngryn, i mots. t. krossgryn]. Helgröin gäs 
pa gröinkvännar någän gang av vaitä män för 
de mäst av kånn. Helgröin jär börr [bara] 
skali avtagi . . Helgröin'n han tular kok så 
olycklit längä JK. Ti middagän (på slåtteröl) 
da bläir de brö u fisk . . u ti släut gråit . . fö 
de mäst kånngråit av helgröin JK. -grynsigröt 
s. helgröinsgråit m., bf. -n JK. Da skall n sit 

röir i dän helgröinsgråitn i flair täimar förr 
bläir koktar JK. -het s. hailhait m., f. Ii 

uttr.]: äi sin el. säin hailhait. Da va gardn 
äutarndern äi sin el. säin (g1t) hailhait JK. 
Anglår = fiskraidskapä i sin hailhait färdut, 
sum innähaldar . . JK. Historju jär äi säin 
hailhait så: . . JK. -ring s. hailriyg m., pl. -ar 
[hel hjulring i mots. t. "skenor"]. Förr hadd 
di int hailringar pa jauli äutn nyttäd skinår 
OL. Se skena s. -ringstång s. hailriygs-tayg 
(smid.), tang sum nyttäs, när n smäidar n 
hailar ring. Jfr hjul-tång. -skilling s. hail-, 
ailskilliyg [enskillingsslant]. Var de ailskilling 
ällar allskilling, frågäd körkväldn, när di väist 
slantar, sum di kastäd i håvu MK. -skinnad a. 
hailskinnar, -skinn'n; hailskinn, -skinntar JK; 
f. hailskinn, -skinnt [oskadad]. För de att n 
skudd slipp läit mair hailskinnar ifran de da 
dän dagän, så bar n si så at OL. När vör da 
fick radsaningsmasjin'n hailskinnar upp. . JK. 
Var u en har fat sitt, u L. har slipp hailskinn'n 
ifran de JK. De jär frågän um han kummar 
hailskinn el. hailskinntar ifran de kappittlä. 
Ha kummar aldri hailskinn el. hailskinnt ifran 

de JK. -skägg s. hailskägg JK. De var int mang 
ti fa säi me hailskägg, u sum de ännu int jär 
JK. -strumpa s. f. pl. hailstrumpår [långstrum-
por (vars skaft gå över knät)] JK. Till hall-
strumpår nyttäs de strumpband JK. -sula s. f. 
bf. hailsulu (skom.) -träda s. f. bf. hailtre•du 
[jord som ligger i helträda]. Jfr halv-träda. 
-vorden a. n. hailvåurd' [hel, oskadad]. När a 
kåm upp. . så hadd ha ätt bain, u int de hail-
vord n gang JK. -ylle s. hailyllä JK. -yllesivad-
mal s. hailylläsvammäl JK, sum bad upprän-
ningi u äisleti jär av ull ällar yllä JK. 

hela v.1 helä, hel', pr. he•lar -, 'ropa helig'. 
[Refl.] Sta u hel' si (göra sig helig (OL)MK. 
U gar da u helar u beröima si, att di jär så 
glad u lyckliä, framför de di var föräut, förr 
n di blai föid pa nöjt [om nyfrälsta] JK. 

hela v.2 p.pf. f. haild [fri från efterbörden (om 
ko, märr, tacka)]. Koi jär haild, när ha slippar 
av me haildi MK. Män, ko•i, e•i, gaiti har blitt 
haild JK. Har ko'i blitt haild ännu? JK. När a 
ko el. kväindå hadd kalvä, u ha hadd blitt 
haild . . JK(U). Ti däss att so'i har blitt ramn 
el. haild JK. 

held s. haild f., bf. -i, 'efterbörd hos nöt, lamb, 
hästar'; hinnå, sum kalvän Eggar äi u sum 
sprickar sundar u sinä ruttnar bårt OL. Ta u 
grav ner haildi JK. Jfr harvel-held. 

helg s. hälg f., bf. -i, pl. -ar JK. Äi de stäur 
hälgar: Jaul, Paskår, Pinst JK. Laikstäuår 
skudd de alltut var i hälgi OL A äutmärkt 
gutt vädar ha vör hatt i hälgi hail täidn JK. 
Annas ha vör int vart någänstans i hall hälgi 
JK. Jfr jul-, midsommars-, nyårs-, pingst- o. 
påsk-helg. -dag s. hälgda.g, -ar m., pl. -ar. I 
dag så ha vör sundagar älla hälgdagar igän JK. 
Ja, nå ha vör hälgdagar ällar retarä sundagar 
i mårgå u, sum än int. . kan fa gär någänting 
JK. Såväid de int jär sundag ällar ann' hälg-
dag OL. När di int kan lätt a majaräi ga än 
struntn hälgdag mitt i viku JK. Ja, u paskhälgi, 
säir ja i allnacku, . . da jär ä fäir hälgdagar pa 
fäm dagar JK. Fö rästn så tyckar ja u flair-
falduä me mi, att all hälgdagar, sum fallar in 
pa vardagar, skudd at fandars JK. -dagsbyxor 
s. pl. hälgdagsbyksår JK. -dagsildädd p. a. 
hälgdagskle•dar, pl. -kledä JK. Fäinldedä u 
hälgdagskledä JK. -dagskläder s. pl. hälgdags-
kle•dar. När di skudd ha sundäskledar el. 
hälgdagskledar (kolar hälst) svart el. mörk-
bräunä . . JK. -dagskväll s. hälgdagskväldar 
m. (sg. o. pl.), [kväll före helgdag (förr även 
om lördag); kväll på helgdag]. I annmårgå 
[övermorgon] jär de hälgdagskväldar [helg-
dagsafton] JK(U). Pa de stor hälgdagskväldar, 
så var de int frågän um någ arbetä alls ättar 
de va mörkt, äutum de nöidvändustä föstas 
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JK(U). Vör ha sit halm i frid u lungn all iss 
lang hälgdagskväldar JK. Laikstäuu . . haldäd 
bäi [höll på] täu u iblant träi hälgdagskväldar 
JK. -dagslnatt s. pl. hälgdagspe•tar, bf. -ne•t-
nar. Um hälgdagsnetnar, så skudd de alltut 
gäräs någ hyss u spitakäl JK. Fullt av trull . . 
all hälgdagsnetar äi de stäur hälgar JK. Um 
de blasar hälgdagsnetnar, så bläir de fruktsamt 
ar, för da räuskar de skavläträii MK. -mellan 
s. (adv.) hälgmillum, 'julveckan', [dagarna mel-
lan jul och nyår]. Kalar di ska ha vid sundar, 
så. att de atminstn strävar jauldagar yvar . . 
män annas iblant så huggäs de nuck vid sun-
dar iblant i hälgmillum JK. Till jaul jär de 
frågän um, um di kan fa de, sått de tår Dör] 
kanhänd fa var till hälgmillum alltihop JK. 
-tid s. m. bf. hälgtäidn [tiden från jul till tju-
gondedagen]. De har vart gammäl sid, att ner 
ä blai Knäut ällar Tjugändagän, da to hälg-
täidn släut OL. Nå i hälgtäidn bläir de just int 
nägänting av me årku ällar arbetä mair n 
söislä [sköta kreaturen] u hugg vid JK. Släkt 
u vännar bidar varandrä till si pa kallas en 
av kväldar i hälgtäidn; u kumma n in pa någät 
ställ i hälgtäidn, så skall n alltut trakteräs me 
någä JK. Undar hälgtäidn, när di hadd bjär 
äi {se: bära i] JK. 

helga v. hälgä, hälg' [hålla i helgd]. Ja ansäir, 
att ja kan hälg dagän ällar hald dagän heli 
läikväl, um ja änd skrivar a läiti stund. 

helgd s. hälgd UJ. Dän täidn matt i ha hatt 
böindagar i stor hälgd JK. Nöiarsdagän . . 
haldäs ännu fö de mäst i hälgd JK(U). 

helgedom s. hälgdåum m. Förr da ansags körku 
för än hälgdom JK. 

helig a. hell (rspr.); n. hailit JK. De gynnar me 
"heli" u släutar me "ammän" MK. Ha var da 
Guss ban u n heli ängäl tom en "frälst"] JK. 
Prästar.  . . kåm visst ti ansäi körku fö heli ti 
spel bräudmarsn pa fäiol inn i körku JK(U). 
Hald hailit [hålla helg, fira, ej göra något ar-
bete]. Mäin söislsättningi har vart ti jet u 
drickä u hald hailit [under julen] JK. Jaul far 
vör fäir föstas; män de bläir int ti hald hailit 
sum mang andrä ar, för o [vår] räkning JK. 
Jfr halv-helig. -gudsson interj. hälli gussn 
Hälli gussn ändä! [herre gud ändån MK. 

helkutta s. hällkutta [helvete (ss. svordom)]. Va 
i hällkutta, tänkt ja, va skall ä bläi av för uss 
me allt rängn JK. 

heller adv. häldar, superl. hälst. I. [heller]. Di 
sag si ingän annar äutväg, u int var di häldar 
van någ annä OL. De jär häldar int till undrä 
pa, att de så jär OL. Än stor dail gynt . . fun- 
der, va de skudd bläi av, um de så raint slo 
fail, u de var häldar int så rolit OL. De, sum 
int jär någ ont äi, jär int någ gutt äi häldar 

JK. Ja minns int, att n begangnädäs där häldar 
JK. Dän har ja int set pa flair ar dän häldar 
JK. Ryg, de blai aldri a kånn ti säl' de häldar 
JK. Di fick ingän räv i går häldar JK. — II. 
[hellre]. Häldar n fiskän gar där, kan n bläi 
tagän MK. Häldar än att jårdpärår lag där 
äutn någ nyttä . . så tyckt gubbar, att de var 
bäst ti kåir ti brännaräiä mäd dum JK(U). Ja 
kund häldar ha vart halm dän dagän, män de 
jär änd [ändå] a minnä OL. Fastn ha i själv 
grundi häldar vidd ha A., ättar sum di sägdä 
OL. — III. [helst]. 1) 	synnerhet], 'företrä- 
desvis'. Rematismän anfäktar mi . . hälst imot 
ovädar JK. Di fick mik fisk, hälst abbur (me 
dubbälnot) JK. När di kåm häit till körku, 
hälst närkar, di var hail blafrusnä OL. Så att 
gröidn, hälst pa tårraktuä jårdar, blai undar-
haltur OL. Da skvaläd snart vattnä äut, hälst 
där upp bi Gannår u Botels kvännar OL. Ja 
skudd häls så mik fran A. till Är allihop u 
hälst ti L. u M. JK. De jär hämskt, va di svä-
rar, hälst ner di bläir läit fullä JK. Da gick de 
tungt nuck för kräki, hälst när de int var go 
myr [fuktighet] i lairu JK. Hälst rygän var äut-
märkt bra skörd JK. Så fick di bitalä, så de 
knäckäd ättar, hälst sum di alltut säld pa sånn 
täidar OL. De var int säkat, att dän plogän . . 
haldäd ti kväldn. Hälst um ä var grastain el. 
fästar i jårdi JK. Lustuä fäuglar ti säi, när di 
flaugar hälst JK. 2) [i förb.: som helst]. Rust 
[syssla] me va sum hälst JK. Vör pratäd um 
fäuglar u va sum hälst JK. Va sum hälst me 
de, så bläir ä väl någ rad JK. Vaksar int pa 
va jård sum hälst JK. Vaim sum hälst JK. Pa 
vick jård sum hälst JK. När sum hälst JK. Nå 
finns de raidskapar ti. . lyft sån stor stam n sum 
hälst. I vick fall sum hälst så far bak-kaln svar 
för sanki u ldåbbår, mäns mill-kaln låisar JK. 

helna v. hailnä [bli hel, läkas]. Bär [bara] de 
(såret) gynnar hailnä fyst, da gar de fort da 
MK. 

helning-kött s. hailniykyt n., 'läkekött'. Någän 
sum a sår fort vaksar till förä, de kalläs för 
gutt hailningkyt, tvärtum kalläs de gal' hail-
ningkyt OL. Ja bräukar ha gutt hailningkyt, 
så att ja tänkar de bläir snart gutt JK. Han 
(älla ha) har sånt styggt älla gal' hailningkyt 
JK. 

helsike s. hällsickä 	n., gen. -äs [helvete]. 
Ja tror, att ja i mårgå kan fa någ pa bainä u 
ga äut, för de var da a hällsickä ti sit i stäuu 
hail äutlang dagar JK. Nå för täidn jär a häll-
sickä ti byggä framför förr JK. Så skudd n 
ste u säi . . um ä va ret [rätt]. Jå i hällsickä, 
um ä de var JK. Jå, de gar at hällsickä, sum 
än bräukar sägä JK. Ja far säg . . att ä jär a 
hällsickäs gärä JK. 
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helvete s. hällvittä 	hällvit' n., gen. -äs. 
Målan måld hällvit pa väggi i brinnandä äld-
raud färgar [i kyrkan] JK. Ja ska livnäs ti häll-
vittä (citat) MK. Nuck jär ä varmt i hällvittä, 
män värr gär prästar av ä, haitar de äi a ord-
språk JK. De tyckar ja, de jär a hällvitt rakt, 
när n skall ligg vakän um netnar u int kan 
sivä JK. Ja, 90 kr. va förslo de! De var sum 
kast n finn (?) i hällvittä, sum än bräukar sä-
gä JK. De läiktånnar, de jär a hällvittäs plagå 
OL. Slöitynnä [slåntöme] jär a hällvittäs pack 
JK. Å i hällvittä, tänkt ja, va kan de var för 
galnskapar, u störtäd mi upp u skudd säi JK. 
Ja, va i hällvittä, mitt känn, de förstöird haglä 
raint i grund OL. 

hem s. haim n., bf. -ä, haim'; (ä. dat.) haimi 
I. (subst.) Bär [bara] int häus u haim brinnar 
upp! MK. Straks bäi hans haim JK. De kan 
varä antingän bäi bräudis haim ällar bräud-
gummäns haim JK. Än lairakar, sum lag bäi 
haimä [hemma vid gården] JK(U). I går . . 
da rustäd ja bäi haimä när pa hail dagän JK. 
Vör kåm int fran haimä förrn klucku åtä JK. 
De förställd vör uss int pa langt, när vör raist 
ifran haimä JK. När vörr kåm mot haimä u 
käikt uss tibakas, så var gubbar u stäutar bär' 
n läitn bit ättar OL. När russi had fat päust 
n täimä . . , gav vör uss at haimä igän, u när 
klucku var täu, så var vör haimä JK. Far u 
ja fick läikväl stäutar förä . . , u så straik 
vör at haimä (haimi, sä sumli) JK. Stäutar 
ifran plogar u så för vangnar.  . . u så at haimi 
så äimän [fort] vör kundä JK. Nå gitt han spel 
at haimi 	{nu måste han ge sig iväg hemåt] 
MK. Vör visst va haim' — [hemmet] var hän 
at MK. II. (adv.) Allt um läng kåm sjussn, u 
da raist vör glad u munträ haim allihop pa en 
sjuss, u när vör kåm haim, så var di glad u 
fräiskä jär haimä JK. Di vidd, att ja skudd ligg 
där u ga haim dann dagän, män ja had lug 
[lovat], att ja skudd kumm haim pa nati JK. 
Att n dail har gat mik tyngar haim än ste 
[bort] OL. Vör skudd haim u ha middag JK. 
Vör skudd ha kaupt haim läit kräitå OL. 
Skudd n ha kalk haim ifran Aitlaim ällar 
Buttlä, så gick de till pa sam väisä JK. Jfr 
bonde-, föd- och födelse-hem. -boren p.a. 
haimburän [hemfödel]. -bryggd p.a. Halm-
bryggt öl JK. -bränd p.a. Da fanns de ännu 
haimbränd tjärå ti fa kaupä JK(U). -doktor 
s. haimdåktar JK, pl. -dåktrar, 'kvacksalvare', 
["klok gubbe]. Han gick u haggäd jård u blai 
sjaukar u söikäd all haimdåktrar, ällar all sum 
gir si an för jär halm' ti kunn någä me läs bårt 
sjaukdom, män de blai int bättar för n JK. 
Iss' [de här] haimdåktrar di botar kräk di MK. 
-folk s. haimfålk n. (pl.) [husets, gårdens folk]. 

Jär bäi uss har de vart. . laikstäuå . . vörr sum 
haimfålk blai bjaudnä me JK. -färgen p.a. n. 
haim färg', pl. -nä. Haimfärg töig; haimfärgnä 
kledar JK. -färgning s. haimfärgniyg. -född 
p.a. haimfödar MK, f. -föid, pl. -ä, el. haim-
burän MK. Ja jär haimföid bäi Kauprä (Ols. 
mor) MK. Källingi hans var haimföid [född i 
samma gård, som hon blev hustru] JK. Päikår 
var haimföidä i sam gard el. grannlag sum ja 
JK(U). -gift p.a. haimgiftar, f. -gift JK [gift i 
hemgården]. Sun'n Johan blai haimgiftar. 
Kais-Stin'n blai haimgift JK. -gjord p.a. haim-
gärdar, f. -gärd, n. -gärt, pl. -gärdä, -gärd'. 1) 
[tillverkad hemma]. Haimgärdar kånngröin, 
sum di mald pa väda(r)kvännar JK(U). Kaku, 
ha jär haimgärd, ha MK. Jauljausä . . var 
haimgärt av lambtalg JK. Di gick äi säin haim-
gärdä u haimfärgnä kledar u haimgärd bain-
domt JK. Haimgärd stolar. Haimgärd tåsk-
krokar JK. 2) 'en som ej har folkvett, ej kan 
komma sig bland folk' MK. -gångslringning s. 
f. bf. haimgay(g)sriygniygi [vid begravning]. 
Sen kastäs muldi pa [i graven], mäns de ringäs, 
u än dail av de ringningi kalläs för haimgangs-
ringningi, för fålki gick alltut da at haimä OL. 
-hamp s. haimhamp JK, bf. -än OL [hampa 
som odlats hemma vid gården]. De finns int 
någ haimhamp nå, äutn de kaupäs JK. Haim-
hampän han var mik starkarä ti ha ti strand-
domt än kauphampän OL. -jäst s. haim jäst 
m. [bryggjäst, som tillvaratogs o. användes t. 
brygd o. bak]. -kommen p.a. pl. haimkum-
män, pl. -kumnä. När di da var haimkumnä, 
så skudd de ännu drickäs kaffi u halvar OL. 
-komst s. haimkåmst f., bf. -i [festlighet, när 
brudgummen efter bröllopet kommer till sitt 
hem med bruden]. Um nå t. äks. bryllaupä 
har vart bäi bräudis haim, u ha skall giftäs 
däit sum bräudgummän jär haimä, u så de 
skall var haimkåmst där, u så di skudd far' av, 
da kåm så mang sum viddä av daim, sum var 
bidd till haimkåmsti, räidnäs däit till bryl-
laupshäusä u skudd räid i fylg me bräudgum-
män u bruttbondn u ungmansdrängar u spel-
männar till haimkåmsti, u så mang sum vidd 
kåirä av daim sum var pa bryllaupä u skudd 
pa haimkåmsti me, så gärd di JK. -körd p.a. 
haimkårdar, n. -kårt. Byggningsskogän [timret] 
var haimkårdar JK. -körningsilass s. haim-
kåirningslass n. pl., [då man kör "släkan" än-
da hem]. Haimkåirningslass, de jär tung lass, 
de MK. [Se ill.] -lov s. haimlug n., 'hemlov'. 
I kväld da blai de haimlug da, bräukar di säg, 
ner strandkalar gar halm fran strand u int fat 
sättä för stårms skuld OL. Sin [sedan] kastäd 
vör halvar väg fram ti körku, u nä vör de had 
fat, da blai de haimlug [från snöskottningen] 
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JK. -lärd p.a. haimle•rdar, 'en s. ej har folk-
vett, ej kan komma sig bland folk'. -nöt s. m. 
bf. haimnautn, f. bf. -nautu (= haimföid), 
[kreatur, fött på gården]. -resa s. f. bf. haim-
raisu. Ja, me haimraisu fran böin [staden] gick 
de bra JK. -sed s. haimsi'd m. De jär någän 
gammäl haimsid, sum han ällar ha har föirt 
mässi OL. -skifte s. n. (bf.) haimskiftä [utskif- 
tade ägor vid hemgården]. När vör da gynt tal 
um . . all o skiftar u namn pa jårdar, såsum 
möirskift(ä) u haimskiftä, strandskiftä u.s.v. . . 
JK. -smiden p.a. haimsmidn JK, pl. -smi•dnä 
Ihemsmiddl. Än haimsmidn bordknäiv JK. De 
var sagblad, ska ja sägä, någ gråv, tjåck spita-
lar, sum var haimsmidnä trolitväis OL. -socken 
s. haimsokän OL f. -spunnen p.a. n. haimspin-
nä, -spunnä JK(U); -spunn'. Haimspunn gan 
JK. -tagen p.a. pl. haimta• knä. Sigdar [liarna] 
jär haimtaknä MK. -van a. haimvanar OL, n. 
-vant, pl. -va•nä [hemmastadd; välkänd]. Mang 
hälsningar . . tecknar gamblä haimvanar J.0. 
Larsson. Nå jär de så haimvant {välkänt], så 
nå vait hail värdn de MK. Mäin tankar flaugar 
till böin [staden] iblant . . för där kännar di si 
någ haimvanä [näml. hos lektor MK] OL. 
-vigsel s. haimväigsl förekom sälln i dän gam-
blä täidn JK(U). -väg s. m. bf. haimvägän. 01' 
glaid ti böin [staden] . . u had bråttum haim u 
var pa haimvägän äutför portn {stadsporten] 
a styckä . . JK. Pa haimvägän ifran körku 
JK(U). Pa haimvägän [från slåttergillet] gick 
de int tyst av, skall tro OL. -vävd (-väven) 
p.a. n. haimvävä, best. haimvävd', -väv', pl. 

. Av dän haimvävd vammäls-sårtn JK. 
Vammäl jär starkt u varmt töig, när de jär 
haimvävä u tjåckvalkä JK. I min ungdom så 
valkäd di haimväv vammäl JK(U). Da gick di 
me säin haimvävd kledar JK. 

hemlig a.1 haimli (m. o. f.), pl. -/iä, 'hemmavan, 
hemma i huset; näsvis'. Ha gärd si så haimli 
me våm sum hälst MK. Ja jär så haimli ti 
frågä MK. Nå gynnar vör bläi ret haimliä (u 
int huksä salvetn [servetten] till M-n) MK. 

hemlig a.2 hämli, pl. -/iä (rspr.) Någän hämli 
yvarainskummälsä OL. A vanli sjaukå sum 
haldäs hämli JK. Hämliä sjaukdomar u slikt, 
sum kvinnfålk har u kalar me sumli JK. De 
hämliä kännmärki JK. 

hemlighet s. f. bf. hämlihaiti. Rad! Rad! [(att 
ha) råd (till)] däräi liggar u hail hämlihaiti JK. 

hemma avd. haimä, haim'. 1) [i sitt hem, i el. 
vid sin gård]. De jär gutt ti fa var haimä, 
ner de jär sånt ovädar OL. Därimillumat kund 
de ga an till sit haimä um sundäskväldar OL. 
Bäi H. har ja vart än gang, män träfft na int 
haimä JK. Hans var ainsummän haim' av 
kalar JK. Ja kund häldar ha vart haim' dän 

dagän, män de jär änd' a minnä OL. Daim 
sum har vart ste [åstad (på kalas)] fyst dagän, 
varar haim' dän andrä dagän JK(U). Var u en 
skudd ha säin sväin haimä st. f. ute på. vägar 
etc.] JK. Skummakrar jär äut pa landä söid 
baindomti äut bäi var part u int haim' bäi 
si JK(U). Vardagskledi . . färgäd di haimä JK. 
Gäulbönnår ådläs någ läit haim i träigardar 
JK. 2) 	bildi. uttr.] Vägän mitt äutför uss, 
sum L. har vart me um u kastä u vait va haim 
star till där [hur det är beskaffat där] JK. 
Aj åj åj! vick a sammanträdä! De var int mik 
haim me K. [lantmätarn] da, skall ja sägä 
[inte mycket besked med] JK. En. . knöl, sum 
skall gär si viktur . . um sakar u ting, sum än 
int jär haim äi [hemmastadd, insatt i] JK. 
-städd a. haimstäddar (allstans), [hemmastadd 
överallt]. 

hemman s. haimän (ä.) OL, hämman, -än n., 
bf. -ä, pl. = sg, bf. hämmäni JK. De gamblä 
sägd haimen sumbliä; han har a gutt haimän, 
ällar han har a dålit haimän OL. Gubbän var 
aigarä av när pa a halft hämmän JK. De aigu 
har hårtäs till Fäi hämmän JK. Ifran de att 
hämmänä var a fullt mantal, sum betöidar de, 
att e'n var aigar av de JK. Skog had när pa 
var bondä pa sitt hämmän till bad bränsl u 
stängsl JK. Jårdi el. hämmäni har blitt a 
handlsvarå JK. Jfr präst-hemman. -skak s. 
n. bf. hämmänsbräukä. I ansäiändä pa affärn 
me hämmänsbräukä i ar igän, så jä de dålit 
JK. -spel s. hämmänsdail m., bf. -n, pl. -ar 
Idel av ett hemman; även: litet hemman]. 
Riktut än go hätnmänsdail, sum än nå jär JK. 
Di fick visst bihald n läitn dail av gardn . . 
När J.R. to imot hämmänsdailn . . så raiv än 
ner dän gam' byggningän u byggd nöiar i 
ställä. . han arnderäd gasslappän äut, el. häm-
mänsdailn äut, u raist till Amerikä JK. Häm-
mänsdailar bäi Kauprä jär täu säkstndailar äut 
bäi Bomuns pa När, u n åtndail bäi Smiss i 
Lau u n säkstndail bäi Fäiä JK. All daim, 
sum har hämmänsdailar äi ätt ann' ploglag, 
sum di int bor självä . . far antingän kastä 
ällar u betalä JK. Män Gogsn, sum hadd väg 
för Fäi hämmänsdailn . . lättäd bläi alltihop 
JK. -*timmer s. hämmänsnummar n. [hem-
mantal]. Gard, me läit hämmänsnummar, en 
åtndails mantal JK. När n bond var aigärä av 
ätt hailt hämmänsnummar, um de da var täu 
sårkar, så dailt di gardn mitt i täu JK. -slägare 
S. pl. hämmansaigrar, -ägrar JK. -tal s. häm-
man-, hämmäntal [tal som anger hemmans 
storlek; mantal]. De pänningar (= plikterna) 
di dailäs ättar hämmäntal till var u en inum 
ploglagä JK. Sokänarbet u körkarbet de äut-
gärdäs ättar hämmantal u gick ättar gardgang 
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OL. 
hemsk a. hämskar, n. hämskt, pl. hämskä, 

hämsk'. 1) [fasaväckande, förskräcklig]. Dråi-
män . . jär för hämskar ti tal um JK. Såsum ä 
gick me G., de var riktut hämskt JK. Laglaus-
haiti tilltar dag för dag; de jär hämskt ti tänk 
pa, va de skall kumm ti ga av ti släut JK. 2) 
[med förbleknad bet., "ryslig", oerhörd]. Än 
hämskar läikos [liklukt] JK(U). De var jå 
hämskt, vickän stårm u äur de var jå! JK. De 
jär hämskt va di svärar JK. Vör jär laisnä . . 
yvar vägar, sum jär så hämskt dåliä i ar av 
allt rängn JK. 

hen-bakt p.a. hainba•ktar, n. -ba•kt, 'lenbakt, 
om bröd'. -bryne s. hain-, ainbröinä n., 'en 
sorts fin brynsten', bröinä ti bröin' yxar imot, 
ättar n har vässt dum; en sorts stam, sum jär 
apartut snarvar, int jär de grastainsart u int 
jär de gräusart MK. 

henig a. hainur, n. -ut, ainut [degig, degbakt]. 
Ainut u flintut brö = degigt och med glas-
rand, som inte har jäst ordentligt MK. 

herans (ty.) adv. hurraus [tvärt, direkt]. Ja, u 
da var de hurraus äut iginum duri me älds-
brandn JK. När ha da kåm upp, da var de bär 
[bara] hurraus, u så var ha rask MK. När amn 
gynna ränn me mackän [broms e.d.], så jär 
ä hurraus me va inda am n (om kor) MK. 

herre s. härrä, hterrä, härr' JK m., gen. härräs 
JK, bf. härrn -, gen. härrns 	härrans •.• - 
[i bet. B], pl. härrar, /mua,. [avh.] A. 1) {per-
son, s. härskar el. råder över ngn el. ngt]. 
Härr' pa täppu [idrottslek, då en vaktar ett 
område] JK(U). Någät år därättar så fick än 
si a dotar, u de jär dän, sum nå jär härr pa 
täppu OL. Bondn jär sin aigän härrä u fräi 
kal JK. Tjänrar.  . . , så fort de hinnar laudäs-
kväldar u . . till mandäsmårgnar, sum di jär 
säin aignä härrar OL. All' så vill di härrar 
varä, u ingän vill pusn bjärä, haitar de i ord-
språkä JK. 2) fhögt uppsatt man, ämbetsman]. 
De bläir lort me. . laksfiskaräiä, när härrar u 
lort skall lägg säin nasar i blåit JK. De jär 
börr [bara] slikt sum härrar hittar pa, u att di 
kan fa fötjän någ väl JK. "Tret mot härrar u 
ränn mot kalvar", sum än bräukar sägä, de 
bräukar int var mik launt JK. 3) [fin karl, 
överklassperson]. Ja hadd n härr mämmi än 
dag, när ja var ner langsat strandi JK. Än 
förskräcklit tjåckar härrä JK. Va var de för n 
ärrä [sade JK:s farfar] JK. Dän där härrn, 
sum talt me L. pa statsjon'n, var n mik trivli 

pratnäs härrä JK. Män ja skall häls dän där 
gunstuä härrn, att. . JK. U nä ha luckäd upp 

sag, att de var n fäinar härr, sum vidd in, 
så störtäd ha si in . . , u prostn straik ättar 
JK. Ja u n stor dail av bondsårkar skall u 

agger härrar, i synnarhait när di kummar pa 
lantbräuksskolu. Da jär di för fäin härrar sinä 
[sedan] ti ta i plogän u spadn! JK. När da A. 
fick kaffipannu varm, u vör fick uss n duktur 
halvä u så n duktur bras pa i späisn, da måd 
vörr sum härrar u hadd de bra JK. — B. 4) 
lom Gud o. Kristus, "vår Herre"; även i för-
bleknad bet.] Vår härr han funderäd . . n 
langar täid, va n skudd gär bäi :[göra åt] de 
där galnä mänskår JK. Nå har ja int skriv pa 
så längä, sått ja tror int, sin [sedan] vår härr 
var läitn sårk JK. Ifran fyst dag så tror ja, att 
städar int jär me o härräs vilä JK. Va i här-
rans namn, va kund de varä? JK. De jär a 
härrans vädar äutä JK. Ja, de ha int vart så 
kallt jär pa Gåttland pa flair härrns ar JK. 
Han riggeräd bi strand i mang härrans år där 
ättar OL. Härr tredi! Ivasserra] MK. Jfr ung-
herre. — herr-aktig a. n. härraktut. Han gift si 
me a räik hyggli bondpäiku, sås um de jär någ 
härraktut, sum giftar si me någu sånn OL. 
-bråte s. härrbrå•t' n. Ja, um allt härrskap äl-
lar härrar var så gimainä u läikfram sum L. . . 
da fick di int hait härrpack u härrbråt av 
böindnar, såsum di far nå JK. -djävul s. pl. 
härrdjä•vlar. Härrdjävlar di hadd nuck fullt 
för matn av kronu, män pänningar to di i sin 
kassä u gav uss int någä JK. -goddag s. pl. 
härrägåudagar, härr gått dagar 	härr 
goda•gar 	[goda dagar, välmåga]. Vör 
kund liv o [våra] härr godagar, börr [bara] 
vörr livd bäi de, sum vör tillvärkäd självä JK. 
Gubbän fick aldri svanar gråit mair äutn fick 
pannkakå va ivist n dag u blai stinnar u tjåc-
kar u fick säin härr godagar JK. Di bäggi täu 
sat nå där u hadd härrägodagar lom ett äls-
kande par] OL. När han lag där u pumpäd ör 
si, da sto där a sväin i jamt n u hadd härrägo-
dagar OL. -gård s. härrga•rd m., bf. -n. Pa 
sånn ställar, där de jär någ härrskap, sum bor 

bräukar hämmani, kalläs härrgard. De kan 
sägäs um böindar, sum har storbyggt u vac-

kart: de säir ret äut sum de kund var n härr-
gard OL. -karl s. härrka.1 m., bf. -n. Nå kåm 
de n ungar härrkal sum u• vidd fösöik säin 
lyckå JK. Nå fick härrkaln de infallä, att n 
skudd gift bårt dotri JK [ur en saga]. -pack 
s. härrpack n., bf. -ä. Finns de int så mik härr-
pack [:tjänstemän] ti fas, att de klagomåli 
kund avgäräs mang gangar fortarä JK. -sork 
s. härrsårk m. JK(U), [herrskapspojke]. -spital 
s. härrspital m., pl. -ar [skällsord för herre]. 
När de kummar någän härrspital kåirnäs u int 
vägar jär i årning . da anmälar di de för läns-
mann'n JK. -svipa s. härrsväipå f., pl. -år JK 
(U), 'bättre piska' lav rotting, köptes i affärer-
na]. -syn s. härrsöin flaga syn], sum bistas av 
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härshövdingän u nämdgubbar OL. Vör hin-
nar täis nuck fa härrsöin, sä de gamblä, ällar 
ägodelningsrättn JK. 

herrskap s. härrskap n., pl. -ska par, bf. härr-, 
hässkapi JK. Varkän böindar ällar härrskap 
bihövar skämmäs av ti ta räivu [räfsan] i hän-
darnä u räk . . OL. Ha har tjänt bi härrskap 
än langar täid OL. Att banungar int vidd ar-
bet me jårdi äutn vidd var härrskap JK. Um 
ätt härrskap kummar äut pa land u skall bo 
bäi n bondä u int jär van bondsidn, så jär de 
int så gutt häldar JK. Flosn ["Florsen", en 
spelman] speld kadrill i böin fö härrskapi JK. 
De bläir härrskap av uss, sägd källingi, när di 
var bröilausä JK(U). Jfr präst-herrskap. -sikök 
s. n. pl. bf. härrskapsköki. Nai di skall i Böin 
[staden] . . u ga i härrskapsköki u . . JK. 
-ställe s. härrskapställ', pl. -ar [bostad för 
herrskap]. Um än bond skall bo pa ätt härr-
skapsställ äi än stad, så jär de föskräcklit 
ovant JK. 

hertig s. härtiyg. 
hes a. haisar, f. hals, n. haist, pl. haisä JK(U). 
Han had snäuå u var läit haisar JK. Haisar 
jär ja me, sått ja kan int fa målä fram, äutn 
matt visslä [viska] för de mästä JK. I gyn-
ningän da va n (fäioln) haisar da, män nå jär 
n lali [ganska] haugar i målä MK. Mor har 
hatt väl snäuå i vintar, u i någlä dagar var a 
så hais, sått a int kund fa a ård fram JK. Han 
kåm ti tal mik haist u matt sin [sedan] ättar 
JK. Ha har a sånt haist rivnäs mål, sum håirs 
ikring MK. 

het a. haitar, f. hait, n. hatt (ä.), hitt (y.), pl. 
haitä, hait', komp. haitarä. 1) [mycket varm]. 
Kakläun'n jä ret haitar MK. Han (torskäiln) 
var ännu så haitar, så han svärrädä [fräste] 
MK. Gråitn jär haitar. Plogbildn jär haitar 
JK. Säupu jär så hait, så de kan ingän fa nä 
äi si OL. Soli, ha jär så hait, så de brännar 
ret i skinnä OL. Ha har vart så där dosu u 
frustu . . u har vart så hait i kruppän JK. Nå 
jär janä [järnet] hitt; de jär mang sum sär hatt 
OL. Skall int gräisn ha de här snart da? — De 
va så hatt MK. Raint av a hällvitt pa jårdi, 
fastn de tår int ret var så hatt sum de, sum 
prästar talar um JK. Lairjårdar . . di jär så 
kalkstarkä, sått när de kummar för läit vetå 
pa dum, . . så gär de dum dubbält haitarä 
ällar varmarä JK. 2) [i överförd o. bildi. bet.: 
otålig, upprörd, förargad]. Någ matt n kunn gi 
ättar u var måttlit haitar pa gråitn JK. Å fan, 
svor ja u blai läit haitar JK. Ja far säg. . att 
ä int var äutn, ick ja var läit haitar ällar argar 
pa prästn JK. Han var så haitar a(v) si, ällar 
han blai så haitar, att ä var förskräcklit JK. 
Så kallt de änd jär, så har jär vart riktut hitt 

i dag pa dässämbarstämmu OL. De gar an, att 
däu da yvarsäirt me u tular dum, när di nå 
jär så hait a si OL. Jfr bogle-, genom-, glöd-, 
kok- och skåll-het. -levrig a. haitlivrur, pl. -uä 
[hetlevrad, hetsig]. Fransosar di har vart våd-
liä haitlivruä el. hait i blodn JK. -vägg s. pl. 
haitväggar [flata, runda 7-8 tum vida kakor, 
beredda av korn- el. vetemjölsdeg med fläsk-
tärningar i, vilka (liksom kroppkakor) kokades 
och åtos varma fastlagsmåndagen] JK(U). 
Haitväggar fick vör sum vanlit fastlasmånda-
gän JK. 

-het suffix., se djup-, drucken-, dum-, fin-, 
kort-, kåt-, lam-, möjlig-, rolig-, salig-, snarv-, 
snäll-, still-, stor- o. vis-het. 

heta v. haitä, hait', pr. -ar, -a, ipf. halt, haitäd, 
sup. hait', pass. haitäs. 1) [kallas, benämnas]. 
Dän nöi prästn — va haitar n nå igän da? 
B-m tror ja än hait JK. Fyst frågd di mi, va 
ja var för en u va ja var ifran u va ja hait JK. 
Va haita du? JK. Va hait dän sårkän da? — 
Han haitäd K.J. JK. Hännäs kaln {man] 
haitäd Nils MK. Än gammäl dräng, sum di 
kalld för fabbror, män egäntliän så hait n ällar 
haitäd n L. JK. A . . ängä, sum hait Digar-
ängä. Missåmmasaftnän, sum dagän vanlitväis 
hait u ännu haitar JK. Så var de än sårt, sum 
hait Bramkvist-sigdar [-liar] OL. Bäckingkäulå 
skall de haitä, um än skall sätt yvar de pa 
laubomål JK. Jär de kårtar distans pa dän 
dailn, sum bildn [billen] sitar pa, så haitar de, 
att plogän jär kårtväistar JK. Jårdi skudd ligg 
ypnäfuri u soläs, sum de hait JK. Dän han 
bär' vill ligg u lätäs u aldri äutret va årkå [ar-
bete] haitar OL. 2) [sägas, uttryckas]. De hai-
tar, att n skall löid(ä) far u mor JK. Vör har 
väidlyftu släkt, haitar de iblant, när n skall 
hald bryllaup ällar begravälsä JK. De haitar i 
bäibln pa a ställä. . JK. 3) (pass.) [anses, gälla 
för]. [En sorts ull] haitar lydä, u haitäs, att de 
jär sämmar än ulli JK. Summan skall haitäs, 
att n jär släut, män nå än langar täid har vör 
hatt summar för var dag JK. Än dail vill hai-
täs var läit andliä [religiösa] OL. I dann viku 
bad vör äutmärkt go vangnväg a par träi da-
gar, u så skudd ä haitäs, att ä var läit slidväg 
JK. De sum jär ällar skall haitäs ådlä [odlat] 
jär hallfärdut JK. Särsk. förb. Halt upp = 
giva till känna något som är hittat. Hait upp 
pa prekstoln i dag JK. Ja har hitt a plånbok, 
u dän skall ja hait upp pa prekstoln um sunda 
(= lätt' läs upp). Plånboki jär upphaiti JK. 
De var så mik lamb ti hait up pa prekstoln 
i dag JK. Ja har hitt iss snäusdosu pa vägän, 
u ja har hait upp na u frågt ättar, män de jär 
ingän aigasman till JK. 

hets s.1 hits [upphettning av järn till sådan tem- 
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peratur, att det kan svetsas ihop]. Hits pa 
janä, när n vällar [svetsar] MK. Janä vill int 
ta hits = fastna ihop MK. 

hets (?) s.2 hits [fart, "fräs"?]. M:a sättäd hits 
pa n (prästn) [satte fart på honom?]. MK. 

hetsa v.1 hitsä, pass. hitsäs JK(U), [svetsa]. 
Stålä sum sitar mitt inn i yksbladä u jan pa 
säidår, sum hitsäs el. välläs ihop JK(U). — 
Hits ihop (svetsa ihop) JK(U). Alitä [se å-letta 
v.]= hitsä (el. väll pa) pa stål och järn när en 
yxa är utsliten JK. 

hetsa v.2 hissä tretal Ja håird, att du gynt sta 
hissä, u gäinäst blai hundn argar OL. Hissä 

(. . esä el. issä) hundän stej MK. Hissä ihop 
hundar, h. hundn pa kattu (OL)MK. 

hetta s.1 hi•tä, hit' m., bf hitn. 1) [stark vär-
me]. Dän sundagän lag ja jär pa läilgardn mitt 
i solgassä äi än 30-40 gradas hitä JK. Kald 
umslag . . me yllä . . de försöikt ja me i neträs, 
u de blai än rasandä go hit u ångä, sått värkän 
slyträdä JK. Da . . stängäs duri till, u da far 
råikän u hitn var innä Ii bastun] JK. Ja har 
nå. . gat u slat timmänte u klövar i mang da-
gar i hitn. Tårkän u hitn pa försumman för-
stöird kånnä för uss JK. 2) [hetsighet, häftig-
het]. När nå värst hitn u förargälsän mot 
prästn har lägt si. . JK. Da var de lissum så-
sum att de gynt svalnä av läit me dän hitn för 
de andrä täu lom ett älskande par] OL. Jfr 
bränn-, sol-, sommar-, stek- och tors-hetta. 

hetta s.2 hitå f. [en upphettning av järn i äss-
jan]. De jär int sägt, att n far n sak i årning 
me 	am n hitå [med en upphettning] JK(U). 
Daim sum var ret kvick u vanä ti smäid 
häs(t)skospäik kund smäid träi späik ättar amn 
hitå JK(U). När n har smäid' pa de ättar amn 
hitå, så lägga n däit de igän ässjan] ti nöi 
hitå JK(U). Hanter' n u fårm' än undar de att 

[den (jämbiten)] har hitu JK. 
hetta v. hi•tä, itä (g1t), hit', pass -äs. 1) [(trans.) 
upphetta]. Hit n [upphetta den (jämbiten)] 
flak gangar JK(U). 2) förb.] Hit pa vattn pa 
mjöl = hälla på täml. hett vatten MK. Så 
kokäs vattn ti hit pa malt MK. Ja har nå hit 
pa malt MK. Ja har nå hit pa halmän, ifall 
råttår skudd ha piss pa n. Så hitäs pa halmän, 
att han bläir rainar MK. 3) [bli het, bränna 
(intr.)]. När VÖIT fick kledi pa uss . . så kåm 
ä ti hit i kruppän för uss "efter kallbad] JK. — 
hett-sten s. hit stam, hitstain JK(U) 	uttr.] 
Per hitstain [Petrus cathredalis, 22/2]. I dag 
jär de Per hit stam n ättar gammält. Um de bär' 
tåiar så mik, att snåiän smältar kring än stam, 
bläir de gutt år MK. 

hettna v. hi•tnä [bränna, kännas hett]. De jär ti 
gytm hitå el. hitnä i baini (OL)MK. 

hi interj. hi JK. Da var ä ståi "stoj] u hi u håj! 

[vid båtuppdragning] JK. Hi hi, gräind Villå 
JK. 

hi s. häi n., 'hinder, tidshinder'. Jfr tid-hi. 
hk v.1 hi", ipf. hi•lid 	[ropa "hi", hojta]. 
I skäumningi . så gynt de där (rallrar) skjaut 
me dynamitpatronar . . u hi u skräi u ropä 
JK. Han hiäd u ropäd MK. 

hia v.2 häjä, häi', ipf. häjäd, sup. häj(ä). 1) 
'hindra'. Ti sit u skriv all ård . . De har ja 
häj(ä) mang dagar me. De jär olycklit ti häjä 

ta täid JK. Sum aldri jär ann ränn u såil u 
häi dagar va ivist a ar JK. De jär börr [bara] 
ti häi täid me; sta u prat lort u häi andrä 
mässi JK. Ja häjäd n hailar dag me de JK. 2) 
(higa?) [längta, eftersträva]. Ha gick bär' u 
häjäd ätta de därä (om en ko som sög andra 
kor) MK. 

hieri s. häjäräi, 'hinder, dröjsmål'. 
higa v. häigä, häig', pr. -ar, ipf. -ädä, -tid, sup. 

häig(ä) 'ragla', [vackla, luta]. Han var så 
druckän, sått n börr sto u häigäd u skudd fall 
kull. Såsum än sto, så häigäd n kull JK. Han 
sto u häigäd u skudd fall kull; de jär sån galn 
väg, sått de har häig(ä) u skutt gat kull mang 
gangar JK. Dän talin, han har nå stat u häig 
i mang dagar, män int har n fallt kull ännu i 
[inte] JK. Häigä u mnklä MK. Ner di i ivarn 
me kårti "spelkorten] u av matthait av öl, flipp 

brännväin sat där u danglädä u häigädä u 
skudd trill av stolar OL. 

himla adv. himla Wörstärk.) väldigt]. Ja blai 
himla befängt argar u galn u svor . . JK. 
-befängd a. n. himläbifäyt [alldeles rysligt]. 
Sumbli blai himläbifängt rasandä "rysligt arga] 
OL. 

himla v. himlä, ipf. himläd. Ja himläd ret yvar 
all grannlåt JK. De var a gali källing, da gynt 
ha sta u himlä u agger sum a var gali; var de 
någ ti himlä yvar de da! JK. [Refl.] Himlä si 
yvar, 'åbäka sig o. jämra' MK. Han (ha) him-
läd si u naikäd, att ä int var sant JK(U). 

himlande adv. himlandä "(förstärk.) väldig(t), 
ryslig(t)]. Bäst de var, så kåm källingi däit 

blai himlandä gali [arg] pa uss för de att. . 
JK. U for me än himlandä fart JK. Ja sag att 
ä blai a himlandä hällrängn JK. När vör kåm 
äut u skudd gi uss av, så va de n himlandä äur 
'[snöyra] JK. Himlandä brasä MK. 

himma s. häimå, äimå (ä) f., bf. -u, 'svindel'. 
Han far sån där häimå ällar häuhäimå iblant, 
sått, såsum än sitar, så flauga n ner av stoln u 
bläir liggnäs pa gålvä, män när n da far ligg a 
stund, så gar häimti yvar, sått da fatta n si 
igän JK. Ja fick a häimå pa mi JK. Va kåm 
de nå för äimå pa han da? MK. Jfr huvud-
himma. 

himmel s. himmäl m., bf. himlän, himln. 1) 
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[himlavalvet, "luften"]. Unda bär himmäl JK. 
Himln säir muln u böisar äut JK. Himln el. 
luftn jär så klarar u hardar u tårrar JK(U). 
Himln u luftn de lissum vadar ihop [går ihop] 
u jär int gutt ti skill pa i daglit tal; fastn de 
jär täu ård, så. mainäs de för de mästä ätt u 
de samä JK(U). Um nati sen så lags de äut i 
håiä pa häusi, all drängar u päikår, de bäddäs 
systarsäng u lags um vart ann' hail kåiru, till 
soli sto i haug himmäl OL. 2) [i utrop]. Ja var 
äut pa När pa a pastoratstämmå . . män, du 
mildä himmäl, vick närkar! De var såsum 
kumm mitt in äi än bäisvärm OL. 3) [balda-
kin, päll (vid bröllop)]. U så (skall bräudpäi-
kår svar för ti kled) himlän, sum skudd sit 
yvar bräudfålki upp undar luftä mitt för späg-
län; han var av ätt fäint vitt lakän, sum var 
klet me pukättar u grant. . , u mitt pa himln 
skudd var a kronå u så n krans av grann 
blåmmår. Ja himln de jär int läng sen han 
blai bårtlägdar. . u han skudd var i begraväl-
sar me JK. Andasä mårbrår han raiv himln 
ner u slo i räiar u skräiäd funder gubbdansen] 
JK. Jfr hög-himmel. — himla-rand s. m. bf. 
himläranden OL lefter frågelista], de jär där 
sum himlän u sjöän gar ihop OL. -valv s. n. 
bf. himlavalvä; himlävalvä JK(U). — himmel-
rike s. himmälräikä, -räik' JK n., bf. =. När 
han dödä . . skudd han kumm haim u tal um 
. . , um han blai sali ällar kam in i himmäl-
räikä ällar intä JK. Så hadd vörr hatt a him-
mälräik jär i Svärgä JK. Ga i himmälräik mäd 
di, annas så fart du smidluppår pa di [gå ba-
kom smedens rygg, annars får du gnistor på 
dig, sade en smed] JK(U). -skop s. himmäls-
råup [högt rop]. Di gav upp himmälsrop MK. 
Rop' himmälsrop JK(U). 

hin pron. (m. o. f. saknas) n. (enklitiskt) ä. Hin 
hålä JK [från riksspr.] [Anm. Efter dental kan 
ä även återge dä (de) t. ex. att ä . . 'att det'; 
sått ä. . 'så. att det'; skudd ä, 'skulle det'; lätt 
ä rinnä, 'låta det rinna']. 1) [med syftning på 
något föregående] Va n skudd gär bäi ä [göra 
åt det] JK. Ja undrar, um ha försto ä, ja MK. 
De gick int an ti var ä föräutn häldar OL. 2) 
[(ss. formellt subjekt) med syftning på något 
följande]. Um ä så jär, att de skall sättäs u sas 
någ köksväkstar . . JK. Um ä var grav si 
[grävt] kring träii . . så hadd di ingu nöjd JK. 
Snart jär ä baitar i hagar, sått kräki kan liv 
äutä JK. Nå har ä blitt lang kväldar JK. Ja, 
nå jär ä så ställt, att ännu ed pärår star oupp-
tagnä JK. Nai, tack vill ja, när ä jär frus' u 
snål JK. Fyst var ä de, att fålki . . var mair 
okunnuä OL. 3) opersonl. konstr.] Um net-
nar har ä rängnä jamt u samt, annas så. har ä 
vart fagat u gutt vädar JK. 1 kvälls u i mårräs 

var ä ret bycklit 'kusligt], sum ä blast u står-
mädä JK. Se f. ö. d e n pron. 

hinder s. hindar n., gen. -as, bf. hindrä, pl. . 
sg. [hinder; förhinder]. De jär hindar när pa 
va ivistn sundag me* JK. Ja fick hindar me a 
so, när ja had gynt skrivä JK. Um än da to 
stäutar u så plögäd, da had n int någ hindar 
av rängnä MK. Någän lagkal, sum int var 
upptagän ällar har hindar um sundagar JK. 
Ont um pänningar u ont um täid . . de jär 
hindar, sum talar för si självä JK. De fanns 
ännu snåi i skogän, män int mikä, sum var 
någ ti hindas för arbetä JK. Gannakvänn . . 
ha jä ti hindas därförä, att di dämar vattnä 
upp i möiri JK. De där körksakar . . liggar 
jär bäi uss i gutt förvar. . u int alls till hindas 
pa någ väis för uss JK. Jfr tid-hinder. 

hindra v. hindrä, pr. hindrar, ipf. hindräd, sup. 
= inf., p. pf. hindrän, f. hindri [vara till hin-
ders; uppehålla, försinka]. Vör . . allihop jär 
riktut glad yva na [den  lilla flickan], fastn ha 
änd hindrar ätt mänskäs arbetä JK. Vör had 
armas skilt av me alltihop, um int rängnä had 
hindrä för uss JK. De jär a sån årkå, sum int 
någ vällaik hindrar JK. Iblant har de vart de 
u iblant de, sum ja har vart hindrän me JK. 
Ha jär hindri me årkår [göromål] MK. Skif-
täslagä matt hindrä döir arbetsdagar ti räiv 
stainar upp JK. Skall vör självä äut pa maja-
räiä me o mjölk . . de hindrar mang gangar 
mair än n halvar dag JK. Tänk va täid di 
hindrädä me ti kåir dän lang vägän fram u ti 
bakas JK(U). Ja, de jär förbaskat, de hindrar 
täid u kustar pänningar, de där skiftä JK. 

hingst s. Nyst m., bf. -n. En oskurn el. fastar 
häst, sum bitäckar, haitar nå fö täidn hingst u 
int fulä JK(U). Än äutmärktar, snällar, bra 
hingst, bad' ti bitäckä u ti drägä u kåir me 
JK. 

hinna s. hinnå f. (Vaxtaft) de jär int såsum någ 
väv, äutn de bär [bara] jär sum a tunn hinnå 
MK. När lydn gar av lambi . . da kan de ret 
var såsum a fäin hinnå, sum säir gäulaktu äut, 
de kalläs för ull-aku JK. De var mik nog me, 
att di skudd ta varå pa hinnår, när di slaktäd; 
sväinhinnår sitar mot tarmar MK. Jfr ister-, 
svin- och öron-hinna. — hinn-lykta s. hinn-
lyftå f., bf. -u flykta med torkade isterhinnor 
i st. f. glas]. Di tråskäd me val u löisäd me 
hinnlyftå MK. När de var gärt, gick än äut i 
stalln igän . . me äld i hinnlyftu, sum de 
brannt n talgdank äi JK. 

hinna v. hinnä, hinn', pr. -ar, ipf. hant, (2.p. 
hanst), hinnädä JK, hinnäd, sup. hunn', hinn', 
hint; pass. hinnäs, pres. hinnäs JK, hins, ipf. 
hants, sup. hints, p. pf. n. hint si JK. 1) [lyc-
kas komma fram (till en plats, person) dit 
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man ämnat sig; nå, uppnå; (äv. bildi.)). Ja far 
väl ste u klä pa mi, um ja skall hinn i körkå 
i dag JK. Så plöga n, till däss att n hinnar 
dann däikä JK. Så gynt ä rängnä, u da matt 
ja fötträ at haimä . . u hannt haim ti däss 
stöist rängnä kåm JK. Vör hant Bjärgändä JK. 
När ja hannt K:s bodi, da . . JK. Nå ha vör 
hinn släut pa gamlä arä JK. Ja har . . ännu 
int hinnt hältn av boki JK. När de hinnar pa 
ättarmiddagän, så gar bondn självar . . ti 
strand OL. Tjänrar di gar u gär sum di vill . . 
atminstn så fort de hinnar laudäskväldar JK. 
Ja, nå så har vör hinn dän täidn av arä, sum 
vör har vintar u kallt ti förväntä JK. 2) [till-
ryggalägga (en viss sträcka, viss tid), utföra (en 
viss del av ett arbete)]. Vör har dän fyst Maj 
nå i viku, u de jär omöiglit att de hinnar så 
langt me gröidn därtill, sum de var i fjor JK. 
Nå had vör hinn så langt, sått vör had fat allt 
kånn u all havrä ihop i stackar u köislingar 
JK. Dann dagän hannt vör int stort mair n a 
halv än {aln], för hälli blai så olycklit hard u 
tårr ti pick u kårp äi JK. Hinna n mair n 
brakä [bråka (lin)], så skäfta n me de samä, 
så mik sum än kan hinnä JK. Sumli dagar. . 
har ja hinnt u kårt fäir lass um dagän JK. Han 
hinnar int me ätt par kåirä så mik, sum vör 
hinnar u fa i årning um dagän JK. Ja har int 
. . hinn mair n ätt fattit ark pa hail viku JK. 
A par tunnland har ja hinnt u plög börrä [ba-
ra] JK. Di had int hinnt u hugg så mik vid, di 
skudd ha JK. När de da jär hinnt si väväs a 
än [eg. när det då är hunnet vävas en aln] . . 
JK. 3) [nå upp till ett visst mått av något 
(storlek, »tal, ålder)]. Kummsjonsvägar.  . . di 
skall var säks änar, män de hinnar di int sum-
listans JK. Än läitn slipas-stump u så n tild-
stump, de hinna n (talln) de [dvs, det räcker 
tallen till] MK. När vör hinnar n fämti säksti 
sjutti ar JK. 4) [mäkta, förmå]. Än dail hinnar 
int u fa så mik i hail dairäs ungdomstäid, att 
di mäktar u skaff si en [cykel] OL. U än har 
arbet för var dag, så mik än har hinnt u kunnt 
ällar årkä, så tyckar n än har int hinnt mikä 
JK. Täu styckän skudd sit pa Storhålmän u 
bait till [sätta på bete], så mik di hinnädä JK. 
5) [föra (ngt) till slut, fullborda]. Ja har slep 
u trälä ifran de ja däugd gär någä, män int har 
ja hinnt någänting läikväl äutn har ännu mik 
ogärt JK. Ja had väl hinn a säidå till i kväld, 
um int B. 0. had kunun u hindrä mi JK. Kåm 
än ti sagi [sågen], ner n hadd dyngn, så var 
äuträkningi, att n skudd hinn så u så mikä 
OL. 6) [ha tillräcklig tid till (ngt)]. Soli skall 
int skäin längar, än n kan hinn u sadlä n häst 
[på Pål-dagen] JK. Jårdi skall var laus u bra 
ti plögä, um än skall hinn a tunnland för dag- 

än JK. [Kom] sum bräukar kunn ga i aks mot 
haustn, män hinnar int u bläi moä JK. Skog-
än hinnar int vaks igän, så mik sum de . . 
huggäs JK. Um än hinnar, så plögäs ha [jor-
den] haustn föräut. Hinnäs int de, så plöga n 
na pa ladingän JK. De rannt mi i minnä, de 
sum ja släutäd pa i kvälls u ja da int hannt u 
tal um JK. Vör hannt int u fa haim mair n 
täu häckar JK. De (kånnä u havan) star i 
köislingar u har ännu int hinnt u blitt tårrt JK. 
Män snåiän hannt int u tåi raint bårt läikväl 
JK. Värst gär rängnä skad pa fodrä . . när de 
jär fulltårrt u n int har hinnt u fat ihop de JK. 
— Särsk. förb. Vör hannt läikväl lycklit fram 
ti K. JK. Hannst däu fram, förr n tågä hannt 
fram da? MK. När de hannt så langt fram pa 
ladingän . . JK. — När n had hinnt iginum 
Fadavår säin gangar, så . . JK. Ja har hinnt 
36 säidår nå, män har ännu int hinnt iginum 
B [i ordlistan] JK. — De gar halv dagän åt, 
förr n hinnar kring i all krokar bäi Kauprä u 
Hallsrä u Smiss [med mjölkskjutsen] JK. — 
När de gynt bläi lent [blidväder], så vanktäs 
de pass upp, att di kund hinn me (u sagä) stue-
kar, sum di haddä OL. För mäin räkning had 
ä nuck gat för si ti hinnt me u kumm i körkå, 
män. . JK. När di had hinnt me u ripprer så 
mik annä, så hannt di väl me u ripprer upp 
dän me JK. Um ja kund ha hinnt me äuttäu-
nar {utgärdsgårdama] iss viku ändä! JK. Ain 
tunnå sed . . till vart par, sum skudd hinnäs 
me ti sas u plögäs ner JK. De sum int hants 
me till däss, de fick gäräs sen ättar OL. — 
När vör da släutäd um kväldn, da had vör int 
hinnt ner mair n täu änar [alnar (vid brunns-
borrning)] JK. — De var just lagum, att vör 
hannt pa (tågä), förrn de bar i väg JK. — Pap-
pa hinnar int upp mi JK. — De har bär [bara] 
vart nätt u jämt ti kunn hinn äut, ti tåg' har 
skutt gat OL. Fastn de gar sakt' me sträik-
ningi pa de ond ställä, så hinns de alltut yvar 
de me OL. 

hippa v. hippä, ipf. -ädä, -äd :[haja till, bli has-
tigt rädd el. häpen]; 'spritta (även om hästar, 
när de äro ystra)'. Han hippädä hallar (av 
skrämsel el. harm) MK. — Da hajäd ja lissum 
till, el. hippäd till JK. 

hipp-galge s. hippgalgä m. [fjant, vindböjtel]. 
{Förmannen] de skudd var n jamnar kal ti sia, 
d.v.s. han skudd int var någän sån där hipp-
galgä, sum jog av dain stundi i oskick u dannu 
var för läiknåigdar OL. 

hir s. häir n. [fjäsk, planlöst spring hit o. dit]. 
[Till följ.]. 

hi ra v. häirä, häir', pr. -ar, 'vara hastig och inte 
veta vad man ränner efter'. Däu rännar u 
häirar u stäirar u vaist int va du rännar ättar. 
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De bläir int någ av na, äutn de jär börr [bara] 
ti ränn u häir u stäirä. De jär a häir JK. Häirä 
till = ta i med kraft, men strax slappna av 
JK. 

hirig a. häirur, äirur, f. -u, 'vankelmodig, ojämn 
i lynne och arbete'; en sum aldri star bäi någä, 
äutn såsum n vill dainä, så vill n dannä [det 
andra] MK. De var a gali päikå ti var häiru u 
ojamn i arbetä! Han jär da så galn u häirur, 
sått de kan ingän arbet i fylg me än JK. 

hisklig a. hisklir, n. -lit; ss. adv. även hiskli, 
best. o. pl. -/iä ["ryslig", "väldig" (i försvagad 
bet)]. 1) adj. Jå, ja upp me n hisklir fart u var 
i årning pa kvartä JK. I torstäs i dann viku 
blai de vintar u de me n hiskli fart JK. Än 
hisklir äur lett förskräckligt yrväder] JK. Ätt 
hisklit ovädar har vör i dag JK. Onsdagän me 
sitt hiskliä torn u rängn JK. 2) adv. Han sag 
hiskli argar äut JK. De var hisklit ti säi, va de 
sag rolit äut JK. 

hisna v. äisnä, ipf. häisniid MK, äisnäcl JK(U), 
'hissna'. De gick me än sånnar förskräckälsäns 
fart, sått ja äisnäd hailar JK(U). Da häisnäd 

MK. Vägar bläir håigar u håigar u smallrä 
smallrä . . så att n ret kan äisnä sumlistans 

ti käik ner i däiki JK. 
hiss interj. hiss loj, "jesses"). Hiss! ja gynnar 
allt pa trid arkä JK. 

hissa v. häis, his  ä, his', hissä, hiss'. Särsk. 
förb. Upp pa körkvölfti u ti hiss jauskronår 
ner, så langt di skuddä JK. Hisä upp (hissä 
upp) MK. His upp u his ner (OL)MK. 

hissen, pron. 1) självst. issn 	f. issu, n. issä, 
iss', pl. issrä fete., se hissen hjär]; 2) förenat: 
issn, iss', f. iss', n. iss', pl. (m., f., n.) iss' [den-
ne, den häll 1) [med syftning på ngt i rummet 
el. tanken omedelbart närvarande]. a) [förenat, . 
(adj.)] Ja ha int täid längar fö iss gangän JK. 
Dän 17:dä i iss mån'n JK. Issn läilä (se. sår-
kän) MK. Ja släutar upp me fisk laks ättar 
issn dag JK. Ättar issn dag, så ska ja fösöik u 
var mair fösiktu i dän vägän JK. Vör skudd 
a hatt uss n nöiar rist, för issn gamblä han jär 
ret åidn [dålig] OL. När di byggd byggningän 

häusi jär pa iss nöi plassn . . minns ja JK. 
Jär pa iss partn [här på den här gården] JK 
(U). I iss viku fi den här veckan] JK. I iss 
stäur balju JK. Iss nainu el. iss aindu = den 
sista. Ja har börr iss aindu igän JK. Säist dag-
än äi iss arstalä JK(U). Iss vackrä vädrä JK. 
Ja tänkt föräut, att ja atminstn skudd fa sänd 
av iss brevä i iss viku, män. . JK. All iss lang 
hälgdagskväldar JK. När de int fanns jär äutat 
i iss strandsoknar någän . . vändplog JK. Ja far 
nå släut' me iss ainfalduä radar för iss gangän 
igän OL. Nå pa iss säist tjugå ån i har de vart 
mik bättar OL. b) [självst. (subst.)]. Du skudd 

bind undar n annan gaigällapp u så. ta bart 
issn, för han jär så vatar OL. Ja tar häldar 
issn; vitt u ha issu? JK. Da tar ja haim issu 
(yksi) MK. Hokstn har vart värst galn fö mi 
i dann viku [förra veckan] u häitntills i issu 
JK. "Pau", sägd måffar, "pau" sägd issu (päi-
ku) MK. Issu jär systar me hans källingi MK. 
Issus mor, ha jär fran Buss MK. Nai, va issu 
va grann, va issu va grann! (såpbubblan) MK. 
De lag a nål pa vägän, u dän to ja upp; de 
jär issu MK. Issu jär a vackar bok de MK. 
Vör far ta u drick än gang till issä [det här 
"skrovmålet"] OL. Issä, de kan ingän jetä JK. 
Nå har ja tänkt ti släut för iss gangän igän u 
sänd in issä JK. Jär i sokni har läil Hoffmans-
mor svar för de (till var kokarmor) till issä 
[tills nu], u de har . . gat bra OL. Ja jär ret 
gladar, att vör har slupp till issä (från difte-
rien) OL. 2) [med syftning på ngt i det före-
gående omtalat]. a) [förenat (adj.)]. Ättar issn 
dag skudd n aldri kumder kvinnfålki, lains di 
skudd lag mat JK. Därför tyckt ja nå iss säist 
sundagän, att. . OL. Pa all träi ställar, sum ja 
nå har vart bäi pa iss färdi, så. . JK. Ja tväiv-
lar pa um de gar ti bind um än bandä . . ättar 
iss beskrivningi JK. b) [självst (subst.)] Issn 
[den här (plogen)] de var täu stöirar pa JK. 
Da skräiar issu till, sått ä håirs hall gangardn 
kring JK. Iss, de var nå de avdailningi av ar-
betskalar, sum hadd de så ställt OL. Av iss 
så säir vörr, att de var krånglut nuck ti fa tak 
äi någän OL. Han bräukar annas var mik 
nöifikän, män iss gick yvar hans förstand OL. 
4) [med syftning på ngn el. ngt som förutsättes 
vara allmänt bekant]. Ja gar aldri i körkå ällar 
ti nattvardn för iss prästn MK. Ättar iss nöi 
täidns sätt JK. I iss täidar [i dessa tider] JK 
(U). 5) [med relation till en följande bestäm-
ning, som anger vad pron. syftar på]. Issn, 
sum skudd förklar' i kväld, haitar B. JK. Dän 
byggningän var prässäis makän till issn, sum 
di nå bor äi JK. Ha had int någ ann tankä, än 
att issu sum nå lag där [på lasarettet], hit kåm 
haim me läivä JK. Iss, sum ja nå har talt um, 
de far änd ga an, män. . JK. Nå jä iss, sum 
kläppäs för i dag de trid [det tredje barnet], 
sum ha döt sänn JK. [År] 1872, sum di sättäd 
upp issn nöiä [den här nya (byggningen)], sum 
di nå bor äi JK. De var just iss säidu, sum ja 
nå jär så åidn äi OL. De jär ännu så mik så 
mik, sum skall gäräs pa iss läil kårt täidn, sum 
jär igän av summan JK. För mikä för iss täu 
tråskar, sum vör har jär JK. 

hissen hjär pron. issn 
issru, n. iss jä•rä 
issarä, issrä [den här] 
JK. Ta issn järä! JK. 

jä7ä, f. iss jä•ru HG, 
iss hä•rä, iss jär, pl. 

. Iss jär passa bäst fö di 
Issarä, di jär gamblä nå 
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MK (1877). När di täu fallt bårt, da slo issrä 
ihop MK (1877). Issru (baki) jär vackräst MK 
(1878). De jä så visst de, sum issrä (gasungar) 
ska stickäs: bakför kullu MK. Närkar var int 
belåtnä me någän av issrä (3 prästar), äutn di 
vidd begär dän fjärdä JK. De andrä di var 
haim a lagli stund föräut, ner issrä kåm lägg-
näs i gard OL. U så far ja u väidarä håirä, 
va L. tyckar um issrä (historjår), sum ja har 
skriv upp JK. Vör vidd ha någlä man ti jälp; 
. . issrä sum vör fick nå i torstäs, hadd vör 
int fat um . . JK. De gamblästä byggningar av 
issrä, sum nå ännu star. . JK. Ja skudd a hatt 
a par nöi bälghankäl; issrä gamblä di jär snart 
äutslitnä OL. 

historia s. histåurjå f., bf. -u, pl. -år [berättel-
se]. A historjå ällar pasjas kumma ja ihåg nå 
JK. U så sätt n da ihop a historjå u jaug så 
mik än kund hinnä JK. Män när di fick håir 
skollärans historju, da första di straks, va de 
kund var fö galä JK. Historju jär sanning, 
sägd prostn JK. Jär flest kummar beskrivningi 
um täunar, sum ja tänkar bläir a lang historjå 
av JK. De rannt mi i hågän mang historjår u 
sängnar, sum ännu livar i minnä JK. Jfr drak-
gods-, skiftes-, skrock-, tings- och troll-historia. 

hit adv. häit. Där ifran (Rone) sjussar di än 
häit 	Lau] OL. De va hans sunkunå, sum 
kåm häit fran Ammerika JK. Da sägd ja . . 
att han skudd kumm häit straks, för ja vidd 
tal mej än JK. Ta däu häit mäin de där flasku 
JK. Häit me slaivi sårk! JK(U). Häit säi lortn! 
{(tag) hit (så får jag) se lorten] JK. Häit säi 
snöir {tag hit snöret], sägd ja, så skall ja dräg 
upp tåskän JK. Da frågd ja, um jaulnumrä till 
G. A. fanns. Jå, de fanns. Häit säi na, så skall 
ja läs upp än bit JK. Häit u däit [hit o. dit; 
här o. där]. Dain'n flyttar häit u än ann'n 
flyttar däit OL. (Vastbandä) bindäs fast me 
björkvidår bäi n raft häit u däit JK. Så fanns 
de ännu någu äidgrän häit u däit i skogar 
JK(U). De var någän (arbetskal) häit u däit, 
sum föidäd a ko OL. Ja grundäd [funderade] 
häit u däit fystä u hadd misstankar till a par 
styckän JK. -bedd p.a. pl. häitbidd' [hitbju-
den]. Döitrar . . di var häitbidd till uss i går, 
män di kåm intä JK. -intill adv. häitntill, häitn 
till. Dräivår {snödrivorna] ha ligg pa häitntill 
JK. Vör har ännu a tunnland igän, sum har 
vart för vat {vått] häitntill, män i mårgå skall 
vör sa de JK. Häitn till kan ja gänn sägä, att 
ja för min dail har blitt orättväist bihandlän 
OL. -intills adv. häitntills. Rängnvädrä har 
ännu hald bäi häitntills JK. Vangnvägän har 
vart häitntills knåbblur u galn JK. Häitntills 
så har ja hatt mat u kledar tillräcklit JK. -åt 

adv. häitat fåt det här hållet]. Gröidn har myr 
[fuktighet] ti vaks nå, så att de sårgi jär släckt 
nå för någ var häitat JK. 

hiterst superl. häitast, bf. -ästä [närmast hitåt]. 
De jär dän partn, sum liggar nemäst häitast 
JK. Ta dän häitästä! JK. 

hitta v. hittä, hitt', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, hitt', 
sup. hitt 	pass. hittäs, p. pf. hittn 	n. hitt 
si. 1) [(av en tillfällighet) finna ngt; råka på, 
anträffa]. Fynd, sum di hittar i jårdi JK. P. 
han to halm de där sakar, sum än hittädä JK. 
Läit ättar så hittäd di träi styckän sjömännar 
ner bäi strandi ilandslagnä JK. Dän sum har 
hitt batn pa strandi, har snat n u hitt de andrä 
doningar langsat strandi u lägt dum i batn JK. 
Har Är hitt någ ättar mi da? JK. Ja, de jär int 
någ ann rad än sno kring [vända om] gäinäst, 
så fart (t)u väl igän de, um ingän har hitt de 
JK. Iss knäivän jär hittn MK. De jär hitt si 
[hittat] va ivist a grand MK. 2) [finna något 
som man sökt; få reda på]. Ja har lait iginum 
boki a par gangar, män har int. . kunnt hitt 
årdä JK. Bär [bara] ja had vart jär a grandå, 
så hitt ja träi styckän [petrifikater] MK. Hitt 
u någän nå i jåns? — Jå, ja hittäd en (stam) 
MK. Va mang (hylsår) hart äu hitt, Albert? 
MK. 3) [finna el. känna vägen]. Hittä (el. m. 
underförstått obj.); hitt' äi mörkrä MK. Ja 
hitta int vägän JK. — Särsk. förb. Ha hittäd 
ihop [hittade på, ljög ihop] allt galä MK. — 
Hitt pa: 1) [utfundera, komma på den tanken, 
att . .] Va ska ja hitt pa ti tal um? JK. De ha 
ja hitt pa självar JK. Ungmor har hitt pa . . 
att vör skall ha jaulgrän i ar JK. A. har hitt 
pa, att a skall i böin {till stan'n] i mårgä JK. 
Nå har ja hitt pa rad JK. Vör säir . . lains 
[hur] allt spittakäl kan hittäs pa av såväl haug 
sum lagä OL. 2) [råka (hända)] Iblant kund ä 
hitt pa u ga galä OL. Ner langgutändn flaug 
ner i vägän, da kund han iblant hitt pa u ränn 
äutat a säidå OL. — Hitt upp [utfundera, hitta 
på]. Han kund jaug u hitt upp MK. Da hittäd 
han upp sån lustuä namn, sått fålki gräind . . 
JK. Da skudd vör hitt upp någ gal ti skrivä 
JK. Di sitar u hittar upp nöit ättar handi tom 
kristidsförordningar] JK. Sumli bläir förargnä, 
att ä ska hittäs upp sån nöimoduhaitar JK. 
Dän ällar di sum hittäd upp pärkspelä OL. — 
hitte-flå s. pl. hittflaar [flarn som hittats]. De 
jär hittflaar, sum ja har hitt ner bäi strandi 
MK. -lön s. hittlaun. 

hiva v. hi.v' , pr. -ar, ipf. -äd, pass. ipf. hivdäs, 
p. pf. hivän JK(U). 1) [kasta]. Di sum had lust 
me pärkän, di had gäinäst tak i bålln u så till 
liv me dän OL. 2) [hissa någon på. armarna 
upp i luften upprepade gånger]. Så hurrdäs de 
för dän sum varmt, för de mästä, u hivdäs me 
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än [vid "våg"] JK(U). Sin [sedan] så blai ja 	Näs, från 1851 bosatt i Hejde, från 1857 i 
hunn förä u hivän me JK(U). Drängar hiväd 	Burs. Han utgav de periodiska skrifterna Löf- 
me bräudgummän JK(U). Nå i sainarä ån i har 	bladet och Kornet (från 1868) m.fl. småskrif- 
di mik ro si me ti hiv mäddum, d. v. s. kvinn- 	ter av religiöst innehåll. De hade ett eget ka- 
fålki . . När di hadd fat autndagän, så hadd 	pell, byggt 1860 i Burs. Hjorterianerna voro 
drängar kumm yvar ains, att nå ska vör ste u 	strängt bibeltrogna och motståndare till all 
hiv me dän ällar dän [vid slåttergille] OL. 	världslig flärd]. En sån där Jortrian . . De jär 
Särsk. förb. Bäst ä var, så to än träi fäir 	int så fullt av de Jortrianar nå för täidn, sum 
styckän drängar tak äi am n [en flicka] tvärs um 	gar u hängar hud' ner um sundagar, u sum 
baini u hiväd upp nä läik i vädrä, så ha hadd 	de int jär värt ti fa a ård av da, u ti(11) ga till 
säin baini jamt me dairäs hudä, allt undar de 	dum u främ a ärndä, de jär int launt pa sun- 
att ha skräiäd u ropäd OL. Nå hivar dän 	dag JK. Jfr söndags-helig. 
stangi upp, sum jär ner pa jårdi u har gitt sku- hjul s. jaul n., bf. -ä, jaul', gen. -äs, pl. = 
par upp JK. — Skut ihop all skäv u bråt, sum 	sg., bf. -i [hjul på vagn, spinnrock m.m.] Ti 
lag pa gålvä, u så fa hiv äut ä pa jårdi [vid 
bastun] OL. 

hixta v. häikstä, häigstä, häigst', pr. -ar, 'ha 
svår, tung andedräkt'; [dra efter andan]. Han 
gar u häigstar u hogstar u har ont i braustä u 
tungt för andäs JK. Häikstä u päustä u suckä 
MK. Än stäur tjåckar bäuku gubbä, sum sitar 
där u häikstar, u de bläir aldri någ av va n 
sär MK. Ja var väl varmar, u vattnä var väl 
kallt, så ja gitt sta där läng nuck u blas u 
häigst ättar andn tom kallbad] OL. Häikstä 
(ättar andn), kippa MK. 

hixtig a. häikstur, f. -u JK, n. -ut {retande el. 
retad till hosta ss. då man står i tröskdamm 
o.d.] De bläir häikstut MK. I stöv bläir n 
{man] häikstur JK. 

hjal s. jag n., 'stoj, samtal el. stort prat av 
många el. mycket folk, larm och stoj av barn 
och ungdom' (JK). Vaim jär ä, sum haldar a 
sånt jal jär äut' pa vägän? JK. De var a faslit 
jal u tummult MK. Nå håirar ja jal ällar fålk, 
sum pratar u ropar pa gardn, u nå förstar ja, 
va ä jär ti gäräs. Jå, de jär snåilcastningskalar 
JK. Da (på rävskall) fick ingän lug till prat 
haugt ällar hald någ jal, äutn var u en skudd 
var tystar, till däss att skalln var i årning JK. 
Ha skräiäd u ropäd . . u de andrä hurräd u 
gräinäd, så de var a jal, så de håirdäs langt 
kring OL. 

hjala v. jalä, jag', pr. -ar [stimma, sorla, hojta]. 
När da skalin [rävskall] jär i årning . da gyn- 
nar någ var ståi u rop u jalä, så att de bläir 
ätt allarm, sum jär förskräcklit ti håirä JK. Di 
jalar u tummultar MK. Di jär galnä ti jal u 
singä JK. Di kan äntliän jalä, där di gar fram 
langsat vägar JK. 

hjon s. se fattig-hjon. 
hjort s. jåurt m. [blott i uttr. som:] Han (el. ha) 
faräd i väg sum än jort [rusade iväg] JK(U). 
-hornslolja s. jeturtheiurnsåljå [medikament]. 

hjorterian s. jo•rtria•n JK m., pl. jåurtria•nar 
[religiös sekt, av anhängare och efterföljare till 
predikanten Jöns Hjorter (1820-1874), f. i 

sätt däit a jaul i ställä st. f. släpsko, på plog] 
JK. Brakal . . [u] prostn Klintbär, . . di fun-
deräd bäggi täu me de där jaulä, sum di skudd 
fa ti ga äutn att ä stännädä [evighetsmaskin] 
JK. Jaulä, dailar jär: spaiknar, jaulringän u 
aksln me vaivi [på spinnrock] JK. Ränn jaul 
[hjula (idrottslek)] JK. Di kund ta dain jaul 
[ena hjulet] av vangn'n, u så matt trullä bjär 
vangn u lass i jauläs ställä JK. Knåbblar [jord-
klimparna] gir si för jauli JK. Jauli skärar 
iginum gröinjårdi JK. Jfr axel-, bak-, kugg-, 
kärr-, rem-, rock-, sporr-, steg-, stjärn-, stor-, 
tagg-, trä-, trösk-, vagns-, valsare-, vatten- och 
visar-hjul. -benad a. jaulbainar, f. -bain' OL, 
pl. -bainä; -bain' OL. Han. . jär oskaplit jaul-
bainar. Vick a läiti jaulbain källing dän Kalsn 
har, . . sumbli fålk di jär så jaulbain, u atar-
igän sumbli di jär så kobaintä OL. Taksar, di 
jär så jaulbainä OL. -bent a. jaulbaintar, 
-baint OL., pl. -baintä. De kvinnfålk' ha var 
da äntligän jaulbaint ällar jaulbain OL. Jaul-
baintä bain JK. -felare s. jaulfigrä n., pl. tig-
rar, bf. 	'hjul-löt'. Jaulfilrar ällar vangns- 
filrar: äutäst ringän pa a vangnsjaul, egänt-
ligän träiringän OL. Ätt jaulfilrä, mang jaul-
filrar. Sånt krampt björk', de jär bra till jaul-
filrar OL. -hus s. jaulhäus n., pa n häckbuttn 
[upphöjda partier av häckbottnen, varunder 
vagnshjulen gå]. -krämpa s. f. pl. jaulkrämpår 
[de krokiga stycken varav kvarnhjulets om-
krets är hopsatt]. -kränka s. jaulkräykå f., bf. 
-u JK [bänk att lägga vagnshjulet i, när man 
gör det färdigt]. Navu . . blai . . fastsätt i jaul-
kränku JK. -lätta s. jaul-letå f. [anordning att 
lyfta vagnen vid avtagande av hjul, se ill.] 
-nava s. jaulna•vå f., pl. -år [hjulnav; gjordes 
av björk]. En gang jaulnavår jä fäir styckän 
JK. -navare s. jaulna• varä, sum di burar hul 
i vangnsnavår, sum di sen stämman ör u så 
dräivar spaikamä äi OL. -ring s. jaulrigg m., 
bf. -riyän [lötring på vagns- el. spinnrockshjul 
etc.] Filri [lötarna] u janringän ihop kalläs 
för jaulring MK. Filrar de kalläs de bitar för, 
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sum äutgär jaulringän OL. Jaulringar sitar fast 
fran aksln me säkstn armar [på vattenhjul] 
JK(U). -skena s. f. pl. jaulskinår JK [korta 
skenor, fastspikade kring vagnshjulet; använ-
des innan man fick "helringar"]. De jär lag 
pa, att jaulskinår el. jaulringar skall ha än vis-
sar brädd JK. -snurra s. jaulsnurrå f. [(lek) 
ett hjul samt en stege på en stolpe i jorden, 
som drevs runt av en, medan andra åkte]. När 
di skudd gär jaulsnurrå, da slo di n stålpä i 
jårdi u så lägd i a jaul där pa u så n langstigä 
ällar fjäl där pa MK. -spår s. n. bf. jaulspwrä, 
pl. bf. -i. Allt gar i gamblä jaulspuri [efter 
gammal vana] JK. -tång s. jaultayg (smid.), el. 
hailringstang, tang sum nyttäs, när n smäidar 
hailringar till vangnsjaul. 

hjälle s. fälld m. 1) (lausjällä) = löst loft i la-
dan av stänger el. sämre bräder och "tvaitar" 
JK. 2) (kytjällä) = träställning att lägga kött 
på JK. Jfr kött- och lös-hjälle. 

hjälp s. jälp, gen. -s, f., bf. -i. 1) [handling(en) 
att hjälpa]. Män så gynt vör da bläi stor' u ti 
jälps ätta handi, så att i (far u mor) slapp u 
hald vaskän dräng älla päikå JK. För de mäst 
när n jä täu styckän ti jälps i skogän, så fälla 
n bär' [bara] läit undar, när n skall ha kull 
träii JK. A. jär stor u stark u duktu nå u jär 
me all dagar i arbetä u jär ret väl till jälps JK. 
Di var mair i bihov da än nå av böindarnäs 
jälp OL. När di da fick mat u chick' för dag-
än, da var de börr [bara] ti säg tack för jälpi 
JK. 2) [manskap, personer, som hjälpa till i 
arbetet]. Bäst jälpi kård n pa gatå, u ainsum-
män kund n int hinn mej u arbetä JK. Vör jär 
i allmänhait för läit fålk ällar för läiti jälp 
JK. Um än änd jär jälp, så jär n täu ti töinä, 
män jär n int de, så töinar börr en JK. Ja jär 
för läiti jälp, män ti skaff si mair jälp kustar 
int så läitä JK. Kvinnfålki har vart för läiti 
jälp jär haim um dagän JK. Jfr arbets-, kim-
ning-, kvinnfolks-, och slåning-hjälp. -lös a. 
jälplausar, -laus. Han lag jälplausar där u 
kund int etc. (OL)MK. -reda s. jälpraidå. 
Ja tänkt till håir fyst, um L. kan ha någän 
nytt' ällar jälpraidå av issä OL. 

hjälpa v. jälpä, jälp', pr. -ar, ipf. halp (ä.) JK, 
jåulp (ä.), jälpädä, jälpäd, jälpt', sup. hulp' 
(ä.), julpä (ä.), jälpä, jälp', jälpt, pass. jälpäs, 
pr. jälpäs, p. pf. (upp)jälptar, n. hulpä (ä.), 
jälpt, imperat. jälp. 1) [(i nöd o. betryck) bi-
springa, undsätta ngn]. Män sum sägt jär, had 
ä vart snåi, så Gud jälp uss da! JK. Jälp di 
självar, så jälpar di Gud, jär u• a ordspråk JK. 
Dän sum int vill jälp si självar, dän kan int 
hail värdn jälpä OL. Jälp mi, var ick kålhudar 
så saig, att. . JK. 2) (refl.) [klara sig, reda sig]. 
Jälp si fram MK. Di löisäd Pyste] me pärkar 

[pärtor] . . u de jälpäd fålki si fram me JK. 3) 
[underlätta för ngn att utföra ett arbete; del-
taga i ngns arbete]. I mandäskvälls kåm K.J., 
att ja skudd pråmt jälp än ste me a lass betår 
ti Stangä JK. Ja matt tibakas u jälp än upp pa 
vägän JK. Di slaktäd änd n storar galt, u di 
var änd dåli jälp, så att ja jälpt dum änd läiv 
av än JK. De 'laigd han (Åkerman) da fålk 
mässi ti jälp si dräiv in pa a ställä [driva in 
svinen] JK. I mårräs matt kvinnfålki jälp mi 
kledi pa mi JK. I mandäs u täistäs . . jälpäd 
ja Kauprä Jannä bäi sagi JK. När. . böindnar 
förr. . jälpt varandrä sia i ängi . . JK. Nå har 
ja vart äut u jälp far söislä JK. Vör har . . 
fat arbetskalar . . ti jälpt uss me braut stumb-
lar JK. Ja skall kansk jälp di bårt, um du int 
vitt ga självar MK. 4) (Deponentiellt). Nå far 
vör riktut ha bråttum; fort ste u jälpäs u fa 
sängar äut pa gålvä OL. När da ungdomar 
kåm haim med de (blåmmår), så fick di jälpäs 
me ti plasser vart u ätt pa sitt ställä OL. 5) 
[(med saksubj.) vara till gagn el. nytta; hava 
verkan]. De jälpäd intä MK. De jolp intä MK 
(1877). Da halp de, sägd de gamblä JK. De 
had int julpä MK. Förr skudd di sta u känn 
[kärna smör] i mang täimar, u iblant jälpäd 
de änd intä JK. Ner vör da kåm däit till uss, 
da jälpt de intä, da skudd de kaffi till OL. De 
kansk är fålkis stark ällar blind tro, sum hjäl-
par (mot sjukdomar) OL. Di söikt all möigliä 
rad u bot, män de jälpäd aldri . . män så had 
i fat de radä, att i skudd dräg na iginum jårdi, 

de had jälpä JK. Ja, nä de da int jälpädä, 
så gick a ste u beklagd si fö na igän, att de 
jälpäd intä JK. Jär rängnä bårtå, så jälpar int 
göidningi JK. Ja gnäidar u tummar jamt u 
samt, män de har ännu int hulp (sär de gam-
blä) någänting JK. 6) [upphjälpa, förbättra; 
avhjälpa]. Klucku hall ätt ska vör äut igän u 
jälp bäivägän (medelst snökastning) JK. Jälp 
bäivägar upp [skotta bort snön från . .] JK. 
[Att få plogen att gå djupt]; någ så kan de 
jälpäs me knäpp' frammä me halsukä ällar 
bringtampar JK. Kånnä star i bölg [slida] u 
jälpäs int me rängn JK. Män blai de en gang 
rängn u varmt, så kund de snart var jälpt pa 
någlä dagar JK. — Särsk. förb. Ja skall väl 
jälp bårt släik ovanår, ja MK. — Ifall vägän 
var till Pillsnöad], så fick vör jälp än (prästen) 
fram JK. — Vör skall jälp igän pa n träi stäl-
lar i iss viku, sum jälpt uss JK. — Kum u jälp 
uss gubbar in, för di jär drucknä MK. — Så 
har vör jälp till i smidu me me släggä u gängä 

. . JK. Vör har jälpt till, så gutt vör har 
kunnt, u läikväl så har de int jälpä JK. De 
jälpäd till [bidrog till] . . att rematismän blai 
så galn för mi JK. — Tväilingear Packorna 
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med tvillingar] . . daim far n jälp undar läit 
äksträ me mjölkdryck u bröi JK. — U så fick 
ja skriv så läit i sumräs, så att ja fa lag så, att 
ja kan fa jälp upp de i vintar JK. Ti middagän 
så blai ä badä brännväin u mat, u de jälpäd 
upp humöirä OL. De snåikånni, sum kåm i dag, 
jälpäd ret upp slidvägän JK. Slidvägän . . blai 
uppjälptar igän JK. — Jälpäs at ", -, ej: 

MK. J. u ja had kumm yvarains, att vör 
skudd jälpäs at hugg kull (aikar) JK. De andrä 
bäggi täu pa var arm jälpäs at ti väckä u föir 
stangi fram [vid isnot] JK. De kan u var träi, 
sum jälpäs at me ti vässä [liar] OL. Farsgub-
bän u dän älst sun'n jälptäs at ti stöir plogän 
JK(U). — hjälp-arm s. jälparm m., bf. -än, pl. 
-ar tstödsträvor i storhjulet på en vandrings-
trösk, se ill. vid tröskhjul]. A bit äut fran aks-
län där var äilägt täu sånn träi i var sånn 
fjäddail millum bjärarmar; de kalldäs för 
jälparmar OL. -es s. jälpes [hjälptöm på yt-
tersidan för en häst som skall tämjas] JK(U). 
-lass s. jälplass OL. Andrä . . di hadd någ av-
tal me någ andrä böindar.  . . att di skudd jälp 
dum kåir någu forå (de hait att di var ste u 
kåird jälplass) OL. -präst s. jälppräst m., bf. 
-n, pl. -ar [prästerligt biträde]. Bruttbondn de 
var n jälppräst, sum gubbän prostn haddä JK. 
-rem s. jälprem f. [på bring-gjord, se d.o.], 
de var a läiti small rem, sum skudd förlängä 
gjårdi, att int hästn skudd läid någ tvång MK. 
-sam a. jälpsammar OL, best. -sammä. De var 
n mik jälpsammar . . kal OL. Min gamblä 
jälpsammä L.N. OL. 

hjälplig a. n. jälplit. Han kund skriv läit pa 
jälplit sätt OL. Kast iginum snåidräivår läitä, 
sått fålk jälplit kan kumm fram pa vägän JK. 

hjälpning s. f. bf. jälpniygi [hjälp]. Mors jälp-
ningi, de MK. 

hjälte s. 	m., pl. -ar. Ja jär ingän jält i 
dryckjåm JK. Da var vörr stor pa uss, ska ja 
sägä, att vörr kund vinn pa de stor gamblä 
jältar "våg"] JK(U). 

hjär adv. jär, jä. 1. [ss. demonstrativt adv.]. 1) 
[med syftning på ett ställe som är el. tänkes 
omedelbart närvarande]. Jär att iss strandsok-
nar JK(U). Jä i Lau JK. Jär haim' = här 
hemma. Så fick A. (källingi mäin) begå si jär 
haim ainsummi JK. Jär haim = hit hem. När 
n da kåm jär haim u fick ann byksår pa si, 
så straik än pa När JK. Prästn kård um uss 
jä pa lairu JK. Jär jär n odrägli sump jär pa 
vägar nå JK. Va jär de, sum du hart jär i 
kårgän? OL. Fammor jär, sum död jär (smil 
är död], har talt um . . JK. 2) [förstärkande 
ett föreg. så]. Nä ja da sär så jär till dum: 
. . JK. Ja tår kumm ti gynn [börja] så jär: . . 
JK. Ja sag i täidningi än bit jär um dagän; de 

sto så jär: . . JK. Han sär blant ann så jär pa 
a ställä . . JK. II. [ss. relativt adv.] Vör far 
var belåtnä me o plass jär u var' jä vör jär 
JK. ffi, [ss. indefinit adv.] Ont i armar u 
kruppän blant jär u blant där JK. Dain 
bitn liggar saän [sådd] jär u dann'n där 
JK. Dain källingi ränd u hadd bråttum jär 
u dannu där OL. (Han) fick lan a räum 
jär u där i stäuår um hälgdagskväldar JK. 
Än stor dail sat jär u där pa säin bän-
kar OL. IV. [med prep. el. adv. i mer 
el. mindre lös sammansättning]. -av jä•ra•v. 
Järav kan n säi, att ä smittar JK. (-)bi 
jär bäi. 1) [här intill]. Ta u lägg de jär bäi, att 
de int kummar pa säidå OL. 2) [i uttr.] Jär 
bäi lag, [härvidlag]. Vör befallar int alls jär 
bäi lag, äutn L. far gär prässäis sum än vill 
JK. 3) Jär bäi = här förbi MK. (-)före jär 
fO'rä. De jär int så gutt um strämming jär förä 
JK. (-)förut jär föräut. De gränsar, sum har 
blitt uppräknädä jär föräut OL. (-)ifrån jär i 
fra.n, lä ifra.n. När mussäikän var släut, 
så tyckt Gangvidn: "De jär mästn så, att 
vör int vill jär ifran" JK. Ha fick släit 
ont mik förrn hå slapp jä ifran JK. (-)med 
lerr me, jä•rme. Ja järme fa ja släut me 
historju um G. JK. (-)näst jär nest, jä 
nest, jänest. Mair um bryllaupä jär flest! 
JK. Ja fa grund upp någ ti skriv um jä-
flest JK. De jär int värt du kummar u gärt så 
jär flest [nästa gång] OL. (-)om järum uttr.] 
järum a•rä, [härom året], järum dagän, etc. 
De var järum arä, sum vör sad vaitä äi någ 
jård, sum int had vart göidi JK. Ja var pa 
bastäuå järum dagän JK. De blai någlä stänk 
järumkväldn JK. Nå så ha någ var. . lägt upp 
me strandi för i ar, fö di blai nåigd pa de da 
järum nati JK. Järum summan [sommarn] 
MK. Ja var i körkå järum sundagän JK. Jär-
um sundäskväldn JK. Ja var pa Jaugan 
järumsäistnäs . . JK. Ja läst äi a täidning 
järumsäistnäs, att . . JK. (-)omkring adv. jär 
umkring. De räikäst päiku, sum fanns i hail 
traktn jär umkring OL. (-)på jär pa'. Ta u 
lägg de jär pa OL. Ofin jär till. Klucku har 
slat säks; jär till [hittills] har ja vart i silar hail 
dagän JK. (-)under jär undar. Ja far låim 
[lämna] a läit bit jär undar [i brevet] OL. 
(-)uppe jär upp'. Kan de årdi jär upp pa någ 
väis var ti någ nyttä . . OL. (-)ute jär äut'. 
Någ snåi u slidväg har vör int hatt jär äut 
ännu i vintar JK. (-)utåt jär äutat JK. Nå 
fanns de jär äutat . . än sårts vändplog JK. 
-över jär yvar. De rängnmolnä kummar ti ga 
yvar jär, u kummar de jär yvar, da far vör 
rängn JK. De (åskvädret) var värst jär yvar 
just i skäumningi JK. 
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hoka 

hjärna s. jännä m., bf. jänn'n. Go jännä; de 
finns täu styckän, täu goä u täu illä MK. De 
jär, så de kan rist inn i jänn'n, ner di kåirar 
pa böigatår Istadsgatomal OL. Ha gynt gräm 
si, att de värkäd i jänn'n u hudä JK. Norrkö-
ping (snäus) svagar jänn'n för mikä MK. Russ 
u naut u lamb har jännä u• JK. När kattu 
liggar pa jänn'n ällar ha liggar u kräupar ihop, 
så mik ha kan, bläir de ovädar JK. Jfr höns-
och vild-hjärna. -potta s. f. bf. jännpåttu 
[hjärnskålen]. De jä så visst de, sum issrä 
(gasungar) ska stickäs: bakför kullu älla jänn-
påttu MK. 

hjärta s. järtä, jcertä n., bf. järtä, :lärt', pl. järtar, 
bf. -i. 1) [hjärta på människor o. djur]; pa 
russ, pa stäut, pa sväin. Had de tat mair så 
yvar braustä, så kund de let ha gat at järtä 
OL. Ja känd de gynt ränn kring järt pa mi 
MK. Ja fick mästn såsum a styng i järtä, ner 
. . OL. 2) [(bildl.) sinne, själ, sinnelag etc.] De 
sum järt jär fullt av . . JK. Ja ynskar av allt 
järtä, att . . JK. A tal, sum ret gick uss ti järtä 
JK. Talar äut va n har pa järtä JK(U). Så 
skall ja försöik u fortsätt me glatt järtä JK. 
Me glad' järtä [med glatt hjärta]. De blai 
mottagä me glad järtä JK. 3) järtans, järtnäs 
[hjärtans, hjärtandes]. Ja . . arbetäd me betår 
av järtans grund JK. Ha, ha, ha, gräind ja av 
järtans grund JK. Drängar u päikår dansäd . . 
av järtans lust OL. N.H., sum ja håird gi säin 
innastä, ällar järtans tankar luft OL. Ker järt-
näs! JK. Di bad ker järtnäs, att di skudd fa 
dans längar JK. Gänn' järtnäs [hjärtans gärna] 
MK. — hjärt-blad s. n. bf. järtbla•dä. Sedkån-
nä skall ha så mik makt, att ä kan föid de trid 
järtbladä. -klaff s. pl. järtklaffar ["klaffar" 
utanpå hjärtat, som skäras av och kastas bort 
vid slakt]; (pa lamb u sväin). Järtä me järt-
klaffar ällar päukåiru (de sam pa russ u naut) 
JK. -klappning s. järtklappniyg. Ha sägd att 
a var trått u matt u had järtklappning OL. 
-lag s. n. bf. järtlagä. De var allt ättar sum 
järtlagä var OL. -lös a. pl. järtlaus'. Da fanns 
de . . int häldar någ sån järtlaus ällar oför-
skämd skogsplundrarä så sum nå för täidn 
OL. -rum s. järträum. Ja tror nuck, um vör 
stauar uss ihop, så gutt vör kan allihop, u har 
järträum, sum än bräukar sägä, så gar de väl 
för si JK. -rädd a. järträddar [hjärtängslig]. 
-skrämd a. järtskrä•mdar, 'högligen upp-
skrämd'. -slag s. järtsla.g [(sjukd.) hjärtför-
lamning]. -värmare s. järtvärmarä JK [sup]. 
Fa si n järtvärrnarä el. styrkta' ti fiskän JK. 

hjärtansfröjd s. järtans fröjd (Melissa officina-
lis). Fäimor hörde i sin ungdom sången om 
Hjärtans fröjd av Halsrä gamblä mor Bräit 
Stäinä, Stäin Kajsäs mor. '[Fäi-mor (JKns mor) 

var f. 1833 o. Halsrä Bräit-Stäinä 1780. Sång-
en var tydl. Uti vår hage]. 

hjärter s. järtar kortlek]. Trumf i järtar! JK. 
-pamp s. m. bf. järtarpampän [hjärter knekt]. 

hjärtlig a. n. järtlit. A järtlit tack! JK. Ja fick 
än riktut gladar u ti le järtlit JK. Ha had järt-
lit ont av än [tyckte synd om honom] JK. 

hjässa s. jässä m., bf. jässn. Iblant värkt ä . . 
upp i jässn u tinningar JK. Så gynns de yvar 
jässn, u så sträikäs de me am n hand pa var 
säidå av hudä OL. — hjäss-lock s. jässluck 
m., bf. -än, 'håret överst på kullen'. Ja ska ta 
jässluckän upp pa di ja MK. -lugg s. m. bf. 
jässluggän JK. Höigst upp bäi hårskerä [hår-
fästet] har vör jässn u jässluggän u hudhårä 
JK. 

ho interj., se hu interj. 
ho s., se haggvann o. hoe s. 
hobb s. håbb m., pl. -ar, 'hop, knöl el. en liten 
holme lika som, el. en stor tuva på ett stort 
slätt fält' JK. Stor håbb, läitn håbb MK. Håb-
bar i möiri: jordklonsar s. bli lösryckta o. flyta 
omkring o. sedan bli stående, när vattnet tor-
kar, även om en skogsdunge s. höjer sig över 
det s. är runt omkring o.s. t.ex synes fr. sjön 
MK. Där äut i starrmöiri i blaikvätar jär någ 
håbbar (el. hålmar) me håi pa; där liggar n 
håbb håi (håihåbb); där jär ret n lagli håbb 
släkå (släkhåbb) JK. De jär fullt me håbbar: 
jasså, de jär grastain MK. Närkän (=Närs 
kyrka) star äutför de träi håbbar (om tre träd 
som höjde sig jämte varandra) MK. Jfr hö- o. 
släke-hobb. 

hobba v. håbb'. [I förb.] håbb ihop el. håbb 
upp u hop upp [lägga i hop(ar)]. Håbb ihop 
snåi u sump u va n skutar [skottar] ihop MK. 

hobbig a. n. håbbut [knöligt]. Iss' de blai så 
håbbut hopknöit si [hopknutet] MK. 

hoe s. håuä m., bf. -än 	'golv som vattnet 
rinner på' [i vattensåg]. Iblant ner de da . . 
fraust äis pa vattnjaul', så de gynt slep pa 
buttnän där ner i hoän; hoän de var såsum a 
gålv av bredar sum lag pa buttnän undar 
vattnjaulä pa änd nerför trumbu OL. Häusä 
jär träi änar langt . . u bräddn me trumbu u 
jaulä u hoän umkring täu änar JK. '[Se 

hoj interj. hål! 'tillrop till stäutar och signalrop 
till varandra på sjön'. Rop håj så mik du 
kanst MK. Da var ä ståi u hi u håj [vid båt-
uppdragning] JK. 

hoja v. hår pa stäutar [hojta, mana på oxarna] 
JK(U). 

hoka v. haukä, håuk 	ipf. håukäd, sup. 
håuk(ä). 1) 'ge en vink el. ögonkast åt någon 
likasom en varning att icke göra eller säga det 
eller det; vinka åt någon' JK; 'ropa ho' [?] 
MK. Ta u så hok at n, att n kununar snart 
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JK. "Att däu skudd gär så älla säg så, de var 
int bra". — "Ja, de tyckt ja u självar, när ä 
väl var gärt, sått du kund ha hok at mi, vät 
jä, aldri så läitä" JK. Bakgavin pa kärru sto 
ypän u hängäd äut pa säidu. Da hokäd ja at 
n, att n skudd luck till [stänga] JK. 2) 'vänta, 
söla' MK; 'stanna eller sakta sitt lopp, när 
man går eller reser; hålla, stanna litet i arbetet 
eller när man går eller talar' (ordet är gam-
malt och sällsynt) JK. Hok a stund (göra ett 
kort uppehåll, t. ex. en s. kör o. gör ett kort 
uppehåll) MK. Ska vör hok, när vör kåira till-
bakas da? MK. Va tost du vägän? Ja har gat 
älla kärt för di hail vägän, u ja har änd hok(ä) 
pa mang ställar, män ja har int fat set någ 
a(v) di JK. Hok läitä (= vänta litet); ja trod 
att Är en gang skudd hokä, sått ja skudd hämt 
Är, män de var lyngn de; hok a läiti grandå! 
JK. "Hok u stänn läitä, ja far tal me farbrår 
läitä", sägd n JK. Jfr håka v. 

hol a. Mular, f. håul, n. -t, pl.holä, hor , 'ihålig'. 
Talin jär holar; de gräni jär hol (= rutten och 
ihålig) JK. De jär sum n holar gränskog; de 
säir vackat äut, män sättar n yksi äi de, da 
jär de a skårpå äutn känn [kärna] äi MK. Av 
än holar gråvar gränstuck bräukäd n gär lit-
kamar JK. Um än blasar äi a nyckälpäipå äl-
lar n holar nykäl, så bläir n hardnomar JK. 
Torspjäsku . . da had ha set äut såsum a van-
lit kvinnfålk frammä, män bak had ha vart 
hol JK. Gamblä askar, sum har vart klappnä, 
bräukar var så holä el. rutnä inäi JK. Ha 
[skogsduvan] värpar i hol' träi JK. Stäur' hol' 
gamblä alkar JK. De skudd ligg mair holt 
[d.v.s. vara luft emellan] MK. Jfr i- och ut-
hol. -skorpad (-skorpen) a. holskårpän, f. hol-
skårpä, holskårp, -i, n. håulskårpä, -skårp', 
pl. holskårp', håulskårpnä forn bröd: då skor-
pan skiljer sig från själva brödet, så att en 
hålighet bildas; skorplupen]. Bulln han jär 
holskårpän JK. Iss limpu ha jär holskårp (-i), 
u sumbli sär nuck holskårpä JK. L.: "De 
bröiä, de känns, sum de var holskårpä". 

S.: "Holskårpä? u di andrä, di var så tetä 
[täta]" MK. Bröiä jär holskårp undar MK. 
Bröii di blai så holskårpnä MK. Ja kan int 
bigräip, att di ska bläi så holskårp jamt till 
bröi, ner vörr bakar, förr da kund di bläi så 
tet u bra OL. -ögad a. håulaugar, holaug' JK, 
f. håulaug', holaug(i) JK, n. holaug' JK; pl. 
Mulaug' [hålögd]. Holaugar häst, holaug mär 
JK. Ed russi jär skämdä; de säir ja pa augu, 
för di säir så holaug äut JK. De män i ha jär 
gammäl u holaug(i) JK. Han jär gammäl u 
holaug(ar) nå JK. De var da oskaplit va de 
kvinnfålk' sag holaug äut, ällar de päiku, va 
ha har kumm ti set magar u holaug äut OL. 

Di jär holaug' allihop JK. 
holk s. hålk m. 1) [degholk e.d.] De förslar 
varkän i hålk ällar i fålk (om sprungen säd) 
MK. 2) = brunnshålk, 'träkransen kring en 
brunn'. De finns ingän hålk kring brunn'n JK. 
Nå har vör lägt yvar n provisorisk hålk så 
längä u täckt ä årdäntlit me stark bredar JK. 
3) 'en fram- eller bakgavel på en fjälvagn'; 
även "framfjäl" u "bakfjäl" JK. Lägg däu 
däit dän hålkän där bak, så slippar ja u ga ti 
bakas JK. Jfr brunns-, deg- och söds-holk. 
-bulle s. hålkbullä m., pl. -ar, 'skrapbulle'. 

holm s. hålm m., bf. hålmän -, pl. -ar, ,[hol-
me (i havet), spec. om  holmarna utanför Laus-
viken]. De var någän sum skjaut äut' pa hål-
män MK. De jär hålmän sum lejar (= tar 
bort vinden) MK). Så ner n da äntliän kum-
mar i land på hålmän, så jär de. . ti dräg batn 
me snarstainar u snarår u all doningar äi yvar 
hålmän OL. Landfastar hålm Iholme som 
hänger ihop med fastland, t. ex. Närkholm] 
JK(U). De var så förbaskat blasut u haugar 
dyning där äut för Närkhålm. Män. . vör rod 
längar in pa levädar för hålmän JK. De jär 
lägt si me äis jär imillum land u hålmar JK. 
-mellan adv. hålmmillum, 'mellan holmarna'. 
Di har kumm för . . langt ifran Storhålmän, 
sum de har vart dairäs tankä, att di skudd 
kumm pa le förä u kumm in i hålm-millum 
JK. Så bräukt di kast' [kasta snaror] i hålm-
millum, de var äut millum Storhålmän u sma 
hålmar OL. De jär yp [öppet] (för äis) i hålm-
millum OL. 

holme s. hållmä m., bf. -än, pl. -ar JK(U) [hol-
me i myr]. Så kård n ihop de [:höet] äut i 
möiri pa än haugar hållmä, sum int vattnä 
gick yvar JK(U). — holm-hö s. hållmhåi JK 
(U) [hö som växer på holmar i en myr]. 

holmig a. n. hållmut [fullt av holmar]. De jär 
så hållmut u åilut (när de jär mang hållmar u 
åilår bäi si) en myr] JK(U). 

holt s. se lös- och pip-holt. 
horn s. håum, hum [n.], [aning]. Ja had horn 
ällar humm um de JK. 

homma v. håmmä, håmm' (ä. humm9, pr. håm-
ma(r), ipf. håmmäd, pass. pr. -äs, [vanl. refl., 
flytta sig åt sidan; skubba sig, trängas]; 'jämka 
sig för ryttaren vid påstigningen', um hästar; 
u a päikå star u håmma si ättar n dräng, vät 
jä MK. Olyckli mär, sum int vidd håmm si. 
Vör had a mär bäi K., sum aldri håmmäd si. 
Russi jä bra ti kumm pa, fö di håmmäs el. 
hämma si JK. Päikår hämma si; di gar jär u 
hämma si JK. Va start du u håmmar di ättar, 
kans du int kumm pa säidå än gang JK(U). 

hompa v. håmpä pa si [bylta på sig]. 
hompig a. håmpur, 'tjockt klädd'. 
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hompla v. håmplä. Håmplä pa si MK [bylta på 
sig mycket kläder]; = kle pa si mik kledar 
JK. 

homsa v. håmsä, håms: Håms till ngn, 'slå till 
ngn' MK. 

homsare s. håmsarä m., bf. -an, pl. håmsrar 
JK. 1) 'örfil', [slag]. Ja gav än n håmsarä MK. 
2) [sjö som slår över]. Så kåm än sju jäklä 
håmsarä (sjö) JK. När n har stat i framstam-
män u drägä, u stammän har kräup undar i 
sjogangän, sått n har fat dain håmsan ätta 
dann'n yva: skalin JK. Fick vörr någlä håms-
rar (= att ä slo yvar), så var ä väl int så falit 
JK. 

hon pron. ha, a, gen. hännäs, dat. — ack. (be-
tonat) hännä, hänn', (obeton.) na, nä. I. [per-
sonligt anaforiskt pron., ersättande i satssam-
manhanget förekommande ord]. 1) [med syft-
ning på personbetecknande ord]. A. bad så 
mik, att a vidd ha kusin R. häit . . så att a 
kund fa säi hännäs jaulgräni JK. Någ skall 
(h)a ha ti rust me; um dagar da jär (h)a fö de 
mäst äutä JK. Fyst tjänt ha i prästgardn i 
mang år . . sen tjänt a i Hämsä bi dåktår B. 
OL. När a da kåm, da tyckt a. . JK. Hännäs 
far livar ännu JK. Hännäs täid gar för de mäst 
av me sång JK. Nä prostn bankäd pa, så trod 
ha, att de var hännäs kaln [man], sum kåm 
fran strand JK. Ha sägd, att vörr kund fa 
hämt hänn' pa När JK. När n kåm i möit me 
na u sag na framifran, så sag a äut sum a van-
lit kvinnfålk {:torspjäsku] JK(U). Um ja da 
träffar na, så skall ja tal me na um sakän JK. 
Nå har H.A. fat lant na (boki) av na (Anna) 
JK. Ha jär så bansli, så de jär aldri någ raidå 
me nä OL. Da var de någän sum had gitt nä 
spördagar pa än stassboä OL. Läit där ättar 
stämd n nä till tingä OL. 2) [med syftning på 
ord som betecknar djur, växt, sak etc. av fe-
minint genus]. Lairjårdi jär i Lau, um ha far 
rängn, när ha behövar.  . . JK. Jårdi jär så vat, 
sått kräki kan int ga pa na JK. Ätt ör kilo, de 
jär a (skummjölki) värd, . . för kalvar u sväini 
tyckar um na JK. Stor väti, sum a hait [om en 
vattensamling] JK. Ättar de batalju (eldsvådan), 
matt di bygg um nä (sågen) OL. För de att int 
kräuntappän . . skudd ryck för mik i grindi, 
så bihövd ha var flair änar [alnar] upp yvar, 
för ha hadd jå sin ram ti ga äi OL. Lännu äl-
lar vörti . . Ner ha blai lagum sval, så tynndäs 
ha pa käri OL. De jär int bra, ner sedi bläir 
så bramo•i, för da bläir a så ojamn u sma OL. 
Klucku, ha jär allt näi JK. Tjäru jär så tjåck 
u biku, att a flautar aldri äut någ, ner n smörar 
me nä OL. U säi ättar, att ä int var någän 
tann ör nä (räivu) OL. Han vanskåita jårdi; 
bräukar nä dålit OL. 3) {genitiv med ställning 

efter sitt huvudord]. Gubbän hännäs . . käl-
lingi hans JK. Kaln hännäs [hennes man] liv-
ar u• JK. Dotri hännäs jär gift haimä JK. 
Mori hännäs [hennes mor] JK(U). 4) [starkare 
betonat]. Han glaid till Amerika, u ha sat jär 
me täu sma ban OL. Ja tänkar, ha vurmar väl 
ha sum all andrä me all årkår [göromål] JK. 
Ha äut u gubbän ättar JK. Gamblu u ha kan 
int läikäs [dra jämt], ha ja hårt [har jag hört] 
JK. U så gift n si da, u ha had int just någän-
ting mässi JK. De kummar an pa mor, för 
byggningän jär hännäs JK. Han skudd säl hän-
näs låttn, sum ha skudd ha MK. Hännäs hårä 
var int så langt sum mitt fingrä MK. De var 
bär am n dotar i häusä, u hänn kalld i fö Gretä 
JK. Ste u gi hänn luktä [(gå) bort o. låt henne 
lukta] MK. De raudä de jär grannarä, tyckar 
ha, för hänn, sum jär läiti JK. Ulli i ullkränku 
fyst bäi späis-stain'n, för ti fa hänn läit varm 
JK. Vändar jårdi straks u raidar till hänn ti 
haustsedä JK. Ner n skutar göisli ner ti bak-
duri u kastar äut hännä OL. Haldar salmboki 
bakum ryggän u slar upp hänn där JK(U). När 
di har fat buttninläggningi i åming u fat sätt 
hänn fast. . u skär u snick hänn sum ha skall 
varä JK(U). Um . . bräudi sto mair ti hygar, 
da var de hännä, sum kåm ti kumderä JK. 
Var föidar i fastäuu, män de var K.O. måffas 
källingi, för de var hännä, sum blai föid i fas-
täuu JK. I vardäs-stäuu, um än [man] bor i 
hännä u liggar där JK(U). I hänn [:straklan] 
sat de täu skaklar äi JK(U). Da sägd B. ung-
mor, att ja kund nuck fa ak me daim, bär ja 
vidd ga i fylg me hänn u så jälp nä JK. (Fas-
tar) blai jär bäi uss u har hatt rolit me V. 
ällar har laik u prat me hännä JK. Hald en 
arm sträcktar äut ifran si u . . hald a kluckå 
äi handi . . u skudd käik pa hännä JK(U). De 
drängar, sum hadd fästmåiå . . to hänn undar 
armän u gick ner äi a ängä JK(U). Våg-
rar pa päikårs säidå var mäin fästmåiå . . 
u am n till hännä [en dessutom] JK(U). Jårdi 
tårkar upp raint u allt sum skall vaks pa hän-
nä JK. Da tyckt källingi: int behövd a ha tan-
kän pa hännä, för ha raidäd si nuck JK. 5) 
[återupptagande ett föregående ord]. Ann', ha 
jär upp i akan u plögar MK. Iss kållu Iden här 
kjolen], ha jär nå äutsliti JK. De koi, ha bläir 
så lausläiv, um a far så mik betkål (blast) OL. 
Hännä u hännäs sårkän JK. II. [såsom tilltals-
ord torde ha förekomma, fast ex. saknas i 
MK:s samlingar]. 

hona s. håunå f. [van'. om fåglar]. Me svan 
skilläs int pa hann' u honå MK. Drakän (av 
veiling) han jä brokur u grannar, u honu ha 
pannstyck MK. Nättling jär n särskildar sårt 
. . u jär int honå till veling el. väitpänning JK. 



honbjörk 	 356 	 (i)hoparbete 

Hanar skilläs Jet ifran honår [hos "purr-höns"] 
JK. Jfr åd-hona samt kärling. — hon-björk s. 
honbjörk f., pl. håunbjörkar. Ja kan int riktut 
biskriv skillnän pa hanbjörk u honbjörk. -djur 
s. håundjaur. Jär ä da hondjaur, så haitar de 
gyltgräisar JK. -katt s. håunkatt -katta s. f. pl. 
honkattår JK(U). -killing s. Munkilliyg lav 
get]. -kräks. håunkräk, [hondjur]. Jär de u a 
fyl, sum jär honkräk, Så kalläs de för märfyl 
OL. -s1äkte s. honsläktä JK [honkön]. -svin s. 
honsväin el. soar JK. 

honung s. hånnuyg, -iyg. Jfr vild-honung. -*leg 
s. hånnungsdaig JK(U), (mjöil u hånnung ihop 
till daig) nyttäs int ti bak pa äutn ti lägg imot 
buldar u sar, sum jetar si [varas]. -gröt s. hån-
nuygsgråit. Hånnungsgråit de jär hånnung u 
siktmjöl älla vaitäsmjöl, sum ska röiräs ihop 
JK. Handsleti jär bra ti lägg hånnungsgråit 
imot, för de drägar hul pa, när ä jetar si JK. 

hop (hoper, hopen) s. håup, håupar -‘ - [i bet. 
2], håupän 	bet. 2]; bf. håupän -, pl. 
håupar -. 1. [hög; samling av på varandra 
lagda föremål].A. u ja snod ret upp än duktur 
hop um dagän f:släke] JK. Rydd grainar u vid 
Upp u sno [köra] pa hop JK. Ja skall bär [ba-
ra] ännu bjär tynn'n pa hop. . u när ja da far 
bjär de pa hop inn pa tväri [tegen], da sättar 
ja äld pa hail bråtn JK. Lässar av hop ättar 
hop, så läng lassä räckar [om gödsel] JK(U). 
Läggar göisli i sma hopar radväis pa jårdi JK. 
Göisl u släkå . . sum vör kåirar pa en hop pa 
akrar, . . sum da far ligg i hop [tillsammans] 
i hopar u ruttnä JK. Da lag all sårkar pa en 
hop pa jårdi JK(U). 2) [allmännare: skara, 
samling, mängd, massa]. Ner nå än hop gub-
bar sat u drack u speld kårt OL. Där sam-
blädäs ihop än hopän kalar u källingar, män 
där var u än hail hop drängar u päikår OL. 
Än hail hopän sma ban JK(U). De jär n hail 
hopän av arbetskalar, sum . . JK. Än jäklä 
hopän nöi skiftäsvägar JK. Han har riv upp 
än hail hopän jård JK. Än hapli hopän täunar 
fen väldig massa gärdsgårdar] JK(U). U de 
sigdar, de var n hail hopän, sum var bär lortn 
OL. När vörr var n hopar sårkar i fylgä JK 
(U). Där var nå än hail hopar fålk fran all sok-
nar OL. En, sum had böikar ti sälä u kastäd 
äut um pa gålvä än hail fasli hopar JK. Så. jär 
de n hail hopar kräk, sum. . JK. Än hail hopa 
jård JK(U). Däu matt bestämt jaug än hopar 
JK. Jfr fagning-, gren-, gödsel-, kalk-, morot-, 
råvedsstock-, släke-, små-, stock-, stör-, torr-
vedsgren- o. ved-hop. -ställe s. n. pl. bf. ho•p-
ställi [-du-], [ställe där släkehopar ligga]. Nå 
snor var u en upp av säin styckar . . upp pa 
backen pa hopställi JK. -vis adv. hopväis JK 
[i hopar]. Snåiän läggar si hopväis JK. 

hop (ihop) adv. i håup, ihåup; ijop JK; i hopar 
JK(U). 1) tutan sammansmältning med verb 
till ett enhetligt uttr.:] a) [tillsammans, gemen-
samt]. Hopnöiu, ja, de jär a aigå, sum Fäi-
kalar had ihop allihop i gardn förr, u sum di 
slo u baitäd ihop JK. Di bräukäd gardn ihop 
JK. D. . . u hans källing hadd säks ban ihop 
JK. Att de där släkdöiar int jär dailnä ti var u 
en bond . . i gardn äutn jär ihop JK. Någ 
skog, sum 0. u ja har kaupt ihop JK. Vör har 
hagän ihop JK. Havrä u kånn ihop haitar 
blandsed JK. De jär dumt, tyckar ja, att fålki 
far ga så ihop u dain smitt' yvar dannä JK. 
Lambi u gaitnar gick ihop JK. De kund ingän 
liv ihop mej än JK. Päikår jär i grannlagä har 
vart ihop ällar i fylgä u sing någlä gangar upp 
i skolu JK. b) [i fråga om slagsmål el. tvist]. 
Iblant gick ä så. av, att di mästn skudd ihop ti 
tretä OL. U iblant sum di sat u spelädä, så 
upp u ihop ti slas OL. c) [i förb. m. bet.: ta itu 
med (ngt), bearbeta, ansätta, söka övertala 
(ngn)]. Ja maint pa att vör skudd ihop me sa 
i släut av viku JK. Nå jär de ret läng sin ja 
har vart ihop me isa arbetä JK. Nå har vör 
ännu träi duktuä häckar ti tråskä, u de skall 
vör ihop me i mårgå JK. Klucku fäm da jär 
mor ihop me ulli u kardår JK. Ja tänkar de 
bläir fäint vädar i mårgå, sått vör kan kumm 
ihop me pärår (att ta upp) JK. I dag så jä ja 
ihop me skrivningi igän JK. Da va de kväldar 
u lagum ti ta ihop me söislä JK. I kväld kän-
nar ja mi ret tråttar . . ja, kanhänd att flunsu 
skall ihop mä mi JK. Män när n da skall ihop 
me de gam raipkärru u sta u vaiv' där, de 
håirs da päukän till OL. Er far söik ihop me 
någän, sum förstar si pa ti bot sånt OL. Da 
var ja ihop me spelmännar, att di skudd spel 
än kaddrill JK. Han had vart ihop me dr N., 
att n kund va belåtn me fäm kronår JK. Ja 
talt me H.H. i täistäs mårräs . . u da var han 
ihop me mi, um ja int had någ ärndä i böin i 
flest vikå JK. d) 'med underförstått huvud-
verb: ihopsatt]. Nå fick vör o kånn ihop MK. 
Kånnä de har vör ihop (= i stack) MK. 2) 
[sammansmältande med verb till ett enhetligt 
uttr.] Se binda, bita, bära, draga, dubbla, dym-
la, fastna, fatta, få, gröta, gå, halla, hugga, 
hålla, hänga, kara, kladda, klottra, klåpra, 
klämma, knipa, komma, krapa, krympa, kräm-
pa, köra, laxa, ligga, lysa, lägga, plocka, plöja, 
repa, ringla, rinna, rulla, räka, samla, samsa, 
sinka, sitta, sjunka, skarpna, skrapa, skreda, 
skrubba, slå, sno, snurpa, spika, splitsa, stam-
pa, ställa, svetsa, sägga, sätta, taga, torka, tor-
va, trassla, träffa, tänga, valka, veckla, vika, 
villra, vrida, vräka, välla och växa ihop. — 
(i)hop-arbete s. jåuparbe•tä, hoparbetä JK(U), 
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'samfällt arbete på samfälld mark'. -jord s. 
håupjå•rd [jord, som var gemensam för flera 
bönder i gården]. Hagän var äi än dail gardar 
hopjård JK(U). -kokor s. pl. hopkokår ["hop-
kok", "röra"]. Iss hopkokår. . sum ja har rip 
ihop JK. -läggning s. håupläggniyg f., bf. -i, pl. 
-ar [sammanskottsgille av ungdom, särskilt i 
julhelgen]. Annandagän jaul, da va ä hoplägg-
ning u laikstäuå för dän vuksnä ungdomän JK. 
Hopläggningi bisto av kaffi u såckar kakå, öl 
u äppäl JK. Ja, de jä så me hopläggningi nå tt', 
att all sum ha lägt ihop int ha vald um varår, 
äutn de jä börr [bara] täu styckän, sum väläs ti 
skaff älla kaup haim ä, u så jä di såsum vär-
tar sän i kallasä JK. U hadd vör da någ hop-
läggning iblant, sått vör had någlä kannår 
brännväin u vör fick uss vassi någlä supar. 
så var de ännu mair rolit JK. -magasin s. hop-
maggsäin m. [sockenmagasin] JK(U). -oken 
p.a. pl. hopuknä. Att täu styckän bläir någlund 
fort hopuknä ["hopokade", gifta] JK(U). -röra 
s. håupröirå f. [röra, sammelsurium]. De an-
säir ja int ann' än de kan bläi ann' hopröirå u 
hopkokår av lagar u årningar, sum di årnar 
ihop JK. -stycke s. hop-, jopstyckä, '(äga) med 
flera lotter och delägare'. -sättning s. f. bf. 
håupsättniygi, 'komposition vid brevskrivning'. 
De jä hopsättningi, sum fålk jä så rädd för 
MK. -åker s. pl. håupa•krar [samfällda åkrar]. 
De där stor aur- u strand- u hopakrar såsum 
Hamman u Nöiu jä me de fyst jårdi, sum jä 
ådli JK. 

hopa v. hop', pr. håupa(r). De jär int värt ti 
var avmodnäs u sia si pa latsäidu, för da . . 
hopa n pa si så mik årkå, sått n fassnar i allt-
ihop JK. — Hop upp släkå [lägga "släka" i 
hög] MK. 

hopp s. håpp n., bf. -ä [förhoppning]. När stam 
kummar, da har vörr gutt håpp um att ä snart 
bläir ladi u summar JK. Da had ja gutt håpp 
um att ja skudd slipp u gläid ti dåktan JK. 
Dålit håpp har vör um ä (skiftä) ännu, för de 
har blitt gal' ifran gynningän JK. Vörr far liv 
pa håppä sum grodu 'talesätt] JK. 

hoppa v. huppä, hupp', pr. fimpar, uppar [i 
cit.], ipf. huppäd, uppäd [i cit.], huppt', p. pr. 
huppnäs, p. pf. pl. (a.v)huppnä. När n da fick 
upp de u fick säi pa de, da huppt n u var gla-
dar JK. Ha huppar u dansar u jär glad JK. 
Da huppt n äi a gali tunnå, sum än bräukar 
sägä JK. Särsk. förb. All fjälar var avhuppnä 
MK. — V. fen liten flicka] kåm huppnäs imot 
mi me jaultäidningar JK. — Da tror ja, att di 
huppar ör asku in i äldn JK. — Hupp si fram 
MK. — Hupp ste [åstad] i ogärt vädar MK. 
— Så huppäd am n (äid) upp, u båddn 'fiskens 
huvud] to mi läik' i pannu JK. — Noti star 

äi n ring hail full av äid, sum sprattlar u hup-
par . . ja, sumli huppar äut u sumli in JK. 
[Idrottslekar:] Hupp el. spring buck; hupp 
bugä fdå en hoppar över ett rep, som hon el. 
han svänger över huvudet]; hupp läinå [hoppa 
över rep, som svänges av tvenne]; hupp jam-
föitnäs; hupp pa ätt bain; hupp skärå [hoppa 
kråka]; hupp haugstikäl [höjdhopp]; hupp 
langstikäl [längdhopp]. Ja uppäd näi (h)änar 
jamföitnäs, hu de var hingän, sum gärd makän 
[citat] OL. Ja kan ännu säi . . va haugt dän 
ällar dän huppäd haugstikäl ällar dän huppäd 
langstikäl OL. 

hoppas v. håppäs, pr. håppäs, ipf. håpptäs, 
-ädäs. Ja håppäs Er har hälsu JK. Gu kväldar! 
va star de till? ja håppäs bra JK. Vör håppäs 
ännu, att ä skall bläi snåi u kallt u slidväg JK. 

hora s. håurå f., bf. -u, pl. -år. 1) [ogift kvinna, 
som fått barn]. Så fick än tak äi a horå ifran 
Stangä, sum had n oäktar sårk mässi JK. U 
de var hans horu, sä fälld, fö de var n stor 
horhäst de u• JK. Päiku blai me ban u vidd 
int själv el. föräldrar, att ha skudd ga horå a 
par träi ar JK(U). De fanns u de horår, sum 
gav si av u sträikäd langsat landä me säin hor-
ungar mässi JK(U). E:a mysslar [visslar]; um 
någän laubodräng fa håir de, da tror n att a 
jär horå MK. I nödfall far n dans me horår 
OL [ordspr.] 2) fen kloss i not, se ill.] -aktig 
a. f. horaktu. A horaktu päikå JK. -gråt s. 
håurgra't 	= grängrainar, sum läggäs pa 
äldn u sprickar u gratar MK. Mor. . ha sägd, 
att horgrat de jär hyvälspånar, sum brinnar; 
de flammar upp, u så jär de släut JK(U). -häst 
s. håurhäst m. [horkarl]. -unge s. m. bf. håur-
uyiin, pl. -uygar "oäkta barn]. Ha matt ha a 
gal' kyt, för ha har dain horungän ätta dann'n 
JK. Jä de så fullt a horungar u tiggaban u 
tiggrar (nå sum de va förr)? JK. 

horas v. håuräs, pr. håuräs, åuräs 	[i cit.], 
ipf. håurdäs [bedriva hor]. U ännu mair skam 
ti fa oäkt ban ällar ti horäs, män nå håirs de 
snart sägt ti årningän för dagän JK. An oräs 
me na [citat] MK. U stjäld u hordäs gärd n, 
för han gärd a päikå me ban, sum än matt be-
tal någlä hundrä dalar förä JK. 

horn s. hånn n., bf. -ä, pl. hånn, bf. -i. 1) tpå 
huvudet av vissa djur]. a) [egentl. bet.] Dän 
gamblä sårtns lambi . . me hånn far n knafft 
säi någät end nå JK. Hånn hadd di för de 
mästä, bad baggar u ear JK. Dän stäutn har 
duktuä hånn JK. Hadd stäutar fat gani "fiske-
garnen] pa hånni, så had ä väl int vart mik 
igän av dum JK. Så tar n [:tjuren] täun'n pa 
hånni u gar in i sedakan JK. b) [i vissa bildl. 
uttr.] Dän sum da livar far säi, um de int 
föräut bläir slag pa hånni [bakslag] JK. Vör 
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skudd i skogän i dag, män de blai slag pa 
hånni, för i mårräs . . så äuräd ä, sått ä myss-
läd ättar JK. De jär någrä sån där ungä sokän-
kungar, sum sätt hånni till u vidd ha hårt all 
hundar iginum hundskatt OL. Där had ja fat 
ligg hånni av mi (= där var för hårt) MK. 2) 
[i överförd anv. om  homliknande bildningar 
på vissa djur el. andra varelser]. Snäglar, di 
har augå pa hånni MK. Så fick ha säi, att dän 
där fäin härm had . . hånn pa knäii [:djävulen] 
JK. 3) '[förvaringskärl av ett ihåligt horn]. 
Hånnä [ett horn Med saltlake i att doppa var-
ma "spottar" i vid smide] JK(U). Gamblä 
gubbar talt um, när di var upp bäi prostn u så 
di fick öl ör hånnä JK. Da straik källingi in 
igän ättar a hånn, sum var a sylvar JK. 4) lom 
blåsinstrument o. lurar]. Harmunäiä speläd 
bad me hånn u trummå JK. Så danstäs de pa 
äksersplassn ättar trummår u hånn JK. 
"Klart", sägd a (frökni) u gav mi hånnä [:te-
lefonluren], sum ja sättäd för åirä JK. 5) [om 
något, som genom sin form påminner om ett 
horn; "tand", pinne, udd, "klo"]. Jauljausä 
pa borä me träi hånn 'grenar] pa JK. De andrä 
vanliä graipar me fäir hånn pa JK(U). Håigaff-
lar.  . . me täu u träi hånn pa JK(U). Så kåm de 
i handln ståltjaugår me täu hånn pa u tumling 
JK(U). Sättar ätt hånn pa var säidå um betu 
[med "bet-lossarel JK. Hånni pa n krabbä 
de jär all de grainar sum vaksar äut för var 
årsväkst runt um själv stammän OL. Så brast 
pinnår ällar hånni av, när n krabbädä [med 
snar-krabbe] JK. 6) tom det ämne, varav horn 
bestå]. Ja har a snäusdoså av hånn (hånndoså) 
JK. Skoar var skarp sum hånn [hoptorkade o. 
hårda] OL. Mäin styvlår di var stäiv sum hånn 
OL. Mäin myssu u stortråiu u byksår hängar i 
fastäuu, stäiv sum hånn av snåi u äis JK. 
Jfr bagg-, beskärs-, bock-, get-, järn-, 
klister-, ko-, krut-, pöls-, snor-, stut- och trä-
horn samt fem-, knyckel-, nyppel-, skev- och 
vid-hornt. -band s. hånnband n., pl. = [band 
el. remmar i oxoket, som fästas i oxens horn]. 
Hånnband u svänglar, sum hånnbandi sitar äi 
MK. -dosa s. hånndåuså f. "snusdosa av horn]. 
-kam s. pl. hånnkammar [hårkam av horn]. De 
hånnkambar, de jär stark kambar de OL. 
-knyckla s. hånnkny• klå f., 'litet horn, som 
ännu ej växt ut'. -lag (?) s. hånnla• g [samar-
bete?, bilden efter oxspann?] Ja, ja sär de, att 
L. jär dän bäst kal, sum ja ha vart i hånnlag 
me, sum än bräukar sägä, älla retarä, sum ja 
hatt någ affärar me JK. -lykta s. hånnlyftå 
f. [lykta med horn i st. f. glas]. De löist' sum 
palt äi a hånnlyftå [talesätt] MK. -lös a. hånn- 
lausar el. båddur 	(om boskap)]. -mask 
s. hånnmack m., 'en sorts skalbagge', [ekoxe?]. 

-märke s. hånnmärkä n. 1) 'vinkel (vid snicke-
ri); (smid.) ställbar vinkel lav järn]'; "vinkel-
hake]. [Se ill.] Ta häit hånnmärkä. Ja vait int 
riktut, um iss jär i hånnmärkä, ta u lägg hånn-
märkä pa, så fart u säi JK. 2) trät vinkel]. Vin-
käl u hånnmärkä de jär ätt. De jär int i (el. 
ättar) vinkäl el. de jär int i (el. ättar) hånn-
märkä (i rät vinkel) MK. De bred' jär int av-
sag si [avsågat] i hånnmärkä JK. -nubb s. 
hånn-nubb, pl. -ar [små, ej utvuxna horn]. Dän 
baggän, han har sma hånnuckar ällar hånnub-
bar JK. -nuck s. pl. hånnuckar [=- föreg.] 
-nyppla s. pl. hånn-nyplar [-år?] [små horn]. 
Sumbliä av dum kan ha någ sma hånn-nyplar 
[om får av nyare ras]. -rot s. f. bf. hånnråuti 
[hornens fäste i djurets huvud]. -spets s. pl. 
hånnspit sar [ändarna på hornen]. -stock s. 
hånnstuck m., bf. -än, pl. -ar, 'hörnstock i ett 
trähus' "vari "bular", väggplankorna äro in-
fällda, se ill.] När n skudd ha spunningar äi 
möitrar u hånnstuckar, så nyttäd n huggjan 
JK. -tistla s. hånntisslå f., pl -år, (Cirsium lan-
ceolatum). Carduus acanthoides kallas också 
för hånntisslå. "De finns flair slag av de 
packä" (JK) MK. I ansäiändä pa hånntisslår u 
släkgrasä [Senecio vulgaris], um de far vaks' 
u var i jårdi, när a jär tredi, så kummar de 
mack i jårdi fö de mästä, sum jeta(r) raint 
upp sedroti um haustn JK. -ände s. pl. hånn-
ändar JK(U) ["horn"-spetsarna på betgrep]. 
-öga s. n. pl. bf. hånnaugu JK(U), {hornartad 
utväxt på insidan av hästens ben; jfr puk-öga]. 

hornig a. hånnur, f. -u, pl. -uä, 'försedd med 
horn', [även] t. ex. om  en simpa o. om folk 
o. kräk: gamblä u hånnuä, så att benknotorna 
stå ut MK. Hånnur stäut, hånnu kväindå; hån-
nuä ungnaut JK. Hånnur baggä "gumse] MK. 
Hånnu e [tacka] JK(U). Dän gamlä, mindar, 
hånnuä rasn [av får] JK. Simpår sum jär så 
hånnuä MK. Skarp u hånnur, om kräk t. ex. 
el. skinn el hud (OL)MK. 

hosa s. se håsa s. 
hospital s. n. bf. håspitalä, håspita.1' Hosspi-
talä el. dårhäusä JK. Källingi blai vilsi älla 
gali, sått n matt betal för na pa håspital i böin 
JK. 

hosta s. håugstä, håugse , hokstä m., bf. håugstn, 
håukstn. Aindäst far har läit hogst u snäuå 
JK. Ja har fat n sånnar olycklir hogstä JK. 
Min hogstn blai så tåpp galn i går. . , sått . . 
JK. Ja kännar till all mänskår pa hokstn JK. 
Jfr gnag-, gnarg-, kittel-, kittning- och lung-
hosta. -skorka s. f. pl. håugstskårkår [hostan-
fall]. Nä da hogstskårkår kumma yva mi, matt 
ja fö de mäst sit pa änd i sängi JK. 

hosta v. håukstä, håukse , håugse , pr. -ar, sup. 
håukse . Nå kåm mamma haim; ja hård na 
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hokstä JK. De jä mästn så, att a hogstar si 
fran andn, när de värst skårkår kummar JK. 
— Han har nå hokst bårt (upp) dain lungu 
MK. De harklar ret i braustä för na, sum a 
int kan bat bäi u hogst upp JK. 

hostande s. håugstandä n. [hostning]. U så plå-
gäs vör me snäuå så dant allihop, sått ä jä bär 
i ätt hogstandä ällar i am n hogstning u krasning 
u spyttning u. . JK. 

hostning s. håugstniyg f. Ex. se föreg. 
hott interj. hått [huj]. Vör skall jälp varandrä, 
så gutt vör kan, u de tänkar ja kvinnfålki u 
kummar ti gärä, hått! sått årkår kummar ti ga 
sum än dans JK. 

hov s.1 håu f., bf. -i, pl. -ar [på häst]. Hoi: 
karlidn, hoskeri, just yvar karlidn; kautlidn 
millum läggpäipu u karlidn (samma benäm-
ningar på fram- och bakbenet); suckän 
hårtofs, vari sitter gräs-skalln (än tan) JK. Dän 
hästn har dåli ho JK. Sma hoar, stor hoar, 
fäin hoar, dåli hoar, skör hoar JK(U). Jfr bak-, 
fram-, häst- och stört-hov samt flat- och platt-
hovad. -hälta s. hohältå JK(U), [hälta, beroen-
de på någon skada i hoven]. -kant s. m. bf. 
hokantn OL [hovens nedre ytterkant]. -kitt s. 
hokitt [kitt varmed hovsprickor tätas]. -krans 
s. m. bf. hokransn OL = hov-kant. -rand s. 
m. bf. håurandn = hov-kant. -skägg s. n. bf. 
hoskäggä [hår som sitter över karleden]. -skär 
s. f. bf. håuske.ri, just yvar karlidn. -trång s. 
hotrang JK(U), [sjuklig förträngning av ho-
ven]. -tång s. håutayg f., pl. -täygar. 

hov s.2 håu n. 1) [måtta, hejd, återhållsamhet]. 
Um de var läikt me ho u skapning, va a var 
arg u gali JK. Fyst blai de snäuå u så ont i 
braustä u hogstä äutn ho JK. De gär så ont, 
att ä int jär ho me MK. Buttnän jär så full av 
grundfrust, att de var aldri ho MK. Um de var 
hallgal me ho! MK. Vickän stårm jamt u samt 
vör har hatt i haust; de har aldri vart ho me de 
i [inte] JK. U ner n da gynt sia dum (stäutar), 
da had n ing ho ällar upphald OL. Källingi . . 
blai himlandä bifängd . . för de att n int kund 
ha ho äi si äutn riger pa sånt väis OL. A. . . 
to ti säup äutn ho u skapning JK. 2) [ögon-
mått, ögonmärke]. Va had ha da för ho da? 
MK. Bad säidräum u ändräum har n gammäl 
fiskarä ho pa JK. Gutt u säkat ho JK(U). De 
skall go armar ti vind ste varpår u gutt ho u• 
JK(U). 3) .[i uttr.] pa (a) ho, [efter ögonmått, 
på en höft, på måfå]. De gär ja pa a ho JK. 
Ja gick da pa a ho, u tyckt, att ja skudd träff 
ret JK. Allt um läng träfft vör läikväl lidä 
[ledet] u kåm äut pa lairu u gav uss av pa a 
ho där JK. Nå har ja rit äut vägän pa ho u 
sätt äut skiftäslinjår JK. Pa a ho så där så ha 
vör umkring sjau häckar äutä JK. När n skall 

gär träisko, kan n int gutt fa me! [mäta] nå-
gänting ättar bainä, äutn de far n gär pa ho 
JK. Präis [priset] vidd n n vit någ pa a ho 
[på ett ungefär] JK. 4) [aning, "hum" (om 
ngt)]. Da frågd ja han, um han had någ ho pa 
vaim B.K. var JK. Bäst ä var så kåm autn-
dagsbudä u de hadd di nuck någ ho pa, för di 
sag råikän fran kaffiställä OL. -silös a. håuslau-
sar, n. hoslaust JK, pl. håuslaus', 'utan hov', 
[måttlös]. De var da n hoslausar bängäl MK. 
Tilläik jär n iblant hoslausar ti gi u mang gangar 
ännu så mik mair hoslausar till ta till av stark-
varår OL. Launar u dagspänningar . . de jär 
hoslaust JK. Sumli gamblä di kan var så hos-
laus ti jetä, så di bläir aldri mättä MK. 

hova v. håuä, håu', pr. håuar 	ipf. håuäd 
[måtta, hava ögonmått, (an)passa, tillpassa]. 
Han kund hoä så prässäis MK. När n nå far 
noti i uppfärdi u gynnar dräg pa armar, så jär 
de int prässäis gutt ti hoä älla ti dräg daim lik 
si fort JK. De jär int alltut så gutt för putt-
kaln ti säi u hoä, vick hugg sum jär äut- el. 
inri-hugg [i pärk] JK(U). Va braid el. haugristä 
träiskoar skudd varä, de hoäd n si till el. gärd 
pa ho JK(U). Särsk. förb. De hoar aldri ättar, 
va di hait jå (om man t. ex. säger Janken i st. 
f. Johannes) MK. Han hoäd si änd ättar [an-
passade sig] MK. — Um de bär [bara] var ätt 
spur, så kansk vör kund ho uss iginum [ta oss 
igenom på måfå] MK. — Da to än da än läitn 
tar drick, så mik sum än kund ho till, att ganä 
. . blai ginumvat [vid limning av fiskegarn] 
OL. 

hoven a., se upp-hoven. 
hovera v. huvverä, huvve.r', pr. -ar, 'leva stort'. 
Han jär galn ti sla pa u huvverä; kan de sia 
äut, så har ja lust ti säi; han huvverar väl så 
läng, sått n int jär aigar av någ(ä) längar JK. 
Kaupmännar skall ha säin stor vinstar.  . . ; ja, 
um di int de had, da kund di int fa huvver u 
liv så stort sum di gär JK. Ga u huvverä (vara 
stursk) (OL) MK. 

hovlig a., se av- o. o-hovlig. 
hox s. håks n. [glupsk el. framfusig person]. Ha 

jär sum a stäurt håks MK. 
boxa v. håksä, pr. -ar, ipf. -tid. [I förb.] håks 
äi si [äta glupskt]. Han'n [tuppen] håksar äi 
si så oskaplit MK. Gubbän håcksäd pannkakå 
äi si va ivist a mål, u at, så att n var hail fäir-
kantu JK. — Håksä till si, ta för sig för myc-
ket MK. 

hu interj.1 hu., huu. 1) [utrop vid rysning av 
köld]. Hu va de ha blitt kallt nå! JK. Hu! nård-
austn blasar så kallt äutä, sått n blasar tvärs 
iginum fålk JK. Hu, va snåi, va snåi u vickän 
äur! JK. Vör jär rask u fräisk u glad i ovädrä 
u kyldi . . , fastn kvinnfålki sär huu, när di 
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skall äut i snåiän JK. Hu hu huu! kallt um 
baini, upp till graini, langt ti Mybböis! [ropa-
de "myr-gubben" (ett spöke)] JK. Än far int 
säg hu, när de jär kallt, äutn ha, för de jär 
Guss vällaik JK(U). 2) [uttryck för avsky, obe-
hag, fasa]. Hu, lains [hur] han sag äut JK. Hu, 
däu jäst galn JK. Daim sum nå jä ban . . di 
kumma nuck ti kunn jetä (russkyt), för di far 
int håir så mik hu at ä, sum vör har fat hårt 
JK. 

hu interj.2 hur, huuu [lystrings- o. tillrop, ho, 
hann När L. kåm än bit upp i skogän, sått 
n int sag smidn, gick han äut för smid-duri u 
roptä hu hu huu, sått ä skaldräd i skogän JK. 
Huuu, Nickän! huuu N., vör jär jär JK. 

hua v.1 hwä, pr. hwar [säga "hu" för köld]. 
Far, sum jä mair gammäl u pusslur u frustur, 
han huar mair yvar kyldi JK. Än har gat u 
kuttäs u fraus u huä JK. 

hua v.2 hu.', ipf. hu'ädä [ropa hu, hoa, hojta]. 
Ha var ti hu ättar dum (ropa hu) MK. Så gynt 
ä rängnä, da gynt Fällundsgubbän hu u rop i 
skogän JK. Da kåm dän läil gra gubbän fram 
ti bandäldn . . , män L. to brandar u kastäd n 
me. Da for n in i skogän igän u huädä u ro-
pädä sum föräut JK. [Kan möjl. avse ropa 
"hu" av skräck, alltså till hua v.1]. 

huckel (?) s. huckäl, hukäl. Gammält huckäl, 
om vad som helst MK (1876). 

huckla v. hwklä,(wklä jär "halv-ård"), [huttla, 
famla]; int fa fram årdi, 'stå o. tugga om . . 
o. inte avge ngn redig förklaring'. Bär n far 
sit u huklä me ä a stund, så huksar n änd ti 
släut MK. Huklä u huklä (oviss i tal) u visst 
int va n vidd sägä MK. 

hud s. häud f., bf. -i, pl. -ar, 'hud' [på fullvuxna 
nöt o. hästar samt på svin; i vissa talesätt även 
om mskors hud; jfr skinn]. Ner di had dän 
gamblä sväinsårtn . . da flad di dum, för di 
hadd alltut tjåck häud pa si OL. Ja grundar 
mästn pa ti ta u slakt n (stäutn) u gläid i böin 
me kytä u behald häudi JK. Gamblä russ, sum 
fålki to häudi av JK. De var a duktu häud, a 
tjåck häud OL. Lenbarki häud, (mots.:) häudi 
jär för mik barki JK. De jär ingu nöid ti skär 
braid remar ör andräs häudar JK. De jär int 
frågän um . . me ansökningi, att vör vill K. 
[: lantmätarn] i häudi, sum ä haitar, ällar klå 
än pa någ väis JK. Flingsläkå . . läggar si tunnt 
sum a skinn ällar häud. . da tårkar de, sått de 
sitar ihop sum stäur häudar JK. Jfr ko-, nöt-, 
russ-, stut-, svin- och ungnöt-hud. -bark s. 
häudbark (OL) MK (sv. garvarebark). -fast a. 
pl. häudfastä. Nauti jär häudfastä = häudi 
sitar såsum fastläimi u hard pa kruppän. De 
jär n sjaukdom: när di jär skutnä, da jär di 
häudfastä MK. [Se skjuta v.] -lag s. häudla'g, 

'granbark som kokas i vatten, att barka hu-
dar'. -russ s. häudruss n., bf. -ä, pl. =, bf. -i, 
'gammal oduglig häst, som ej är värd att leva'. 
Di kaupt da n häst, u nå jär de bär a häud-
russ MK. 

huda v. häudä, häud, pr. -ar, ipf. -äd. 1) [flå, 
taga huden av slaktat djur]. Ner int fålki jetäd 
russkyt, så häudäd (slaktäd) di russi ner i ha-
gar. . u där fick di ligg uppa OL. Russkyt . . 
de fick di för intä av daim, sum häudäd russi 
JK. De var en bäi B. i Lau sum . . had slakt 
(tat häudi av älla häud) a russs ner äi n hagä, 
u så had han tat kytä JK. 2) 'tukta, klå, aga', 
[banna, läxa upp (ngn)]. Så till häud dum mi-
kä, de jär häldar int bra (= tukta pojkar) MK. 
Han häudar me na MK. Mårmår häudäd me 
än MK. Var så uppriktur u säg ifran u häud 
mämmi ällar häut a mi, ifall ja bläir för häuts-
lausar [hutlös] JK. Han gar u häudar me 
kvinnfålki = grälar på dem MK. Ja . . sto 
där u grundäd a stund, va ja skudd sägä, när 
T. da kåm ti häud mä mi u svär yvar mi JK. 
Ha gynt häud pa gubbän älla läks upp än JK. 
Vör häudar pa han, för de han aldri kan tigä, 
män de jälpar aldri MK. — Ja häudäd upp än, 
ja MK. 

hugg s. hagg, hugg n., bf. -ä, hugg', pl. =, bf. 
haggi, huggi. 1) [hugg med yxa]. Da star en 
pa var säidå um talln u huggar mot si vart ann 
hugg, älla hagg sä de gamblä JK. Vässar n 
staur gär n me täu hugg JK. 2) [bett]. Bussn 
[tobaksbussen] fick si någlä duktuä hugg, så 
att gaiglän [dräglen] rannt kring dum OL. 3) 
[slag med bollen, lyra, (i pärkspel)]. Kas . . 
de kan träff till att di far me fyst el. andrä 
huggä JK(U). Ner fyst hugg' var slagä, så 
kund di fa kas i framstang, män de andrä . . 
skudd läikväl sla säin hugg OL. Där var hugg, 
el. hagg (sägd de gamblä), sum int var lenä 
JK(U). Gräl, u ekä [tjata] um haggi (i boll-
spel) MK. Han slo så jäklut snart [skarpt], 
sått L. kund int bat bäi u fa äut hans huggi, 
äutn sumli gick i bakän JK. 4) [skarpt angrepp 
i ord]. Ja har tänkt ti ännu sätt n pa prov en 
gang till, u jär ä da så, att n gär ä ansn [ånyo], 
da skall ä bläi hugg JK. Prästn fick hugg fran 
all håll [på stämman] JK. Jfr drum-, is-, mjält-, 
mun-, slump- och ut-hugg. 

hugga v. haggä (ä.), huggä, hagg', hugg', pr. 
haggar, huggar, ipf. jägg (ä), haggädä, -äd, 
huggädä, -äd, huggdä, haggd', huggd', sup. 
huggä, hugg', pass. huggäs, pr. huggäs, p. pf. 
huggän, f. (av)huggi, n. (av)huggä, hugg', 
hugg si, pl. huggnä, imperat. hagg, hugg. A. 
[i fråga om slag el. stöt med yxa, mejsel e.d.] 
1) [rikta slag mot (ngt 1. ngn) med eggverktyg]. 
Sin [sedan] huggar var u en pa sitt träi JK. 
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Huggäd yksi äi än stumbäl JK. De var jäst-
ringän ti grainar, de jär sum hugg i späik JK. 
[När] krokän har tat annastans i kruppän, så-
sum i stjärtn el. u i läivä, när n sitar u pundar 
[med torsksnöre], de haitar, att n har hagg' 
än el. hugg' än JK. Ja haggäd el. huggäd mi i 
bainä JK. 2) [med eggverktyg fälla, avverka 
el. avmeja (ngt)]. Hugg skog JK. Vör rustar 
upp i Syllskogän u huggar JK. Dän talln kanst 
du ta u så haggä (fällä) = hugga av JK. De 
träii sum bläir huggnä i retn täid, di strävar 
mik längar än de andrä (de vill säg ner 
di bläir fälld i retn täid) OL. Ta u hagg 
(el. hugg) dän talln! JK. Kronu had kalar 
äut u huggädä (aikar) JK. Ja var ner u jägg 
hånntisslår [tistlar], u nå jär de läik mik igän 
MK. 3) [genom fällande av träd el. avhuggan-
de av grenar skaffa sig ngt]. Hugg byggnings-
skog [byggnadstimmer]; ämnskog [ämnesvirke] 
JK(U). Vör ha nå rust i skogän än träi fäir 
dagar. . u hugg sagstuckar u vid JK. U så ha 
ja hugg bandar [gärdslehank] än dag JK. I 
laudäs . . var ja i skogän u huggäd kastvid JK. 
Far u ja huggd bandar u töindä Igärdslade] 
JK. Träfft n yvar am n (plogdrekt), så huggäd n 
na hailt simpält JK. I skogän skudd di u lait 
ättar flabark . . ,da var de bärr frågän um ti 
akt si, ner n huggäd bark, att ingän sag ä, . . 
u ner nå aigan sag, att di hadd hugg flaar, så 
blai han tåpp galn OL. De tular för läng för 
täu styckän ti hugg u läss täu lass JK. Så mik 
sum bär huggäs ti slipas [slipers] um arä JK. 
Sum annas blai hugg ti flovid JK. 4) [medelst 
huggande stycka, klyva el. sönderdela ngt]. 
Vör har stat i vidbodi u hugg vid JK. Han 
gick u haggäd jård u blai sjaukar JK. 5) Ige-
nom huggande bearbeta el. forma; tillhugga]. 
Dra pa me hyvlä u me till bräunä (hugg kantn 
gäinar) OL. Späis . . av huggän gräusstain JK. 
Huggnä stannstainar [stånd-stenar] JK. I fläisi 
pa uppsäidu var de hugg si [hugget] sma ritår 
äi JK(U). Stainar, di blai hugg si [huggna] i 
Gardä MK. B. {i fråga om slag el. stöt medelst 
annat än eggverktyg]. 6) lom djur: bitas]. Bys-
tar [borsten] raisar si för soi, u da jär de int 
gutt ti kumm na naugä [nära], för da huggäs 
ha JK(U). C. förbleknad betydelse]. 7) [göra 
häftiga stötar el. ryckningar (om båtar)]. Länd 
in undar Nöiu . . u dräg upp han båten] 
läitä, sått n int sto u huggäd i buttnän där pa 
hällar JK. 8) ord angripa; munhuggas]. Di 
var bär [bara] ti haggä = huggas, gnabbas 
MK. (Dep.) När n var jär u lagd tråskän, da 
huggdäs vör iblant (disputerade) MK. Nå var 
di ti huggäs igän = tretä (OL)MK. — Särsk. 
förb. Hugg av: 1) {genom huggande frånskilja, 
förkorta] Daim (bredi), sum jär för tjåckä, 

huggar n av pa avsäidu ättar a ritå OL. U så 
gynna n da hugg av grainar. Fyst graini han 
huggar av, så käika n yksi i äggi JK. Bark, 
sum di huggäd av stuckar ti brännä OL. Da 
huggdäs kantar av ättar ritu OL. Någän gang 
kan de u träff till, att n kläivar upp u klappar 
av staurar ällar huggar av staurar u lättar grä-
ni sta JK. Hugg av a stang jan JK(U). 2) [fälla, 
avverka]. Undrä da int pa, att vör häldar hug-
gar skogän av än ti gi hårt n ti andrä JK. Di . . 
huggd för de mäst all skog av JK. De jär bär 
[bara] odräglit ti säi va di huggar skogän av 
JK. Daim [: de ekar] sum di da låimädä, 
huggd daim av, sum var aigar um jårdi JK. 
Vör har ännu n hail hopän skog liggnäs upp pa 
haidi, sum vör huggd av i fjord JK. De var 
bättar um int skogän blai så mik avhuggän u 
föstöirdar JK. Ainäs-stabbä . . sum star uppför 
jårdi n bit ättar a avhuggi am n JK. Vör fick 
haim a par lass vid läikväl i dag, u ätt lass 
liggar ännu avhugg där nerä JK. A. u ja 
har rust i skogän u hugg av a par lass 
tallar u björkar u kårt i gard JK. Talln bläir 
int tvärs avhuggän äutn bläir läit pa snitt JK. 
Ja har ännu mair sagstuckar liggnäs i skogän 
avhuggnä, sum ja int har kunnt fat därifran 
JK. Vör huggar av så naug sum vör ha retu-
hait ätta lag: sjau tum yva stumbln JK. — 
Hugg bårt. Di skudd ha hugg bårt allt de 
gamblä JK. Da had all unga skog fat stat u 
vaksä, u de gamblä had blitt bårthuggä JK. 
Någrä tallar jär nå bårthuggnä JK. — Hugg 
äi. Att n sälln far var bäi am n årkå, äutn än 
far rust kring ällar hugg äi lissum någ var 
stans JK. De var rolit ti hugg äi u arbetä me 
jårdbräukä JK. — Hugg kull. När n huggar 
kull a träi i skogän JK(U). Da straik vör äut i 
Stainhagän . . u huggäd kull fäir fäm tallar ti 
vid JK. Så mik sum vörr hadd hinnt u hugg 
kull JK. — Hugg ner. {Båtshake] me. . n krok 
pa dann säidu, sum än huggar ner i äisn OL. 
Di had hugg ner mang hundrä träi JK. — 
Hugg pa. Jär täun'n i hagar el. skogsmark u 
jär lagar [låg] . . så hugga n pa • än [hugger 
gran- el. tallspiror o. lägger på] JK(U). — 
Hugg sundar: 1) Igenom huggande sönderde-
la]. När vör fick skill av me de. . da huggd ja 
vid sundar JK. Ja har väl hagg sundar el. klau 
upp umkring täi kastar JK. Han hadd vart där 
bäi dum u hugg jaulvid sundar JK. De tvaitar 
[bakar] sum int däugd ti någ ann n vid, ha vör 
hagg sundar, u de andrä ha vör bark u hugg 
äut JK. Vid bjärar (h)a u in, när de jä sundar-
huggä JK. Nå har Ärr vid sundarhugg si [sön-
derhuggen] ti flair sumrar JK. 2) [hugga med 
ett verktyg, tills det går sönder]. Har int dain'n 
yksi bårtå, när dann'n huggar till, da hugga 
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n i ykshamman för varandrä u huggar yksar 
sundar JK. Yksi jär sundarhuggi MK. Fyst pa 
mårgnän . . så var all yksar sundahuggnä u 
slåiä JK. — Hugg till: 1) [med huggverktyg 
tillforma]. [Torrt björkvirke] de jär hart u 
svårarbetä bad ti hugg till u grav ör [till trä-
skor] JK. Så huggäd ja till de där träiskopac-
kar till träisko JK. De träiskoar di jär tillhugg-
nä; di skall bär [bara] graväs ör OL. 2) [utde-
la ett hugg]. Har int dain'n yksi bårtå, när 
dann'n huggar till, da hugga n i ykshamman 
för varandrä [vid trädfällning] JK. 3) [snäsa 
till]. Aldri jär n haugfärdu u ståltar . . ällar 
haggar till u bäitar av fålk, när någän sär någ 
till n JK. 4) [begära för högt pris]. Sumbli fick 
väl präut n fämm' u sumbli än täi', ifall di nå 
hadd hugg till för mik ti gynn me OL. — 
Hagg, hugg upp: 1) [hacka upp]. De bläir väl 
int ann rad, än att vör far hagg upp dän hard 
snåiän mitt i vägän me spad ällar jårdyks JK. 
Ner ä var någän, sum skudd odlä någät hall-
tunnland . . , da bräukt di hugg upp ä me 
jårdyksar (hagg jård) OL. 0 vägän [vår väg] 
. . matt vörr hugg upp me spadar JK. 2) [göra 
hål på (t. ex. is)]. A varp, sum jär upphuggä 
drägäs så mang gangar sum hälst . . När n 
drägar varp, sum jär upphuggnä förr, så gar de 
dubbält så fort. . för da slippa n u väckä [gö-
ra vakar] JK. 3) [hugga rågång i skogen]. I 
Graunhagar, sum gränslinju gar, så jär de nå 
mang ar sin ha jär upphuggi, sått ha var till-
vaksi igän JK. 4) Idraga upp fisk så att kroken 
fastnar i kroppen på fisken]. [Se under Al 
ovan]. Skudd n ha någän [: torsk], da skudd 
n fö de mäst hagg upp dum, fö han to aldri 
nåksns JK. 5) [hugga grenar o. kvistar av fäll-
da träd och såga av dem i klampar]. Da . . 
huggäd vör kull . . någlä hundra styckän träi 
. . ; där upp pa haidi har vör vart n träi fäir 
dagar . . u hugg upp (hugg ällar kvist grainar 
av träii u sag av dum ti stuckar) JK. Ja u K.L. 
rustäd där ner hail dagän u huggäd tallar upp 
JK. När grainar jär avhuggnä, da jär n upp-
huggän; han skall ännu sagäs av, de håirs till 
upphuggningi MK. Ja, vör huggäd av u hug-
gäd upp a tölt [tolft] sagstuckar ti middagän 
JK. Vör ha nå upphugg si [upphugget] i 
skogän fäm säks kastar flovid JK. 6) [hugga 
sönder o. rasera (gammal gärdsgård el. båt)]. 
Än huggar upp dän gamblä täun'n fyst ällar 
huggar all bandar av äutför staurar pa amn 
säidå u tar staurar upp pa de säidu JK. Di har 
gat ste u hugg täun'n upp (ällar ner) u kårt 
bårt n JK. Dän gamblä [båten] huggdäs upp u 
dailtäs av batkamratar JK. 7) [med räfsa vän-
da höet i ett "brede]. Hugg el. hagg braidi 
upp! De jär de sam sum pick upp . . = vänd 

kring håiä me räivu, så att de sum liggar nerat 
kummar uppa ti tårkä MK. — Hugg äut: 1) 
[avverka, hugga bort]. 0 [vår] skogän had vör 
int hugg äut, män de sum vör fick [genom 
skiftet], var väl äuthuggä JK. 2) [genom hug-
gande forma; tillhugga]. Hagg balkar äut = 
hugga stockar till bjälkar MK. Hugg skog äut, 
hugg byggningsskog äut [hugga till byggnads-
virke ("riar", sparrar m.m.); gjordes med yxa 
innan cirkelsågarna kommo i bruk] JK(U). 
När da byggningsskogän var haimkårdar . . 
så skudd de huggäs äut än vackar dag JK. Än 
förman ällar byggmästarä . . han skudd var 
me, när skogän skudd huggäs äut JK. Hugg 
skog äut jär sträivt arbetä, för n skall sta 
krampar [krokig] JK. U när ä var kväldar, så 
lag än (byggningsskogän) stapin u äuthuggän 
pa gardn JK. I täistäs vidd ja laig än kal ti 
jälp mi hugg äut um [dem] (slipas) jär pa 
gardn, män fick ingän, äutn da tänkt ja ti hugg 
äut ainsummän, män . . pa ätta(r)middagän 
haggäd ja äut n näi täi styckän JK. Vint de 
bläir a bred ällar a skogsstyck [byggnadsvirke], 
sum jär äuthugg, um stuckän har vart. . snoän 
OL. Buln [stammen] pa björki, umkring a än 
[en aln], huggäs äut u nyttäs ti väisn [på spets-
plog] JK. Träiskopackar huggäs äut me träi-
skoyksi JK(U). U så läggdäs de a falå [täck-
bräde] av tvaitar [bakar], sum var äuthuggnä 
. . , yvar nåtar [i uthusloftsgolv] JK. Jfr flat-, 
fyr-, ren-, städ- och två-hugga samt hård-
huggen. — hugg-järn s. hagg-, huggken n. 1) 
[yxa med tvär men ganska smal egg; anv. att 
hugga "spundningar" med]. När n skudd ha 
spunningar äi möitrar u hånnstuckar, så nyt-
täd n huggjan JK. 2) [smal tväryxa], nyttäs, 
när n hugga skopår u häuar [huvar] (fals ti 
lägg bredi äi m.m.). [Se ill.] -orm s. pl. huggårm 
m., pl. -ar. Huggårmar di kan int ynglä pa 
jårdi; ja sag en sum kraup upp äi a björk u 
hängäd ner fran a grain MK. -packe s. hagg-, 
huggpackä m., bf. -än [huggkubb]. Än runklur 
[ostadig] haggpackä MK. Än flyttar a läiti let 
handyks ti kar [rensa] staur me u n huggpackä 
ti sätt staum pa, när n skall väss n JK. Um än 
sätt si pa än hagg- ällar huggpackä, u än int 
spyttäd pa än, förr n sätt si pa än, da fick än 
sar i rövi JK. De jär en ting i bondns gard, 
sum har flair sar än bondn har; de jär hugg-
packän MK. -pipa s. huggpäipå f. (skom.), 
[hålstans, se ill.] -vann s., se haggvann. -yx s. 
haggyks f., bf. -i [snäsig, frän person]. H. jä 
dän stöistli haggyks (sträng att kommendera) 
MK. Haggar till u bäitar av fålk . . såsum de 
haggyksi C. JK. 

huggare s. huggarä m., bf. huggan, pl. huggrar. 
1) [stor kniv]. Skäfthandi ha var pa fårm så- 
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sum de gam' sablar ällar huggrar, sum di hadd 
ti korpralar OL. Betknäivar jär stäur kramp 
huggrar JK. [möjl. i bet. 21 2) [baddare; över-
dängare]. Prästn var n huggarä i dag ti präd-
däikä ättar mitt tyck atminstn JK. Ja, Bärg-
man han jä da ret n huggarä ti lägg böikar upp 
han, vätjä JK. Han had . . hårt taläs um, att 
i var någ huggrar till spel pärk (lauboar) JK. 
3) bedyranden o. utrop]. De va huggan, va 
han va starkar MK. De va huggan, va de kän-
däs kallt i kvälls JK. Jfr plump- och sten-hug-
gare. -sork s. huggaräsårk "baddare till poj-
ke]. De jär n huggaräsårk MK. 

huggig a. haggur, huggur JK. 1) [som hugger 
i o. hindrar, hindersam, knagglig, trögkörd (om 
väg)]. De var int riktut någ go väg i dag . . 
för iss snåikånni gärd n huggur u muddrur i 
vangsspuri JK. Vangsjauli har gat ner i äisn, 
sått vägän ha vart huggur u gat traugt ti kärt 
[att köra] JK. 2) [snäsig, grälig]. Aldri jär n 
haugfärdu u ståltar u stuskar u haggur ällar 
haggar till u bäitar av fålk, när någän sär någ 
till n, såsum de haggyksi C. JK. 

huggning s. f. bf. huggningi [arbetet att hugga]. 
Pass' me huggningi, sått n int huggar hul pa 
dum lom träskor] JK. Jfr skogs-, slipers-, upp-
o. ut-huggning. 

hugnad s. hugnad m. De har läikväl vart n hug-
nad för mi, att ja all gangar har träfft L. dän 
samä, dän förhåppningsfullä, dän gladä OL. 
Va hugnad de kan var av de, de innhaldar, 
de vait ja intä, män de kan änd var någ till 
augnä äi [om brevet] OL. 

hugnesam a. n. huynsamt. Att L. u de yvriä i 
häusaldä var bi go hälså . . ja kan säg, att de 
känns läik så hugnsamt för mi till håir, sum 
de var mäin nemäst släktingar OL. De känns 
tilläik ret hugnsamt för n dail fålk . . ner de 
sjussar kummar [med mat etc.] OL. 

hugs s. huks, hugs n., bf. -ä [minne]. Kvinnfålki 
. . har bättar huks mang gangar u• än kalar 
JK. Ättar mitt huks [efter vad jag minns] MK. 
De had raint kumm ör hugsä för uss. De jär 
ret skit till ha sånt dålit hugs MK. -lös a. 
huks-, hugslausar, f. hukslaus Iminnesslöl Ja-
kå gynnar bläi gammäl u hukslausar u dabbur 
JK. Ja jär så hugslausar, sått ja huksar aldri 
va ja gär av sakar u ting JK. Ja bläir läikväl 
så gammäl u hukslaus nå sagt av en kvinna] 
MK. 

hugsa v. huksä, huks', pr. -ar, ipf. huksäd, 
hukst', 'komma ihåg'. Ja kan int huks, um ja 
ha skriv upp na förr JK. H., han jär dödar för 
läng sen, ja huksar n intä JK. Ja huksar int, 
va de jär för dam JK. Ja huksar int ret, lains 
årdi fallt si JK. Ja har nuck slit äut mang 
blårgansskörtår, när ja var sårk, u ja huksar 

ännu, att ja skräiäd, när ja skudd ha någu nöi 
pa mi JK. När int sultn jär störr än n int huk-
sar, da gär de de sam u• da MK. Iblant da dår-
mar ja ret me dum, män di huksar int längä 
MK. Da frågd ja än fyst, um än mindäs ällar 
huksäd dän sårkän, sum var äut . . i sumräs 
JK. — Särsk. förb. Ja, nå kan ja omöiglit huks 
pa någ mair, u kvinnfålki har änd matt jälpt 
mi, annas had ja änd int huks pa så mik själ-
var JK. Han. . kund int hald si för gräinä var 
gang än huksäd pa de, när L. ränd gräisn [en 
lek?] JK. Ja hukst int pa de JK. — Ja far . . 
säi, att ja kan huks upp någ ann ti tal um JK. 
Dain Iden ene] huksäd upp (= hittade på), u 
så skudd ä da söikäs MK. — Ja sägd, att ä var 
körkstämmå i går, män de huksäd ja vilsä älla 
mist [kom ihåg fel] JK. Jfr miss-hugsa. 

huka v. häuk', imper. häuk. [Refl.] Häuk di ner 
'böj dig ner] JK(U). Häuk si ner (OL)MK. 

hula v. häulä, äulä, 'tjuta, hyla'. Ga u så häulä 
u gi si [jämra sig] pa de väisä! Äulä, de jär 
visst halvård 1[h-bortfall], int ann ja kan första 
JK. 

hull s. huld, gen. hulds, f., (bf. -i) o. n. Gutt 
huld, lagum huld JK(U). Dän hästn har gutt 
huld JK(U). Dragrar var de nuck . . av böind-
nar förr,. . sum hadd dum bra u tjåck el. bäi 
huld JK. Ti fa russi magrä, så att di förlorar 
huldi, kan ga fort, män. . ti fa huld pa dum, 
gar int så fort JK(U). De kräki di sag äut u 
var läik så bra ti hulds sum andräs kräk OL. 
Ja fick int någ förr n ja gick ste, så ja fick ter 
pa huldi ja OL. Päukän sägd ti skummakan . . 
att um än int vid hald upp, så to än än me 
huld u har JK. Jfr drag-hull samt hård-hullad. 

huller om buller adv. huldar um buldar, i huldar 
u buldar [om vartannat, utan ordning]. Ja skri-
var huldar um buldar, ätta sum de kummar i 
tankar för mi JK. Så sprack hail lortn (: ku-
vertet), u de fallt huldar um buldar JK. Hul-
dar um buldar sum Kauprä Per Olsns knäivän 
MK. Iss gangän har ja just int tänkt pa någät 
särskilt ämn ti skriv um . . , äutn de kummar 
väl ti ga i huldar u buldar JK. Fyst gick spel-
männar . . u så bruttbondn u bruttövarsku 
därnest u så da all andrä gästar där ättar i 
huldar u buldar JK. 

hulling s. hulduygä, hulduyg' m., bf. hulduyän. 
1) 'hulling på krokar'. Dän tåsklcrokän, där 
var n duktur huldung pa. Ner n jär pa tåskän 
. . så säs de: Di had väl int fat stjäl bait' av så 
fort, män de var sån dåli huldung pa krokän 
OL. 2) [märke i fårörat, se ill. på kräk-märke]. 

hum s. hum, håum. 1) 'aning]. Ja had horn ällar 
hum um de JK. Så fick W. hum um de JK. 2) 
[humör?]. De jär hum(?) äi fräu Munthe MK. 

humla s. humblå f., bf. -u, pl. -år [insekten]. 
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Humblår . . di har n väisä el. dråttning, sum 
jär störr än de andrä humblår JK(U). Dän 
andrä sårtns humblår, sum jär mindar än jård-
humblår u gäulä, di har säin humbläraidar äi 
än fördjaupning el. a hul upp pa jårdi, sum 
di byggar av tårrt gras el. finnä [förna] pa 
ängsmarki JK(U). Pa försumman da jär de 
humblu, gaukän u tärnu, sum jär de säist 
summarfäuglar, sum kummar.  . . fastn humblu 
jär väl ingän fäugäl, um a änd har vängar OL. 
Jfr jord-humla. — humle-gott s. humblägutt 
n. 1) [humlehonung]. Jårdhumblähånning . . 
de jär humblägutt, de hitta n i ängi, när n gar 

räkar MK. Far sägd, att ja skudd kumm 
däit, så skudd ja fa humblägutt MK. 2) [något 
annat gott]. Kum nå u ga me! di har humblä-
gutt inn i kamman [brännvin?] (JK) MK. 
-reder s. humbälraidar; humblä-, humbälraidar 
JK(U) n., bf. -raidrä {humlebo]. Ja minnäs 
sum sårk, när n gick äut i marki um sumrar u 
laitäd humbläraidar. Hittar n a humbläraidar, 
så säuga n ör hånnungän ör kakår pa ställä . . 
så väid int krakår har fat raidå pa humblä-
raidrä u förstöirt de JK(U). 

humle s. humblä m., bf. humblän, humbln (Hu-
mulus lupulus). Humblän flaugar pa • i släut 
av jäuli MK. Kvinnfålki har lägt väl humblä 
pa drickä OL. Jfr jord-humle. -ax s. humblä-
aks n., pl. =, bf. -i, 'honblommor' [av humle] 
= humle-koppa. -gård s. humblägard m., bf. 
-n [(inhägnad) del av gårdstomten, där humle 
odlas]. Tet [tät] sum n humblägard MK. Pa 
ladingar u vintrar skall humblän täckäs me 
bärrä [(gran)ris], u när dän läggäs pa, så haitar 
de "marä humblägardn" MK. -höst s. m. bf. 
humblähåistn {humleskörd], = när n tar ner 
humblästakar u humblärankår u pluckar av 
humbln. Humblähåistn jär nå innä, för humbln 
jär moän u gynnar fall av JK. -knopp s. hum-
bläknupp = när humbln gynnar vaks pa 
humblärankår JK. -koppa s. f. pl. humblä-
kuppår = humleax. -kynning (-körning?) s. 
humbläkynning, kansk hail humbläaksä? ällar 
börr n dail, äutästä dailn? JK. -lag s. humblä-
la. g m., bf. -än, humblä u lännå [vört], sum 
kokäs ihop (ja kan int säg um di kokar n i 
vattn ällar i lännå) {vid brygd] (JK) MK. 
-lucern s. humblälusä•rn 	(Medicago 
lupulina). Humblälussärn (n fallar för de mäst 
bårt) . . odläs mik jär äutat ti(11) fodar ti kräki 

ti fråi; u u ti baitar för daim, sum har ont 
um de ti kräki JK. -plockning s. humbläpluck-
ning JK f., bf. -ogi, = ti pluck av humbln av 
humblärankår. Vör far laig någlä källingar ti 
jälp uss me humbläpluckningi JK. Humblä-
pluckningi de har vart haugtäid me de i gamblä 
dagar MK. -ranka s. f. pl. humbläraykår [hum- 

lereva]. Pluck' av humbln av humblärankår 
el. -kar JK. -ranke s. humlärankä m. MK, pl. 
-ar JK. [Ex. se föreg.] -stake s. humblästakä 

bf. -än, pl. -ar [humlestör]; stakar sum sät-
täs ner i humblägardn pa ladingar, sum hum-
blärankår vaksar kring; = grän u fyrspäirår, 
kvistäs u barkäs JK. -töjor s. pl. humblätåigår, 
'humle, som begagnats till brygd, utlakad hum-
le'. Humbln jär örtåigän [urlakad], sått ä jär 
int någ ann än humblätåigår. De humblätåigår, 
di däugar int ti någä JK. 

hump s. hump, [skumpande]. Kåir i hump u 
skump. De gick i hump u skump MK. Säi, 
lains dän hästn rännar: "humpi skumpi, hum-
pi skumpi, humpi skumpi" (talas fort och 
sjungande) JK. 

humpa v. humpä, hump', pr. -ar, ipf. -äd, 'rida 
dåligt'; [skumpa]; 'springa i fyrsprång'. Hum-
pä u skumpä, om hästar eller nöt, som springa 
i fyrsprång = flygä. Sit u räid u hump u 
skump pa russi, de jär väl ingu nöd; lains 
[hur] sitar du u humpar u skumpar, när du 
räidar? JK. Kummar humpnäs u skumpnäs 
JK(U). 

humör s. hummöir 	hummör,  r, umhöir, hum- 
höir (ä.) n., bf. -ä, hummöir'. 1) [lynne]. Um 
ja int had hatt a sånt gutt umhöir, så bad ja 
vart åidn [slut] för läng sinä JK. Ja, de jär frå-
gän um ti ha umhöir ti ga iginum me alltihop 
u de gällar till ha hud [huvudet] pa ret ändn . . 

int förlor umhöirä u tulmodä JK. Ja u flair 
me mi jär riktut glad u bäi gutt hummöir . . 
vör har fat a härrlit rängn i neträs JK. Män 
att ja raint kummar ti tapp umhöirä, de tror 
ja knafft JK. I dag har ja vart laisn u int bäi 
humhöir, sägd de gamblä, män ja far ta um-
höir igän u fatt mod JK. To in umhöir [blev 
arg] JK(U). 2) 'förstånd'. Ha gutt u. = gott 
förstånd. De skall gutt mod till u umhöir me 
ti ta si pa de (skollärarekallet). Han matt ha 
klaint umhöir, ättar n kund så gärä (klent för-
stånd). Ha har så dålit umhör, att ha int' kan 
var' ainsammi. Han jär så ställdar till umhör, 
att n int' kan fattä MK (c. 1878). Jfr miss-
humör. -lös a. umhöirslausar. Han kan prat 
bra u jär int umhöirslausar JK. 

hund s. hund m., bf. -n, pl. -ar. 1) 'hund' (dju-
ret). a) [egend. bet.] Såsum han käikäd äut . . 
så ränd de än föskräckli stäur svartar hund at 
Fäiä me a stäurt langt tug kring halsn JK. 
Gick pa jakt me hundn u byssu JK(U). Harä, 
hund u skytt (lek) JK(U). De jär fullt av hun-
dar jär i Lau, u daim sum har dum, vill int 
betal skatt för dum föstas JK. De blai bestämt 
fäm kr. för hund [hanhund] u täi kr. fö tävå 
JK. Hundn jä(r) styggar, rännar ätta(r) gäss-
nar MK. När hundar jetar gras modar rängn 
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JK. b) [i jämförelser]. Far di van'n ti flaugä 
[flöja], så flaugar di sum hund, sum de haitar 
JK. Far ill sum än hund JK(U). Svält sum 
hund u jet [äta] sum hund, de fick än u de 
kund n MK. Ja ha ank [ångrat] sum än hund, 
att ja skudd var så fösumli JK. De fålki . . di 
livar imot si sum hund u katt OL. Ja kåm ti 
fraus sum hund JK. Snålar sum än hund OL. 
c) Ii ordspr. o. likn. talesätt]. Ja, sär hundn; 
t. ex. Ja var u• me, sär hundn JK. U sårkar u 
ja me, sär hundn, hälsar L. u hans familj OL. 
Galnä hundar far riv' skinn Säs um någän, 
sum jär galn ti tret u slas u bläir sundarivän 
u sundaslagän JK. Mang hundar jär harns 
död, d.v.s. när n jär mang um a årkå fett ar-
bete], så gar de fort JK. Män n skall int bi-
döim hundn ätta hån i JK(U). d) bildl. uttr.] 
Nårdn jä så baiskar i dag, så n jä ret hund 
MK. Bynk [bedja] böindar um någä, de skall 
n hund gär tänkt ja MK. Nå jär de int falit me 
junkar, för nå har n fat n husbondä, sum ja 
tänkar skall ta hundn ör n JK. Så mang otliä 
stäigar tåsk, sum ja har drug jär, u nå skudd 
ja int kunn fa än endä. De matt var någän 
hund begravän jär nå, döivläd ja för mi själ-
var JK. Fa hund = få ovett MK. 2) [sjuk-
dom]. Ha blai sjauk u fick raud hundn JK. Jfr 
dum-, fyll-, fågel-, fä-, gårds-, jakt-, lat-, lus-, 
rapphöns-, snål- och vild-hund samt tispa och 
täva. -arbete s. hundarbetä n. [svårt, slitsamt 
arbete]. De var a hundarbetä, för de grasä, de 
var så oskaplit saigt tom myrslåtter] OL. -bett 
s. hundbit. Ja har ännu hundbit pa handi; 
de var n hund sum bait mi MK. -gläfs s. 
hundgläps. -gö s. hundgåi (1876), [hund-
skall]. -hus s. hundhäus n. [hundkoja]. -hål 
s. hundhul n. 1) [otrevlig plats]. När n 
tråskar me ångtråskar, så har en dän plassn ti 
ta aksi u angnar u skalar fran tråskän, sum 
jär a hundhul, för de jär n förbaskad stöv JK. 
2) 'snålt ställe' (OL)MK. -lök s. hundlauk, 
-10.k m.(Anthriscus silvestris). Hundlauk jär n 
ograssårt . . u vaksar upp täilit um ladingar i 
stäur buskar, u um n bläir avslagän täilit, när 
n vaksar upp, så jetar kräki grasä JK. Av 
björklau u hundlök u av bainvidslau u• färgäd 
di gäult me JK. När gubbar i gamblä [täidar] 
var äut pa Laushålmar u slo hundlauk, sum di 
slo förrn di slo håiä MK. -lökkäpp s. pl. 
hundlOkkäppar [stjälk av hundloka]. -näsa s. 
pl. t. hundnasar. Hundnasar jär alltut kaldä 
el. kald sum hundnasar, jär a gammält ord-
språk JK(U). -racka s. f. bf. hundracku. S.K. 
. . straik fram u . . draiv hundracku ner av 
sanggäsgålvä [korgolvet] JK. -rackare s. pl. 
hundrackrar. Fyst gravd ja ner gam' raud 
hästn, män de spärräd hundrackrar upp (JK) 

MK. -skatt s. hundskatt. Nå har vör fat hund-
skatt jär i Lau, täi kronår styckä för var hund 
JK(1910). -snus s. hundsnäus n. [bannor, ovett] 
JK(U). -tass s. pl. hundtassar [hundfot]. De jär 
såsum pa hundtassar pa jakt: frusnä spärrar 
MK. -turk s. m. bf. hundturkän. Turkar, me 
de auknamnä: hundturkän. -valp s. pl. hund-
valp m., pl. -ar. -ville(?) s. hundvillä, pl. -ar, 
'enkel beckasin' (raud bain). -väder s. hund-
vii•dar n. [ruskigt väder]. I onstäs var ja kåir-
näs i Havdum . . ja, u äi ätt hundvädar, för de 
kåm ti rängnä, när ja kåm ti Buss, när ja kård 
ste, u kåm ti snåi, när ja var i Alv', när ja 
kård haim, u fick far ill sum än hund förrn ja 
kåm haim JK. 

hundig a. hundu . snålar sum än hund JK(U). 
När ja kåm haim ti grindi, kåm just K., u ät-
tarsum de var i hälgtäidn, så kund ja int var 
så hundu ällar så ginumsnålar, äutn ja bjau-
däd in han pa n sup JK. 

hundra räkn. hundrä. Ätt hundrä kilo; träi 
hundrä kilo. Någlä hundrä kronår JK. Ner 
vörr skall äut u bad' . . da skall n ränn där 
langs sandä än par tre hundrä änar [alnar], 
förrn än far djaupt nuck JK. -tal s. hundratal. 
-tals adv. hundra-, hundrätals. De där stäur 
broi . . gar ti hundrätals rikstala ti sätt na i 
stand JK. Nuck kanskä de gar ti hundrätals 
gangar, ja har skriv u talt um vällaikän JK. 

hundrade s. hundrä ii. Iss, de jär a läit' hundrä 
de, män de jär ätt klau läikväl (om anglor). Se 
angel-hundrade. 

hundsfott s. hundsvått 	m., pl. hundsvåttar, 
-skvåttar (skällsord); dålit fålk JK. Va i häc-
känfält, tänkt ja, va tar iss för lag? Nå har int 
de hundsvåttar kast [skottat] iss vägbitn läik-
väl JK. Jaus pa kalbord u dankar för hund-
skvåttar, sum än bräukar sägä JK. 

hunger s. huygar, huyar m. Vör kan ännu fa 
uppliv de dagar, sum de kan bläi bad kräig 
u hungar u päst JK. Jfr sult s. -slnöd s. huyars-
no•d, huyasnöid. När di var i kräig u så de 
blai hungasnöid i lägrä JK. 

hurr s. o. interj hurr [i uttr. för snabbhet, bråds-
ka]. Hurr u visk, så var ja haimä [i ett huj] 
JK. De gick sum än hurr MK. (Ångbåten) var 
da hin i Jaugan u låssäd u lastäd pa en gang, 
u de gick börr [bara] i hurr u durr u surr pa 
Jaugans bryggå JK. 

hurra v. hurrä, hurr', pr. -ar, ipf. -äd, pass. 
hurräs, pr. hurräs JK(U), ipf. hurrädäs, hurr- 
däs, p. pf. hurrn JK(U). 1) [dundra, surra]. 
A. sitar u hurrar me ruckar u spinnar JK. 2) 
[ropa 'hurra"]. Så bräukar de fö de måst hur- 
räs fö bräudparä JK(U). Så. jär takä i årning, 
u daim, sum da ännu star pa ryktä [takåsen] 
hurrar allihop, sått ä håiräs lang väg JK. De 
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andrä hurräd u gräinäd, så de var a jal [sorl], 
så de håirdäs langt kring OL. När ängä var 
avslagä, så hurrdäs de, så att de skalldräd i 
skogän, u för de mästä träi gangar: håi, håi, 
håi — hurraaaa! JK(U). Så blai ja hurrn förä 
u hivän [hissad] me JK(U). Di (vardäskväldar) 
jär hit mik till hurr för nå, när n arbetar äut', 
så läng än kan säi JK. — hurr-basen s. m. bf. 
hurrbasn [något förträffligt, "susen"]. Blod- 
palt. . smakar go u jär hurrbasn JK(U). -bau 
s. hurr bau 	hurrbau JK, = kallas u mun- 
tarhait. I dag skall de var hurr bau jär, sägd 
Hallbjäms mor, när Jakå skudd förlugäs MK. 
Jär bäi uss har de vart hurrbau el. laikstäuu 
u bal i nöistäuu JK. 

hurrera v. hurrerä u flurrerä, 'vara kavat'. 
hurtig a. hurtur, f. -u, n. -ut. N gammäl hurtur 
strandgubbä JK. Mik hurtur u kvickar kal JK. 
(Att n) . . int grundar ällar gar u grubblar . . 
äutn jär bål hurtut u gutt hummöir JK. 

huru adv. hu.r. 1) {i direkt frågesats]. Hur 
täusn kan de varä? JK. 2) [inledande indirekt 
frågesats el. relativsats]. Ja har grund pa de 
mang gangar sen, hur de kan varä JK. Ja tänkt 
ättar, hur affärn sto för mi JK. 3) {inledande 
en allmän relativsats]. De var n dräng u a 
päilcå, sum tyckt um varandrä u skudd ha 
varandrä, män hur de var, så vidd int päiku 
JK. Män hur u lains [huruledes] de har gat, så 
kan ja mästn int fösta mi pa, att ä int har 
blitt någ skrivning av JK. Hur de var, så för 
någrä år sen, så . . kåm A. där äut OL. 4) [i 
förbind. med: som helst]. Han vändäd aldri; 
vädrä fick var hur sum hälst, så skudd n äut 
fpå fiske] JK. De far nå var me de hur sum 
hälst, bär int L. ha blitt sjaukar ättar de färdi 
JK. Ja, hur sum hälst, män mang, mang tac-
kar! JK. Jfr ledens samt vad adv. -dan, se 
vad-dan. -ledes, se vad-ledens. 

hus s. häus n., bf. -ä, äusä, häus', pl. häus, häu-
sar, bf. häusi, häusar. 1) [byggnad.] a) avsedd 
till uppehållsort för människor]. Ja, a märk- 
värdut häus var de [riksdagshuset] i millatäid 
JK. Där sum ja had kvarter, de jär i de läil 
häusä pa Adlsgatu n:o 3 JK. Ja had set någ 
av de häusi förr, män bani har aldri set böin 
[staden], så di blai nyfiknä OL. Unda dän 
täidn far vör säg sum harm "häus i var buskä" 
JK. Bad äutum u irmum häus JK. I dag har 
ingän av uss vart i Guss häus JK. b) (vanl. i 
PI.) ladugård, stall och andra uthus. [Se ill.] 
Här på landet eller i Lau kallar man ladu- 
gårdshusen för: häus, häusä, häusar, häusi, 
men manbyggningen för: byggningän el. stäuu 
JK. De säs int, att dän ällar dän har stäur la-
gård, äutn dän han har bra stor ällar stäur 
häus OL. De jär a häus, sum vör skall bygg 

ällar mäur av stam n u sum vör skall inraid till 
lambhäus u sväinhäus u håimd JK. Ja, u nä 
nå A. kaupt byggning u häus, så hadd n int 
någ pänningar ti betal n me JK. Da byggd n 
nöi häus, sum ännu star, av träi me agtak JK. 
Millum byggningän (boningshuset) u häusi 
(ladugårdshusen) JK. U så. bod di (far u Nils) 
i vassin änd i byggningän u hadd vassi hältn i 
häusi u had tråskän ihop JK. Sumli av de 
byggningar (manbyggningar u bryggarhäus) 
har vart uppsättnä i äkta goar kalkbräuk, män 
för de mäst av häusi har vart uppsättnä i lair-
bräuk u sumt i blaikå [bleke] JK. En gard har 
bot i Storängi . . , sum ännu gamblä boplassn 
söins bad ättar stäuu u häusi JK. Män så har 
di kumm pa dän galnä tankän, att häusar u 
byggningar har set för dåliä äut JK. Häusi 
skall räiväs ner; han skall bygg nöi häusar 
JK. Va mang partar.  . . sum har bot där i mil-
lum daim? Jå, fäir partar me häus u stäuår 
JK. Di . . har sag bredar av till nöi häus, för 
dairäs jär gamblä u åidnä JK. A brygghäus av 
stam n u a häus (stall u kohäus) av stam n JK. 
Räiv häus ["riva hus", riva av halmtaken till 
foder vid foderbrist] JK(U). Där var a tråsk-
häus bakum dairäs häusar äutför gardn JK(U). 
Häusi [dvs. hus-"loften"] ha vör hail smäck-
näs full av fodar JK. Ja ha rust u tat imot hal-
män älla röim upp pa häusi JK. Rygän far 
ligg i häusi till längan fram pa haustn, um än 
int far täid till tråsk de straks JK. Ätt [en per-
son] jär där upp(ä) pa häusar u tar imot f: 
halmen] JK(U). En sånt [: svalor] har raidar 
inn pa häusar JK. Pa summan lag än alltut pa 
häusi i håiä JK. All kräk star nå i häusi så väl 
um dagar sum netar JK. I häus (= kohäus, 
stalln) MK. Gläida däu i häus da? (= ut till 
kreaturen) MK. Mor u ja glaid äut i häusi me 
de sam i fylgä, ha i kohäusä u ja i stalln u gav 
kräki JK. Nå kåm ja just in igän fran häusi, 
sum ja var äut u gav kräki middag JK. Klucku 
jär int stort mair n fäm, när n kummar in ifran 
häus, ällar när n har söislä av JK. Um 
mårgn'n, nä de andrä var äut i häus u söislä-
dä . JK. Så var de n gang, sum ja skudd äut 
i häusä u gi män i JK. I går mårräs, när vör 
kåm upp u skudd i häus, så var de så mik 
snåi, sått . . JK. Dräg till häus {draga (säd 
m.m.) till hus (säges om "nissen")] JK. c) [av-
träde, hemlighus]. Pa häus = "Das" MK. 
Äut' pa häus el. pa  dass JK. Pått . . de far ha 
hit någän, vill ha int ga in pa häus, kan ha 
gär va ha vill. . U så skudd ha da fråg måffar 
va häusä var JK. 2) [husrum, härbärge]. Skall 
vörr kaup sild i ställä, da tar de häus i fatti-
stäuu, sum än bräukar sägä JK. Um än skall 
kaup yvalädar av kaupmännar ti baindont, da 
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tar de rakt häus da JK. 3) [hem, hushåll]. Han 
sägd, att. . ingän fick kumm in, sum int håir-
däs till häusä JK. Jär de drängar i häusä, så 
natäurlitväis jär di närvarndä me (vid kard-
ningen) JK. Ja kan tal um. . att dödn har vart 
jär i häusä u hälst pa bäi uss OL. Någ gamblä, 
mindar bihövliä sakar u ting äi a häus OL. 
Hässläböi-Ållä, sum haldäd häus [höll till] när 
pa va sum hälst. . JK(U). Jfr ax-, bi-, brud-, 
bryggar-, bröllops-, bål-, duv-, glas-, gås-, gäs-
tabuds-, halm-, hjul-, hund-, hyr-, höns-, ka-
las-, kam-, knut-, ko-, kvarn-, kärn-, lamm-, 
lill-, lust-, meg-, ox-, pack-, präst-, sjuk-, skol-, 
små-, sten-, svin-, trä-, trösk-, ut-, vagn- och 
väder-hus samt byggning och stuga. -andakt 
s. häusandakt 	f., bf. -i. Di livd mair rått 
u vilt u ogudaktit . . män di gick i körkå u ti 
nattvardn u had säin häusandakt haimä, sum 
nå int fålk gär JK. U häusandakti ha jär bårtå, 
atminstn va de angar ti läs i bäibln u sahnboki 
JK. -ating s. häusa•tiyg, -a•tniyg f., bf. -i, [ar-
betsgille, då man lade på ag- el. halmtak]. 
Förr, för just int så mang ar sinä, . . nyttädäs 
tramptak ällar täcknä tak av halm ällar ag pa 
häusi, så att, när de skudd var taktäckning 
ällar häusating, så bjauds grannlagsboar u 
släktingar, u de var fullt kallas dän dagän, 
häusatingi var. Di hadd sänningar [förning] 
mässi ungäfärliän sum nå, när de jär bryllaup 
ällar begravälsä. Någän gang ännu händar de, 
fastn sälln, sum ä jär häusating, män de dråi-
gar int längä, att de raint kummar bårt, för 
dän sårtns tak kummar bårt JK. När de jär 
häusating, så gynnäs de pa vastä, sum fodrä 
(halm ällar ag) läggäs mot vastbandä, sått ä 
hängar ner pa mäurn än bit JK. För umkring 
trätti ar sinä var de häusating bäi Hallut Ek-
lunds; . . där fallt gubbän Jakå ner av häus-
ryktä [takåsen] u slo ihel si JK. Takä jär allt 
åidä [slut] u skall täckäs um. Ja de haitar 
häusating de u• föstas, män de haitar da, att 
de skall "lukäs undar" JK. Ja skall pa häus-
ating, män ja jär för stäivar till sta upp' pa ta-
kä; ja far var nerä u gär "änglar" [hänglor] 
(JK) MK. [Se ill.] Klas Klasson Friggäs (död 
omkring 1854) han sägd häusagting ällar ag-
ting 19/10 1912 (Frig,gäs Jannä) MK. [Tyd-
ligen en individuell folketymologi, ty ating 
måste väl sammanställas med mlty. ating e, 
Beköstung, Speisung (Lasch-Borchling Mittel-
niederdeutsches Hand-Wb), ty. Atzung, utfod-
ring, foder, såsom redan Carl o. P.A. Säve an-
tagit, t. ex. P.A. Säve Åkerns sagor s. 50]. 
-atingsllag s. häusa•tiygsla.g n. [arbetslag vid 
hus-ating]. Jär de häusatingslag? MK. -behov 
s. häusbihåu, -behåu, -bihov -“ • Prästbo-
ställä had skog ti langt yvar häusbeho JK. All 

bredar.  . . sum vör int ska sälä äutn nytt självä 
ti häusbeho, ska vör bark' . . JK. Sått n nän-
däs int hugg ti häusbiho än gang JK. Di bräukt 
int strandi [fisket] mair n ti häusbiho JK. Ull 
ti häusbiho JK. Ti häusbeho av brösed JK. Nå 
blai de int mair n ti häusbeho JK. -behovsi 
bränning s. f. bf. häusbehåu(v)sbränniogi •-• -L 

Häusbehovsbränningi blai avskaffi JK. 
Ja minns ännu sum sårk någlä gubbar, sum 
had vart me dän täidn, sum h. var till, lains di 
ännu vidd hald dän gamblä plägsidn, hälst i 
jaulhälgar u andrä haugtäidar me säin säup-
giMar JK. -bonde s. hussbåundä, -båund' m., 
bf. -bandn, pl. -böindar [självägande bonde; 
ägare till gård, el. gårdsdel ("part")]. Far jär 
ännu hussbond för Fäiä . . u ja jär skrivän för 
hussbond för dän 16-dailn, sum ja fick me 
ifran Kauprä JK. Gubbän J. sägd ifran si, u 
sun'n blai hussbondä JK. I en gard jär de för 
de mäst flair hussböindar ;[näml. en för varje 
"part"] JK(U). Mang partar u hussböindar bäi 
Kauprä JK. Hail gardn har släkdöiän [tång-
täkten] ihop, um de änd aldri jä så mang huss-
böindar i gardn JK. Nå jär de för de mäst så, 
att täu ällar träi hussböindar har halv' gardn 
u de yvriä dann' halvä JK. Ja skall rit av pa 
Fäi gardn de gamblä hussböindars bomärki, 
sum di skärd äi säin stranddoningar JK. Huss-
bondn för [före] Olä halt Kristn JK. Hans, 
hussbondn, blai sjaukar u död sän, än riktu 
unga raskar kal JK. K.N:s dotar sto bräud 
igår u fick en fran Roträ i Löiä, sum var huss-
bondä JK. Han jär hussbond självar, sått han 
har retuhait ti ligg va n vill, sägd källingi, när 
gubbän lag i brunn'n JK. U hussböindamä 
har int förmågå till hald räspäktn bi läik för 
säin tjänrar OL. -bonddräng s. hussbonddräng 
JK(U), [en dräng som är i husbondens ställe, 
om denne är död el. sjuklig], 'den förnämste 
drängen' MK. -bonden s. hussbandaräi n., 
bf. -ä [husbondevälde]. Far u mor har nå 
. . sägt ifran si hussbondaräiä jä bäi Fällt, u ja 
har tat imot ä JK. "Vör star så läng vör li-
var"; de var da mainingän, att i sto för huss-
bondaräiä MK. Pa säist täidn av hans hus-
bondaräi byggd n stäur nöi häus JK. -bondl 
folk s. hussbåundfålk n., pl. =, bf. -i [hus-
bonden och hans hustru]. Andrädagän i hans 
bigravälsä da blai all husbondfålk i dairäs rotä 
däitbudnä OL. U di int tillbakasättar säin 
skylduhaitar mot föräldrar u husbondfålk 
OL. -bond(s)Itid s. hussbond-, husbondstäid 
JK. Undar gubbän Oläs hussbondtäid JK, 
-bygge s. pl. häusbyggar [hus under byggnad, 
se ill.] -bål S. pl. häusbular [väggplanka i hus]. 
-djur S. pl. häusdjaur, bf. gen. -is. Blant andrä 
häusdjaur, sum var inn bäi dum i stäuu me, 
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så had di gräisn inn bäi si JK. A annu listå . . 
sum handlar um häusdjauris namn JK. -dörr 
s. pl. häusdu•rar [dörr i ladugårdsbyggnad]. 
Dän sum vidd ha Nissn, han skudd sop äut-
för häusdurar i träi torstäskväldar ättar si JK. 
Far, han lesar [låser] alltut all häusdurar i 
stalln u kohäusä all haugtäidsnetar JK. Så 
har vör n hail hopän betkål liggnäs. . u han 
skall kåiräs me skåttkärrå där ifran u ti häus-
durar till nauti JK. -fader s. häusfa.r. Um a 
mänsk, sum gar u bidar um någä, u häusmor 
gir någ årdäntlit u kansk rundlit, så kan häus-
far tyck sum så, att gi än så lagum u OL. U 
int bihövd di ga ste pa läsmöiti så präsäis, bär 
[bara] häusfar ällar någän i hans ställ' sägd, 
ner di ropäd upp vart häusald, att di kummar 
sen OL. -fisk s. m. bf. häusfiskän [fiskförrådet 
för vintern i ett hushåll]. De jär för läit fålk 
sum fiskar, sått fålki int far häusfiskän av gått-
landssträmming u tåsk JK(U). Nä di da fa 
skill av [sluta (med jordbruksarbetet)] um 
haustn, da bräukar di gläid ti strand u skaff 
häusfiskän JK. De va lagli väl strämming, 
hälst i går mårräs, så att nå ha strandbyggrar 
fö de mäst föse't si me häusfiskän, tänka ja 
JK. B. had åtti valar, u daim matt ja ta allihop 
för han kund int bläi av me dum pa någ ann 
väis. Pa de väisä fick vör häusfiskän ällar fisk 
till vintan, bad sild u strämming JK. Han 
fiskäd mik i Lausmöir . . sått han fick för de 
mäst häusfiskän där JK. Vör har int fat häus-
fiskän ännu MK. -flake s. m. bf. häusfla•kän 
fena sidan av ett ladugårdstak]. När Nissn 
kåm, da straik än sin väg u to hail häusflakän 
av häusi, när n glaid JK. -folk s. n. pl. häus-
fålk, bf. -i [hushållsmedlemmar; familj]. Mäin 
aignä häusfålk JK. Dän döidäs häusfålk JK 
(U). När all häusfålki var bårtå, så ner sum pa 
ätt kvinnfålksmänskä JK. Han var int haimä, 
män de gärd ingänting, äutn häusfålki lugd, att 
di skudd gi än de, när n kåm haim JK. Han 
gick så tyst upp pa kamman u lägd si. . för n 
int skudd oro häusfålki, för di had allt gat i 
säng JK. Astu Å.A. hälsar mik ti L., u han 
u hans häusfålk jär raskä JK. Häls så mik ti 
häusfålki fran uss allihop OL (till MK). Ättar-
sum päiku sägd, att ja skudd ga in, så gärd ja 
så u sat uppsmäcktar där jamt borä, när självä 
häusfålki kåm halm OL (på besök hos MK i 
Visby). Kaffi kokt' u säld' häusfålki, där sum 
laikstäuu var JK(U). -frid s. häusfri'd m., bf. 
-n. De var a faslit rigger di haldar; de kan in-
gän fa häusfrid n gang OL. Han fick a hår av 
själv hin [till hustru] . . u häusfridn kåm hårt 
JK. -gavel s. häusgaväl m., bf. -gavin JK, pl. 
-gavlar [gavel på ladugårdsbyggnad]. All 
häusgavlar sto imot si [i de olika "parterna" 

i en gammal gård] JK. Ja har rust nå um da-
gän . . u sag ör pa häusgavlar u väggar till sätt 
äi någ finstar JK. -glugg s. häusglugg m., bf. 
-än [glugg på ladugårdshus, varigenom höet in-
kastades]. -gård s. m. bf. häusga•rdn '[= stor-
gård, se d.o.] Nå jär de mästn i am n sumpjåckå 
hail storgardn ällar häusgardn JK. -hornistock 
s. m. bf. häushånnstuckän [hörnstock i ladu-
gårdsbyggnad]. -huv s. häushäu m., bf. -än 
[takås]. Da sat ja upp pa häushäuän (JK)MK. 
-håll s. häusald n., bf. -ä, pl. 	bf. -i. När di 
blai gift' bäggi täu u fick häusald, så bod di i 
vassin änd av byggningän JK. Där bäi astäuås 
[grannens] . . bod di u• täu häusald i en bygg-
ning JK. U så var di läit häusald: di var int 
mair n träi styckän; di had en tjänstdräng, u 
så var di bäggi täu självä JK. De var ret rolit 
ti fa håir någ ifran L. u hans häusald JK. Di 
var budnä ste [bort] pa kallas hail häusaldä 
OL. De jär a riktu kringgangi sjaukå, för de 
jär knafft någät häusald, sum har slipp fräit 
. . di har kunt vart sjauk än 6-7 styckän i 
häusaldi pa en gang JK. Täu ifran vart häusald 
skall infinn si till middäsmåltäid dann' dagän 
JK(U). U så äut när pa hail häusaldä u fa all 
naut u russ u sumt sväin äut JK. Da i gam-
blarä täidar nyttäd di ust i häusaldi någ var 
OL. Ryg, de blai aldri a kånn ti säl de häldar, 
äutn de jär int mair n lagum ti häusaldä JK. 
Ja tror nuck, di räckar för ed' häusald i vin-
tar . . (pärår) JK. Jfr bonde-hushåll. -hålla v. 
häusaldä, pr. -ar, ipf. häusålläd. Nå jär mjölä 
snart släut. — De jär så, att Ar däugar int 
häusald me de, sum Ar skall OL. Han häusal-
dar int alls me föidvarår JK. -hållning s. f. bf. 
häusaldniogi. Ällar bräukäs int ännu mik 
"fornärvd enfald", sum Säven sär, bad i 
häusaldningi u jårdbräukä? JK. Jfr miss-hus-
hållning. -hållsibekymmer s. häusaldsbekym-
mar. När n blai giftar u fick häusaldsbekym-
mar JK. -h'ållsikvinnfolk s. n. pl. bf. häusalds-
kvinnfålki JK(U), [kvinnorna i hushållet]. 
-hållsiväg s. häusaldsvä.g. Andrä sakar u år-
kår i häusaldsväg, såsum ti fa daigän u drickä 
ti jäsä u.s.v. JK(U). -knut s. m. pl. (bf.) häus-
knäutar. Stårmän väinar kring häusknäutar 
JK. -kvast s. m. bf. h[ä]uskvastn (= kohus-
kvastn). -köld s. häuskyld f. [så stark köld, att 
det fryser inne i husen]. De kyldi u stårmän to 
iginum all stans, så att a va rakt häuskyld, så 
att ä fraust i häusi bäi kräki pa flair ställar 
JK. -loft s. häusluft n., bf. -ä, pl. bf. -i. 1) [in-
nertak i ladugård; golv i skulle]. Häuslufti 
(= ladugårdstaket — obs. icke vattentaket —) 
jär rutnä, bad stallsluftä u häusluftä (el. ko-
häusluftä) JK. De äutskutår [utskottsbräder] 
di däugar ti falår pa häusluftä JK. 2) [(hö)- 
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skulle, vind i ladugård]. Sumli partar bad int 
gavlar imillum si pa häuslufti n gang, äutn 
häuslufti lag ihop JK. Häuslufti (el. häusluftä) 
har vör full av fodar nå JK. Da kåiräs de 
[:höet] in undar tak pa häuslufti JK(U). Läd-
svalu, sån sum byggar säin raidar pa häuslufti 
OL. När n kummar upp pa a tomt häusluft 
pa iss nöi häusar.  . . så jär ä såsum ti käik upp 
undar körkvölfti JK. -moder s. häusmåur f., 
bf. -i [ofta oböjt]. Häusmor el. matmor JK. 
Bäst ä var än gang, nä häusmor var äut i ko-
häusä . . så kåm de a läiti källing JK. Jär de 
a duktu häusmor, så vill ha gänn ha säin kär 
badä tet ut rainä OL. Um någän har sägt si 
ifran de . . da säs de: de ungå har nå blitt 
häusmor, ällar um de jär a päikå, sum har 
skåit si bra pa någät ställ, så sås de: ha har ret 
vart såsum häusmor för dum OL. Sänningar 
[förningen] . . daim skall skaffarmor u häus-
mor svar för ti ta imot JK. Så kummar häus-
mor kåirnäs i ängä JK(U). "Nai, söitä täid", 
sägd Andas-mor älla häusmori, "de gar aldri 
an" JK. -mossa s. häusmusä JK(U) m. [ 
vägg-mossa (Hylocomium parietinum)], sum 
bigangnädäs ti lägg imillum bular, när di 
byggd träihäus JK(U). -mur s. pl. häusmäurar 
[murar på ladugårdsbyggnad]. Sälln blai de av, 
att häusmäurar blai sletrappnä ällar uppdrug-
nä JK. -rum s. häusräum n. [utrymme för folk 
att vistas i en bostad]. Va ska di fa häusräum 
ti så mik fålk da? OL. Int har ja hårt någän 
knafft grämt si, att di int har mat u kledar u 
häusräum tillräcklit, nai, män pänningar, pän-
ningar JK. -ryfte s. häusryktä, häus ryktä 

, 'takås på [ag- o.] halmtak'. Nä vör kåm 
ti Gannår, var dairäs häusryktä u än hail 
hopän av flakän nerblastä JK. Där fallt Hallut 
gubbän Jakå ner av häusryktä u slo i hel si JK. 
Vör sum sårkar var, ränd upp pa häusryktä pa 
hail häussträcku JK. -sträcka s. häussträckå f., 
bf. -u, 'ladugårdssträcka'. De var a duktu häus-
sträckå, sum Er har byggä OL. Da brannt a 
häussträckå av bäi Botls. Ja de sked iginum 
kustainsäld, för häusi sto för naug [nära] 
byggningän JK. Ja, nå ha vör hall häussträcku 
fullstampi undar häuän me fodar JK. Hall 
häussträcku bäi Kauprä, el. all lagarshäus till 
all partar, var byggd ihop . . me agtak el. fo-
dartak pa JK. -stump s. häus-stump m. [kvar-
stående del av ett (ladugårds)hus]. Bäi Botvid 
finns ännu än gammäl häus-stump, män han 
bläir rivän i ladi JK. -svala s. häus-svalå f., 
bf. -u, pl. -år JK [hus- o. ladusvala]. Häus-
svalår jär nuck täu sårtar av. En sårt har rai-
dar inn' pa häusar ladugårdsloftet], så väid 
di har någät hul ti kumm in där. Di har raidar 
pa asar undar takä el. pa  handbalkar, sum si- 

tar pa spärrträii. Di jär läit mindar n de andrä, 
sum byggar raidar av lair undar takändar pa 
stainbyggningar JK. -svep s. pl. häus-svaipar 
[övre halvdörr i ladugårdshus]. Ja var i smidu 
u skudd just ränn ör smidu u luck till häus-
svaipar [under åskvädret], för di sto ypnä JK. 
-tak s. häusta.k n., bf. -ä, pl. bf. -i [tak på 
ladugårdsbyggnad]. Häustakä jär trättinäi 
år gammalt MK. Nå i iss viku har vör 
rust u lägt spån pa häustakä, för bredtakä, 
sum liggar pa där, jär otet u åid' u rutä JK. 
Häustaki blast sundar JK. -tjuv s. häustöiv. 
Di har ret aignäs häustöiv di, en stjälar äut ör 
häusaldä OL. -vagn s. häusvayn, 'droska'. 
-vaste s. häusvastä n., pl. bf. -i, 'nedre kanten 
på ett halm- [eller ag-] tak. -vill a. häusvillar, 
pl. -vi//ä. Nå har di sänt byggningän u driv 
A:s hustru u ban ör byggningän, så att nå lä 
di häusvillä JK. U så fick än pa någlä månat 
så mik gäld, att di to u gärd n häusvillar OL. 
-vägg s. f. bf. häusväggi, pl. -ar. 1) [vägg på 
hus i allm.] De kund var rolit för daim (böi-
boar) igän ti kumm äut pa landä . . u slipp u 
ga u käik pa häusväggar u grastainar där i ga-
tår JK. 2) [vägg på. ladugårdsbyggnad]. Han 
gav häusväggi a slag me ykshamman, sått a 
straik kaväl umkring JK. Da lässäd ja häc-
kän bäi än halmstack, sum sto mot a häus-
vägg JK. De var varmt solskäin i dag pa för-
middagän pa sudasäidu bäi stäuväggar ällar 
häusväggar JK. 

husch interj. huss [oj]. Huss va rängnä slar u 
päiskar pa finstri! JK. Huss! va de jär bråt-
tum! JK. Ja har allt försöikt n (den nya rykt-
borsten) u huss, va han to stövän fort u bra 
ör fö russi u stäutar me JK. 

husera v. häuse•rä 	häuser', ipf. häuseräd 
JK, pass. pr. häuse•räs. Så där skrämd n upp 
källingar, så mik än kundä, att i int tråist halm 
var u en ti sitt, äutn gubbar kund fa ga u 
häuser lains di viddä JK. A.K. riggeräd u häu-
seräd tt' n läitn täid u prussässäd u dårmderäd 
mot förmyndrar u flairä JK. Jäudar u knallar 
sum häuseräd i bygdar dän täidn JK. Pa tal 
um göisli så häuseräs de u faslit oväislit me 
bäi böindnar i allmänhait JK. 

hustru s. hustrå, -u, bf. -u, gen. -us, pl. -ur. I dag 
har H.H. vart bräudgumm' igän u fick astu 
D:s Kaisn nå ti hustrå JK. Han har fat a gild 
hustrå MK. Vör fick främnäs . . de jär målan 
L:s hustrå (-u) u dairäs dotri JK. H.L. u G.K. 
skall u däit me säin hustrur u ban JK. Hustru 
hans livar ännu JK. De fyst hustru, sum J. 
haddä, ha var kummi fran H. JK. Säist hustru 
[sista hustrun] fick än fran S. i A. JK. Han 
bod ainsummän i stäuu; hustru u bani had 
glid ifran n JK. För de mästä så var de hust- 
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rus skuld, att än arbetarä . . flyttäd in äi än 
stad JK. 

hut interj. o. s. häut n., bf. -ä. 1) interj. Häut 
mä di MK. A häut i hälvittä me daim, u dän 
sum har sägt de! JK. 2) subst. a) [skam, 
skäms]. Nå har ja dråig så läng me skrivä, 
sått ä tyckäs, sum um ja int har häut ällar vit 
ällar skam äi mi JK. Däu skatt läikväl vit 
häut MK. Däu vaist aldri häut däu i 'inte] OL. 
Ja tror häutä matt var ör di, ja OL. Nai, häut 
ska di vitä JK. b) uttr.] De var el. jär häut 
[det var el. är förskräckligt, väldigt; det var 
fan; ibland innebärande överraskning]. De var 
häut, va de va kallt i dag MK. Ja, de jär häut, 
va fålk de gläidar ti Amerikä i ladi jär i Lau 
JK. När n skall plög ner kånnä me spitsplog, 
de jä da häut ti ta täid de JK. De jär häut, va 
de kan otäur si MK. De jär häut ti ligg pa 
rak i kyldi [på drevfiske] MK. Någän smid jär 
de int ti fas pa lang vägar, sum jär häut så 
galä JK. De var häut de, döivläd ja, att ja int 
skudd kunn fa ligg jär [och fiska] JK. De va 
häut, va vägän gar knyklut JK. De va häut, 
va de jär mörkt allt JK. I fredäs u laudäs i 
dann viku va de häut, va de äurädä [yrsnöade] 
JK. De var häut, va di var baisksäurä JK. 
Tänka Nöiman kumm däit (till himlen)? — 
Jå. — De var häut! MK. I dag har vör vart 
ner i ängä u pick' u kårpä . . de var häut så 
sträivt u arbetsamt JK. 3) ii uttr.] häutsä 
'vet hut'. Häutsä me di! till hundar m.m. MK. 
När dagän var släut, u bondn frågd bås-
mann'n, mik än skudd ha för dagän, u han be-
gärd(ä) träi dalar, sägd bondn: "Häutsä, Tassn 
hit för rispä" [då. man "kluvit troder"] JK. 
-spös a. häutslausar, n. -laust [skamlös, omått-
lig]. Han jär så. häutslausar ti bigär för si, så 
de kan ingän tråist bid n till någä JK. De kåm 
ti blas u äur i neträs, u idag haldar ä ännu bäi 
rakt häutslaust JK. 

huta v. häut, p. pf. (a.v)häutn. 1) fi förb.] häut 
av, ,[huta åt, snäsa av]. Han blai avhäutn MK. 
De var änd oskaplit va han kund häut av fålk 
MK. Häut av än '[luta åt honom] MK. 2) 
refl. Häut si [veta hut]. Han skall häut si = 
vit häut MK. Han far väl häut si MK. Du 
skatt häut di fö de [ta dig i akt för?] MK. 

huttla v. huttlä, pr. -ar [dröja, söla]. Nå skall 
pappa kumm äut u drick kaffi gäinäst, u de 
jär hit värt att n sitar u huttlar u skrivar längar 
Isade JK:s dotter till JK]. 

luddig a. huttlu [sölig]. De gick ret bra u fort 
me drägningi för uss, aindäst bak-kaln var läit 
huttlu u sainar ti ta gani in u sanki u klåbbår 
JK. 

huv s. häu m., bf. -än. 1) Ide längsgående, i vin-
kel sammanfogade bräder, ev. en uthuggen 

stock, (eller efter varandra lagda tegel) som 
täcka åsen på bräd- resp. tegel-tak — jfr ryfte 
s.] Um än har bredtak pa än byggning ällar a 
häus, så kan n int var föräutn häu, d.v.s. da 
skall n hugg a kännut träi, sum jär så gråft, 
att de kan bläi än säks tum i fäirkant. Däräi 
huggäs a spunning, sum jär så djaup, att tak-
bredi kan fa stickäs in än täu halltrid tum i 
häuän för ti fa takä tet OL. 2) 'takås'. Um än 
har papptak ällar plåttak, så bihöfs de int 

sånnar häu, för da liggar pappän ällar 
plåtn äutpa alltihop, män de haitar läik-
väl häuän OL. Ja sat upp' pa häuän JK. 
Brandraidskapi jär n stigä, sum ska var så 
langar, att n när pa räckar till häuän JK. 
Ja, nå ha vör hail häus-sträcku fullstam-
pi undar häuän me fodar JK. Jfr hus- och 
stugu-huv. -tegel s. häuti• gäl n., pl. =, bf. 
-tigli. Pa än dail tigältak läggar di tigäl uppa 
langs me häuän; di skall äutgär häu u kalläs 
så för häutigäl. De häutigli di liggar aldri äutn 
bär [bara] blasar av för jamn'n OL. 

huva s. se kungs-huva. 
huvig a. häuur, -u, n. -ut, pl. -uä [ryggig, buk-
tig uppåt]. Snåiän har blitt hardkårdar, u vä-
gän där av har blitt för mik häuur ällar ryg-
gur mitt äi JK. Till släut blai vägän så galn u 
häuur ällar avhällur [sluttande] at säidår, sått 

kård kull mitt pa vägän JK. Spannblåck jär 
träibit . . hallruntar el. häuu JK(U). Knäi-

karpän jär. . häuu u äiholar, u de hol . . säidu 
lägga n nerat JK. U så skall di skrapäs u sku-
täs u gäräs häuuä, sått vattnä rinnar av dum 

landsvägarna] JK. 
huvud s. haudä, haud', häudä, häud', hudä, 

bf. = obf., pl. haudar, häudar, hudar, 
bf. haudi; hudi JK(U). Hudä, häudä, haudä, 
de träi namni di nyttäs all träi: han matt visst 
ha ont i haudä ällar häudä; de jär mäst de 
gamblä, sum så sär, män de yngst av de nam-
ni, de jär hudä, u de säs nå mäst OL. 1) 'hu-
vud' (kroppsdel). a) [på människor]. Läit hu-
dä u storar krupp MK. Ga haim me bär hud 
[bara huvudet], de kund n int OL. Han skall 
ha a vinta(r)mysså pa hudä JK. Sum a källing 
. . me väita dok pa haudä JK. Da buckäd Ann-
maj si just ner, nä Airik huggd till, sått sigdn 
to na i häudä, sått a fick a stäur rivå i häudä 
JK. Hud me slo än [huvudet också slog han] 
JK. De slo i hudä klet rusade (om starka dryc-
ker)] MK. Ja har läit ont i hud i dag JK. Hall-
gal [halvgalet] var de fran haud till baini MK. 
Da fallt ja pa haud yvar grastainar MK. U så 
Lars Pättar pa haud i ai lån] MK. Han straik 
pa häud i vattnä MK. Da halt ja pa u skudd 
sväimä, sått ja matt kast mi pa haud äi a säng 
JK. U så hyll [hölja] yvar häud u så i säng 
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JK. Sta pa hudä [idrottslek] JK(U). Mor Kaisä, 
ha star u hällar [lutar] pa hudä MK. Sån där 
gamblä kvinnfålk . . såsum försänkt si äi n 
sårts andakt, luck augu till u häll pa hudä 
OL. — (Bildi.) Att di lättar all källingar . . 
fa röstret . . u lätt dum vaks kalar yvar hudä 
JK. All gubbar di fick da fräihait ti ga yvar 
all mat u allt brännväin me haj! hudä [: utan 
motstånd] JK. Va kustnän gick till yvar hailt 
hudä [inalles, allt inräknat] JK. Skaffrar sär 
biskening yvar hailt hudä, att var u en skall 
ta in säin plassar JK(U). Mang hälsningar fran 
uss allihop till Er allihop yvar hailt hudä JK. 
Ja jär annas int yvar hailt hudä [helt o. hållet] 
riktut raskar ännu JK. b) [huvud på djur]. 
Hudä [huvud på större fiskar — jfr näbba s.] 
JK(U). Gubbän [hannen] har gröint hudä JK. 
De var hud av u så i gröitu (om hönan) MK. 
c) 'växtdel]. Hudä el. båddn "kålhuvudet] JK. 
2) 'huvudet såsom säte för själsliv]. Sit u gnot 
me de n 8-10 täimar um dagän; . . de skall 
int någ dålit hud till, u de frästar allt hud så 
mik. . JK. Än byggar för de mäst . . äutn rit-
ning, ällar byggmästan har de i hud, lains de 
skall varä JK. Ja ha alls int någ i hud nå än-
nu, va ja ska fa tak äi ti skriv um JK. Ja har 
gärt ättar mitt dumm' häud, så gutt ja har 
förstat u kunnt JK. Han jär fjållur [tokig] i 
hudä el. hud jär fjållut JK(U). Så slar källingar 
säin klok hudar ihop JK(U). Han har hatt hud 
pa ret ändn, sum n bräukar sägä MK. Någän 
k lokar kal me hud pa skaft JK. 3) [överhuvud, 
styresman]. Ja jär häud u bond i mitt häus u 
star int allt för mik undar tåffln JK. 4) [i uttr. 
som] a häu rad fett förträffligt medel]; häu 
räik [mycket rik]; häu stäupä [huvudstupa], 
se sms. huvud-rik, -råd, -stupa. — Jfr barn-, 
flo-, gårds-, kropp-, kål-, lamm-, lin-, nöt-, 
rock- och svin-huvud samt 'bodd, potta och 
skalle. -boning s. häu-, hu• båuniyg m., bf. häu-
boningän ("kansk hudboningän?") JK, 'hu-
vudbonad'. Häuboningän . . jär av mang får-
mar, bad av myssår u hattar JK. -brott s. hau-, 
häubrut n., 'huvudbry'. Um de jär någ krång-
lut ällar oraidut me skrivningar ällar någ ann 
arbetä, så haitar de, att han har fat a faslit 
häubrut me de, förrn än fick de raidut OL. 
Mang tackar för allt häubrut u all go rad! JK. 
Han grämd si um att n had hatt a olycklit 
haubrut ti fa all sma bitar i årning JK. -bryderi 
s. häubröidaräi JK. A oskaplit arbetä u häu-
bröidaräi JK. -bryt s. häu-, hu•bry.t n., bf. -ä 
[huvudbry]. De gamblä sägd häubryt; nöiarä: 
häubrut (JK)MK. Häubryt u bikymmar JK. 
De jär oskaplit ti håir, va L. ha mik ti bråk 
me u vickät häubiyt da! JK. Sum självar har 
stöist hubrytä JK. -dont s. hu•do•nt [huvudbo- 

nad(er)] (OL) MK. -duk s. hau-, häu-, hu•dåuk 
m., bf. -än, pl. -ar [en huvudbonad för kvin-
nor]. -dyna s. hau-, häu-, hu•döinå f. [större 
huvudkudde]; stor kåddar, fjädarfylldä, sum 
läggäs undar hudä, ner n liggar äi a säng OL. 
De jär så last undar hud', de matt visst aldri 
var någu häudöinå pa häugärdä OL. -flagen 
s. haudfla• gän [flintskallign -gärd s. häugärd 
(OL)MK n., bf. hau-, hu•gä•rdä. Kund int årk 
lyft hud fran hugärdä JK. -himma s. hauäimå, 
häuhäimå, hauhäimå, auhäimå, hauäimå, auäi-
må; häu-, äuhäimå JK f., bf. -u, 'svindel'. När 
ja kåm pa gålvä u skudd kle pa mi, fick ja 
såsum någ slags äimå ällar hauäimå, u de gynt 
vurm kring i hud för mi, sum um ja var stamn 
druckän u gynt raiglä u skudd fall kull JK. 
Bäst ä var så sat n u sumnäd u gynt hällä; de 
var hauäimå MK. Hadd ja de förbaskadä 
häuäimu . . än träi fäir dagar JK. -hår s. häud-
har, häuhår n., bf. hudhårä [hår på. huvudet]. 
När n läggar a häuhår pa äggi [eggen], så. skall 
n ta av de forn rakkniv] JK. Ha spinnar lupp-
lar [lopplår] u häudhar 'talesätt om den som 
spinner ojämnt] JK. -härdad (-härden) a. hau-, 
häuhterdar, 	-härd', häuhä•rdn, f. 
-hii-rdä, -i; häuhärd', n. -hä•rdä, pl. hauhärdä, 
häuhärd', 'en med breda skuldror och litet puc-
kelryggig och litet framåtlutande' JK. Han jär 
föidar hauhärdar JK. De var märkvärdut, va 
dän kaln var häuhärdä el. häuhärdn; de var a 
oskaplit kvinnfålk ti var häuhärdä el. -di; de 
fålkslagä, de jär så häuhärdä JK. Di jär häu-
härd allihop JK. Sån häuhärd kalar, de jär 
mik värr ti söi kledar till än daim, sum jär 
mair rak i ryggän OL. -knopp s. hwdknupp 
m., bf. häudknuppän [huvudet (skämts.)]. L. 
far ha yvasäiändä me min klain hudknupp JK. 
A par träi gubbar, sum int . . däugar sta pa 
flakän [taksidan] me, för di jär för klain i 
häudknuppän JK. Kållruä i häudknuppän JK. 
-huld s. haukådd • 	häu-, hu•kådd m., bf. 
-n, pl. -ar 'huvudkudde'. Havräskalar jär bra 
. . i häukåddar JK. I neträs matt ja lägg än 
träl fåk häukåddar älla hukå' ddar unda hud 
u ryggän JK. -kött s. haud-, häudkyt, kyt s. 
sitar pa haudä. Sta u säl häudkyt [stå i bod-
dörren och titta ut (om handlande)]. -lag s. 
häula• g n., bf. -ä, pl. bf. -i, 'betsel [bett] med 
grimma'; = baisl [se betsel sj. L. han gick 
fram till russi u to häulagi av dum u gav dum 
brö JK. -lus s. häudläus f. (o. koll.), pl. bf. 
-läusnar JK(U). -man s. häuvud-, hu•vudman, 
pl. -män, -männar. Huvudmännar i sparbankän 
JK. -näring s. häuvudnäriy m., bf. -iyän. 
Strandbräuk, sum u böindnar hadd snart sägt 
till häuvudnäring JK. -rik a. häu räikar 
pl. häu räik' 	'mycket rik]. Bad bondn u 
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tiggan blai häu räik me de samä JK. [Jfr da. 
hovedrig.] -råd s. häu ra-d, häura-d n. 
[gott råd, förträffligt medel]. De var i all fall 
a häu rad (två ord) JK, MK. Ja hittäd pa a 
häu rad JK. Män a häurad jär de till grav 
täunar ner, där n kan fa, så att di int jär äi 
vägän [för att hindra snödrivbildning på vä-
gar] JK. Piss i sarä tsåret], de jär u a häu rad 
JK. A häu rad 	gutt rad). A häu rad var de 
ti lägg stål i fastäuduri [mot "torspjäsku"] JK 
(U). Män så fick än kunt um, att flugråin var 
a häu rad fatt locka en flicka] JK(U). -sak s. 
häuvudsa-k m., bf. -än, hu-vudsa-kän. Att 
lantbräukä jär häuvudnäringän älla själv häu-
vudsakän JK. Han taläd raidut . . u bra, sum 
var häuvudsakän JK. Da (pa laikstäuår) var 
brännväin huvudsakän u så någ haimbryggt 
öl till OL. -skål s. f. bf. hudskdli. G.J. han 
had hitt a läik än gang upp pa Ganna backar, 
u da had han tat u så gat upp pa körgardn me 
hudskåli, män de hudskåli ha had int blitt pa 
körgardn, äutn ha had kumm pa sin plass 
igän, där ha had vart förr, av si själv, u G.J. 
had blitt sjaukar än langar täid ätta de JK. 
-stad s. häuvudstad m., bf. -n. Gåttlans häu-
vudstad, sum lan(d)sboar kallar för Böin JK. 
-stupa adv. häu stäupä, häustäupä, häu stäup' 

[handlöst; brådstörtat]. Ha fallt häustäupä 
ner MK. A. var sum en raket ifran borä u häu 
stäup äut, u ja ättar JK. De var int någ ann 
rad än häustäupä gi si iväg äut ti K., förrn 
bodi blai stängd JK. U fräui häu stäupä av 
gardn [frun gav sig fort iväg från gården] 
JK(U). Tårkän fallt äi så. dant, sått vör matt 
snart sägt häustäup(ä) ti sia, så. äimän (så 
fort] vör kundä JK. -stupandes p.a. häu stäup- 
näs 	'huvudstupa'. -vind s. hu-vudvinn 
m., bf. häuvudvinn'n JK(U). Häuvudvinn'n 
bläir allt ättar sum än jär äi, u där umkring, 
i vintasolståndä till vårdagjämningi, u allt ät-
tar stim än da jär äi för a vädastrik, till sum-
masolståndä, u så. sin där ifran till vintasol-
ståndä JK(U). -vurmig a. hauvurmur 'vurmig 
i huvudet]. Han bläir så. hauvurmur, att n aldri 
vait, va de .bjär hänn MK. -värk s. hau-, hu--
värk; häuvärk, huvärk JK m., bf. -än. Häu-
värk jär flair otli rad u medl förä, män a häu 
rad jär ti ränn häud äi a vägg JK. Dän där 
huvärkän har gat raint yvar för na nå JK. 

hux flux adv. huks fluks JK [helt plötsligt]. De 
jär bär huks fluks, så. skall de var i årning pa 
ivi mungmangän JK. [Prästen gick] huks fluks 
in i sakastäiu JK. 

hy s. höi m., bf. -än. 1) [ansiktsfärg]. Mörk i 
höiän = mörk i ansiktä JK. Ti vask si i söit 
mjölk, för n skall fa väitar höi, när n jär sol-
brändar, bräukäd n dail päikår gär förr JK(U). 

372 	 hygglig 

De bani di har sånnar fräiskar höi; di jär så 
rauväit u säir så froduä äut OL. Solbrändar 
höi OL. 2) [färg i allm.] Dän syltn han jär så-
sum läit mörkarä i höiän MK. Talldrickar. . 
var svärvnä av bok ällar bökä (böktallärkar) 
. . så sag di mörk äut i höiän OL. Jfr mörk-
och svart-hyad. 

hyacint s. höisint m. 
hybb s. hybb m., bf. -än, 'en hop (sopor, grainar 
o.d.)' 

hybbel s. hybbäl n., bf. -lä [skjul, kurra]. 
hybble s. hybblä n. [skjul, kurra]. Ti fa i årning 
a hybblä ällar a käulå MK. 

hydda s. hydda' f. 'en liten inmurad nisch i en 
stenmur el. i eldstaden' JK; 'liten nisch strax 
vid spisen' MK; ti lägg sakar u ting ti tårkä; 
u äi tråskpilri [murpelare i tröskhuset] finns 
u hyddår (JK) MK. Tjärkåksu, de var n stam, 
sum var örhålkän . . Dän stain'n ställdäs äi a 
hyddå bäi lädduri MK. 

hygga v. hyggä, hygg', pr. -a(r), ipf. -äd, sup. 
hygg'. 1) [trösta, omhulda]. Jakå han var så 
räddar (för åskan), män ja matt hygg än, vait 
ja MK. 2) refl. [förtrösta på, lita till]. Oä [vår 
(pojke e.d.)] han had da mi fl hygg si bäi MK. 
Vör far hygg uss bäi de, att ä snart kastar um 
igän, u snåiän gar av JK. Ja jär int laisn, för 
ja tror, att ä skall bläi bättar, de jär de aind, 
sum än far hygg si bäi JK. Ja hyggar mi bi 
de, att de, sum int han(t)s me till däss, de fick 
gäräs sen ättar OL. Män n far hygg si läikväl 
bäi de gamblä ordspråkä, att "tårkän låimar 
någä män vetu intä" JK. Han hyggäd si läik-
väl bäi de', att . . JK. De hyggäd han si bäi 
(slöt sig till) (OL)MK. Än far bygg si någä, vät 
jä MK. Jfr o-hygga v. 

hyggelse s. hyggälsä m. [hugnad]. Att hybteks-
räntu int var så stor i år — de var n hyggälsä 
för n de ti håirä MK. 

hygglig a. hygglir, 	f. -Ii, n. -lit, pl. -/iä, -Ii'. 
1) tom personer : välartad, anständig, trevlig]. 
Lätt n kumm in, så far vör håir, va än vill, för 
han säir läikväl hygglir u fäinar äut JK. Int 
jär ä någän rallarä äutn än hyggli, årdäntli kal 
JK. Dän sämstä slusk . . far läik retuhaitar 
sum hygglit fålk JK. Av daim sum livar, så 
jär di mik hyggliä ungdomar u adäs [brås] 
visst int han (fadren) pa JK. A par duktuä, 
rask u hyggliä ban JK. 2) [om personer; vän-
lig, välvillig]. Da bad vör J., sum vör jär mik 
bekant me u sum jär n mik hygglir kal JK. V. 
var mik hygglir u skrivd u upplöist mi um 
Lausmöirsaffärn JK. De var n härr där. . mik 
hygglir kal JK. Ja skudd bid fräu K., um ha 
vidd var så hyggli u . . främ a läit ämd för 
daim OL. 3) [om saker o. förhållanden: trev-
lig, tillfredsställande, bra]. Ja tyckt, att n kund 
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ha än hyggli sigd ti sia me JK. Hyggli bygg-
ning MK. Körku säir ret hyggli u fäin äut nå 
JK. De skall bläi rolit till kumm in pa all stäl-
lar u fa säi, lains fålki har de ställt . . um di 
har någ raint u hygglit u så där JK. Han har 
hygglit; han liggar sum än präst MK. Arbetrar 
har u hatt någlund hygglit bitalt JK. Jfr o-
hygglig. 

hyla v. höilä, pr. -ar, ipf. -äd JK(U), 'hyla, tju-
ta (som en uggla), klaga, äv. om  en mska'. De 
mänsku, ha star bär u gratar u höilar; de far 
n håir när n vill, bär [bara] de jär någän sum 
pratar me nä OL. Ga u höil(ä) u tjaut u gratä 
JK. När di har ligg inn i bodar (bäi strandar), 
så har de kunt grat u höilä u kaum si (jämra) 
äut pa backän, män int vart någ läikväl [om 
spökeri] JK. Källingar, sum gratäd u höiläd 
ättar vanlihaiti [på väckelsemöte] JK(U). 

hylla s. hyllå f., bf. -u, pl. -år [på vägg uppspi-
kade bräder, att ställa saker på; även friståen-
de hylla]. Undar luftä var de a stäur lang hyllå 
ti sätt mjölkbunkar pa. Mjölki blai fort skyr, 
när a sto pa hyllu um vintan mitt för späisn 

vardagsstugan] JK. Hyllår ällar lavar, sum 
läinä läggäs pa, när de skall tårkäs i bastäuu 
JK. (Bildl. uttr.) Däu skatt ga täilit upp um 
mårgnar; de jä stån[d] till gi bröi pa hyllu de 
JK. Historju um Lövs Nickås kattungän var 
pa höigst hyllu ["på tapeten"] i sumräs, fick 
ja håir jär um kväldn JK. Jfr kär(l)-, mjölk-
och sol-hylla. 

hyllika s. hyllikå f. (g1t), 'vit mössa' [för kvin-
nor]. "Dä kännar ja int till' (JK)MK. 

hylsa s. hylså f., pl. -år. 1) [hylsa i vilken gaf-
felskaftet fästes på (hö)gaffeln]. 2) {hölje kring 
maskgång]. Där var såsum a hylså kring mack-
stäigän (i potatisen med mask i) MK. 3) [pa-
tronhylsa]. Ja ska lait ättar hylsår MK. 

hympe-gymp s. hympägymp n., 'knölar av klä-
der, äv. intrasslad söm; om folk som har knö-
lar o. "knyklår" på kläder, vissa utsyningar'. 

hympla v. hymplä. 1) Hymplä el. hamplä me 
någä, 'anstalta med ngt'. 2) Hymplä pa si, 'klä 
sig tjockt; hänga på sig tämligen slarvigt'. 

hymplig a. hymplur, 'knöligt klädd'. 
hypoteks-bank s. m. bf. hybte•ksbaykän. -lån s. 
hybbte•kslå.n n. -ränta s. f. bf. hybte•ksräntu. 
I går va ja pa Jaugan me någlä tunnår sed, 
för ja skudd pråmt ha någ pänningar till hyb-
teksräntu JK. 

hyra s. höirå f., bf. -u. I höirå för allt de därä 
'[: sommarnöjet] bigärd a tåll (12) kronår i 
mån'n JK. 

hyra v. höirä, höir', pr. höirar, p.pf. (äut)höir-
dar MK, pl. -höirdä (OL)MK. Ja har vart bäi 
fräu M. u talt me hännä, um L:s kund fa höir 
hännäs byggningän i summar JK. Nå ska di 

höir fiskvattnä, um di int har någ självä OL. 
Daim, sum da har någ tank um si u säinä . . 
di höirar [arrenderar] mair ällar mindar me 
jård OL. — Särsk. förb. Nå jä di häusvillä u 
ha matt höir si in äi än kammarä upp bäi Bjär-
gäs JK. — Vör had da ingän aignäs batlut 
[båtlott], så att ätt av uss skudd höir si äut 
[hos båtägare] JK. Nå arnderar ällar höirar di 
äut säin gardsdailar OL. Ha jårdar äuthöirdä 
(OL)MK. — hyr-folk s. höirfålk [hyresgäster]. 
-hus s. höirhäus n. o. pl. [hyreshus]. Ja har 
aldri söikt bot [försökt att bo] i höirhäus JK. 

hysa v.1 höisä, höjs', sup. höist JK, pass. höisäs. 
1) 'hysa', [ge rum åt]. Sån tankar skatt däu 
int höis pa. Sånt bråt' de kanst däu höis pa, 
säs um någ gamblä, mindar bihövliä sakar u 
ting äi a häus OL. Än stäurar yvabyggning 
me tigältak pa, sum har höist bra mang ank-
rar brännväin JK. 2) [i förb.] Höis av [avlägs-
na, avvisa]. De skvaldräkällingi ha skall höisäs 
av när ha kummar JK(U). 

hysa (?) v.2 ipf. höisäd förb.] höisäd upp = 
liväd upp [uppegga]. Ja. . kåm ti tal um trull-
historiår u höisäd upp källingar, sått ja fick 
dum ret pratnäs JK. L. skudd förläs' um "Got-
landsspråkä" . . u ja höisäd upp prästn me, 
sått han lugäd, att han u vidd kumm där upp 
u håir pa JK. Jfr yska v. 

hysk s. höisk m., bf. -än (skom.), 'skinnlappar 
att lägga över lästen för större och mindre 
skodon'; en samling sådana heter "sätt el. 
uppställ" MK (1877). Jfr läder- och trä-hysk-
(en). — hysken-sätt s. höiskänsätt n., bf. -ä 
[avh.], 'hyskensätt'. 

hyska s. f. bf. hysku [väska, portfölj]. Lätt mi 
huks ättar u säi ättar, ja skall visst ha någ jär 
inn i hysku (a ård sum mik läit begangnäs; 
ja mainar portföljen) JK. Lappar har ja int fat 
täid ti käikt pa ännu, äutn di liggar ännu orörd 
i hysku ällar fodralä JK. 

hyss s. hyss n., pl. = [konster, upptåg]. Va hart 
däu för hyss di föirä MK. När någän skudd 
bygg ällar bosätt si förr, så had di säin hyss 
[trollkonster] JK. Nuck had ja set. . lains gub-
bän V. had säin hyss, när n stillnäd blodn JK. 
De skall gäräs någ hyss ällar a(v)fäktar, sum 
ja int just kan beskriv, sum ä skall JK. Um 
hälgdagsnetnar, så skudd de alltut gäräs någ 
hyss u spittakäl, såsum . . att iblant så kund 
mästn hail göislhopar bläi inkastnä i häusi 
(stalln u kohäusä) . . u iblant hadd di fat russi 
upp pa häuslufti, u mair slikt JK. 

hyssja v.1 hyssä at ngn, 'ge tecken att vara tyst'. 
hyssja (?) v.2 ysä förb.] ysä pa 'slå på litet 
färg vid färgning'; när n färgar u slar pa läit' 
färg, läik' mikä lains de bläir MK. Ys pa när 
n skall färgä MK(1877). Jfr hyssjig a. 
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hyssj-gul s. n. rsgäult [ljust grågul?]. Jaus-
gäular musä ällar kam [slem] (ysgäult) [om 
alger] MK. 

hyssjig a. ysur, f. -u, n. -ut, pl. -uä, 'gråaktig, 
smutsgrå'. Dän hästn han har ysu el. ysur färg. 
Kållu [kjolen] jär ysu. Stäutn jär ysur. Kräki 
jär ysuä ti färgän. Töigä jär ysut JK. Töig älla 
sånt, sum har fällä u int har någän bistämd 
färg, jär ysut. Da kan n gänn ys pa läitä, läik 
mik lains de bläir [se hyssja v.2]. Sumbli da- 
gar . . söins ä sum än jausar, jausgäular ällar 
ysur ring kring soli OL. Jfr grå-hyssjig. 

hyvel s.1 hyväl [verktyg att hyvla med]. Jfr 
bes-, fog-, får-, glas-, gröp-, hand-, kam-, list-, 
lång-, ox-, plog-, puts-, sims-, skit-, skrubb-
och trubb-hyvel. -bänk s. hrvälbäyk, hyvIä-
bäuk (1878). -bänksiskiva s. f. pl. hyvälbänk-
skäivår [själva bordet på hyvelbänken; gjordes 
av "jämeke"]. -järn s. hrvälja'n. Gutt hyväl-
jan JK. -spån s. pl. hryläspa•nar (1878); -spå-
nar; hyvälspånar JK(U). Där bäi Kauprä . . 
lag än [han] äi a säng äut i kamman där pa 
gardn, där n da had säin snickabod me de 
samä, full av hyvläspånar u så någ gamblä 
russtäckar ti hyll pa si JK. -stock s. m. bf. 
hyvälstuckän JK(U), pl. hyvlästuckar JK 
[stommen i en hyvel; gjordes av apel]. 

hyvel s.2 hyväl n. [bannor]. Ja fick läit hyväl 
av källingar, för ja slepäd haim så mik bråt, 
maint di pa JK. Da blai ä badä döiväl u hyväl 
för de di hadd bråk sundar u bränt upp täunar 
OL. Ja vågd int för gubbän, för da blai de hy-
väl JK. K. skudd ha duktut hyväl u mair där-
till, de jär n storlit värdar JK. 

hyvla v. hrvlä, pr. hyvlar JK, ipf hyvläd, sup. 
hyvlä, pass. pr. hyvläs, p. pf. f. hyvli, n. -ä, 
pl. hyvlädä JK [bearbeta med hyvel]. Um han 
skudd . . hyvlä var bit fäinar, så . . JK. A 
hyvli stang ti krail [krypa] yvar MK. Av a 
hyvlä bredä JK. Häuslufti skall nå fö täidn 
var av hyvlädä u spuntnä bredar JK. Daim 
(bredi), sum jär för tjåckä, huggar n av 
. . sen hyvläs di sletä OL. Särsk. förb. Hyvlä 
bårt MK. — Hyvlä pa [banna, "skälla" på 
ngn]. Hans u ja . . matt da hald me fräui . . 
u så hyvlä pa sårkar, för de di hadd gärt så 
galä OL. Så i fjor n gang så had visst bondn 
hyvlä pa än [honom] än gang för all sån galn-
skapar OL. — Hyvlä till [med hyvel forma ett 
stycke trä] JK(U). — Hyvlä upp: 1) [med hy-
vel bearbeta]. Än hyvlar fyst upp än träibit 
JK. 2) = ta i upptuktelse MK. 

hyvling s. hyvining. De jär så mik h. pa (OL) 
MK. 

hå interj. hå håå; hå håi. 1) '[utrop, då man t. 
ex. skjuter ut båten i sjön]. U så ätt hå håå! ! ! 
u da sträikar de äut me fartn me ens gåändä 

gang JK. 2) [uttr. för klagan]. Hå håi vickän 
vällaik vör fick i ar ti jaul! JK. 3) "unr. för 
trötthet]. Hå håi ja! far ja sägä. Nå var de ret 
gutt ti fa sätt rövi ner pa n stol u väil si! JK. 

håg s. /deg m., bf. -än [äldre form hug ej be-
lagd hos MK]. Ja slo all läsning ör hågän JK. 
Ja skall tal um a sagå, sum fallt mi i hågän nå 
JK. U ja ti ga at mitt håll, gladar i hågän OL. 
Släutliän rannt punsn än [honom] så dant i 
hågän, att n yvagav spelningi OL. ET uttr.] 
kumm' ihåg [minnas]. Sum ja aldri ha kumm 
ihåg förr JK. Ja kåm just nå ihåg ännu dän 
dagän JK. -kommelse s. hå.  gkummälsä [håg-
komst]. Di blai mik glad yvar . . att di ännu 
jär i hågkummälsä av L. OL. 

hågen p.a. hu•gän, hågän, f. hågi, pl. hå•gnä 
'[lågad] De jär a par ungdomar, sum jär mik 
hågnä fö läsä JK. När ear jär hågnä el. täiduä 
(har brunst) JK. 

håka v. hukä, pr. -ar [söla, dröja]. Han gar u 
hukar u aldri bläir de någ av MK (1877). Jfr 
hoka v. 

hål s. hu'l n., bf. -ä, hu•l', pl. hul, hular, bf. 
hu•li, hular. 1) [fördjupning, grop, hålighet]. 
De star knafft vattn äi någät däik älla hul uppa 
jårdi JK. Ner i äng' star ännu vattn i all hu- 
lar u sviktar JK. Slidar Islädarnal slo u dängäd 
där i hular [på gropig väg] JK. 2) thåla, "kyf- 
fe]. Så blai ja tåstur u gick in pa a ställä äl- 
lar äi a hul u kaupt mi a flaskå drickä JK. 3) 
[öppning i el. genom ngt, åstadkommen med 
verktyg el. av våda; även: (naturlig) passage]. 
"Hulä" [det hål, vari målpinnen är nedsatt, 
vid varpkastning] JK(U). Var de gröinjård, så 
kund n sla hul i jårdi me än janstaur JK. När 
n da had fat snot upp a styckä u fat hul pa 
släkpagän [tånghögen], sått sjoän kan fa laup 
in mot landä JK. Vattnä frausar pa taugar 
[notlinorna], för var gang di drägäs upp igi- 
num hular (el. hul) tio isen] JK. I de huli, sum 
barkän har sit', bläir de alltut a skaul ällar 
skad' i stammän OL. De buräs hul me n grå- 
var navarä iginum bandä u ner i räiändar 
[bjälkändarna] JK. I kvistn glyggäs a hul, sum 
stangi el. drekti sättäs äi [på spets-plog] JK. 
Um än skall ha hul pa än träibit, så säs de nå 
mairndails: ta u stäm hul pa dän bitn . . förr 
da sägd di. . : ta u glygg hul pa dän träibitn 
OL. De jär a hul äi angläkimbän, sum än sät-
tar kluän äi JK. De var mäur si [murat] n tun-
nar mäur pa var säidå, u di var så örbränd . . 
att de var hul iginum tom spisen i sågkam- 
marn] OL. Dän (sjaln) to a u klippt a hul mitt 
äi JK. Än stor bolning älla buldä . sum nå allt 
um läng slapp hul pa JK. Sin to ja u lägd häft-
plåstar pa, . . för de int skudd kumm lort i 
hulä JK. Läil Jänni (märren) har gat hul un- 
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dar käksä förä, sått de rinnar ör materjå [var] 
JK. Täun'n [gärdesgården] had kumm ner läit' 
pa a ställä, ällar de had kumm hul pa täun'n 
JK. Har di de minst hul ti kräup iginum, så 
gar di iginum [om får] JK. När n kräupäd . . 
ginum någät hul äi n täun; när n da kåm igi-
num, da skudd n spytt tillbakas iginum hulä u 
säg så: "Tve, hul' räivs u ja träivs", ällar: 
Tve, hul' mindar u ja störrä" JK. Dän sum 
kummar fyst till hulä, han ällar ha kummar in 
i ringän igän [i leken "sista paret ut"] JK. 
Kräigä, så läng sum någän av dum har hul i 
ändn JK. Askå u kul täppar u till a hul [ord-
spr.] MK. Jfr arm-, ars-, borr-, brännvins-, 
bröst-, bult-, drag-, hals-, kakelugns-, klam-
mer-, klock-, knagg-, knappnåls-, kryp-, 
kungs-, kölne-, lamm-, lopp-, mask-, nack-, 
navar(s)-, näs-, rind(er)-, rått-, rök-, röv-, 
skit-, skruv-, slå-, snör-, spik-, splint-, stall-, 
stumle-, svick-, syl-, tapp-, tull-, tum-, tun-, 
töl-, vad-, vatten-, väder-, värn-, yx-, ögon-
och öron-hål. -fot s. hållfåut m., bf. -n 

-, pl. hållfotar JK(U). 1) [fotvalv]. 2) [par-
tiet mellan klacken och sulan på skodon och 
läster]. Nevan {nävern], han var bra ti hållfotn 
i baindont MK. -fotslfummel s. 	Ifeiutsfum- 
mäl [skomakarverktyg]. -pipa s. f. bf. hulpäipu 
[huggpipa]. 

håle s. förb.] dän hå•lä, dän hål' Iden onde, 
djävulen]. Dän hål älla päukän älla gu vait, va 
mang namn n har JK. Så fick ha säi, att dän 
där fäin härm had sån undali bain u hånn pa 
knäii. Nå ja, da fästo ha straks, vaim de var 
sum speld bäi borä me, ällar att de va själv 
dän hål(ä), sum had kumm in JK. U så had n 
(Olä) vart pa tåskän än gang . . u da had n 
svur till. . män da blai de någ ann' ti gärä; . . 
pa hail snöir u krokän blai hailt fullt av dän 
hålä, sum sag äut sum sma ban me hånn pa 
knäii JK. De haitar äi a plumpt ordspråk. 
när dän hål skäitar, så skäita n stor hopar JK. 
De fålki di jär upp' um mårgnar, förr n dän 
hål har fat sko pa si [talesätt] OL. Ja, än far 
fäkt u var så täilit upp' um mårgnar, "förrn 
dän hål ha fat sko pa si" JK. 

hålig a. hu•lur, -u, f. -u, n. -ut, pl. -uä [gropig]. 
Vägän jär så hulur u galn, att de kan mästn 
ingän kåir n OL. Vägän har blitt hulu u hall-
galn JK. De gick äutmärkt let [lätt] ti kåir me 
lass, aindäst att ä var lagli hulut u grav {grävt 
ner] pa säin ställar JK. Huluä u galnä vägar 
JK. Va de jårdi jär ojamn u hulu OL. Vattn-
ytu bläir hulu u kiltru [gropig och orolig] 
JK(U). 

håll s. hald, håll n., bf. hållä, pl. = sing., bf. 
hålli. 1) [grepp, tag]. [I uttr.] ta i håll me [ta 
itu med] JK. Ja grundäd mi ikring . . va ja 

skudd ta i håll me för a årkå i dag JK. Um 
de blai vällaik där till, så vidd di ta i håll me 
de JK. Säist när ja var i håll me skrivä . . JK. 
När U. fick säi augu äi mi, så var han gäinäst 
i håll me mi um gåttlänsku JK. 2) [(konkret) 
ngt som håller fast ngt]. Håll el. hald när n 
kåirar JK { = åter-håll?]. 3) [riktning, sida; 
trakt; sätt]. Di vait nuck fran vickät håll vädrä 
kummar JK. Pa dann hållä = i motsatt rikt-
ning (JK)MK. Män . . så trod han, att grindi 
gick at dann [andra] hållä JK. Vör va rädd 
för att aiki int skudd fall kull däit at de hållä, 
sum vör viddä JK. Um de int jär mair n en, 
sum skall fäll a stort träi, så fäirhugga n de 
läikväl u huggar a stund pa all fäir hålli falla 
fyra sidorna] JK. Liksi [lika] langt pa fäir 
håll JK. Vässar n staur gär n me täu hugg, äl-
lar n spitsar int ändn runt umkring äutn börr 
[bara] pa täu håll JK. Iblant händar de, att 
di sitar en pa var änd pa vässtainskränku u 
vässar så pa täu håll ällar pa bäggi säidår pa 
stain'n pa en gang OL. Um ja vidd svar för 
plögä, så vidd han svar fö broä [grusa vägen], 
u de gar väl för si pa ymsnä håll för uss JK. 
Vör arbetäd äut i Kluckabjänn me. . grav däi-
kar. Män de arbetä . . de fick vör int i åming 
för lairjårdi blai så vat . . Pa sam väisä gick 
de me plögningi i Stainhagän . . När vör da 
int kund kumm uss längar pa de hålli, glaid 
vör ner i ängä JK. Där slo di alltut pa täu 
håll, gubbar bäi si u drängar bäi si i oläik 
ängar OL. Jär at iss hållä ifran Jaugan u su-
dar äi, Nabbu, Djaupdöi, Kappällä u Hörtä, 
flyttar di strämming ti baitä . . män at Austa-
gan flyttar di tåbbis JK. Någ flair sårtar vait 
ja just int, sum fålki ådlar . . häitat iss hållä 
JK. De jär gutt um grastain jär at iss hållä 
JK. Di talar pa så mang håll (= sätt) MK 
(1877). De äuttaläs int pa ätt håll (= sätt) 
MK. Han har ret [rätt] pa ätt håll, föstas MK. 
4) 'styng' [stickande smärta]. Han har sånt 
styng u håll i braustä OL. Värk i kruppän u 
styng u håll i säidår JK. U så har n grämt si 
um att n ha fat a sånt hald älla styng i dain 
säidu JK. 5) [avstånd]. Pa langt hald MK. 
Langt, lagum u kårt håll el. hald, när n skjau-
tar me a givvär JK. Än harä . . sum di kund 
fa skjaut pa u kumm pa håll {skotthåll] JK 
(U). Jfr av-, biskops-, hus-, inne-, med-, mel-
lan-, till-, under-, uppe- och åter-håll. 

hålla s. haldå, aldå f., bf. -u, pl. -år, = vidå, 
björkvidå [björkvidja], ti knäpp um baini pa 
kräk MK [bindsle i bås o. spilta]. Haldår de 
var björkvidår, sum slos ihop täu u täu me n 
knäppfjäträ i dain ändn ti sia um bainä pa n 
häst MK. Förr sto russi bundnä me fotbinsl 
me n knäppfjätarä um bainä, u binsli av aldår 
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sat fast i nedästä basbredä MK. Knäppfjätan 
um bainä u haldu, gärd a vidår, sat fast i bas-
bredä MK. Ännu någän gang kan n fa säi 
stavband [se d.o.] av aldår ällar haldår älla 
björkvidår JK. Jfr björk- och sido-hålla. 

hålla v. haldä, hald', pr. -ar, -a, ipf. kilt (ä.), 
halt, hålt, haldädä, haldäd, hald', sup. haldä, 
hold', pass. haldäs, pr. haldäs, ipf. hålts, hal-
däs, haldädäs JK, sup. haldäs, p. pf. haldn, f. 
haldi, n. haldä, pl. haldnä, imper. hald. A. 1) 
[gripa om, fasthålla (vid)]. Hald banä = bä-
ra till dopet MK. Ner di nå sat packnä tet ihop 
[på skjutsen], så kund di int hald räivår [räf-
sorna] pa ann' väis, än di hålt räivtråiu ner 
mot knäiar me stakän upp i vädrä OL. Esar 
[tömmarna], de halt ja me issu (handi) MK. 
Han sto u halt i taugi u ropt u skräiäd JK. Di 
haldäd kvistn [slagrutan] i tumlingraivän [tum-
greppet] . . ällar u så halt di ainäskvistn inn i 
hail handi JK. Um än da int hålt så präsäis 
äi fåisskaftä, da välväd fåisu yvar OL. Um än 
tar n käpp ällar någ u så haldar pa n årm me, 
da kan äntliän sumbli årmar blasä OL. Kvänni 
sto da börr [bara] u ryckäd u slait i kädi [ked-
jan], för de var int mair n dän, sum halt na 
JK. Vitt u hald, älla vitt u sia? — Sla däu, så 
skall ja haldä! ["slå baggnäve"] JK. Di [tac-
korna] skudd haldäs, mäns ungar sickädä JK. 
De täu, sum da skudd tävlä, sto me hännar 
haldnä äi varandrä [vid kappspringning] JK 
(U). Iblant händäd de, att di sum int kund hald 
fingri, di to stuckar [timmerstockar] av andrä 
u sagäd sum säin aignä OL. De haldäs int så 
präsäis pa jauljaus nå sum förr JK. Ha halt 
läikväl pa, att någ skudd L. ha i ställä JK. — 
B. [kvarhålla, hindra]. 2) [kvarhålla, behålla]. 
Män ännu har de [: regnet] int förslat i n dail 
brunnar, sum ännu jär tårrä, u äi andrä, sum 
har haldä, star vattnä lagt JK. De jär frågän 
um att n (far) int kan hald vattnä (urinen) nå 
JK. Dän tappän haldar int tet i hanickän JK. 
Hald pa ställä [behålla gården] JK. 3) [hejda, 
hålla tillbaka]. Hald andn [hålla andan] JK. 
Di (russi) matt ga u hald imot . . så mik di 
kundä, u J. had full årkå ti hald dum JK. 4) 
refl. [avhålla sig från (att)]. Nå kan ja int hald 
mi fö gräinä JK. Ja kan int hald mi längar för 
ti tal um, lains raisu gick JK. — C. 5) [mäta, 
rymma]. Ja . . tyckt, att ä kund var ret, att 
gani skudd hald måttä vatä [våta], sum när di 
skudd fiskä JK. — D. 6) [tillhandahålla]. 
[Spinnerskan] kund hald saigar ,[ullrullar] till 
täu rask päikår JK. — E. [bibehålla, bevara]. 
7) [bibehålla]. Till bait så nyttäs aläun . . för 
de [: garnet] skudd hald färgän JK. Dän sum 
kund bröin sigdn, sått n haldäd fövässningi 
JK(U). De jär arbetsamt ti ga u knävlä [i 

snön], u n bläir svaitn mang gangar u haldar 
värmän alltut JK. Än snyskknåbb pa n knöit-
näväs storlaik haldar äld längä JK(U). Haldäd 
taktn me bainä JK.Pa När haldar ä mair jamn'n 
(med antalet dödsfall) JK. Haldar ännu kluc-
kår yvar ätt? [går lika] MK. De gamblå, ha 
bräukar int hald illä (klucku) MK. 8) [bibehål-
la sig oförändrad, vara motståndskraftig, för-
bliva hel]. När n täckäd a tak me bärt nöiar 
ag, så haldäd de när pa n fämti ar JK. De 
var int säkat, att dän plogän, sum än gynt plög 
me um mårgnän, haldäd ti kväldn JK. (Stain-
täunar) de jär säkat värk, sum haldar u int 
ruttnar JK. De [: garnet] skall nystäs fast el. 
spänt . . för de skall hald bättar u int brist av 
undar vävningi JK. Fiskbatn had vör liggnäs 
snodar [vänd] i hagän . . han blast kaväl um-
kring någlä slag, män halt läikväl JK. Nå jär 
de frusä, u äisar haldar JK. Män så blai de 
kallt, u äisvätar [isen på "vätarna"] kåm ti 
haldä JK(U). Äisn kan sväigä [svikta], sått ä 
jär n storar back' framförä, u läikväl haldä JK. 
De blai skårpå pa snåiän, sått n har hald ti gat 
pa JK. 0 gam [vår gamla] nöistäuu halt el. 
haldäd dum [den dansande ungdomen] JK. Än 
säkar kätting ha vör, sum haldar, um de jä så 
älla så JK. (Refl.) Vägän halt si läikväl så mik 
ypän, att fålk kund kumm kåirnäs fram JK. 
De haldar si så kallt JK. Da kund de hald si 
vackat a stund JK. De halt väl int sträck 
[streck] MK. 9) (i uttr.) hailar u haldn, n. hailt 
u haldä, se hel a. — F. 10) [åstadkomma, se 
till att ngn el. ngt befinner sig i det el. det 
skicket]. Lambi u kräki . . jetäd av ograsä u 
haldäd jårdi ram n JK. Smörä . . de halt träiä 
laust . . u där iginum hålt de si mik längar 
snarft till bröin me [om "sigd-spån"] OL. Lägg 
pa äldn u hald fyrn ällar brasn biläikä (under-
hålla brasan] JK. Hald täunar biläikä JK. 
Sumbli . . di var så dumm . . så att di int 
däugd fäil ällar lägg u hald a sagblad biläikä 
[hålla — i stånd] OL. Skudd n sletkal hald n 
sigd i årning . . OL. Drängar halt dum allt 
vaknä OL. Da halt ha bani ret gillt i årning 
MK. (Refl.) Di kund u förlor Nissn, um di int 
haldäd si väl imot n JK(U). Vör.  . . matt hald 
uss så allvarsamm' sum möiglit OL. — G. [ta-
ga en viss riktning; uppehålla sig på ett ställe]. 
11) [taga en viss riktning, styra (kosan); åt-
följa]. Haldar (= styr) ja bra MK. När ja 
kund fa dräg sjäglä bäi, sått ä drog hailt, da 
kund ja mästn hald pa Nabbu lett fiskeläge] 
JK. Ja matt sta avut u stöirä u säi ättar, att 
batn haldäd prässäis me sjöän JK. Da gynt B. 
rop u skräi, att ä kåm än ångarä, sum haldäd 
prässäis läik [rakt] pa uss JK. Vör haldar 
Närken [Närs kyrka] pa de björki [som seg- 
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lingsmärke] MK. Till hald någän väg de var 
omöiglit da, för han lag fullar me snåi upp 
yvar all täunar JK. Russi ränd kväiar upp u 
haldäd vägän upp till Halsrä-Hansäs JK. Hald 
furä! 'håll fåran (vid plöjning)] JK(U). Jär de 
a färmt duktut kvinnfålk, så haldar a kaln i 
helar [vid räfsning efter slåtterkarlar] JK. Han 
halt rispu u så ner i roti (näml. torskäiln) 
[blixtnedslag] MK. Värst var de ännu, när . . 
ungar int däugd ränn u hald i fylg me ear 
[tackorna] JK. (Refl.) Di jär så stortänkt u vill 
bär [bara] hald si i fylg me någ härrskap 
de var bäst, um di hålt si i fylg me säin giläikar 
OL. 12) "uppehålla sig på ett ställe]. Mor hal-
dar sängi för de mästä JK. (Refl.) Di badd fö 
de mäst säin ställar ällar gangår, sum di hal-
däd si lom får] JK. — H. 'avbryta en resa o.d., 
stanna]. 13) [göra uppehåll i färd; stanna över 
någonstädes]. Ja matt haldä, för russi bihövd 
päustä JK. När . . prästn kård ti körkår, så 
haldäd n jär äut för grindi, u drängän ränd in 
JK. U så haldäd di da (med skjutsen), u så 
bjaud Gogsn Jakå pa än sup JK. Så var de så 
mang par kräk, sum fålki haldäd me där runt 
umkring u vör haldäd u• där me oä "våra] JK. 
Där haldäd flair sjussar u päustädä [rastade] 
JK(U). Di hållt tvärt MK. Hald läitä (= vänta 
litet) MK. — I. [stå fast vid; iakttaga]. 14) 
[uppfylla, fullgöra, efterkomma]. Ättar avtalä 
så halt dann'n Iden andre] ård läikväl JK. Läs-
rar, sum inbilla si själv, att i halda bäibl(ä)n 
JK. Än lag, sum jär stiftn, sum int fålk haldar 
ällar kan haldä JK. Lagar, sum int kan haldäs 
JK. Ja har hald mi ättar sum ja lerd i skol-
täidn OL. (Refl.) Lansmätan sägd, att n kåm 
ti hald si bäi de gamblä planar JK. Han haldäd 
si ättar de beskeningi, sum än had fat av dåk-
tår B. JK. 15) [iakttaga, tillämpa]. De haldäs 
täurgang, så att en va(r) muntör [monitör] var 
dag JK. Di haldar täurgang var vikå me ti 
bjär påstn [i tur och ordning] JK. Haldä lag 
(= dela lika, t. ex. torskning) MK. Dailä, sått 
var u en far lik si när n böitar ällar haldar lag, 
sum gäs sum täidäst, när täu styckän jär pa 
tåskän i fylg pa n bat JK. Jält Er lag da? de-
laden I torsken lika emellan Er? MK. 16) 
[högtidlighålla, njuta av, hava]. Jaul far vör 
fäir föstas, män de bläir int ti hald hailit, sum 
mang andrä ar, för o räkning JK. Nå fyst hal-
dar ja sundagar, fastn de har vart mörkt a go 
stund JK. Hald middag "hålla middagsrast] 
JK(U). Da kård vör haim u haldäd middag 
JK. När vör haldäd autndagsrast, så . . JK. 
Hald ti bästar el. h. ti godar MK. — J. [under-
hålla, bekosta, ställa till förfogande]. 17) [be-
kosta]. Han sitar där u läggar såckar äi vattnä; 
vaim kan fa rad ti hald de da? MK. (Refl.) 

Di skudd da hald si självä [med mat (om ar-
betsfolk)] OL. 18) [tillhandahålla (lokal]. Han 
haldäd bod [handelsbod] MK. — K. [förrätta, 
företaga]. 19) [förrätta]. Hald skolå JK. N. var 
jär äut u så hålt sammanträd um skiftä OL. 
Pa sammanträdä, sum K. haldädä JK. Där 
haldäs de kallasar u läsmöitar JK. Hald a 
duktut sletkalgildä OL. 20) [åstadkomma, ut-
öva]. De var a gräulit allarm [oväsen] han hålt 
OL. Di. . gräind u hald spitakäl at n JK. De 
andrä di hålt spitakäl, så gutt di kundä OL. 
21) 	uttr.] hald raidå pa [hålla reda på] OL. 
L. 22) [anse, akta (ngn för ngt)]. De gamblä 
haldar böindagar för n stor haugtäidsdag JK. 
Än kal . . sum var haldn för ti kunn skämm 
russ JK. När n int gar ste (då man är bjuden 
på kalas), så bläir n haldn för stuskar u stor-
bidn JK. Ha (fru Norrby) var just aldri haldi 
sum prästfräu MK. Um börr [bara] fålki gick 
i körkå u ti nattvardn så mik nå sum förr, så 
var di haldnä sum riktuä hälgån av prästar 
JK. Ja haldar int n länsman för mair n så = 
0 [noll] JK. Spjäldaikän . . han haldäs för läit 
sämmar JK. Di haldar lydn sämmar än ulli 
JK. De blai n atgräin'n fåtskrattad] u haldn 
för narr förä JK(U). Än dail haldar säin stäuår 
för goä [att ha lekstuga i] OL. Gallrä dum 
(såckabetår) . . de hannt ja int mair n hältn 
mot kvinnfålki . . , sått di gräinäd u hald narr 
at mi JK. M. 23) [(i pass.) syssla, hålla på 
med]. A. sitar u singar, sått ä skärar ret i åiru 
för mi, män ja lättar na haldäs JK. — Särsk. 
förb. Hald av: 1) 'omfamna'. Han sat u halt 
av u hängäd yvar u hångläd OL. A läit bräunt 
fyl, sum jär mik vackat u snällt u sum än kan 
fa klapp u hald av JK. Hald av u kyss var-
andrä JK(U). Had ja hatt n [honom] jär, så 
skudd ja riktut ha hald av än u kråm än duk-
tut JK. 2) (när båten kommer över snarorna 
och bör skjutas därifrån); hald av bättar, däu 
haldar för naugä [nära] MK. — Hald bäi: 1) 
[hålla på, fortsätta]. De sag tråkut äut för uss, 
um dän vintan had kumm ti hald bäi JK. Nä 
vör gick ti körkår, så gynt ä rängnä, u de hal-
dar ännu bäi JK. Haldar kyldi bäi pa de väisä, 
så jär vör tvungnä ti släpp in nauti um netnar 
JK. Ja, vintan haldar bäi me nård vädar u 
kallt JK. De jär dålit bad' ryg u vait u känn 
. . för tårkän haldäd för läng bäi JK. Da gynt 
ä rängnä, u de ha hald bäi hail dagän JK. Va 
läng skall de hald bäi, att prästar skall hald 
fålk dummä? JK. Män prästfar matt väl int 
hald bäi älla hald pa [: att predika] så läng nå 
så naug jaul JK. De arbetskalar sum halda 
bäi u slar va ivistn dag i hall fälr vikår [om 
höslåtter] OL. Sidar [seder) u bräuk di haldar 
bäi än langar täid OL. Män nuck haldäd n dail 
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böindar bäi [fortsatte] me ti hald strand-
drängar u me ti bräuk strandi JK. De där 
grainar u lauän [lövet] haldäd n bäi me ti mid-
dag [att utfodra med till middagsmål] 
ti däss att ear [tackorna] gynt åinä JK. Da gynt 
di sing pa än läiksalm u hålt bäi, till di kåm 
fram till gravi OL. 2) (hålla ngn el. ngt intill 
ngt]. a) tr. Bäi drägning kummar de mäst an 
pa framkaln till hald batn bäi [intill gamen], 
u att n int kummar yvar tjan'n [telnen] MK. 
En gang var de naug me mi, att ja had glid 
äut, u de iginum än dåli framkal, sum int hald' 
batn bäi, sum än skuddä JK. Hald bäi bättar, 
nå fallar n av (när båten är långt ifrån och bör 
komma närmare snarorna vid dragning) MK. 
b) (refl.) (Han) sto u halt si bäi u vidd ha 
mair puns OL. Däu sitar där u haldar di 
bäi me löisä [vid lyset] MK. — Hald ättar: 1) 
[följa efter]. Ja kan int hald ättar, um Är lan-
par så fort JK. Kaln fick skär så fort n vidd, 
så hålt kvinnfålk' ällar källingi ättar me ta upp 
OL. Um de förastä slar mik fort, så haldar 
aldri de ättarstä ättar OL. Sin huggar dann'n 
förä, sått ä rimnar.  . . u dän sum rispar, haldar 
ättar u huggar rispår av [då man klyver "tro-
der"] JK. Vör had kumm så mik ättar me år-
kår i ar. . u de haldar ännu ättar u jär ännu 
mik ti gärä JK. 2) 'när vid snardragning båten 
är långt ifrån o. bör ros närmare snarorna'. 3) 
[underhålla, vidmakthålla]. Ja, vårdäs n bat 
årdäntlit ällar haldäs ättar me smörå ällar 
tjärå, så sträva n täi, höigst tåll ar JK. När de 
int haldäs ättar me de (läsä), så glåimäs de 
MK. — Hald imot: När sjägli jär . . nerlägd 
i batn, da tar framkaln framarar u haldar imot 
el. ror framstammän imot vädar u haldar batn 
på ställä JK. De gick så let att russi aldri fick 
ta äi. . äutn di matt ga u hald imot ällar hald 
igän, så mik di kundä JK. Så halda n da imot 
spärrtassar, sum liggar pa bandä, en man mot 
var tass [då man reser takstolar] JK. — Hald 
fast: 1) (hålla tag i ngt, kvarhålla]. A rem, 
sum di lindäd um. . , för ti hald sigdn fast bi 
örvä OL. Nå liggar sigdspån'n pa bäggi krokar 
. . u dann ändn pa naläst krokän, sum än hal-
dar fast me tummar JK. Raislaktn . . puttäs 
iginum tugstråppän, u så bräida n da kring 
raislaktn, sått de kummar i beknip u haldar 
fast, um än skjautar upp ällar ner JK. 2) 
refl. Sjoän blai galn ti ga haugar, u de kund 
mästn ingän hald si fast pa tuftn JK. Aikän jär 
så där päipur . . där kräupar de sma gräus-
kånni in imillum u haldar si fast bi träiä [på 
"sigdspån"] OL. 3) 	hålla sig till, vid- 
hålla]. Hadd all' . . hald fast bäi jårdbräukä . . 
JK. De var föskräcklit, va Er jär fasthaldnä u 
(vid det en gång sagda priset) MK; jfr fast- 

hållen p.a. — Hald fort [fortsätta]. Än hail 
hopänf: sniglar] livar yvar för ti hald fort me 
till gär skadä OL. De skall haldäs fort (fort-
sättas] MK. Hald fram: 1) (sträcka fram]. Bani 
skall haldäs fram [för att låta urin el. avföring] 
JK(U). 2) ((bildl.) framhålla (en mening e.d.)]. 
Gubbar . . gynt hald fram, att di vidd int alls 
byggä, äutn de gamblä skolu kund sta JK. 3) 
[framhäva, gynna]. Han har vart så framhaldn 
MK. — Hald för(ä): 1) [hålla undan för]. Sugu 
vidd dräg batn tibakas, u för dän dail matt P. 
ro, så mik än kundä, att batn kund hald bättar 
för sjöän JK. 2) [anse, mena]. I går haldäd ja 
ännu för till middagän, att ä int var mair n 
torsdagar JK. De har vör hald för, att de var 
danskå: jälp gått me arbetä MK. — Hald äi: 
1) [gripa tag i, fasthålla (ngt)]. Hald äi myssu, 
att n int fö(r)lorar dän JK(U). Ja matt hald 
äi hästn så mik ja kundä, för ti fa n ti ga sak-
tarä JK(U). Björkvidår haldar äi de [: vast-
bandet], sått ä int kan fa hal äut ällar fall ner 
JK. 2) 	vidhålla]. Ja haldar ännu läik- 
väl äi me de, att S. int . . fick raidå pa hältn 
mair n lagum me ård u binämningar JK. 3) 
[refl., fortfara, bibehålla sig; vidhålla]. Jär 
äutat iss soknar haldar nuck de gamblä sidar 
äi si ännu JK. Jär i Lau haldäd vör äi uss, så 
läng vör kundä ti fa bait äutmarki JK. — Hald 
ifran: 1) 'om båten vid snardragning'. Iblant 
när ä ret jär lungt u Nikt, så vill int batn hald 
ifran, äutn taugi sinkar ner u fassnar i batganä 
JK. 2) refl. Vör fick de biskeningi . . att vör 
skudd hald uss ifran fålk så mik sum möiglit 
JK. — Hald igän [hålla tillbaka, hindra]. Russi 
. . matt ga u hald imot ällar hald igän, så mik 

di kundä JK. Fran kl. täi till middagän hannt 
int all fram ätt slag, för di var bestut langä, u 
täuår u buskar hålt u• igän [vid slåtter] OL. 
— Hald ihop: 1) '[tr., sammanhålla, binda sam-
man]. Framstamluku u bakstamluku, sum hal-
dar umränningar u bjaurar ihop [på båt] JK. 
De träi slaar.  . . som haldar graiphånni i hopar 
. . JK(U). 2) intr. a) [hänga samman, ej brista]. 
Vör var börr (bara] mäst rädd för de, att sjä-
gälmasti skudd smällä ällar sjäglä ga sundar, 
män de halt bra ihop läikväl JK. b) (hålla till-
samman, vara i sällskap]. Vör kåm yvarains, 
att vör skudd hald ihop allihop [lauborna på 
Stockholmsbesök] JK. — Hald me: 1) [följa 
med]. Sakt pa gangän läitä, för ja kan int hald 
me JK(U). Gubbar ällar själv amdatorar, di 
slo alltut ättarst u hålt gänn aldri me OL. 
Råikän halda me båtn MK. 2) [instämma, vara 
av samma mening]. Er skall fa säi u håirä . . 
att de kummar till händ någå olyckå pa Stor-
hålmsrivä i haust, u de haldäd de andrä me 
han um JK. Täidningi haldar me prästar så 
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olycklit mik . . JK. De andrä, sum haldar 
mämmi um skiftä, di tycktä . . OL. De var 
mik fålk i bodi, sum haldäd me U., att han had 
ret JK. Andas Danjälsän var dän fystä, sum 
yrkäd pa fålkskolår . . u fick bondstå'ndä till 
hald mässi JK. — Hald pa: 1) [fortsätta, fram-
härda]. Nå pa ättarmiddagän ha de vart a väl-
singnä ovädar; de haldar ännu pa JK. Ja, snart 
jär snåidräivår bårtå, um ä så haldar pa läit 
till [att töa] JK. De gynt rängnä i kvälls, u de 
haldäd pa hail nati JK. När de klarnäd upp, så 
blai de kallt, u de haldar ännu pa JK. Så väid 
int rängnvädrä haldar fö(r) läng pa JK. Nårdn 
haldar pa u blasar va ivistn dag JK. Brakningi 
[linbråkningen] haldäd pa hail netnar JK. Bryl-
laupä haldäd pa minst i täu dagar JK(U). De 
jär duktut, va sedi har väitnä nå pa n täu träi 
dagar, haldar de pa så, da bläir a snart moi 
da OL. Pa de väisä haldäs pa hall sträcku, ti 
däss n kurrunar ti säist skautmasku [vid nät-
bindning] JK. De haldädäs pa när' pa hail 
dagän me ti tal um trull JK. Daim sum haldar 
pa me, att n bär' skall läs bäibln JK. 2) [vara 
sysselsatt med, arbeta med]. Ja haldar pa u 
ådlar mair där (i ängä) JK. I iss viku ha ja 
hald pa u plög älla vänd älla räitä [plöja] 
mästn va ivistn dag JK. Kalar. . haldar pa me 
ti bland sin stydduä autndagshalvä OL. [Vör] 
kård haim ravid u grainar u . . När vörr hadd 
hald pa me de a vikå, så hadd vörr lagli skilt 
av [nästan slutat] JK. Far haldar pa äldn ällar 
lägga(r) pa JK. 3) [stå i begrepp att, vara nära 
att]. Lampu haldar pa ti slucknä nå, för ålju 
jär släut JK. Träiskoar jär galnä, så ja haldar 
pa ti trill pa haud iblant MK. Batn jär så val-
tar [rank], sått um än läggar a bölghankäl 
[vante] pa umränningi, så halda n pa u ga 
kring JK(U). Snåiän haldar pa u ga sin väg 
JK. De gärd så ont, sått n haldäd pa u skudd 
sväimä JK. De var någän sum had kumm i 
vattnä där i a*i u haldäd pa u drunknä JK. Jär 
bäi uss haldäd takä pa ti gläid av pa bygg-
ningän JK. Strandbodi, ha var ruti u åidi u 
haldäd pa ti fall ner JK. Så snålar, sått n halt 
pa ti svält ihel JK. Så gick de kuntralt [illa] 
för A., u han halt pa u kåir sundar si JK. P. 
u di allihop blai så glad', att byksar halt pa till 
fall av dum OL. 4) [vara med om att dela kost-
naden och vara med på kalaset efter "våg"]. 
Män n dail, sum int var me i laikar pa vågän, 
var me um kallasä u bitalt, va de kustädä, de 
haitäd: till hald pa JK(U). — Hald till: 1) 
[uppehålla sig, vistas]. Där sum strämmingän 
bräukt hald till u laikä JK. 2) [ha intimt um-
gänge med]. Häusmor kåm ti hald till me 
drängän JK(U). Där bor n gubbä, sum ja hal-
dar till me (citat) MK. — Hald undar. Haldäd 

förklä [förklädet] undar me dann handi JK. 
— Hald upp: 1) [hålla upp benet på en häst, 
som skos] JK(U). Smidn . . han haldäd upp u 
skoäd ainsummän JK. 2) [uppehålla, fördröja]. 
Vör sitar u haldar härrskap upp [uppehåller 
herrskapet] MK. 3) 'sluta' [göra uppehåll, upp-
höra]. Skall ja hald upp ällar skall ja hald pa? 
JK. Nå skall vör hald upp än träi dagar me 
byggä, för de fattäs läit stam n JK. Da förställd 
ja n . . att n skudd hald upp me ti sla dum 
(stäutar) OL. Vör jär mästn tvungnä ti hald upp 
me ådlä betår (för vör har för langt ti kåir mä 
dum) JK. De... tycks, sum um de aldri vill 
hald upp me nedabörd JK. Frågän um tår de 
varä, um ännu kallasi julkalasen] haldar upp 
för uss JK. När gaukän far säi fyst håikjaukän, 
så halda n upp me ropä JK(U). Da stännäd n 
ällar haldäd upp me preku [predikan] JK. När 
ä da int vidd hald upp me rängnä, da haldäd 
vör upp me sia JK. Pulsn slo . . a par gangar 
ätta si hastut u haldäd upp imillarat lang stun-
dar JK. Ha haldäd int upp me gnäll', förrn.. 
JK. Kvinnfålki har hald upp me kard u spinn 
u vävä JK. Äntliän så har de hald upp me 
äurä [yra (med snö)] JK(U). — Hald upp(ä): 

[hålla ngt i upprätt, högt läge]. Ja kan mästn 
int hald annän uppä MK. Raudklövar u hum-
blälussärn . . me läit raigras äi, för de skall 
hald klövan uppä, sått ä bläir bättar ti sla JK. 

[uppehålla, fördröja]. Um di int däugd hald 
ättar, da hålt di hail dann manskap uppä, u de 
gick int an [vid slåtter] OL. Ja ansäir, att de 
jär stor fördail ti fa skift [skiftet] släut så fort 
sum möiglit än ännu klag längar u hald upp ä 
längar JK. Vör ansäir uss gär vinst bäi de, att 
vör kan fa hald täidn uppä [dra ut på tiden] 
JK. 3) [upprätthålla, vidmakthålla]. Ha haldar 
när pa (h)umhöirä upp för uss allihop JK. Di 
kund knafft fa så. mik mat, att di kund hald 
läivä uppä JK. — Hald äut [framhärda]. Gub-
bar var int traug pa till kumm däit dän andrä 
dagän igän [nyårsafton], u så hålts de äut, så 
att ner di gick, så tackäd di för allt gutt, sum 
di fick i fjor OL. — Haldäs at [hålla tillsam-
man, vara ense]. Bruttbondn u ungfar di hal-
däs at, så att di kåm i am n kåirå u i gräl allihop 
JK. De jär ti märk, att päukän u prästar di har 
alltut haldäs at u jälp varandrä JK. Jfr hus-, 
inne-, under- o. uppe-hålla samt fast-, ord-
hållen o. ut-hållad. — håll-fast a. haldfastar, 
'bestämd, snål, ohjälpsam'. Han jär så hald-
fastar, sått han gir int ifran si någ i fyst basä 
JK. Jfr fast-hållen p.a. -hake s. haldha•kä m. 
1) (snick.), [spärrhake], ti hald ihop plank o.d. 
bäi packän [kubben]. 2) [bildl. hållpunkt, fast 
punkt]. Sakar u ting, sum int förstandä räckar 
till, män n lissum hakar si fast läikväl bäi me 
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tro u tankä till fa någän haldhakä ti hald si 
fast bäi JK. Någän haldhakä ällar tro skall 
ovillkårliän a fålkslag ha JK. 

hålle s. se mellan-hålle. 
hå'llsel s. haldsl m., bf. -än; halsl f., bf. -i [håll-
barhet, styrka]. De laknä jär väl gammält u 
sigä, sått de jär int mik halls' äi JK. Hallsli 
jär dåli JK. De jär ingän haldsl äi ganä MK. 

hångla v. håyglä, pr. -ar, ipf. -äd [närgånget 
smeka och kurtisera]. Han sat u halt av [om-
famnade] u hängäd yvar u hångläd OL. Tvi 
vickät pack, sum mitt för fålks augå skudd sit 
u hånglä pa de väisä! OL. Däu rännäd u hång-
läd me päikår i neträs JK. Drängän han hång-
lar el. fjantar me de päiku: haldar av na, kys-
sar na m.m. JK(U). 

hånk s. hånk n., 'hångel'. Slikt hånk MK. 
håpa s. hå•på f., bf. -u, pl. -år, 'märr'. De var 
a gall håpå ti var hardgapi JK. A läiti svart-
bräun håpå JK. Väit håpu räidar i kväld = 
dagg el. dimma om sommarkvällarne på ängar 
och sidlänta trakter. När väit håpu ällar väit 
män i räidar um summarkväldar, ällar de star 
a sån där väit tjåckå yvar säid markar. . mo-
dar gutt vädar JK. De tukbänkar [dimbankar-
na] daim har de gamblä bräuk kall för väit 
håpu; da säs de: "nå har allt väit håpu kum-
mä", de bräukar var i augusti u säptämbar, 
sum ä så jär OL. Jfr föl-håpa. — håp-föl s. 
herpfyl (glt) n., bf. -ä, pl. =, bf. -i, 'stoföl'. 
-lår s. hå• 1)1417 n. [märrlår]. När ban ska ler 
spinnä, da bläir sumt så fäint sum russhar u 
sumt så gråft sum håplar MK. 

hår s. ha.r, hår n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. 1) [här-
på människa]. a) [huvudhår]. Ja har väl langt 
hår. . sått ja far ga ti astu 0. u klipp hårä av 
mi JK. Harä pa haudä gar a mi, u tännar de 
far ja nå nöiä (citat) MK. Ja gynnar fa gra 
har i hudä JK. "Lägg hårä upp", för ti fa de 
låckut u fäint ti bräuddagän JK(U). Snåiän 
dambäd kring än, sått skägg u hår blai hailt 
vitt av snåi straks JK. Fastn de änd haitar i 
ordspråkä, att sundäsklippt hår u sundäsklippt 
naglar kumlar aldri ti körgas, ällar um än 
klippar hår ällar naglar a si pa sundag, så far 
n int ligg ällar bläi begravän i väigd jård JK. 
b) [i jämförelser o. bildl. uttr.] Kvinnfålki 
spannt läingan ti bind slingår av. . iblant var 
de fäint sum a har, u iblant var de gråft sum 
a lar OL. När n gynnar grund pa de . . så 
vill mästn hårä rais si pa skalln JK. Um ja 
haldar pa u skrivar, till däss ja far gra har (så 
de gamblä) i skalln, så haldar de kanhänd bäi 
(med nya exempel) JK. De där gam' rucklä, 
sum har gärt n så mang gra har i skalln JK. 
Nå jär de så let [lätt] ti rängnä, att ä hängar 
pa a har MK. De var pa hängnäs har, att vörr 

hadd förlorä JK(U). Päukän sägd ti skumma-
kan, att um än int vidd hald upp, så to än än me 
huld u har JK. 2) [hår på djur; borst; tagel]. 
Hårä, sum sitar pa rumpår pa nauti u pa rum-
pår u mani pa russi nyttädäs förr ti spinn tug 
av u ti flet fäugälsnarår av JK(U). Män förr 
när böindnar barkäd el. garväd häudar u 
skinn . . u to hån i av me kalkläut, så tos hårä 
varå pa [se kalk-ull] JK(U). Han hälld ä avut 
tibakas yva(r) aksli, u da kåm de någlä stänk 
pa ländi fö hästn; de gick häri av ättar [om 
trollens bägare] JK. Jfr flät-, man-, nöt-, 
rump-, russ-, småsnar- och stut-hår samt 
tunn-hårad. -borst 8.1 pl. hå•rbustar [hår-
strå]. -borst s.2 heerbust m. [hårborste; an-
vändes ej förr] JK(U). -börst(a) s. pl. herr-
bystar MK, hårbystår JK(U), [hårstrå]. Skägg-
bystår u hårbystår JK(U), -dost s. m. bf. hå•r-
dåstn :[hårknippa]. Sin 'sedan] had n hårdåstn, 
sum än fletäd av, liggnäs pa vänsträ larä [om 
små-snara] JK. -dragen p.a. hårdrugän, pl. -nä. 
Smasnarår jär iblant så hårdrugnä, när soml. 
hår äro spända, andra lösa (OL) MK. -fru s. 
f. bf. harfräui, havsfräui — än dail gamblä 
fiskgubbar kalläd de sjöråä för harfräui JK(U). 
-juver s. n. bf. ha•rjaurä, ha•räjaurä, 'könsdel 
på ko' [och märr]; fittu; harjaurä, sum de för 
de mäst haitar i daglit tal u sum de int tyckäs 
jär skamfullt ti sägä JK. Ko'i jär så laus i 
harjaurä; ha kummar snart ti kalvä JK. Nå 
har män i rakt i grund rivä sundar harjaurä JK. 
-lock s. hårluck m. -lycka s. hårlyckå f., 'ny 
mod med en bandlycka på huvudet' MK. 
-möte s. heermöitä n. [hårvirvel]; syn. särs-
ring. -rumpa s. f. bf. herr-rumpu, pl. -år, 'hår-
fläta'. Kattu laikar me mäin hårrumpu MK. 
Vick lang hår-rumpår däu hart! MK. -sank s. 
hå•rsayk [sänktåg spunnet av nöthår]. Hår-
sank, de jär a tug, sum jär spunn av sväinbus-
tar, nauthår u russhår u nyttäs ti sank i klåb-
bår ner n sättar OL. Förr så va(r) de för de 
mäst hårsank, sum än tillvärkäd el. spinnäd 
självar me krok u slo ihop pa rännå, täutatnä 
tvåtåtiga] JK. -skate s. hårskatä, -skat' m., 

pl. -ar, 'hårtest'. Han tuppäd [luggade] n, sått n 
mästn drog av än va ivist n hårskatä JK. Han 
hadd häit u däit n hårskat pa hudä JK. Mor 
mainar, att hårtaist u hårskat jär ätt u de samä: 
"hårtaistar el. hårskatar flaugar kring na", män 
ja vill ha de så, att en hårtaist jär flair hår, män 
en hårskatä, de jär ätt hår JK. Hårskatar o. 
hårtaistar jär de samä MK. -skär 8.1. hå•rske'r 
f., bf. -i (1876), n., bf. -ä, 'hårfäste' [på huvu-
det; även: där hoven el. klöven och håren mö-
tas]. Skalln [: dödskallen] . . han var kånstur, 
tyckt ja: lag pannå, sått augu matt ha sit rakt 
UPP i hårskerä JK. Hårskerä, just där sum 
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hoar släutar pa russi u de gynnar vaks hår, u 
de jär sam så pa nauti u lambi, där sum ldauar 
släutar JK. Hästn har tramp si i hårskerä pa 
dain bainä JK(U). -skär s.2 hå•rske.r [fl li-
ten sax att klippa hår med'. -sudd s. herrsådd 
m. [hårtapp]. -test s. hå•rtaist m., pl. -ar. Hår-
skatar u hårtaistar jär de samä MK [se hår-
skate]. Han har int mang hårtaistar ällar hår-
skatar pa hudä JK. -tåg s. hårtug n. [tåg 
spunnet av nöthår]. 1) [am till torsk och vrak-
tög.] Tåsktaugi, sum fö de mäst jär a hårtug u 
int stort gråvarä än a gråvlag sank JK. 2) [hår-
tåg hopknutet i maskor, varpå man rullade 
ylle vid valkning]. Di valkäd förr äi dän gam-
blä täidn pa hårtug JK(U). -vrakitög s. hår-
raktaug JK. Nå fö täidn har ja int set. . någu 
raktaug av hår el. någu hår-raktaug, äutn an-
tingän av hamp ällar. . JK. 

hård a. hardar, f. hard, n. hart, gml dat. hardå, 
best. hard, pl. hardä, hard', komp. -arä, -rä, 
superi. best. hardäse . 1) [som har fast konsi-
stens, s. gör motstånd mot tryck; hårt härdad 
(om eggdon)]. U så ha vör björkstuckar me 
björkskranglingar u alltihop till n par kastar 
hardar vid JK. Dän hard vidn, i motsats till 
grainar MK. (Snåiän) var hardar, sått n kund 
ga pa dräivår JK. Vinstarust han kund gåimäs 
mik längar, män var u• så hardar u saigar 
iblant, sått . OL. Yksi jär så hard, sått stycki 
flaugar ör na JK. Allt ättar sum jårdi jär laus 
el. hard till JK. Jårdar di jär så tårr nå, så att 
ti plög de jär hart sum stam n OL. Där sum jär 
någ gråft gras såsum någ hundlök-käppar ällar 
sävpinnår u mair sånt sum jär hart u sträift JK. 
Äskä . ti yks-skaft . . de jär hart ti hald äi u 
int så bra sum hässlä JK. Nå damp ja läik ner 
i hard gålvä JK. Kånni känns hardä, män ha 
[: säden] jär ännu så raud i halmän JK. Vä-
gar jär obegräiplit tårr u hard u go nå, sått i 
kan int bättar var' pa iss täidn JK. De jär u 
kånstut ti fa si n go sigdstain; int ska di var 
för hard u int alltfö lausä; jä di fö hardä, da 
tular de fö läng ti sit u vässä JK. [Ärterna] di 
. . bläir hardä . . hard sum slingstain . . mair 
n kokar dum, hardrä bläir di JK. De gamblä 
äskpackar lask-kubbarna] . . di var tårr sum 
bain u hard sum stam n (sum än bräukar sägä) 
JK. Hard sum flintå [om vedkubbar] JK. Hard 
sum bain JK. Täu hard stainar gär int gutt 
mjöl [ordspr. om  hårda, trätgiriga människor] 
JK(U). När vidpackar jär frusnä jär di bättar 
ti klauä män jär hardarä ällar värr ti sag äi 
JK. Fäingarur [fin-gårig] skog jär hardäst u 
bäst träiä äi JK. 2) :[bildl., obeveklig, känslo-
lös]. Da had n fat pa me hardå [med hårdhet] 
(um än skudd ha de pänningar äut) JK. Hardå 
mot hardå [hårt mot hårdo] JK. De jär ret så 

att n skall var hardar, um än int skall känn 
si röirdar, ner n håirar sånt kaum u lat [järn.. 
mer och låt] kring si OL. 3) [i fråga om sin-
nesintryck: sträv, skarp]. Mang ret duktuä 
hard skrallar [åskskrällar] JK. 4) [fysiskt 
okänslig]. Siv hart [sova hårt]. N.N., 0.0. u 
F.D. var i fylg pa rak [drivfiske] a nat u lag 
u sivd all träi så hart, sått a fartöig had tat 
bårt n bit av bakstammän, män vaknäd int 
läikväl JK. 5) [svår, besvärlig]. uttr.] ga hart 
av ["sitta hårt åt", vara förenat med stor svå-
righet]. Iblant gick de så hart av, att n dail 
glaid ste u läggd braid' pa a ann ställä [då man 
tvistade om "hö-bredets" placering] OL. De 
gick så hart av, att mågän . . matt flytt ifran 
G. straks pa ladingän OL. II uttr.] sit hart ihop 
[sitta hårt åt]. Me kräki, sum blai äutsläpptä, 
så sat de hart ihop mang gangar, att di kund 
bigå si (för kyld) OL. Da. . var de mang böin-
dar, sum de sat hart ihop för, när di skudd ta 
si för sån därä (sletkalgildar) OL. 6) [som kän-
nes tung och tryckande, svår att utstå]. a) 
[svår (om sjukdom)]. Maj' var sjauk . . män 
var just int mik hart sjauk JK. Någän . . sum 
liggar äi än hardar sjaukdom JK. b) [torr och 
hög (om luft); även: hotande o.d.] Luftn säir 
tårrar u hardar u klarar äut JK. Hagälmolni 
bräukar för de mäst va torsmoln [åskmoln] u 
bräukar säi mörkblå el. svartblå äut i luftn, u 
molni säir hard äut, el. luftn jär hardar, sum 
än bräukar sägä, u de bräuka n tt' säg, när 
himlavalvä jär klart u tårrt u blåt längä, u de 
jär haughimmäl JK(U). Himln el. luftn jär så 
klarar u hardar u tårrar, sått vörr har int någ 
äutsikt ti fa någ rängn . . pa längä JK(U). Har-
dar stadur luft [se hård-luft]. 7) [om verksam-
het o.d.: krävande, ansträngande, häftig]. A 
källing, sum börr [bara] gar i stäuu u lata si u 
int tar pa för hart JK. När täu el. flairä kum-
mar mik hart ihop me grälä u tretä JK(U). 
Um dåktarn lissum kråmar till um de sjauk 
ställ läit ovanlit hart OL. Vör har vart ti sat 
[sått] läit kånn u havrä, män de liggar nå un-
dar snåiän u springar [gror] väl int hart, va ja 
tror JK. 8) [sträng, obarmhärtig, hårdhjärtad]. 
L. . . tyckar väl, att ä jär väl hart sägt av mi 
JK. De finns u andrä u hardarä ård för sån-
nä: "bättar att n kvännstain ." JK. 9) [i frå-
ga om ngt som sker med kraft el. eftertryck; 
kraftig, stark]. Spänn int pa så hart, för bänk-
luku gläidar upp JK. De blasar hart JK. De 
gar läikväl int hart me äumingi [yrvädret] JK. 
De ha vart hart rängn mang gangar, sum lis-
sum har slat dum (vägar) hardä JK. Da gynt ä 
rängnä, män int så hart, sått ä just int had 
någu nöid JK. Vör va ret hart ihop i ack 
(hack) [gräl] a stund, sägd gubbän Nils JK. Jfr 
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döv-, lös-, och sten-hård. -agen p.a. harda•gän 
'hårdagad'. -baken p.a. pl. hardba•knä 

[hårt gräddad]. Avkokar. . sen sättäs di in i 
ungnän u bakäs ti däss di bläir riktut hard-
baknä, mästn brändä OL. -bakt p.a. hard-
ba•kt [hårt gräddad]. Hardbakt brö u kakå 
JK. -brukt p.a. pl. hardbräuktä 'svårarbetad 
(om jord)]. Aurjårdar jä . . int pa langt så 
hardbräuktä ällar sträivbräuktä sum lairjårdar 
JK. -bruten p.a. pl. hardbrautnä Isvår att bry-
ta]. Vör jårdbräukrar vör jär så hardbrautnä 
JK. -brynt p.a. pl. hardbröirztä [svår att bryna 
(om lie)]. Sumbliä jär dauhardä [döv-hård] . . 
u hard jär di ti bröin pa, ner n skall bröinä, di 
kalläs för hardbröintä OL. -bränd p.a. n. hard-
bränt [som brinner trögt?]. Kåks de jär hard-
bränt MK. -dängig a. harddäogur, f. -u, n. -ut, 
pl. -uä, 'hård att plöja'; Isammanpackad av 
fukt]. Förmodliän va de fö mik vetå pa för-
summan, sått jårdi blai för hard-dängu, sått 
pärår fick int någ trivnä JK. I fredäs u i går 
plögäd A. i Stainhagän, män de jär vat u hard-
dängut, sum rängnä har siat de hart, sått de 
jär väl sträivt för russi JK. Jårdar blai hard-
slagnä u hard-dänguä, för de att ä var för mik 
hart rängn pa lairu JK. -frusen a. f. hardfrusi. 
Jårdi jär fö mik hardfrusi ällar stäivfrusi JK. 
-gapad (-gapen) a. hardgapar OL; -ga•pä, f. 
-ga•pi, -gap' OL, pl. -gapnä OL [hårdmynt 
(om hästar)]; = sträivä käftar MK. De mäni 
ha jär så hardgap, ällar dän hästn han jär så 
hardgapar; ällar di har sån hardgapnä russ, så 
de jär sum ta i stam n OL. -hjärtad (-hjärten) a. 
hardjärtar, -järtän JK, -järtä JK, OL, f. -järtä, 
-i, pl. -järtä, -nä JK. Han jär så hardjärtä el. 
hardjärtar, sått de jär int launt ti bid n um a 
skäivå bröi än gang. Ha jär hardjärtä el. -ti. 
Di jär så hardjärtä el. -nä u a förrbaskat snålt 
pack JK. Han jär så hardjärt ällar hardjärtar; 
ha jär så hardjärt ällar hardjärti OL. De har 
vart a sån hardjärt källing, ha har aldri kunnt 
mist någä OL. -huggen p.a. hardhuggän, -hag-
gän (glt), n. -ä, pl. hardhuggnä OL. 1) 'hård 
för lien vid skärning'. Vaitn jär hardhuggän el. 
(g1t) hardhaggän MK. Vör skall sla de me 
masjin, för armar batar int bäi de, för de jär 
för sträivt u hardhuggä lom timotej] JK. 2) 
Isvårbemästrad]. Så kund vörr da radslas um 
iss hardhuggnä årdi OL. -hullad (-hullen) a. 
hardhuldar, f., n. -huld, pl. hardhulldä, -huld', 
-hulldnä. 1) [som har fast hull och ej fort mag-
rar (om hästar)]. Män i jär så hardhuld (fast i 
hullet) så ha räknar int sväipu MK. Dän hästn 
har gutt huld u jär hardhuldar JK(U). De jär 
a hardhuld russ, sum tular dräg så mik sum 
hälst föräutn bläi magart. Di jär hardhuld iss 
russi, sått di tular dräg väl JK. Kräk, de jär  

daim sum de mäst sås um, sån sum haldar si 
tjåck u bra, snart sägt va mik di bläir bräuktä, 
u sån di jetar för de mäst bra u räivar äi si. . 
um daim sås ä, att de russi di jär så hardhuld 
. . OL. 2) [om människor]. a) [fysiskt härdad, 
okänslig]. De säs . . um än dail fålk, sum int 
jär frusnä för ti var me um va sum hälst . . 
um kalar, sum jär me badä i ovädar u vackart 
vädar u i badä kyld u värmä u läikväl int har 
någ nöd av de . . ; sam jär ä um än dail kvinn-
fålk, sum int jär rädd för ti var me um badä 
fäint u gråft; de haitar sum täidäst [oftast], 
dän han jär så hardhuldar han, ällar dän ha 
jär så hardhuld ha OL. Gamblä Hans bäi 
Kauprä, han var så där hardhuldar, så han 
kund ga i snåi u äis MK. b) [(psykiskt?) hård, 
okänslig]. De källingi ha jär hardhuld u hall-
gali. Di jär hardhuld u hallgalnä, de fålki JK. 
-hänt a. hardhäntar. Pännu fassnar i papper' 
iblant, när ja aldri så läit jä för hardhäntar 
JK. -härdad p.a. n. hardhärdä JK(U), [hårt 
härdat (stål)]. -kokt p.a. hardkoktar JK, pl. 
-kåukt'. 1) "som behöver koka länge]. Kånn-
gröin['n] jär mair hardkoktar ( = skall kok 
längä) än vaitäsgröin'n JK. 2) "som kokat så 
det blivit hårt]. Hardkokt ägg JK; (mots. len-
kokt). -käftad a. hardkäf tar JK(U), [hårdmynt 
(om häst)]. -körd p.a. hardkårdar, n. -kårt (si), 
"som man kört på, så att den blivit hård (väg, 
snö)]. De har blitt för mik snåi, sum har blitt 
hardkårdar mitt i vägän JK. De blai så hard-
kårt ätta handi, sått ä skudd brautäs u haggäs 
upp me spadar u skyfflar JK. Mitt äi vägän, 
sum än var hardkårdar JK. -leken p.a. hard-
laikän [som leker hårt]. Kattungän . . han 
bäitar så sakt u vackat, när n laikar me n, så 
han jär int hardlaikän MK. -livad (-liven) p.a. 
hardläivar JK; OL, -läivän JK, -/äiv', f. 
-/äiv(ä), -/äiv', -/äivi, pl. -läiv', -läivnä. 1) "som 
har trög mage]. Gubbän har ligg ti sängs så 
läng, sått n har blitt så hardläivar, sått n skall 
ha lavamang JK. Päiku ha jär hardläiv(ä), 
sått avföiringi gar traugt JK. Stäutn han jär 
hardläivar, sått far n int någ rotfruktar ällar 
melass, så kan n fa transjauku JK. Nauti di 
jär hardläiv(nä) allihop för uss (kansk någän 
sär hardläivnä) JK. Att nauti bläir hardläiv, de 
jär just för de di far för läit rotfruktar OL. 2) 
[seglivad]. Han jär hardläivar, ällar han jär 
hardläiv, så att de tular, förrn de bläir släut 
me än; ällar ha jär så hardläivi, så ha tular va 
a far OL. -luft s. hardluft, de vill sägä, molni 
sum gar så haugt, di jär gänn "gärna] aldri så 
let "lätta] ti förändrä si, så sum iss lurvä ällar 
laus molni, sum gar jär nemarä jårdi, därför 
sär n iblant, att ä jär hardar stadur luft, så de 
kan nuck kumm ti hald si fagat OL. -magad 
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håstå 

a. (pl.) hardmagä [som har trög mage; syn. 
hårdlivad]. -mjölken p.a. f. hardmiölki [svår 
att mjölka]. Ko'i jär hardmjölki JK. -mynt a. 
hardmyntar, f. -mynt, pl. -mynt' JK; OL 
[hård i munnen (om häst)]. De russi di jär så 
hardmynt, att de gär de sam va mik än tar äi 
esar [tömmarna], så kännar di int a de OL. 
De jär a olyckli mär ti var hardmynt, män 
därimot dannu [den andra], ha jär int så hard-
mynt ha i [inte], äutn jär lenmynt. 0 ung 
russi . . di jär så hardmynt u hallgalnä ti kåirä, 
sått vörr matt ha rännbitl pa dum JK. -nackad 
(-nacken) a. hardnack', -nackän, f. -nacki, pl. 
-nackä, -nacknä JK; OL [envis, oböjlig]. Han 
jär så hardnack, ällar de jär n sån hardnackän 
junkar de; de sårkar di jär så hardnackä OL. 
De kalar di var ainväisä u omöigliä ti kumm 
yvarains me, sått di var någ hardnacknä junkrar 
JK. -nom a. hardnåumar, 'tröglärd'. Blas int 
äi än holar nyckäl, sått ä låtar, för da bläirt 
(t)u hardnomar (= traugar ti lerä) JK. Um än 
jetar u läsar pa en gang äi a bok, så bläir n 
hardnomar JK. -packad p.a. n. hardpack'. 
Fyst u främst blai de så djaupt me snåi . . u 
så blai de int riktut hardpack ättar handi [på 
vägen] JK. -rykten p.a. pl. hardryktnä [svår 
att rykta]. Russi jär hardryktnä JK. -skorpen 
p.a. n. hardskårp' 1som har hård skorpa (om 
bröd)]. Bröiä jär mair hardskårp iss gangän 
MK. -slagen p.a. hardsla•gän, n. -slag  ä, pl. 

gnä. 1) [hårt sammanpackad (om jord)]. 
Jårdar blai hardslagnä u harddänguä, för att 
ä var för mik hart rängn pa lairu JK. 2) [hårt 
slagen (om tågvirke)]. De var n olycklir hard-
slagän tjanä [telne] JK. Ner di slar ihop tja-
nar, u så di sättar för mik snod i tatar, da 
bräukar di säg, att di jär för hardslagnä, ner 
di nå kummar i vattn, da bläir di så stäiv u 
snarv sum tynn [törne] . . OL. Hardslagä tug 
JK. -snoen p.a. f. hardsnåui, n. -ä [hårt tvin-
nad]. Uppränningi skall var mair hardsno•i än 
äisleti JK. Jär ganä hardsnoä, kräupar de 
mair, när ä bläir vat, än lensnoä JK. Jär ganä 
för mik hardsnoä, så haitar de, att de jär ruck-
bränt JK. -soven p.a. hardsivän [s. sover hårt]. 
-spunnen p.a. n. hardspunn'. Hardspunn gan 
JK. -stekt p.a. hardstaikt. Hardstaikt kyt u 
strämming JK. -sunken p.a. n. hardsuykä [om 
hö, som legat länge i stacken och blivit hård-
packat]. Håiä jär hardsunkä (i stacken) MK. 
-sömnt a. hardsvämtar :[hårdsövd, som sover 
hårt]. Dän sårkän han jär da oskaplit hard-
svämtar; ner n väckar pa än, så star de mästn 
int till ti fa läiv äi än OL. -trampen p.a. hard-
trampän, n. -trampä [hårt nertrampad]. Da var 
snåiän hardkårdar u hardtrampän JK. Da 
trampäd di bärr [bara] äut kring säidår, att där  

skudd kännäs någ hardtrampä höhäcken] 
OL. [Uppköpare] gick u puttäd handi in mil-
lum häckspäilår för ti känn va hardtrampän 
häckän var OL. -traven a. hardtravän [som 
springer tungt men ej kommer fort fram]. 
Hästn jär hardtravän JK. Rännar tungt u jär 
hardtravän JK(U). -tryckt p.a. hardtryckt [svår 
att trycka av]. Slagfjädan (pa givvärä) var 
hardtryckt (mots. lentryckt); givvärä jär för 
hardtryckt MK. -vall s. hårdvall m. (= rspr.]. 
I går var ja ste u vändäd . . någ nöi jård me 
stäutar, u de gick yppalit. De var gröinjård äl-
lar hårdvall JK. -vallslhö s. hård-, herdvalls-
Mi n. Vör had umkring än fäir häckar hård-
vallshåi äutä, ner ifran ängä JK. Kårt håd-
vallshåi (ärrä tr-et] fallar alltut bårt där) sät-
täs för de mäst i kiauk [stor, avlång stack], 
män kan någän gang u sättäs i runtar stack JK. 
-vässt p.a. n. hardvässt, 'hårt att vässa'. Hard-
vässt stål MK. -örad (-ören) a. pl. hardåirä, 
-åimä [som har hårda öron (om oxar, som ju ha 
tömmarna fästade om öronen)]. Stäutar, di jär 
hardåirä el. hardåirnä JK. 

hårdna v. hardnä, sup. = inf. [bli hård]. Da har 
n allt sätt si el. hardnä [om väg] JK. 

hårig a. herrur [försedd med hår]. Raivän [se 
reve] bläir hårur, när hån i bristar u stickar 
fram jär u där MK. Jfr stickel-hårig. 

håsa s. hwså f., bf. -u, pl. -år, 'strumpa'. De 
gamblä sär husår JK. Huså el. strumpå 
(nöiarä); [se ill.] 1) uppkastningi, 2) knäistyc-
kä, 3) tjåckläggän, 4) smalläggän, 5) heln, 6) 
föitlingän, 7) täiu, 8) svicklu (JK) MK, [se även 
av-gång s.] Ha skudd saum [sticka] a par hus-
år ti L:s ducku [docka] JK. De lycktäs int täit 
[ofta], att ä blai någ husår [(bildi.) blev gifter-
mål av] JK(U). Jfr bomulls-, fyll-, kaffe-, 
mjöl- och ull(e)-håsa. — hås-band s. (h)ws-
band n., bf. -ä, pl. =, bf. -i [strumpeband; dels 
vävda på bandstol, dels stickade, i granna fär-
ger med tofsar i ändarna] JK(U). -bandistäd 
s. m. bf. husbandstädn, n. bf. hwsbandstä-
dä, pl. bf. -i Istället där man binder om 
strumpebandet, strax nedanför knäet]. 
Strumpband . . lindäs um i husbandstädä 
någlä slag JK. När de hatar [kliar] i hus-
bandstädi el. -ä (där sum husbandi sitar) mo-
dar lent "blidväder] JK. -fötling s. hu*sfiiitliyg 
m., bf. -yän, pl. -ygar, 'strumpfot, den del av 
strumpan som betäcker foten'. -garn s. husgan 
JK(U) n. [garn att sticka strumpor av]. -häl 
s. hirshe'l m., bf. -n. Husheln skall lappäs = 
strumphälen skall stoppas JK. -skaft s. hws-
skaft n., 'strumpskaft'. -snuta s. hws-snäutå 
(1876), f. [tå på strumpa?]. -sock s. htes-suck 
m. (o. koll.), [strumpläst]. Ga me hus-suck [gå 
i strumplästen] MK. -tå s. htestäiå f. [strump- 
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tå]. 
håva s. f. bf. hervu "kollekthåv]. Ga me håvu 
tgå med håven (i kyrkan)]. Jaulmårgän va de 
jaulotå, sum ja var i körkå u gick me håvu 
JK. Han matt var körkväld i fäir ar, män 
to aldri säin hand i håvu JK. De läil håvu 
ha var sum a mjölhåiså lom gammal hand-
kollekthåv] MK. — håv-gång s. hå•vgayg m. 
[då man går med kollekthåven]. De jä visst 
int håvgang i dag MK. S.A. han gick aldri äi 
körkå någän dag, sum de var håvgang MK. 

kli interj. hii• [frågande: vad]. Hä, va sägd du? 
JK. 

häa v. hää me, 'säga efter o. hålla med'. [Ett mä-
hä:] ha bär' häar me MK. 

häck s. häck m., bf. -än, pl. -ar. 1) 	bås el. 
spilta: galler av lutande spjälor, fäst vid väg-
gen, varur kreaturen äta hö]. Häckar, sum 
fodrä läggäs äi, (sitar) uppförä pa väggi n bit 
JK. Jfr foder-häck. 2) [högt överrede av löstag-
bara spjälgrindar på arbetsfordon att forsla hö, 
säd, halm o.d. i; fordonet jämte överrede; även 
måttsord]. Häckar jär minst =kring sjau änar 
[alnar] langä u umkring träi änar braidä u int 
fullt täu änar haugä JK(U). Förr da hadd di 
int så stor häckar, sum di nå bräukar, . . da 
lässt di int mair n a lass [60 "skupar"] i häc-
kän, kansk någän haltannä OL. Än häck håi 
el. än håihäck "häck, fullastad med hö; så 
mycket hö som rymmes i en häck] JK(U). Än 
duktur häck håi JK(U). Da kård vör in än par 
häckar havrä u än par häckar ärtar JK. Vör 
har kärt am n [ene] haim, u de kåirar vör i häck. 
Vör har kåir fäir häckar ällar lass halm idag 
JK. Ja visst sumbli år så matt di gi fämti kro-
når för n häck håi, u ja minns u de ån, sum 
di har git a hundrä dalar för n häck halm OL. 
De jär odräglit, va frågdagar de jär ättar halm, 
u de gar k,nafft någän dag förbäi, ick de gläi-
dar n träi fäir fäm häckar jär förbäi fran När 
um dagän JK. De (kånnä) aukar ret bra ättar 
häckän, män läit ättar äutsedä, för de var så 
märklit tunt. Vör vindäd upp igår ättar fäir 
häckar u fick hallträttndä tunnå. Ja, havan va 
de samä; de fick vör millum säks u sjau tun-
når ättar häckän JK. [Se ill.] Jfr bröd-, foder-, 
havre-, hö-, klöver-, korn-, last-, lins-, råg-, 
små-, säd-, timotej-, vetes-, vrång- och ärt-
häck. -botten s. häckbuttn m., bf. = ; -buttnän 
JK(U), 'botten i en höskrinda'. Häckbuttn jär 
någlund goar, aindäst buttnträii behövar var 
nöi' i buttnän JK. Pa häckbuttn kan lässäs a 
sam slikt lass me gördningraip u stang JK. "Se 
ill.] -bottenlbräde s. n. pl. bf. häckbuttnbredi 
"bottenbräder i en häck]. -bottenislå s. pl. 
häckbuttnslaar[tvärträna i häckbottnen]. -bot-
teniträ häckbuttnträi n., pl. bf. -i ide längs- 

gående underträna i häckbottnen] JK(U). Ja 
var börr [bara] kåirnäs ner bäi K. . . ättar någ 
häckbuttnträi, sum ja had liggnäs där JK. -fjäl 
s. häckf jä.1 f., bf. -i, pl. -ar, el. buttnbredar äi 
än häckbuttn MK. -gavel s. häckga•väl m., pl. 
-gavlar "gavelgrind i häck]. -gavelträ s. n. pl. 
bf. häckgavälträii "över- och underträn i häck-
gaveln, vari "spilorna" äro inborrade] JK(U). 
-grind s. häckgrind f., pl. -ar "sidogrind i häck]. 
-pinna s. f. pl. häckpinnår JK(U), [pinnar, var-
med häckgrindarna fästes vid gavlarna]. -räcka 
s. häckräckå f. "spira att göra häckträn av]. 
-spila s. häckspäilå f., pl. -år 'spjälor i häck-
grindar och -gavlar]. Häckspäilår av gränä, 
sum sitar i häckgrindar u häckgavlar, jär runtä 
u kan klauäs av rispret gränä u hyvläs runtä 
män kan u• gäräs av klain självvaksnä grän-
späirår. Ja ska ner i skogän u säi, um ja kan fa 
tak äi någ häckspäilår MK. -tal s. n. bf. häck-
ta-lä [antalet häckar]. Vör har fat . . mindar 
me ryg u vaitä, för de aukar så läitä, sått de 
bläir int stort mair n hältn så mik ättar lassä 
ällar häcktalä sum i fjord; obs. lassä u häckän 
ällar häcktalä jär int ätt, för de gar fö de mäst 
mair n a lass (60 skupar) i häckän JK. -trä s. 
häckträi n., bf. -ä, pl. = "trän, som bilda stom-
men i häckbotten och grindar]. Till häckträi 
nyttäs fö de mästä grän (till buttnän u ti grin-
dar) JK. -virke s. häckvärkä n. [virke till häck]. 
Någ gränstuckar, sum skall sagäs ti trodar u 
ti häckvärkä ällar ti häckträi (buttnträi u grind-
träi) JK. 

häckenfält s. häckänfält n., gen. -s "helvete; i 
svordomar och kraftuttryck]. Jär kännar ja int 
riktut till mi; de jär umändrä si, täunar u 
häckänfält MK. Män ti sit innä i stäuu, de jär 
da a häckänfält rakt JK. Va slikt häckänfälts 
otöig kan kumm ifran, kan ja int första mi pa 
JK. De jär a häckänfält ti kar ainässtaur "ren-
sa enstör] JK. Slikt häckänfält bräukar var 
saigt nuck ti häng ättar tom sjukdom] JK. 
(Diftaräi) de jär a häckänfälts plagå JK. Va i 
häckänfält, sägd 0., skall vör nå ro i land u• 
da? JK. Va i häckänfält, tyckt källingi mäin, 
va hart däu kumm äut för för sla? JK. Ja kan 
int i häckänfält fö(r)sta mi pa, att. . JK. Män 
ättar sum än int har lug "lov], så far de da i 
häckänfälts skinn u bain varä JK. Jå i häc-
känfält um ja träfft daim! JK. När vör kåm 
ti skolu, vidd ja hald u stäig av. "Nai för 
häckänfält, ak me" JK. Ärtar gick at häckän-
fält äi de älvå dagars rängnä JK. Där bjär de 
rakt at häckänfält JK. Bårt at häckänfält me 
all laisamm u förargliä tankar! JK. De skiftä, 
sum haitar Svartdalar, sum liggar at häckän-
fält upp Mot Gardä JK. Daim (såckarbetår) 
har vör arbet me me förlust i summan, u vör 
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ynskar dum ti häckänfält JK. 
häckla s. häk1å f., bf. -u, 'instrument att häkla 
med'. Ti ta av fråiä [av hampa] me de hadd 
di sånn sma häklår, än träibit, sum var n säks 
tum braidar, sum var äibur si [iborrat] träipin-
når ti tändar än hall tum fran varandrä OL. 
Gråvhäklå . . u fäinhäklå . . bäggi de häklår di 
kan sitä, ällar sitar, fastspäiknä pa en bred-
stump u kalläs da hailt änkält för häklu OL. 
Vör far lan ed häklu; Er har bad läinhäklå u 
hamphäklå pa am, Er OL. [Se ill.] Jfr fin-, 
grov-, hamp- och lin-häckla. 

häckla v. häklä, pr. -ar, ipf. -äd, sup. häklä, 
pass. häkläs, pr. häkläs, p. pf. (upp)hä•klän, 

häklä, best. häklädä, pl. häklädä JK. 1) 
[häckla lin och hampa]. När hampän u läinä 
jär brak' u skäftä, så skall de häkläs. . . De 
sum häkläs ör fyst . . bläir sämst blårnar JK. 
När n häklar läin ällar hamp . . di läggar n 
vanlir sitstol . . pa gålvä me ryggstödä ner at 
u bindar häklu fast bäi de täu stolbaini, sum 
jär uppat . . Fyst så dräga n läintuppän ällar 
hamptuppän ginum de tännar, sum jär grå-
väst, så läng sum de gar ör någ blår där, u 
vill n da ha de bättar, så dräga n iginum de 
andrä tännar pa häklu, sum jär fäinarä, ti 
däss tuppän jär rainar för blår... När de da jär 
färduthäklä si, så linda n ihop all tuppar, sum 
jär häklädä, till n krans . . JK. Blårgan spin-
näs av blårnar ällar av blår, sum än häklar 
ör läinä JK. Dän häklädä hampän bigangnäs 
fö de mäst ti tug JK. Slingganä . . skudd fyst 
spinnäs av gutt häklä läin JK. [Se ill.] Jfr 
ren-häckla. 2) [tjata, kälta, klandra], 'banna 
(ngn)'. Ja, jär ä sum du särt, så vill ja int häk-
lä di därförä JK. När da gubbar fick häklä a 
stund, så begärd ordförandän . . röstning JK. 
De kaff i- ällar skvaldarbolagi . . ; dän di äut-
säir ällar gynnar häklä pa. . de jär såsum själv 
päukän kund spel me OL. Han jär dummar 
sum stam, de gär int a si ti häklä pa än (tret 
pa än) OL. Särsk. förb. Källingi gynt häklä 
upp gubbän sin JK. Ha häkläd upp uss = 
skrubbäd upp uss [läxade upp oss] MK. Ung-
mor, ha had häklä upp än MK. Han blai upp-
häklän MK. 

häcklefjäll s. häcklä fjäll [helvete]. Gläid at 
häckläfjäll me ar OL. Se häckenfält. 

häckling s. f. bf. häkläningi [att häckla lin el. 
hampa]. 

häfte s. häftä, häft' n., bf. =, pl. -ar, bf. -i. 
[mindre, obunden bok]. Någ väisår, sum 
kvinnfålki had kaupt av än pusntivspelarä a 
par häftar JK. När far fick säi a häft, sum sto 
um Karl Johan, da blai han så ivru ti läs . . 
JK. 

häftig a. häf tur JK; häftu, n. -ut, pl. -uä, superi. 

best. -ustä. 1) [om storm, regn etc.: våldsam, 
strid]. Sånnar oskaplir häftur stårm JK. I 
kväld gynnar läikväl nårrvästn flänt äut läitä, 
sått n int ret jär så. häftu bäi böiväis, sum än 
var i neträs u i dag JK. Int just mik häftuä 
stårmar kan vör Idag uss yvar JK. Vör trod att 
takä skudd gläid av byggningän; så häftut var 
de bäi böiväis JK. Byggningän darräd . . nä 
de häftustä böiar kåm JK. 2) [om person: het-
sig, uppbrusande]. Han jär häftur, ha häftu 
(argsintar el. fort argar)JK(U). :[Torde ha varit 
mindre vanligt i denna bet. än hastig, se d.o]. 

häft-plåster s. häktplåstar OL, häft- JK. 
hägg s. hägg m., bf. -än, pl. -ar JK (Prunus pa-
dus). 

hägn s. se o-hägn. 
hägna v. häynä. förb.] Hängnä in {inhägna]. 
Dän gamblä sårtns täunar, sum di gynt hängnä 
in aigår me . . JK. [Ordet snarast riksspr.; det 
vanliga ordet är töinä, se tyna v.] 

häkt s. se ko-häkt. 
häkta s. pl. häktår OL, -ar MK [liten hake att 
fästa samman klädesplagg med]. Ja skudd ha 
vart ste ätta läit häktar (= hakar u mällår) 
MK. Finns de någ häktar haim da? — Nai. — 
Da fart du kaup än häktring JK. — häktkarta 
s. f. bf. häktka•rtu [pappskiva med häktor på]. 
Ja laitar ättar häktkartu MK. -ring s. häktriyg 
[ring med häktor på]. Da fart du kaup än 
häktring JK. 

häkta v. häktä (OL)MK, p. pf. m. häktn, f. -i. 
Han blai häktn för lausdräivaräi. Ha sitar väl 
nå häkti, vät jä MK. 

häkte s. häktä, Nikt' n. De var någ töivar [tju-
var] . . di had sit i häkt i Kaisan i böin JK. 

häl s.1 hel m., bf. -n, pl. -ar. 1) 'hälen på foten' 
[även på en läst o. på en träsko]. a) (i egtl. 
bet.) Ja har fat burn i heln [en sjukdom, se 
borr] JK. Di sägd att n had gat me helar förä 
[om en tjuv?] MK. Äis-skoar . . sum jär fäir 
äishagg äi, täu undar heln u täu frammä MK. 
b) (bildl.) Sväini ränd pa gardar i helar pa 
kvinnfålki JK. Jär de a färmt, duktut kvinn- 
fålk, så haldar a kaln i helar, han far skär så 
fort n vill [då man tar upp säd] JK. Lausläivar 
[lös i magen], sått n matt ränn me byksår pa 
helar var u varann'n minut JK. uttr.] hack 
i hel [nära efter]. Någän kåm laupnäs ättar mi 
hack i hel JK. 2) [häl på strumpa]. Föitlingän 
me heln u täiu JK. Sum kvinnfålki bräukar 
sägä: nå skall ja gär hel JK. Fäll av heln; 
saum av heln MK. Runtar hel [häl som stickas 
i ett sammanhang med strumpan; jfr kil-häl 
JK(U). Jfr hås- och sko-häl. -stycke s. hej!-
stycke n., pl. -ar (skom.). Kappu inför hell-
stycke (ha skudd haldä "rikt" pa heilen) MK 
(1877). 
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häl s.2 hel m., bf. -n -‘ -, pl. -ar. 1) 'träspik; 
tränagel el. trähäl; nagel att fästa någonting 
fast med i st. f. med spik; en träpinne på en 
vägg att hänga något på'. Sia äi n hel; de kan 
n sia äi a vägg (da sitar n äutförä, till häng 
någ pa); de kan n sia äi tildar [golvtiljor] i st. 
f. späik. Förr i värdn när• de var ont um späik, 
nyttäd i helar i st. f. späik bad i tak u gålv u 
hall struntn; helar äi n söil 'syl s.2] ti kläiv pa 
(JK)MK. Ta däu u bur "borra], så skall ja 
hugg helar. Hugg en hel till. Dän heln var int 
bra huggän JK. Tvärs iginum drekti u kvistn 
buräd n a hul me än navarä, sum än slo än 
starkar hel iginum av aikä JK(U). Helar i tagg-
jaulä för ti tramp gangvangn'n tibaks me ti 
ramsåg] MK. Förr atminstn, när n byggädä, 
så nyttäd n am n [ene] ti helar JK. När n skall 
skarv ihop a par bitar ällar a träi, sum än lak-
sar ner halv i vart, u än skall fäst ihop de me 
helar, så burar n int huli prässäis mit imot si 
i bäg,gi bitar. . JK. De buräs hul me n gråvar 
navarä iginum bandä [bjälken] u ner i räiän-
dar, sum slas n säkar hel äi. . . Pa de väisä me 
helar iginum bandä u ner i räiar byggar mangä 
JK. Navarä me n hel iginum skaftä MK [se 
navare]. 2) 'pinnar igenom en balke att kliva 
på; pinne att sätta över ett grindstängsel, så att 
grinden ej kan lyftas upp förr än helän tas öir' 
MK. Jfr hand-, sel-, skott-, trä- o. vast-häl. 
-hål s. n. pl. bf. helhuli JK(U), tborrhål, vari 
"hälar" slås]. Helhuli . . skall buräs pa drag 
[dvs, ej riktigt mitt emot varandra] JK(U). 

häla v.1 helä, hel', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, p. 
pf. n. hel si, pl. helnä "sammanfoga medelst 
"hälar"]. När n int har någän janköl unda 
batköln så släitäs köin äut . . da helar n fast 
n bit langsat hail köln undatill JK. Förr da 
heläd i fast bad gålv u mik annä, sum ä nå 
nyttas späik i ställä MK. De gålvä var int 
späik' fast, äutn de var hel si fast JK. Iss tildi 
[de här golvtiljorna] jär helnä fast MK. Ja 
skall hel iss bandä ihop (träbjälke på ett hus) 
JK. Så heläs sen sulu fast me a par helar [på 
fram-rede] OL. 

häla (?) v.2 pr. hela:. - [överse, ha undseen-
de?]. Int helar di mik me n intä (= säir yvar, 
yvarsäi) MK (1879). 

hälft s. hält m., bf. hältn, f., bf. hölti [indivi-
duellt] MK. Hallbjäns Petterssons hustru Ann-
gretä [f. 1844 i Lau] sär hölti i st. f. hältn (ja 
har int håirt någän mair säg så) (JK) MK(1918). 
Förr så plögdäs göisli ner me spissplog . . u 
hältn kåm ner i jårdi, u dann [det andra] lag 
upp pa JK. Där var hältn äi n manbyggning, 
sum vörr raiv ner JK. Ja fick hältn av de lägt 
till fyst skift(ä) . . dann hältn vidd ja ha av o 
aig s.k. Kyrkäng OL. Sumblistans har triddailn 

(av aksi) glidä u sumblistans hältn OL. Han 
trampäd hältn strämming sundar JK. flältn 
aks jär väitä 'vita] JK. Di vait int av hältn 
äurvädar framför va vör gär jär JK. Ha jär hältn 
upp nå me kalvän [halvgången (om ko)] JK. 
Sumbli kor, ner di hinnar hältn upp me kal-
vän, da kan mjölki kumm ti smak baisk OL. 
Vör far int hältn mot de de kan u bräukar 
bläi i go' vaitäsar JK. Kard u spinn u vävä 
gäs int hältn nå mot förr JK. Sumbli kund ha 
än åt' täi kannår malt, u sumt kund häldar int 
ha mair n hältn så mikä OL. Gannar Kallä . . 
frågd, um int far jär vidd ga ti strand me, 
sått ätt av uss kund sätt hans gani till hältns 
JK. A par arbetskalar, sum had hatt N:s gani 
ti sätt ti hältns (. . när n sättar andräs gan, så 
far dän, sum jä aigar' um gani hältn sträm-
ming, u dän, sum sätta dum, fa dann hältn) 
JK. Va si hältn [hälften var] (OL) MK. — 
-ko s. hältko el. laigko [ko som man lejer]. 
-kräk s. hältkräk [kreatur som man lejer]. Föd 
laigkräk el hältkräk (OL)MK. 

hälften-bruk s. hältnbräuk n. -brukare s. hältn-
bräukrä m. U så to än da hältnbräukrä pa 
gardn, u så. raist di da (hustru u han) ti Arne-
rikä JK. 

häll s.1 häll f. (o. koll.), bf. -i, pl. -ar. 1) [berg-
grund]; 'fast stenbotten i jorden (och i havet)'. 
Lausmöir bläir . . döir ti däik äut, för de jär 
så förbaskat mik häll, sum skall pickäs u 
sprängäs JK. Män stort arbet jär de, hälst um 
än skall töin [gärdsla] i häll u sia me janstau-
rar hul i hälli till staurar JK. Jär de säkar 
buttn, såsum pa häll äi a däikä, så star di 
(grastainstäunar), um di bläir bra lägdä JK. 
Aindäst såsum i Svartdalsväti, sum hälli liggar 
upp i dagän, u i däiki, sum jär picknä ällar 
kårpnä ner i hälli, män annas sum de jär någ 
jård pa hälli. . finns aldri en vattntar upp pa 
jårdi ännu JK. A styck av dän vägän där lag 
hälli lagli naug [nära] upp, så där kåirdäs pa 
hälli a lagli bit OL. De jär så mik klaufall i 
hälli (remnor i stenen) MK. Sjoän han laupar 
allt väl till jär pa hällar JK. 2) 'flata stenfli-
sor' "särsk. s.k. lerhällar]. Vör fåisäd da upp 
de [: diket] läitä u fick grav vattnä av läitä u 
plögäd hällar upp (de jä sån där lairhällar me 
läit lair imillum var hällgang), u när de hällar 
fick ligg upp i soli läitä, da smältäd di sundar 
JK. Jfr kalk-, ler-, pinn- och sten-häll. -backe 
s. pl. hällbackar JK [backe, där berggrun-
den ligger nära jordytan]. -botten s. häll-
buttn JK [sjöbotten av hällar]. Sätt flund-
ränät pa riv el. hällbuttn JK. -gång s. häll-
gayg m., pl. -ar [lager, varv, av "lerhäl-
lar"]. De jä sån där lairhällar me läit lair imil-
lum var hällgang JK. Ja to än janstaur u slo 
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iginum en hällgang ällar kansk täu (för de jär 
a tunt lairlagar imillum hällar) u fick a läit 
hul mitt i brunn'n JK. Lairhäll ti kårp' äi, täu 

träi hällgangar pa säin ställar JK. -mark s. 
hällmark m. [mark, där den fasta hällen ligger 
bar el. nära jordytan]. Hällmark, sum jär klar 
häll [naken häll] JK(U). Martallar . . vaksäd 
. . pa hällmark JK. -reva s. hällri•vd f. [spricka 
i hällen]. De jär a hällrivå ällar a avsättning 
ällar yppning i hälli, sum gar mitt iginum hail 
brunn'n, u de jär där sum vattnä kummar pått-
%näs läik' upp JK. -rygg s. hällrygg JK(U) m., 
pl. -ar JK [undervattensrev]. Hällrygg, sum gar 
äut i vatrnä JK(U). Vör sär riv u tangar u 
hällryggai [ej "britarl JK. -varv s. hällvarv 
n. Ätt hällvarv skall brautäs upp, så liggar de 
lair undar MK. 

häll s.2 häll [i uttr.] pa häll [på lut]. De stangi 
star int gäint upp, äutn ha star pa häll JK. 
Täun'n liggar pa häll [gärdsgården lutar] JK 
(U). Där sum häusä sto pa vägkantn pa häll 
[lutande] JK. Nå jär drickkärä pa häll, nå 
jär drickä släut MK. 

hälla v. hällä, häll', pr. -ar, ipf. hälläd, hälld', 
sup. hällt, häll', pass. hälläs, pr. hälläs, ipf. 
hälldäs, p. pf. (upp)hälldar, n. (upp)hällt. 1) 
[försätta i lutande ställning]. Mor Kaisä ha 
star u hällar pa hudä MK. Säir laisn äut u häl-
lar pa hudä JK(U). När fålki gynt bläi läsrar 

gynt ga u häll pa hudä u häng läpp u säi 
laisnä äut JK. Sån där gamblä kvinnfålk . . 
så har di . . undar de di sägd de där "Krist-
nä" såsum försänkt si äi n sårts andakt, luck 
augu till u häll pa hudä u lissum suck till OL. 
A.: Kanin'n jär så slokåirä. [B.]: Han hällar 
bär [bara] pa de MK. 2) påta rinna genom att 
luta ett kärl, utgjuta, slå]. Där nest var ä ti ta 

lägg maltä äi a kär u så häll varmt vattn pa 
OL. Gubbän han hälld så fullt, sått ja kund int 
fa pruppän äi MK. De koktäs vattn u hälldäs 
pa asku . . ; när läuti had fat rinn av, så häll-
däs ha i gröitu JK. Han låssäd sum än drick-
ädä, män han hälld ä avut tibakas yva(r) aksli, 

da kåm de någlä stänk pa ländi fö hästn; 
de gick hån i av ättar forn trollens bägare] JK. 
När talä jär gärt, så kummar skaffafar me . . 
vassin sup till ungmansdrängar, u da jär de 
alltut vanlit, att n int tar äut hall supän ti 
buttnän äutn hällar än dail yvar aksli ti bakas 
pa hästn JK(U). U häll sväinmatn i kåilu JK. 
De hulä . . sum tinä [tennet] skall hälläs äi 
JK. 3) [falla ymnigt, ösa ner (om regn)]. I dag 
så rängna de så att de hälla ner JK. I mandäs 
rängnäd de, sått de hälläd ner hail dagän JK. 
4) intr. 'luta'. Bäst ä var, så sat n u sumnäd 

gynt hällä; de var hauäimå [svindel] MK. 
Plogkvistn . . skall var a skapli grain . . ha far 

int var skaiv u kramp ällar häll för mik fram 
älla tibakas i proposjon mot buln pa björki 
JK. Rävstickår . . di skudd sättäs ner så att 
di hälläd mot skalln ällar at de hållä, sum 
rävän kåm JK. De häusä de har stat u häll 
[lutat] nå i mang ar JK. Sandjård . . far n ha 
mair slänt pa, lätt säidår häll mair 	diken] 
JK. Dann halv lassä läggäs . . så att skupar 
[kärvarna] kummar till häll äutat JK. Täun'n 
hällar [gärdsgården lutar] JK(U). Hälla n, så 
sätta n styttår imot JK(U). Jård, sum hällar 
sudar äi, at solsäidu, ha jär bäst JK(U). Till 
u • me stor stor tallar u björkar, sum hälläd 
läitä, har fallt kull JK. Han satt bär u hälläd 
nä di kåird haim MK. Soli hällar; ha gynnar 
nå hällä :[luta mot sin nedgång] MK. Soli gyn-
nar hällä, u bani gynnar gnällä [talesätt] 
JK(U). — Särsk. jörb. De jär så mik blod-
vann pa strämmingän. Ta u tapp av ällar 
häll av blodvatttnä! JK. När pärsudn Ipo-
tatisvattnet] jär avhälldar ör gröitu JK(U). 
— Häll bårt [hälla bort] MK. — Häll äi 
kaffi! (icke: sia äi) MK. Häll äi än sup till 
mi . slå i . . JK. Så hälld han äi a hailt öl-
glas JK. Da skudd n drick grädd ör kännu 
[kärnan] sum kvinnfålki had hällt äi JK. Skaf-
fafar . . hällar supar äi till all kalar JK. Till 
häll någ ör a flaskå avut, sum haitar till häll 
äi yvar hand, var neslit, um än hälläd äi till 
någän annar JK(U). — När n skall drick ör 
de (hånnä) . . u så än hällar pa fort . . så di 
fick öl ör hånnä u så fick ä i söini . . u di 
hälld för fort pa JK. — Häll upp [hälla upp]. 
Nå var kokän [strandkoket] . . upphälldar pa 
matfläisi JK. Jet pärår u fisk, sum jär däuk si 
[dukat] ällar upphällt pa a stainfläis JK. — 
Häll vattnä ör spannä JK. — Tvättvattnä jär 
int vanlit, att de skall hälläs äut undar bär 
himmäl, äutn de hälläs i späisn f om vattnet, 
som småbarn tvättats i] JK. — Galn täun, han 
hällar yvar at de hållä [lutar över. MK.  — 
häll-regn s. hällrlivn n. Nå i hail åt dagar at-
minstn så har de vart a hällrängn va ivist dag 
JK. -regna v. hällräynä. När vör da kåm in 
. . kåm de ti hällrängnä JK. 

-hälle s. se sam- o. uppe-hälle. 
hällig a. hällur, n. -ut [på lut]. Stucken star 
hällut MK. Jfr av-hällig. 

hälling s. hälliyg m., 'sluttning', gut]. 1) (egtl.) 
Lassä var pa hälling u skudd kull. De jär n 
sånnar olyckli hälling där pa vägän, att n 
mästn skall kåir kull JK. 2) (bildl.) Han var pa 
hälling el. hällingän u skudd ga ifran alltihop, 
män han raidar si läik väl JK. Nå jär de allt 
pa hällingän av viku [mot slutet av veckan] 
JK(U). Jfr back-hälling. 

hällning s. se upp-hällning. 
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hälsa s. hälså f., bf. -u. Vör har hälsu u jär 
raskä JK. När n har hälsu u årkar arbetä JK. 
— hälso-dag s. hälsda.g m. Di sägd, att di int 
had hatt någän hälsdag sän ätta de battalju 
JK. -god a. hälsgåuar, -gåu, f. hälsgo JK, n. 
-gutt, pl. -gåu', 'frisk o. rask'. Ja har int riktut 
hatt någän hälsgo dag, sin ja va sjaukar JK. 
Dän gangän . . da fick än just knäckän da u 
fick aldri n hälsgoar dag sinä [sedan] JK. När 

var yngar, um än blai vatar pa sjoän . . så 
var n läik' hälsgoar för de JK. Ha jär stor u 
gråv u säir hälsgo u stark äut JK. Um de bläir 
kallt u fräiskarä luft, så bläir fålki bättar häls-
go, tänka ja JK. -sam a. hälssammar, hälsu-
sammar, n. häls-, hälsusamt; komp. hälssam-
marä. 1) 'frisk o. rask'. 2) [nyttig för hälsan]. 
De jär int någ hälssamt vädar ällar någ häls-
sammar vällaik JK. Klart u solskäin u lagum 
kallt, ja riktut hälsusammar luft JK. Um böi-
boar u . . fröknar . . glaid äut pa landä i 
håisttäidn u jälpäd fålki . . de skudd var mik 
mair hälssamt för dum OL. Jfr o-hälsosam. 

hälsa v. hälsä, häls', pr. -ar, ipf. hälsäd, hälstä, 
hälst', sup. hälst', häls', imper. häls. 1) [ägna 
ngn en hövlighetsbetygelse]. Han fick väl ga in 

tack u häls hadjö OL. Däu skatt buck di, 
när du hälsar, sårk, u ta myssu av di JK(U). 
Säist kväldn ner vör skudd skilläs at u hälst 
hadjö pa varandrä OL. Ja hälsäd pa dum u 
slo dum i hand JK. När ja var ner bäi Er u 
hälsäd hadjös JK. När ja kåm in ti Oskars, 
så sat di kring späisn allihop, u ja hälst gudag 

gutt nöjt ar JK. Han kåm in i stäuu u hälst 
gu kväldar JK. A stund ättar . . kåm Rege-
ringsrådä upp till uss . . u hälst uss gomårn! 
JK. Ja fick säi K.J.B., u da hälst vör pa var-
andrä JK. 2) {framföra hälsningar (till ngn); 
underrätta ngn om ngt]. Ja skudd häls L. så. 
mik ifran M.N. JK. Häls till allihop ifran uss! 
JK. När Er kummar ti skriv till na, så häls 
ifran mor u tack na . . för. . JK. Häls dum 
de, att di raidar äut kånnfrå'gu så fort sum 
möiglit JK. — Särsk. fdrb. Häls' av, 'avskeda' 
MK. — Häls pa [besöka (ngn)]. H.A. had 
skick bud ti mi, att ja skudd kumm äut till 
han pa triddagän jaul u häls pa han u prat me 
än, för han var sjaukar, u vör had int fat prat 
me varandrä ällar häls pa varandrä pa a hailt 
ar JK. Prostn . . sum just nå. var jär inn bäi 
uss u hälst pa, när n raist ifran körku JK. Ja 
kan tal um för L., att dödn har vart jär i häusä 
u hälst pa bäi uss JK. 

hälsning s. hälsniyg f., pl. -ar. 1) [hövlighets-
betygelse (handslag, "god-dag" etc.)]. Ättar 
övliä hälsningar så var ä ti sia si ner kring 
kaffiä OL. 2) [välgångsönskan, budskap]. A 
mik kär hälsning till Är allihop ifran uss alli- 

hop JK. När ja da had lug [lovat] fyst, att ja 
skudd föir fram hälsningar JK. U så va de da 
hälsningar fran skolläran, att ja skudd svar fö 
skolu, fö M. va sjaukar JK. Jfr på-hälsning. 

hälta s. hältå, f. bf. -u, 'halthet'. Olycklit att de 
hältu aldri vill bläi bättar MK. De har aldri 
söints av någ hältå förr = halthet (om en 
märr) MK. De jär int gutt ti vit va hästn har 
för slags hältå, u va hältu sitar i bainä JK. 

hämna v. hämnä (g1t), ämnä, ipf. hämnäd, äm-
näd, 'ro båten baklänges'; [skjuta årorna fram-
ifrån bakåt]; dräg pa va sitt håll me arar MK. 
Var ä blasut, da fick än ämnä, att ä int gick 
för fort OL. Så jär ä bäst ti dräg dum imot 
vädar. . för da slippa n u ämn (hämn sägd de 
gamblä) så mikä [om flundrenät] JK. H. had 
tapp rorstakän . . ja sigläd förbäi rorstakän u 
så kastäd ja låss u ämnäd tibakas u to upp än 
(de gamblä sägd hämnäd) MK. Ämnä upp mot 
vädar (såsum ti ro avut) MK. (H)ämnä (batän 
avut tibakas) MK. 

hämnas v. hämnäs. Sårkkarnaljar fick hämnäs 
pa dän bondn me, för di int fick kvarter JK. 
Att n [han (den döde)] skudd kumm ti . . ga 
igän u hämnäs pa n pa någ väis JK. 

hämnd s. hämd. Så kåm än i krakel me prästn 
u körkrådä . . sått n funderd pa hämd JK. 

hämta v. hämtä, hämt', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, 
pass. hämtäs. 1) [begiva sig åstad och förskaffa 
sig något och föra det med sig tillbaka; skicka 
efter (t. ex. läkare)]. Ungmansdrängar har 
kumm i gard u skall hämt bräudgummän JK 
(U). Iblant så hämtäd di än me sjuss u JK. 
Så hämtäd n da S.V:s mjölkflasku fyst JK. 
Telefonerä ti Jaugan ti dåktån . . sått vör kund 
fa hämt ällar kåir ättar han straks JK. Ner 
kvinnfålki to u yppnäd lukä pa dän kårgän, 
sum ja var inn u hämtädä OL. När n hämtar, 
de bläir flöi tuttar [odryga tappar (om halm, 
som man köper)] MK. Hämt fur [hämta få-
ror], d.v.s. kåir ti bakas u gynn pa sam furä 
igän JK. Hämt slag [gå tillbaka, då man slagit 
ett slag, och börja ett nytt slag från samma håll 
(vid slåtter)] JK(U). De slos fyst en umgang, 
så hämtäd di slag, d.v.s. di gick tibakas u gynt 
pa nöjt slag OL. Hämt trad [hämta tråd, 
(skom.) draga ut en inuti stöveln befintlig tråd 
medelst en yttre tråd fäst i ett hål i den inre] 
JK(U). 2) [hinna upp, ifatt (ngn som är före)] 
Ja trod att Ärr en gang skudd hokä [vänta], 
sått ja skudd hämt Ärr, män de var lyngn de 
JK. Dän (A.) hämtäd ja ( = hann upp) bäi 
Kauprä JK. Fämtäidn pa mårgnän gav ja mi 
av me stäutar, u far gav väl si av så där n täim 
sainarä, för han hämtäd mi läikväl, förrn ja 
hannt fram, för han kund kumm i trav me 
russi JK. — Särsk. förb. Prostn talt ja me jär 
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pa Lairä, sum han hämtäd pa mi, när n kård 
haim JK. När ja kåm häit ti När körkå, så 
hämtäd ja pa än fäir styckän, täu styckän ka-
lar u täu kvinnfålk JK. Ja . . kård så sakt 
ja kundä, män ja hämtäd upp de [: spöket] 
u kård förbäi de JK. Jfr efter-hämta. 

hän adv. hänn, hän, 'bort'. 1) [för att beteckna 
rörelse el. förflyttning mot visst mål el. rikt-
ning; a) [i förb. med (utsatt el. underförstått) 
rörelseverb; med adverbial uttr. mål el. rikt-
ning]. Ga hän till Rosa u jälp hänn' sno de 
fodrä MK. Inum a par täimar skall ja ste (hän 
ti Kauprä u astäuås) u risslver me gubbar där 
JK. A. had sägt . . beskening, att när ja kåm 
i land, så skudd ja ga hän till n JK. När fålki 
kåm hän pa väti, så fick var u en säi ättar, va 
di skudd sia si ner pla OL. Så de fyräd [skäm-
tade] vör me än [honom] änd hän ti Sunkörkä 
OL. b) [i frågesats, inledd av va(r)]. Va skatt 
(t)u da hän me de da? JK. De va omöiglit ti 
säi, va ja kård hänn JK. Nå jär de . . mik ti 
gär, sått n vait mang gangar int, va n skall 
ränn hänn JK. Ja vait int, va vör skall kumm 
hänn äi för ängä, för jårdi jär så blaut JK. 
Da gir n [: friarn] si av ainsummän, sått int 
mair n far u mor vait, va n gar hänn, u iblant 
så far int far el. mor vit, va n skall ga hänn 
häldar JK(U). N. gick jär förbäi at Lau för 
a stund sinä i stårmän u äum, va han skudd 
hänn? JK. Di had frågt na (torspjäsku), va ha 
skudd hänn, u da had ha sägt, att ha skudd 
till a körkå JK. De var kansk int så mang, 
sum försto, va de bar hän [vad meningen var], 
fastn de änd var skriv pa svänskå OL. Va bar- 
kar iss hän? [vart leder det här] JK. 2) [bildl., 
utan angivande av visst mål el. riktning]. 
Skudd ä så var, at ja int far någ böikar ti ro 
täidn hän me, så bläir de väl någ rad JK. Jfr 
var-hän. -åt adv. hänna't [bortåt; åt vilket 
håll]. Så gick vör da u klaiv där i akan u träfft 
täun'n där . . män visst int va lidä var hänn-
at JK. L. vait väl, va de liggar hännat i o 
[vår] hagän, sum haitar hagräumä JK. 

hända s. se knapp-hända. 
hända v. händä, händ', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, 
händ', sup. hänt, händ'. 1) [vederfaras, drabba 
(ngn)]. Had ä vart n bond, sum de had hänt, 
de had aldri vart någ frågän um, att han skudd 
ha någ ersättning JK. I går mårräs händäd mi 
a läit missåidä JK. De har int hänt mi förr i 
all min täid, sägd a JK. 2) [inträffa, ske; (äv. 
refl.)]. De kummar till händ någå olyckå pa 
Storhålmsrivä i haust JK. Sån där pasjasar — 
de jär. . mang hundrä ar sän di händädä JK. 
Nå skall de bläi raint för ogras . . män va 
händar? JK. Ner de nå händar, att någän så 
där omistli dåir, så bläir de . . stor sårg JK. 

Vör kan fa arbet a hailt ar u knafft fa någ för 
o arbetä, sum har hänt u händar sum täidäst 
[oftast] JK. Ner n gar me snarår . . så kan 
iblant händ, att äisn jär för tjåckar ti ro äi OL. 
De händäd int så täit [ofta], män händäd de, 
så var de hans skuld, sum slo ättar JK(U). De 
händäd a par dagar för jaul JK. Fastn ja aldri 
kan minnäs, att ä ha hänt jä i pasturatä, män 
de gamblä talar um, att ä ha träff till förr 
någän gang JK. D. talt um a trullhistorjå, sum 
had hänt i Havdum JK. De kund nå händ si 
så galä (OL)MK. De händ si så, att gamblä 
mårmår jär i häusä lägd si till dåi fredäskväldn 
för jaul OL. Iss [det här] de händäd si dän 
kväldn ällar nati, sum sårgbrevä kåm häit JK. 
De had aldri hänt si förr, att någän had gitt 
han någu allnackå JK. 3) [i försvagad bet., 
för att uttrycka en osäker förmodan el. möjlig-
het] a) :[i uttr. "det kan hända"]. De kan väl 
händ, att L. har raidå pa förr, lains de anstal-
täs u bistöiräs bäi ätt sånt tillfällä OL. De 
kund u nuck händä, att han had fat någ nys 
um, att ha var lidu OL. b) uttr. "må vara 
hänt"]. Ja, så matt de var hänt, maint ja pa, 
u så var de ti sätt si bäi JK. Jfr kan-hända och 
tör-hända. 

händelse s. händlsä, m., bf. -än, pl. -ar, -är 
[tilldragelse]. Än riktu sårgli händlsä ha hänt 
nå i dagar jär i Lau JK. De var n olyckli 
händlsä, att de rappäd [slant] ner u fallt ner pa 
braustä för n MK. Ja skall tal um historju 
ällar händlsän i värklihait JK. Ha visst aldri 
a grand um hall händlsän JK. Um ja nå skall 
ta u tal um dagäns händlsär u bestöir JK. Jfr 
olycks-händelse. -vis adv. händlsäväis. A ård 
kåm ja ti tänk pa i dag händlsäväis, när ja 
kård ifran skogän JK. Um Er händ(ä)lsäväis 
vait någän, sum vill ha dann halvä (gräisn) . . 
JK. 

händig a. händur, pl. -uä. Ja u än arbetskal, 
sum vör ha(r) laigä, sum jä(r) så där händu, 
har rust u gärt någ bredar i åming JK. U jä 
händu u kan gär älla snick va sum hälst JK. 
Någän arbetarä ällar bondä, sum aldri har lert 
i de yrkä [: snickeri], män därför kan snick 
någ a vart u de riktut bra, di kalläs för slöigd 
ällar händuä OL. Daim sum nå var någ hän-
duä ti spinnä OL. Jfr knapp-, lätt- och över-
händig. 

häng s. se efter- och på-häng. 
hänga v. häygä, hägg', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, 
sup. häyg', hänt, p. pf. pl. (pa)häygd', p. pr. 
hängnäs. I. intr. 1) [intaga en ställning då övre 
delen är fast upptill men föremålet i övrigt fritt 
nedfallande]. Lydn ;[lödjen] . . fick häng pa.  
luftä JK. Um di (gani) int far häng vat [våta] 
inn i bodar u så där. . JK. Insöit äi än lapp 
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sum hängäd mej a band um halsn pa bär 
braustä JK. Drickbytti me öl hängar ti rais pa 
raftar JK. Äistappar har häng äi skäggä JK. 
Da had N. all säin gan hängnäs pa luftä JK. 
De var pa a hängnäs har, att ja skudd ha a 
tväibakå för n stäig tåsk, män de var n annar 
en sum kåm u fick na JK. Till all lyckå så var 
vör läikväl int äut äi dän värst ovädaböiän, 
fast de var pa a hängnäs har, att vör de had 
kummä JK. Pa hängnäs har u pa nippu [med 
nöd och näppe] JK. 2) [mista livet genom 
hängning]. S. skudd a häng i galg för tjugå ar 
tillbakas JK. 3) [sväva fritt i luften; även bild1.] 
Tjåcku el. tuku, ha hängar jär yvar sjoän JK 
(U). Andrä prästfålk kåm däit i ställä, di visst 
int u ställ si så, så att di kund vinn fålki, . . 

därför hängäd de så sum a moln yvar de 
hailä JK. 4) [sitta fast, sitta kvar]. Mor gräma 
si, att sjaukdomän ännu hängar i kruppän JK. 
5) [vara illamående, "hängsjuk"]. Da årka n 
int arbet någän ting dagän ättar, äutn da garn 

hängar u jä tråttar JK. 6) [hålla sig fast vid]. 
Häng bäi säin hämmän JK. 7) [vara beroende 
av]. Nå hängar de pa mi för de mästä (att nå-
got arbete blir gjort) JK. — II. tr. 1) [fästa 
ngt upptill, så att det i övrigt hänger fritt ned]. 
Ja hängd n (blusn) ti hygar um stäuduri pa n 
krok JK. 2) [beröva (ngn) livet genom häng-
ning]. De taläs um att n to läiv av si självar 
el. had hängt si JK. För yvrit säir de mörkt 
äut, män ja tror int ja gar u hängar mi för de 
JK. 3) [sänka, luta, låta ngt hänga ned]. Än 
stor dail dumskallar . . gar u hängar häudä u 
säir tåvliä äut JK. Da i säistäs gick vör mästn 

hängäd hud ällar läpp u smasvor yvar väl-
laikän JK. När fålki gynt bläi läsrar u gynt 
ga u häll pa hudä u häng läpp u säi laisnä äut 
JK. 4) [refl., klamra sig fast vid, fastna i ngt]. 
a) {om trädfällning]. Så ha de gat bra i skogän 
läikväl sum vanlit, aindäst att n tall hängäd 
si ällar hängäd si äi än anna tall JK. Drängar 
. . fick ingän tall kull, äutn di hängd si va 
ivist ätt JK. Di var så rädd um skogän, att 
när a träi hängd si äi dannä, när di skudd ha 
kull de, u di tyckt, att de träiä var för gutt ti 
huggä, sum de hängäd äi . . så kård di haim 
me tomå JK. b) [(skämts.) om klockaren, som 
drar i klocksträngen när han ringer]. Kluckan 
hängar si I: ringer aftonringning] JK(U). U så 
ringar kluckan aftringning ällar kluckan har 
hängt si, sum än bräukar sägä JK. c) [om 
grovt mjöl, som fastnar i "truten" el. "skon" 
vid malning]. Da jär de traugarä ti rinn ner 
ör skoän u ör träutn, äutn de vill "häng si" 
JK(U). — Särsk. förb. Häng ättar: 1) [hårt 
ansätta, tränga]. I haust blai de rakt gal da me 
årku [arbetet] ti häng ättar JK. 2) {visa olyck- 

hänglampa 

liga följdverkningar]. Slikt häckänfält bräukar 
var saigt nuck ti häng ättar [om sjukdom]. Ja 
grämd mi um hokst u snäuå säist, män de ha 
gat yvar nå fö mi, män de har häng ättar mästn 
änd ti nå JK. Da var de mang av uss jård-
bräukrar, sum kåm pa fallraipän u kumkussar 
. . u äutmätningar . . ; u ännu sin dän täidn 
har häng ättar fö(r) för de mästä ginum hypp-
tekslån u eländä JK. — Mäin tankar . . rakt 
hängar si fast bäi all årkår [göromål] JK. — 
Häng äi [arbeta ihärdigt och oförtrutet]. Ja 
har ingu stund ti yvars, äutn de jär ti häng äi 
för jamn'n OL. — Häng ihop: 1) [vara före-
nad med]. Ja sårkar u odygd de hängar ihop 
sum sild u skyr, sum än bräukar sägä JK(U). 
2) [förhålla sig]. Ja skall straks förklar de, 
lains {huru] de hängar ihop me de JK. Ja vait 
int, lains de hängäd ihop JK. — Häng ner: 1) 
intr. Så störtfullar, sått n int kan sit pa sjussn, 
u häud hängar ner millum baini JK. 2) tr. Di 
gick u hängäd hud ner u käikt läik ner i jårdi 
JK. När ja . . sitar me handi i band undar 
käpän, så kännar ja int någän ting värk, män 
hängar ja ner na, så värkar de JK. — Häng 
si pa: 1) [hänga fast, ligga kvar]. Skaidar . . 
de gärd de sam vicku säidå sum än had uppat 
. . de sum vidd fylg me, så fick de häng si pa 
[dvs. maten] OL. 2) [komma och besvära]. 
Tack så mik för säist u för alltut, sum ja 
hängar mi pa bäi Är u gär paläit JK. — Häng 
tibakas (intr.) [hänga bakåt] JK. U så hängäd 
ätt stjånn [en snibb] tibakas JK. — Häng upp 
(tr.) K. u J. to noti . . u sträckäd äut na langs-
at ganstjekår, u ja gick ättar u så hängäd upp 
na pa stjekår JK. U så talt i da um, att n hängd 
si ti släut ällar gick ste u hängd upp si pa 
luftä JK. Hässju, sum di (ärtar) var upphängd 
pa, had fall kull JK. — Häng äut: 1) tr. 
Lummdokar u ducklappar blasar ner, när a 
hängar äut um ti tårkår JK. 2) intr. Bakgavin 
pa kärru sto ypän u hängäd äut pa säidu JK. 
— Häng äut' [h. ute] intr. N.J. har nuck . . 
tat in de i säin bodi, ättar sum de har häng 
äut så längä [: fiskegarnet] JK. — häng-björk 
s. hängbjörk JK. Än dail björkar hängar grai-
nar ner langsat buln . . de har ja hårt namnä 
"hängbjörk" pa JK. -buk s. häggbäuk m. 1) 
[nedhängande buk]. Ha har hängbäuk el. häng-
läiv, de koi el. män. Vickän hängbäuk dän 
stäutn har. Russi har sånnar hängbäuk, däu 
matt visst gi dum mik blautfodar JK. 2) [djur 
med sådan buk]. Dän hästn var n riktur häng-
bäuk de, sås um russ, sum jär stinn u läivuä, 
hälst um di jär så där läit hänguä i läivä OL. 
-lampa s. häyglampå f. Sin '[sedan] när foto-
sken'n kåm i gang . . u hänglampu hängäd mitt 
i stäuu . . u brannt um kväldar, u där kring 
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härbärga 

sat n da u arbetäd JK. -liv s. hängläiv JK n. 
[hängbuk]. Ha har sånt hängläiv de män. Kat-
tu jär visst kisslfull, för ha har sånt hängläiv. 
De var n fasli kal ti ha hängläiv el. hängbäuk, 
läivä hängar mästn ner pa knäii för n. De var 
fasliä kalvar ti ha hängläiv JK. -livad (-liven) 
a. häygläiv', f. -i, pl. hängläiv' OL [som har 
hängbuk]. Män. . jär hängläiv u bläir mair u 
mair hängläiv el. -vi JK. Soi jär nuck äigräis, 
för a jär så hängläiv JK. De jär mästn de sam 
sum hängbäuk bär [bara] me dän skillnadn, att 
a russ sum jär hängläiv, de kan var läit mair 
tomt u insug i läivä upp mot ländknyklar . . 
d.v.s. di har stort läiv, sum hängar mair n van-
lit ner. . sånn russ di jär hängläiv OL. Sumbliä 
[russ] di jär så hängläiv, di säir mair hel ["ihå-
liga"] u ofallnä äut OL. -läpp s. hängläpp JK 
(U), {nedhängande underläpp på häst]. -pära 
s. häygpii•rå f., pl. -år. Hängpärår jär störr än 
pickår [små päron], u dän stöist sårtns häng-
pärår kalläs för släggår JK. -päriglonge s. 
häygpeerglåygä m. {blom på hängpäronträd]. 
-päriträd s. häygpti•rträi n., bf. -ä, pl. bf. -i. 
De finns aldri a hängpärå pa o [våra] häng-
pärträii i ar JK. Sträift [stäift?] star u slakt 
hängar, män smakar läik bra för päikår sum 
för drängar = hängpärträiä me hängpärår pa 
[gåta] JK. -sjuk a. häygfaukar [som går o. 
känner sig krasslig]. Ja blai sjaukar u matt ga 
u lägg mi straks, u da gick ja u var läit häng-
sjaukar i mang dagar sinä JK. 

hänge s. se för-hänge. 
hängig a. häygu, pl. hänguä OL. 1) [som går o. 
hänger, ej är riktigt frisk]. Ja, ja visst int, va 
ja had ti dras me, män ja var hängu u åidn 
["öde", slut], sått ja bär [bara] nätt u jämt 
kund årk var uppä JK. 2) [som hänger ned]. 
Um di jär så där hänguä i läivä tom hästar 
med hängbuk] OL. Jfr i-hängig. 

hängla s. häyglå f., pl. -år, 'stänger, som hängas 
på halm- eller agtak för att skydda det mot 
blåsten; av trä el. smalare räckor, nyttjas på. 
foder- eller agtak, hänga på takåsen el. över 
åsen, en på var sida av taket'. Hänglår, sum 
da hängar ner langsat takä, sum för de mäst 
jär täuklunä trolår [trindor] me glyg,g si hul 
i ändar, sum uk' [oket] sitar iginum . Ja, när 
da hänglår jär pahängd allihop u ryktä jär i 
årning, så jär takä i åming JK. A par träi gub-
bar . . gar u pusslar ner pa gardn . . u gär 
hänglår u lagar ryktstängnar i åming JK. 
jämförelser]. Däu jäst så lang u small sum säi 
a hänglå JK. [Se ill.] — hängle-band s. häyg-
läband n., pl. bf. -i [litet tvärträ, som samman-
håller "hängloma" upptill]. Hängläbandi stic-
käs in äi a hul pa hänglår, u pa hängläbandi 
finns flair hul ti fa de väidarä älla näggarä, 

allt ättar sum häuän [takåsen] jär braidar. 
Däräi sättäs pinnår. Ja tror att ukä toke s.] 
jär de vanliä namnä i Lau JK. [Se ill.] -par 
s. n. bf. häygläpa'rä, pl. -pa'r [två "hänglor" 
förenade med "oke"]. Kronu skall sta mitt pa 
häusä ällar i de hängläparä, sum jär mitt pa 
. . u kransar sitar pa sam väisä äi andrä häng-
läpar pa säidu um kronu JK. 

hängsla s. häygslå, häyslå f., pl. häyslår [mans-
hängsle]. Per Hans Kauprä . . han had aldri 
mair n am n hängslå, u de var pa hygrä aksli, 
u ha var av russhår MK. — hängsle-band s. 
hängslband JK(U) [band till hängslen (vävdes 
på bandstol)]. -knapp s. pl. häysläknappar 
[knappar i byxlinningen, varpå hängslena 
knäppas]. Hängsläknappar di söintäs undar 
[under den korta tröjan] MK. -stroppa s. f. 
bf. häygslästråppu [hängslestropp]. Hängslä-
stråppu har gat av MK. 

hänna s. hännå f., 'ung get' [hona]; jär mainin-
gän ung gaitar. Iss killingän de jär a hännå, 
dann [den andra] jär n buck MK. Jfr get-
hänna. 

hänne adv. hännä, hänn', hän', 'där borta'. Ja 
sag a sånt gammält blad (sagblad) hän bi 
astu-Askas 0. Ja sättäd käppän hänn' äi rängi 
MK. Ja var hänn bäi Kauprä ofålkis a ärndä 
JK. Där hännä; där sum vör var u räktä [räf-
sade] MK. De star någ pyntar där hännä JK. 
Ja säir någ sum röirar si där hänn pa vägän 
JK(U). De sitar n krakungä där hänn äi än 
buskä JK. 

hänt a. se hård-, kekt-, lätt-, släpp-, val- och 
vänster-hänt. 

häpen a. häpän JK, pl. hii•pnä. Ja blai så häpän 
JK. När di (russ etc.) fyst far augu pa dum 
(gaitar), så bläir di stinnaugä u räddä u hail 
häpnä u förfämä JK. Jfr bråd-häpen. 

här s. m. bf. hii•rn: [krigshär, armé]. Varför skall 
vör betal flair otli milljonar um an i till härn 
u flåttu? JK. 

här adv. se  hjär adv. o. den här pron. -leda pr. 
hii•rlaidar. (Refl.) Ner n talar um a gan [fiske-
garn] . . så kalläs de där in äi [inuti] för läinä 
. . trolitväis härlaidar de si fran de gamblä täi-
dar, sum di spann ganä av läintagå OL. 

härad s. hä'räd, hii•rad n., bf. hä'rädä, 
Sudrä häradä ällar nårr häradä OL. Int tror 
ja häldar, att vör nåksns far någän sånnar bra 
kal ti kronfogd jär pa sudrä häradä mair häl-
dar JK. -slhövding s. härshövdiy m., bf. hii•-
radshövdiyän, härshövdiyän. -rätt s. härrsret 
m., bf. härsretn. Så stämd di Gannakalar ti 
härsretn, att di dämäd upp fö mik i möiri JK. 
-skrivare s. härrskrivarä lavh.] 

härbärga v. härrbärgä, -bärg', (h)ärbärg' {här-
bärgera]. De skudd änd någän ta imot dum u 
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härlighet 

härbärg dum MK. Ha var så full av ohöirå, 
sått ingän vidd härbärg na MK. Di kan int h. 
ngn (OL)MK. 

härbärge s. härrbärgä JK. När n har hundrä 
valar [: strömming] ti mans. . da bläir trangt 
um härrbärgä, sum än bräukar sägä JK. 

härd s. pl. (tant.) härdar, bf. gen. härdars, 
'skuldror': härdar, sum gar if ran akslar u yvar 
skuldrår bak yvar ryggän JK. Braid yvar här-
dar MK. Ja har så olycklit ont i ryggän, hälst 
UPP millum härdar JK. Han . . vadäd i vattnä 
UPP till härdar ällar jamt me akslar JK. Nils 
had a förskräckli stäur varpå u han kastäd u 
träfft Jakå mitt i ryggän, sått ä dynäd millum 
härdar JK. Båig bredi likkistbrädema] ättar 
härdars ällar akslars brädd OL. Jfr huvud-
härdad. — härd-bred a. hä•rdbraidar, 'axel-
bred'. De var oskaplit, va dän kaln jär härd-
braidar JK. -mellom adv. härdmillum "mellan 
skuldrorna. 

härd a. se lång-härd. 
härda v. härdä, härd', pr. -ar, -a, ipf. hä•rdäd, 
härd', pass. -äs, p. pf. härdn, f. -i, n. härdä, 
härd' JK(U), pl. -nä. 1) [genom upphettning 
till rödvärme o. därpå följande avkylning giva 
stål ökad hårdhet]. Dän knäivän skatt u nå 
härdä JK. Di har lert härd skäivår [plogski-
vorna] JK. Sigdn [lien] jär härdn JK. De läiu 
ha jär för len, ha har int blitt härdi så mik, att 
äggi star si OL. Um de bläir lagum härdä 
[härdat] JK(U). 2) [göra fastare, fästa hårda-
re]. Dän närvin [dörrvredet] han skudd härdäs 
(d.v.s. slås fastare in) MK. 3) [göra (ngn) mot-
ståndskraftig mot kyla, strapatser m.m.] Dän 
strandbräukan han jär duktut härdn JK. För 
en älla någlä hundrä ar tibakas, da var di lis-
sum mair härdnä ginum de, att i int var van 
me så mik kledar pa si JK. A starkt härd' 
[härdat] släktä JK. 4) refl. [bliva hårdare], 
'tilltaga i styrka' [om vind]. Vädrä gynnar 
härd si igän (tilltaga i styrka) MK. När vör 
had fat sätt av u ligg till än täimä [vid de ut-
satta garnen], u sudaustn härdäd si mair u 
mair, så sag vör at JK. Män sin gynt ä blus 
mair, el. vädrä härdäd si mair u mair JK. I 
dagningi, när vör rod äut, gynt de blas i nård-
austn u de härd si u blai värr u värrä JK. 
— Särsk. förb. Härd iginum me snäuu "stå ut 
med, genomlida] JK. — Var di för len(ä) . 
så försöikt n ti ga till n sigdsmid u lättäd han 
härd um dum ": liarna] JK(U). — Vör fick 
int var där ti kväldn, män vör härdäd pa, ti 
vör fick däikä i åming, män da var vör u rakt 
iginumvatä JK. Um ä blasar.  . . mikä, u än int 
far någänting, så dräga n natäurlitväis, män 
tar strämmingän, så härda n pa så läng än kan, 
förr n drägar JK. Vör döivläd u var argä yvar 

rängnä, män vör härdäd pa u sto där i rängnä 
u nackädä [: betor] läikväl JK. Jfr in-härdad 
samt ut-härda. — härd-vatten s. härdvattän, 
'vatten som järn härdas i'. 

härdig a. n. hii•rdut, pl. -uä. Duktuä fålk . . bad 
fl var härduä fl arbetä u ti sträv mot vällaikän 
JK. Dän gamblä rasn var mair härduä tom får] 
JK. Jfr i-härdig. 

härding s. hä•rdiyg m. "påfrestning, pärs].. De 
nati i säistäs när vör var pa rak tdrivfiske], 
när ä stårmäd u rängnäd så oskaplit, de var n 
bra härding älla pärsing ti ga iginum JK. 

härdning s. f. bf. härdningi fatt härda stål]. Ja 
träffar int pa me härdningi alltut så bra JK. 

härdsel s. härrsl f., bf. härsli, 'härdning' lav 
stål o.d.] Bärt 'bart, rent] jan . . tar int härrsl 
JK(U). De jär nuck stål, män de jär för läit 
härsl MK. Dän baitln [stäm järnet] har int 
härrsl; de matt var någ stål äi, sum int tar 
härrsl JK. Till bur grastain skall ä var lagum 
härrsl pa burar [borrarna] JK. Svänskar, di 
far int de härsli MK. -bräck s. pl. härslbräckar 
[remna, spricka (i stål) som uppstått under el. 
på grund av alltför hård härdning]; äi än sigd 
el. jan. [Di var] för hardä, sått de var härrsl-
bräckar äi dum JK(U) tom liar]. -vatten s. 
härslvattän, 'vatten som järn härdas i'. 

här-fågel s. härtläugäl JK (Upupa epops). Ja 
har set n en gang jär bäi uss . . Han var mik 
grannar, hälst när n slo äut kronu. Han hadd 
n langar vassar näbb, sum än pickäd el. hac-
käd ner i jårdi. . . De jär n gammäl sängn, att 
när härrfäugln ropar "upp upp" så bläir de 
svårt ar JK. 

härlig a. hei•rlir, hä•rli, n. härlit, härrlit, best. 
härliä, härrliä 'utmärkt, vacker, ljuvlig]. a) 
(egeritl.) Män tänk vickän härli älla goar väl-
laik vör ha hatt JK. Äutmärkt härlit ällar härr-
lit vädar JK. Vör ha fat a härrlit rängn i neträs 
JK. Äi iss [det här] härliä vädrä JK. De sag 
härlit äut = vackert JK. b) ti uttr. "så det står 
härligt till"]. Så snåiar de. . sått de star härlit 

- till! JK. Stäipår u standtårrår.  . . di brinnar, så 
att de jär n brasä, så de star härlit till JK. Da 
kardäs de u spinnädäs bad täilit u saint, sått 
ä sto härlit till JK. c) [(ironiskt), dråplig, 
"kostlig"]. När ja to av bindlar. . så had sul-
kän "svullnaden] gat bårt . . , fastn tummän 

- int sag för härlir äut ti käik pa JK. U tänk va 
härlit de var, ner di nå så fait u mosuä kåm 
till tret u iblant . . ihop ti slas ällar luggäs . . 
n så äi än sån härli skräud OL. Ja skall väi-
darä tal um de där härliä sammanträdä, sum 
riktut var beklaglit JK. De härrliä härrar, sum 
haitar - vägstöirlsän JK. 

härlighet s. hii•rlihait f., bf. -i "något härligt, 
ståt, prakt (vanl. ironiskt "hela ståten", "hela 
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rasket")]. Da far n säi fyst, va de jär för n In 
härlihait me n stad JK. De hindräd mair n 
halv .dagän i fredäs till söin av härlihaiti (skol-
bygget) JK. Nä de da kummar ti kräitu, u än 
far härlihaiti (den billiga tidningen), da jä de 
int ann värt, än. . JK. Så skall ja skick a kort 
(fotografi) me, så skall L. fa säi hail härlihaiti 
JK. Män än vackar dag kåm än hagälskäur u 
förstöird hail härlihaiti JK. 

härma v. härmä, härm', pr. -ar, ipf. härmäd, 
härmd', pass. (dep.) härrmäs JK(U). 1) [cite-
ra, återgiva ngns ord]. Ja, än far sägä, sum än 
bräukar härm a källing jär ifran Lau: "de jär 
ingän vällaik" JK. Di bräukar härm än babtist-
prädikant: "gal jär ä u gal bläir ä, antingän 
för mik ällar u int någ ällar för läitä" JK. 2) 
[efterbilda, efterapa ngns tal, läte el. åtbörder]. 
Di to si de ofogä förä ti härmä u rop imot 
Bosräkällingi lett spöke] JK. Di (spökena) ropt 
så där: hu huuuu; män när di (barnen) ropt 
imot ällar härmäd dum, da blai de da oskaplit 
gal da JK. De jär skam av di ti härmäs pa de 
väisä, för var u en har väl sitt talsätt [sätt att 
tala] JK(U). Härm' än annar i gangän [i sät-
tet att gå] JK(U). Mor haltar iblant, u Valborg 
härmar na JK. Härm ättar MK. 

härp s. (?) härp uttr.] de var bär härp lärp 
(ha bråttum) MK. 

härpa v. härp'. [I uttr.] härp si fram [dra sig 
fram?] MK. 

härs adv. [i uttr.] härs u tvärs MK. 
härt s. härt m. [mindre fiskstim]. De har bärr 
[bara] vart någän läitn härt me laiksträmming, 
sum han har träff pa OL. Jfr fisk-härt. 

härt a. se lång-härt. 
härva s. härvå f., bf. -u, pl. -år. 1) [garnhärva]. 
Da haspläs de av, um ganä skall var i härvå 
JK. Kvinnfålki . . spannt läingan ti bind slingår 
av; . . de sum var bra spunn, de var riktut 
blankt ner de kåm i härvå OL. Vanlitväis skall 
de täu tainar ti am n härvå OL. A härvå sum 
skälband' har kumm ör MK. Bäst ä var han 
(gubbän) gick, så fick än säi så oskaplit mik 
ganhärvår häng i björknar . u gubbän to a 
härvå u gick u bar pa härvu [oin en synvilla] 
JK. 2) [tobaksrulle]. Tilläik så. skudd de . . 
kaupäs haim a härvå tobak OL. 3) [något till-
trasslat (bildi.)]. Ner n kan raid äut hail dann 
härvu, så raidar n väl äut de me lom OL:s 
stavning] OL. Jfr bomullsgarn-, garn- o. stick-
garns-härva. 

härva v. härvä förb.] härvä upp tug 	lägga 
i härvor?) MK. Härvä si ihop [trassla till sig?] 
(OL)MK. 

hässja s. f. bf. hässju, pl. -år, ässjeu: [ställning av 
"troder" att hänga upp ärter på till torkning]. 
Hässju, sum di (ärtar) var upphängd pa, had 

3 	 hässlesveg 

fall kull JK. Vör hängäd upp dum pa ässjår 
sum var byggd såsum häus av trodar för di 
(ärtar) skudd tårkä JK. [Se ill.] 

hässle s. hässlä MK, JK, häss(ä)1, häss'l JK(U) 
m. (o. koll.), bf. hässlän, hässln (JK)MK, 'has-
sel', [hasselbestånd, -virke]. Jär vaxar hässlä 
MK. Hässlä ällar hässln vaksar i buskar . . u 
kan bläi lagli gråv grainar.  . . De vaksar nytar 
pa hässlän, sum jär mik go kännar [kärnor] 
äi JK. Hässlä . . jär. . äutmärkt goar vid, bad 
i grainar u röitnar JK. Slingnålar gäs fö de 
mäst av hässlä, för de jär halt u saigt (han . . 
halar u saigar) JK. Till yksskaft bigangnäs för 
de mästä häss'l JK(U). Hässlä var int bra ti 
ha till sväipskaft, u int hässlkäppar el. hässl-
svaigar ti sia kräki me, för da blai di sjauk u 
dåliä. Jfr nöt-hässle. -blad s. hässlblad n. Fag 
ihop (= räk ihop) de hässläbladi ällar de häs-
släbladar JK. -buske s. pl. hässläbuskä m., pl. 
-ar. När ja da kåm där ner i astu ängä, sum 
jär gutt um hässläbuskar, kåm de gamblä sårk-
tagi yva mi, att ja skudd pluck nytar JK. -bänd 
s. hässlbänd m., pl. -ar [band av hassel till lagg-
kärl]. Hässlbändar . . ti bänd kär me, såsum 
fisk-kär u kytkär JK. -glonge s. hässläglångä 
m. [hasselblom]. Se hässle-knopp. -gren s. 
hässlägrain f., bf. -i, pl. -ar. Klain' lang' hässl-
grainar u knaggfräi någä nyttäs ti bändar 
[tunnband] JK. Gråvarä någ' lund' gäin häss-
lägrainar . . nyttäs till yks-skaft . . ; till kälk-
stavar när de jär så gråft. De klauäs till räiv-
tändar . . de jär halt u starkt JK. -knopp s. 
hässlä-, hässlknupp [hanhängen på hassel]. 
Hässläbuskar glångäs pa ladingar.  . . me sånn 
där lang gäulgröin trillar, millum en halv u en 
tum langä u kalläs för hässläknupp JK. Förr 
när de var karg täidar u missväkstar, så pluc-
käd di hässläknupp ti bland i sedi ti malä ti 
bröi JK. Tårkän sundarståitn hässläknupp 
[anv. i nödbröd] JK(U). -kvist s. hässlä-, hässl-
kvist m. Braut av än hässlkvist JK. -käpp s. 
hässläkäpp m., bf. -än, pl. -ar. Ja skall gär mi 
n hässlkäpp ti styd mi me el. till stydkäpp JK. 
-löv s. hässl-, hässlälau m., bf. -än. Hässllauän 
nyttäs int ti gi kräki JK. -planta s. f. bf. häss-
läplantu. -rivitand s. hässläräivtann m., bf. 
-tann'n, pl. -tännar [räfstand av hassel]. -rot s. 
hässl-, hässlärot f., bf. -i, pl. -rökar, bf. -röit-
nar. -stabbe s. pl. hässlästabbar [se stabbe s.]. 
-stake s. pl. hässlstakar. Träibändar, sum var 
av klaunä [kluvna] hässlstakar JK(U). -stumle 
s. hässlä-, hässlstumbäl m., bf. -stumbln, pl. 
-stumblar [stubbe, rotsystem av hassel]. Hässl-
stumblar jär a olycklit pack ti fa upp. Um än 
sättar n ra [rå, frisk] hässlstumbäl, så springar 
de hässltelningar upp av än JK. -sveg s. hässl-
svaig, hässläsvaig JK m. [hasselspö]; än 
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klainar någlund langar kvistfräiar hässlätel-
ning JK. -telning s. hässlätelning m., pl. hässl- 
telningar JK. Um än sättar n ra [rå, frisk] 
hässlstumbäl, så springar de hässltelningar upp 
av än JK. -unge s. pl. hässläuggar, se hassel- 
unge. Hail skåcki gick där u laitäd hässläungar 
MK. -vast s. hässl-, hässlävast f., bf. -i, pl. -ar, 
'en rad av hasselbuskar'. När hässläbuskar i 
n rad vaksar naug [nära] bäi si, sått di vaksar 
ihop me varandrä, så kalläs de för a hässlävast, 
u där i de hässlävasti jär de väl [mycket] nytar 
pa hässläbuskar. Hässlävastar star för de mäst 
langsat täunar imillum aigår u i stainvastar, 
sum finns i ängsmarki, där de vaksar hässlä 
JK. 

häst s. häst m., bf. -n, pl. -ar [hästkreatur; 
(särsk.) häst av hankön, även: hingst]. 0 [vår] 
hästn, han jär starkar ti drägä u bra pa de 
väisä män traugar pa vägar ti kumm fram, 
äutum när någän kåirar förä, da skall n hald 
ättar, de jälpar aldri, um de u• ska bjär i flyg 
[galopp] MK. Far . . han botar nuck hästn 
för han . . u da gick han äut u sag pa hästn, 
u hästn blai bra igän JK. Jaugar [ljuger] kå 
mik sum än häst kan travä [talesätt] JK(U). 
Fastar häst tokastrerad häst, hingst] JK(U). Ja 
har vart me män ti häst [hingst] JK. Män har 
tat häst JK. Hästn ällar hingstn springar [be-
täcker] JK. Jfr drag-, hor-, höger-, käpp-, rid-, 
stass-, tobaks-, ung-, vind-, vänster- och åker-
häst. -ball s. m. bf. hästballn [Scrotum equi]. 
[Gåta:] Vitt tu ha smäckän i bäckän ällar de 
sum skaldrar i skogän el. ängälskpäipår? Svar: 
Smäckän i bäckän jär hästballn, de sum skald-
rar i skogän jär hästn, ängälskpäipu jär häst-
migän JK. -böna s. f. pl. hästbönnår, -bönår 
Wicia faba equina]. Hästbönnår . . de skall var 
sam sårtn sum bondbönnår . . JK. Hästbönår 
finns ti kaupä till äutsedä. Di jär läit mindar 
n bondbönår (JK) MK. -föl s. hästfri n. (föl 
av hankön]. Ha (män) had a hästfyl vart ar, 
u di var så vilt u galnä, så. di var sum harar 
(män i u fylä) MK. Hästfyl, sum jär i andrä 
ällar trid årä . . di kalläs fulä [fåle] OL. -galen 
a. f. hästgali, pl. -ga•Inä [brunstig (om sto)]. 
Män i ha jär hästgali, sått pissn strittar ör na 
mang änar [alnar] langt ste JK. Män i haldar 
rumpu ifran si, ha jär hästgali JK(U). Väinar 
[viner] sum a hästgali mär JK(U). Märar, sum 
jär hästgalnä, di vandar aldri 'bry sig ej om 
något] MK. -hacka s. hästhackå f. [hacka som 
drages av häst]. -hacka v. hästhackä JK, pass. 
-äs (om betor). -hulkning s. f. bf. hästhack-
ningi JK. -hov s. hästhåu f., bf. -hoi, (en växt), 
Tussilago farfara. När hästhoi gynnar däunä, 
så, flaugar fråii kring JK. Hästho jär a marack 
ti ogras, sum har kumm häit pa Gåttland i 

hästsko 

sainarä täidar, u jär i Lau gynt de, när Laus-
möir blai äutdäiki . . U sumbli pastar, att fråiä 
lag i jårdi där u kåm ti vaksä, när möiri blai 
däiki u odli. . . U slar di da si till mik fullt u 
tet i akajård me när pa vick gröid sum hälst 
pa, så tar hästhoi vunstn . . De jär a olycklit 
pack ti rot äut, för de slar rotskått av än aldri 
sånn läitn rotändä JK. -hovlblad s. pl. hästho-
bladar, bf. -bladi [blad av hästhov]. Där äi dän 
foda(r)valln jär så olycklit mik hästhobladar, 
u de fodrä bräukar int kräki vill jetä. Hästho-
bladar el. -bladi har förkvävä u tat bårt klövan 
pa hail stor styckar JK. -hoviblomma s. f. pl. 
hästhoblåmmår. De var olycklit va hästho-
blåmmår jär var, sått de skall äntliän bläi någ 
hästho, när nå bladar kummar sinä JK. -ister 
s. hästäistar [användes förr till vagns- och lä-
dersmörja, ej till matlagning] JK(U). -karl s. 
hästka.1 m. [karl, som förstår sig på hästar]. 
-kråka s. hästkra•kå f., bf. -u, pl. -år, 'dålig 
häst', [hästkrake]. A gammäl hästkrakå JK. 
-kur s. m. bf. hästkäurn [hård kur mot sjuk-
dom]. Flunsu gick yvar ättar dän hästkäurn 
JK. -kvarn s. hästkvänn f., pl. -ar [kvarn i an-
slutning till vandringströsk]. Hästkvännar daim 
hadd di byggt upp ijamt storjaulä bi tråskar, 
u di var inraidnä pa sam väis sum vädarkvän-
nar, bärr me dän skillnadn, att di int bihövar 
någän kvännstålpä sum a hängar pa u int häl-
dar någ kvännskaidar [kvarnvingar] sum a 
dräiväs me, äutn i ställ så jär ä a driv, sum 
liggar pa tråskringän u sitar pa än aksl, sum 
gar in i kvänni, u pa dän aksln sitar a kåggjaul 
sum i sin täur dräivar stainar OL. Till jaul så 
gick di oupphörlit, för de var ont um vädar u 
vattn MK. -läder s. hästlä•dar [läder av häst-
hud]. -mege s. hästmi•gä m., bf. -än "penis 
equi]. Ängäls(k) päipu jär hästmigän [se gåta 
under häst-ball] JK. -mule s. hästmäulä JK. 
-mynta s. hästmyntå f. [Mentha aquatica]. En 
sårts myntå till har ja hårt namnä pa, sum 
haitar hästmyntå; de luktar snarvt ällar strangt. 
Jfr russ-mynta. -näsa s. hästna•sar [hästs näs-
borrar]. -ok s. häst- u stäutw k [ok avsett för 
häst o. oxe i par]. -riva s. hästräivå f., bf. -u, 
pl. -år [hästräfsa]. När fodrä bläir tårrt, så 
räkäs de me hästräivår JK. Jfr strakla s. 
-rumpa s. hästrumpå f. [svans på häst]. -russ 
s. hästruss n. Oläst av hankön]. Jfr märr-russ. 
-sikt s. hästsikt [siktkvarn, ansluten till trösk-
vandringen]. -sko s. hässkåu m. (o. koll.), pl. 
-skåuar. Klau [klyva] någ jan till hässko JK. 
Ja, di kaupt ingän hässko . . äutn de gärd di 
självä JK. Än gang häs(t)sko [en omgång (4 
st.) hästskor] JK(U). Smäid (smida] hästsko 
JK(U). Till hitt n häs(t)sko ansäis för lyck-
samt JK(U). Pa säin ställar . . så hängar de 
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än häs(t)sko yvar durar . . u de jär häs(t)sko, 
sum jär hittnä JK(U). -skolflaga s. hässkåu-
fla•gå f. [utsliten hästsko]. Än dåli spissplog 
me a hässkoflagå pa i ställ fö plogbild (sum 
di nyttäd förr) JK. -skojare s. hästskåiarä m., 
pl. -skåirar JK(U), {oärlig hästhandlare]. -skol 
körnare s. häskåutjO•rnarä el. -tjfirrnä m. 
[skaftad stamp att slå spikhål i hästskor med]. 
-skolspik s. häskåuspäik [hästskosöm]. Än 
gang hässkospäik (= 24 st.) MK. -skolspott 
s. häskåuspått m., ättaspått [efter-spott] ti sia 
hul pa hässkoar. -strakla s. häststra•klå [häst-
räfsa utan hjul, av trä; stor-strakla]. När a 
(flingsläku) da liggar i sånt grunt vattn . . da 
kåirar n ihop na i strängar me a storstraldå 
ällar häststraklå JK. -såg s. hästswg f. {kling-
såg, ansluten till tröskvandringen]. -unge s. 
hästuygä m. [föl av hankön]. 

häv a. hevar, n. helt [duglig, bra; vanl. m. ne-
gation]. Än far just int hevar byggning ti bo äi 
för n par träi täusn JK. Ja . . straik pa haid 
ättar a lass vid; män ja var da ännu int mair 
hevar, än de var bär frågän um, att ja kund 
årk u fa lass pa JK. Um int L. had gitt si jär 
äut i Lau . . så had n väl int vart så hevar i 
laubomålä, tänka ja JK. Sum mäin förfädar 
talt um, så var de int så hevt me akabräukä 
JK(U). Va stämmår (i orgelverket) angar, de 
tår väl int var så heft me daim JK. De jär int 
heft me S.L., fö di jä väl [mycket] skulduä JK. 

häva v. hä'vä, häv', pr. -ar, -a, ipf. hä•väd, 
hävd', sup. häft, hävä, U*1,', pass. ipf. hävdäs, 
p. pf. (a•v)hävdar, f. (av)hävd, hii•vi. 1) a) 
'lyfta'. Ja har vitt hatt snåi, sått vör kund fa 
kåir n (stain'n) pa slidä, för de jär int så haugt 
ti hävä sum pa vangn JK. Dän täidn var de 
int smastuckar sum di haddä; ner n da skudd 
sno upp, så skudd n fyst häv dum pa vangnän, 

de skudd da upp yvar de haug bakjauli, så 
iblant fick än häv, så att de ränd kring i skalln 
OL. Ja var i släkdöiän u hävd pa någ vat tung 
släkå JK. I dag har vör kårt u häv pa grastain 
hail äutlang dagän, sått ä har knäck u smaträ 
i sinår JK. Så had n vart upp pa maiaräiä . . 

häv pa än hail hopän tung mjölkflaskår . . 
da blai än sjaukar igän JK. Häv durar pa 

hakar JK. De hävdäs u funderdäs gang ättar 
gang, sått svaitn rannt av dum JK. b) refl. 
[förhäva sig, göra sig viktig]. Häv' si yvar ngn 
(räiv' si yvar ngn) (OL)MK. U bör [bara] gynt 
häv si u skällä yvar yvarhait u riggering JK. 
Lains [huru] vör dumm rå fiskrar u böindar 
i daglit tal kan häv uss yvar fålk JK. 2) a) h 
[störta, vräka]. Snäus hävar di i munn'n för 
si, så de liggar stäur pagar bi läppar OL. b) 
refl. [ge sig iväg]. Än anna gang. . kåm di till 

bond n kväld u vidd liggä . . um nati, män 

bondn sägd nai, u di skudd börr häv si iväg 
gäinäst JK. 3) [upphäva, omintetgöra]. Att ä 
skudd haldäs nöi stämmå . . för ti häv de 
gamblä besläutä JK. Så ansäir di därme kun-
trakti hävi JK. — Särsk. förb. Häv av: 1) 
[lyfta av]. Ättar di hadd häft pärgröitu av 
[från grytvinden] OL. Ja hävd av na (om en 
dörr) MK. Nä jaulgräni jä kled u jaulgråitn 
avhävdar [från spisen], da gynnar själv haug- 
täidn JK. Duri blai avhävd MK. 2) [köra ut]. 
Ja hävd av än = körde ut honom MK. Kaln 
var argar u galn; ja blai avhävdar = utkörd 
MK. 3) refl. [ge sig bort från]. Um int Ann-
maj vidd häv si av jårdbitn, så . . JK. — Häv 
bårt kistu MK. (Refl.) Häv di bårt bärä, u de 
gäinäst MK. Häv Ar bårt gäinäst, älläs så . . 
MK. — Häv ättar, t. ex. en häck [hö el. d.] 
MK. — De har nå sudaustn häft in [vräkt in, 
om släka] OL. — Häv ner [vräka ner, om snö 
o. regn]. De hävar ret ner duktut me vatar snåi 
nå, så att jårdi jär hail väit JK. Nå häva de int 
ner någänting läikväl (med snö) JK. Pa jaul-
aftnän hävd de ner me snåi JK. De hävd ner 
igår hail äutlang dagän u nati . . sått i mårräs 
gick de ti knäis me snåi. . de har häv ner äutn 
ho [hov] JK. Kåss va vetå [väta] de har häv 
ner nå i mang dagar! JK. Iblant ha de frausä, 

iblant ha de häft ner me vata snåi JK. — 
De jär hävvt si pa [hävt på] och kårrtäs [körts] 
täusntals lass grastain JK. — Häv si ste [åstad] 
(upp, av) MK. — Så halda n da imot spärr-
tassar. . u de andrä raisar de dails me raislaktn 

dails hävar undar - I 	spärrträii JK. — 
Häv upp [lyfta upp] lassi igän JK. Häv upp 
täun'n: 1) 'rycka upp och störta kull' [gärds-
gården]. J. had vart ste u häft täun'n upp JK. 
Stäutar fick skuldi, att di had häft älla tat 
täun'n upp JK. 2) 'resa upp en kullfallen tun'. 
Ligga n kull. . så häva n upp än [om "tun"] 
JK(U). Han vittnäd, att n had set, att i had 
häft upp täun'n [alltså: antingen ryckt upp el. 
rest upp (tvetydigt)] MK. — Häv ör si [vräka 
ur sig, säga något olämpligt]. Ha had ret häft 
ör si någä MK. — Häv äut: 1) [kasta ut]. Slikt 
de vill di, att andrä skall häv pänningar äut 
till, sum aldri jär a grand ti nyttä JK. 2) refl. 
[ge sig ut]. Häva du di int äut gäinäst? JK. — 
häv-tag s. hävtak ii. [hävstångsgrepp]. När di 
kåm ti gräni, sum ännu hängäd där . . så to 
di äi, när di had fat hävtak mot stumbln u 
gräni . . u de gick sum a nafs ti fa ändn av 
stumbln JK. 
ävd s. hävd f., bf. -i. 1) [äganderätt som grun-
dar sig på gammal besittning]. Dairäs strand-
baitningar, sum di had töint in, var dairäs ättar 
gammäl hävd JK(U). Di hadd de kartlägt sum 
gammäl hävd JK(U). Um dairäs förfädar har 
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höfrö 

vart de fyst sum har. . arbet u odlä säin bitar 
där äut i Nöiu u Hammarn u pa så väis fat 
dum iginum hävd, ällar di har kaupt dum OL. 
2) [hävdförteckning?]. K. [lantmätarn] har gärt 
ä pa tok, bad melning 'mätning] u hävd u gra-
derning JK. Skiftä star pa sam punkt, sum när 
hävdi blai sjusteri JK. 

hävda v. hävd' ,[egtl. (rspr.) bruka (jord)]. I an-
säiändä pa hävd' jård älla töin in [inhägnä], 
så ha de int vart mik ti gärt de jä i Lau u När, 
för de säir n pa all allmänning, sum ännu Eg-
gar äutä u ohängnä JK. 

hävning s. hä•vniyg f. 'arbetet att häva (ngt 
tungt)]. Förbaskat ont i armar had ja i mårräs, 
när ja kåm upp, av all hävning pa stuckar u 
plankår u bredar u trolår JK. Hälst me sag-
stuckar ti häv daim pa vangn, de jär a olyckli 
hävning pa JK. 

häxa s. häkså f., pl. -år JK. Någu gammäl svart 
u rynku, a riktu häxå till a källing (När U). Jfr 
troll-häxa. 

hö s. håi n., bf. håiä, hål'. De jär allt så mik 
håi i ängar, sått ä jär betöidlit, u klövar u tim-
mänte JK. Vör rustar "arbetar] me fodrä u 
håiä i äng' nå, u där jär ret bra me håi i ar. 
Tårkän gynnar ta bad håi u klövar u timmän-
te, så att de jä allt daim, sum har gynt siat 
JK. Vör har kårt in än 14-15 häckar klövar 
u timmänte u n träi häckar håi ör ängä JK. 
U så far di [: korna] da vassin maning håi 
ällar timmänte ällar klövar JK. Lambtungår 
"Scorzonera humilis] jär dålit håi MK. Håiä 
jär luggrut . . så att de jär var för si u int lät-
tar kråm ihop si MK. Iss (håiä) de jär örtut 
de; de jär bär kryddår MK. Håiä jär läit 
gröindåstut 'insprängt med gröna tappar] MK. 
Håiä jär int vat; de jär bär så, att de jär dungä 
[fuktigt] MK. Håiä bläir tangut, = något 
skämt MK. Håiä jär myglut u munkä [unket] 
JK. Håiä pa backar har nöis begynt vaksä u 
jär för omo ti sia JK. De gamblä talar um, att 
ä har. . vart mik mair håi i ängar än vad de 
nå. jär JK. Ja, pa haug markar ällar backar jär 
lagli väl håi, män där sum jär säit "sankt] äl-
lar i all vätar, jä klaint JK. A skog,laust ängä 
. . me n hail hopän täuår äi u ingän ting älla 
läit håi ti sia ättar JK. Tårkän sättar nå. till, u 
håiä pa backar gynnar brinn av JK. Håiä var 
färdut ti sia missåmmastäid, u vör kund int 
hinn u fa av de, så var rygän u vaitn moän u 
kånnä me JK. Ja, vör rustäd me slaningi u 
håiä va ivist n dag ainsumnä, fyst jär halm i 
ängä. . u så Kauprääng . . u så möiri. Hål pa 
ängsmarki blai ungäfär hältn mot i fjor . . 
JK. Ja i iss viku ha vör rust me håiä i hail viku 
ällar slat u räk u kårt in JK. Håiä fick vör 
skill av "sluta] me idag JK. Dän sum nå fick 

de förtroändä, gick .ste u räkäd ihop än läitn 
tutt håi u lägd' dän pa de ställ', där braid' 
skudd varä OL, MK. När klucku var ätt, så 
hadd vör allt håi ihop u i köislingar JK. Håiä 
läggäs i kiauk, för dän dail, att de skall tårk 
bättar iginum än än runtar stack JK. Än skall 
väll kjauk 	kjuk s.], älläs bläir håiä flöit 
[odrygt] MK. Mor jär ner i lundar u röirar 
håi MK. Ta u kast äut håiä, så tärrar de av 
(= torkar) läitä JK. Börr "bara] de nå kan bläi 
fagavädar, att vör kan fa allt håi tårrt u unda 
tak JK. De. . skall var "rängn pa håiä, annas 
bläir de int draugt" JK. Män tycka n, att håiä 
har blitt för mik tårrt, sått ä bristar sundar äl-
lar gar i myl för mikä, så sätta n de äi än stäu-
rar runtar stack, sått ä far sia si u bläi läit sai-
garä JK. Håiä svaitnäs ällar slar si pa häusar, 
um de änd aldri jär så. tårrt, när n kåirar in de 
JK. Så blai de da allt um läng rängn . . när vör 
för de mäst hadd fat fodrä el. håiä in. Sumli 
hadd ännu håi äutä, när rängnä kåm, sum blai 
hallfäult u förstöirt av rängnä JK. Vör har hail 
häus-sträcku fullstampi undar häuän 'takåsen] 
me håi u halm JK. Undar håibärgningi u ättar 
håiä hadd kumm in pa häuslufti, så var ä mik 
vanlit förr, . . att n lag pa håiä um sumrar 
JK(U). Sin så gick ja upp pa häusi i håiä, grov 
mi ner där u sivd gutt a par täimar JK. Sumli 
har fat van'n pa gröinsku "grönbetet] u jetar 
int håi JK. Gi russi n maning [famn] håi! JK. 
Täu häckar håi har vör fat ifran möiri u, så 
att nå har vör håi nuck ti lambi at minstn JK. 
Än tåll fjortn lamb gar n träi fäir häckar håi 
till um vintrar . . Ja, di sär annas, att en häck 
håi skall sträv ti fäm lamb JK. Ja visst' sumbli 
ar så matt di gi fämti kronår för n häck håi 
OL. De var imillum håiä u så. sedi "mellan 
slåttern och sädesskörden] MK. De bräukar ga 
så . . iblant, att rygän bläir så täilit moän, att 
de bläir ingän täid millum håi u rygän; da far 
sumli harv u plög u sumli kåir håi in JK. Jfr 
hårdvalls-, myr-, tionde- och ängs-hö. -brede 
s. håibraidä n., pl. -ar JK(U), bf. -i thö, sam-
manräfsat i en större fyrkant, för att ligga och 
torka]. Da var de just int för någ ban ällar 
ungdomar ti säg, va di skudd lägg håibraidi 
pla OL. All gamblä kalar, sum jä mair trått u 
nåigd pa arbetä, . . kräupar ner äi a håibraidä 
u hyllar. . håi pa si JK. Kummar de rängn i 
ypnä håibraidi el. oköislädä håibraidar, så 
bläir håiä traugtårkä JK(U). Vör sag pa luftn, 
att ä blai snart rängn, u vör, sum kalar var, 
sägd till kvinnfålki, att i skudd köislä håibraidi 
JK. "Se ill.] -frö s. håifråi n. (o. koll.) "frön o. 
annat avfall från torrt hö]. Sånt sum kliar 
ifran, ner n ruskar håiä, de kalläs för håifråi 
OL. Håimul ällar håifråi, de jär gutt ti kok ti 
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konar JK. -gaffel s. pl. håigafflar. A nöjt raid-
skap . . jär håigafflar me kårtarä u längar 
skaft pa, me täu u träi hånn pa JK(U). Jfr grep 
och tjuga. -gård s. m. bf. håigardn JK(U). Jär 
de inhängnä än bit äi än baitäshagä, sum t. ex. 
jär slamark, pa a tunnland u därumkring, så 
haitar dän bitn t. ex. håigardn, täppu, gärdä 
JK(U). -hobb s. håihåbb m. 1) [höbeväxt hol-
me i 'myr]. Där äut i Stormöiri i blaikvätar jär 
någ håbbat ällar Ulmar me håi pa JK. 2) fli-
ten hög med hö?] Där liggar n håbb håi, håi-
håbb JK. -holm s. håihålm MK [höbeväxt hol-
me i myr]. -häck s. håihäck m., bf. -än [häck 
(skrinda) lastad med hö]. Sin [sedan] pa kväldn 
. . var ja . . ner i o äng ättar n häck håi. När 
vör kård haim me håihäckän, tyckt ja, ja hård 
sånt undalit rop JK. Håihäckän jär så lausar; 
han matt visst var dålit trampän JK. Fort grin-
di upp, att ja kan kumm i gard me håihäckän 
JK. Ta u röim in dän håihäckän pa häusi JK. 
Kum jär äut till uss i mårgå, så skall är {ni] 
fa ak i håihäck tett vanligt nöje för barn o. 
ungdom] JK. Da bräukt di ga där u fråg, va 
mik håihäckän kustädä [i staden] OL. -höst s. 
m. bf. håihåistn, 'höbärgningen'. Vör fick läit 
lidut i ar millum håihåistn u skärningi MK. Så 
fick jårdi ligg ypnäfuri . . ti däss att n fick 
skill av me sia u håihåistn; . . u så skall de 
plögäs tresn (tridgang), de gärd n millum håi-
håistn u rygskördi JK. Sin [sedan] till missåm-
man ällar ti däss håihåistn kåm, da arbetäd 
vör u graväd . . däiki JR. De blai så mik 
strämming mitt i håihåistn JK(U). -kjuk s. 
håikiauk m., pl. -ar [större avlång hövålm]. 
-krok s. m. bf. håikråukän [hullingförsedd 
krok att draga fram hö ur "hömd" eller hö-
stack]. Luk håi me håikrokän MK. -kysling 
s. m. pl. hälköisliygar [hövålm]. -kärling s. f. 
bf. håikälliygi, 'en liten tutt hö, som är över 
om våren', [på höloftet (skullen)]. Stor håikäl-
ling u läiti håikälling '[större o. mindre höför-
råd] JK(U). De tar på håikällingi, sått ha bläir 
mindar u mindar, sått ha tar snart släut JK(U). 
Nå har vör bär a. läiti håikälling igän MK. 
-körning s. håikåirniyg [att köra in hö]. Da 
kåm de ti rängnä . . så att da blai de int någ 
håikåirning av JK. -lada s. hedlä•då f. Han har 
byggt upp a stäur håilädå OL. -lag s. hdllag 
m., 'dekokt på hö till kreaturen'; av håi u 
vattn, sum kokäs ihop u sen far sta u drägä 
OL. De skall kokäs håilag ällar håifråi till dum 
(konar u ungnauti) um dagän JK. -loft s. hål-
luft n. {höskulle]. -loppa s. håiluppå f., pl. -år, 
'gräshoppa'. De var a fäaktut stäur håiluppå 
JK. Håiluppår stäur gröinä u • sumbli bräunä 
u har bräun väskå [vätska] ti spöi ör si MK. 
När håiluppår jär bräunä, da jär håiä moä JK. 

-lös a. hållausar, pl. -ä, -laus'. [Akerfoder såd-
des] nätt u jamt så mikä, sått n int blai håi-
lausar för langar täid pa ladingar JK. Kräki 
ha vör släppt äut allihop nå, för vör blai håi-
lausä JK. Vörr jär håilausä pa lambhäusä ti 
lambi JK. -mark s. håimark JK(U), [slåtter-
mark]. -mål s. håimu.1 n. = håifråi, 'höfrö el. 
söndersmulat hö, boss'. -målning s. m. bf. hål-
ma•niyän [höportion]. Russi sto u skrauäd 
[tuggade] på håimaningän JK. -skvacka s. 
håiskvackå f. MK [litet hölass]. -skämma s. 
Miskämmå f. [litet regn på slaget hö]. De blai 
int någ rängn, sum gärd någ a si [gjorde ngn 
nytta], äutn börr läit dugg, sum skämmäd 
fodrä, ällar håiskämmå, sär de gamblä JK. 
-släp s. Mislep, 'en sorts släde att dra upp hö 
ur myrar med'. -stack s. håistack m. Kjauk jär 
n langar smallar håistack ällar n avlangar 
stack, u än håistack ällar timmäntestack jär 
runtar JK. -strå s. Mistra'd n., pl. bf. -stradi 
JK(U); [strå av gräs el. hö]. Skrap av de håi-
stradi pa backän [slå av. .] JK(U). Um ladis-
täidn [våren], ner håiä har tat släut, så säs 
de: ja vait aldri va di föidar säin kräk bäi; di 
har nå aldri hatt a håistrad hail täidn OL. 
-sträng s. pl. Misträugar klet hö som makas 
samman av lien i kanten av slaget]. A tors-
moln, sum rängnäd så mik ör, så att håi-
strängar flaut pa jamn jårdi JK. I ängar sum 
var väl [rikligt] håi, bräukäd håisträngar röiräs 
äut, u så fick håiä ligg än dag JK(U). -stång 
s. håistayg f., bf. -i, 'stång att lägga över säd-
lass (oftast) samt på langstigvangn'. Jfr görd-
stång. -säck s. håisäck JK(U), bäck full med 
hö]. Bjär håisäck [en lek, då någon bär en an-
nan på ryggen] JK(U). -tjuga s. håitjaugå f., 
me täu hånn u tumling; däugar bad till halm 
u håi MK. -tjuv s. pl. Mitiiivar. Lambi . . de 
jär någ håitöivar de iss täidn (våren) JK. -tork-
ning s. f. bf. håitårkningi, ällar me ti sätt upp 
braidi i köislingar (köislä) ällar ti kast äut 
braidi, . . ällar ti sätt ihop braidi i kjaukar OL. 
-tott s. håitutt m. [hötapp]. Ner pa ängsbackar 
har ja vart ti . slat n dag. . de launar si mästn 
int någ alls. . män nödi tvingar uss, för någän 
håitutt vill n änd ha ti kräki JK. -viska s. håi-
viskå f. [hötapp]. Gi konar a läiti viskå håi 
(håiviskå) JK. -vältra s. håivältrå f. [hömängd, 
som vältras (inne på skullen)] JK(U). -öla s. 
håiåilå f. [liten höbeväxt myrholme]. ;kut i 
möiri, där jär sma hålmar me ag ällar starr 
kring, u där inäi vaksar gras, u de (än sånnar 
hålm) kalläs för håiåilå (JK) MK. 
öft s.1 håft f., bf. -i, pl. -ar. Han har fat ont 
äi a håft OL. Såsum ja sto u lässt av, så kåm 
de ti gär så olycklit ont i vänsträ håfti änd in 
ti ryggän JK. Int had i . . stor lang stortråjår 
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sum nå, äutn di gick börr ätta håftar JK. Fran 
håfti änd ner i täiår [tårna] MK. De gick ti 
håftar [med snö] JK. -knyckla s. håftknyklå 
f., pl. -år, 'höftknöl'. -kolla (-k-jortla) s. håft-
kållå f., 'kjol utan liv'. Förr, da sägd vör alltut 
håftkållå (Mor) JK. -sena s. f. bf. håftsi•nu. 
Ja självar jär raskar; de jär bär [bara] dain 
håfti (håftsinu), sum int jär bra OL. 

höft s.2 höft {i uttr.] pa n höft [på måfå, på ett 
ungefär]. Ja kund int säi u siktä, äutn ja matt 
skjaut pa än höft OL. När vör kummar.  . . kan 
vör ännu int bestämm prässäis, män vör tror 
pa n höft, de bläir väl umkring fjortn dagar 
älla träi vikår jär ättar JK. 

hög s. hfzi• g m., bf. -än, pl. -ar [hop]. När da 
byggningsskogän var haimkårdar . . u de lag 
runt pa gardn allt i hop pa en hög. . JK. Pa 
sam väisä me flundrår u fjällfisk. Jär de träi 
[som dela], så läggäs de pa träi högar ällar 
ställar JK. De var väl förmodligän någän i hö-
gän [i skaran], sum var någ bättar OL. Jfr 
ask- och mull-hög. — [Anm. Fg. haugr är 
helt utdött och ersatt med rspr. h ö g]. 

hög a. haugar, f. haug, n. -t, pl. haugä, haug', 
komp. håigar, höigar, superl. håigst, höigst, 
best. håigstä, höigstä, håigst, höigst'. 1) [som 
har utsträckning uppåt]. De var n bäding [bad-
dare] ti var hangar (ångbåten) MK. Haugar 
havrästubb JK. Sum L. vait, så bor vör pa n 
haugar tårrar backä JK. Dän sagbackän han 
skudd var så haugar, bär '[bara] för de att 
kräuntappän u kräunstangi skudd ha räum 
där ner undar grindi 	vattensåg] OL. Ha 
har . . haug pannå JK. Haugt vattn JK(U). 
Sjöän jär så haugar, sått n lear för sjägli 
JK. De kåm ti blas mair u mair u sjoän 
blai galn ti ga haugar JK. De kan var ret 
haugar dyning JK. Di (staintäunar) läggäs 
så där täu änar haugä JK. Nådakväiar . . jär 
vägän så haugar älla täunar star så lagt, sått 
där bläir int någ haug dräivår JK. Um di (plo-
gar) jär haug pa drekt ällar lag pa drekt fdrätt] 
JK. Så slas de knapar . . pa a karmträi, sum 
gar så haugt (knapar), sått di gar ti uppkantn 
pa bandä, sått vastbandä kan fa ligg där pa 
JK. Stor haug tallar JK. Vör blai så byckt [räd-
da], att vör flaug haugt upp fran stolar JK. Issn 
[gaveln på S:t Göran] häitat jä legar; dän mil-
lastä u västastä ha vart håigar MK. Stumbln 
bläir alltut höigar i uppäst stadi JK. Grav 
täunar ner. . så att di int jär höigar än vägän 
JK. Förr, da sto vattnä mik håigar MK. Där 
sum da snåiän had lägt si, där gick de ti navu 
u änd längar ällar höigar JK. Bjärgäs liggar pa 
höigst backän i Lau JK. All gamblä gardar hg-
gar upp pa all håigst aurbackar JK. Historju 
um Lövs kattungän var pa höigst hyllu i sum- 

hög 

räs JK. Täu styckän [: karlar] de håigstä 
[längsta] kan fa bjär alltihop JK. Daim sum 
far säin styckar äi de höigst snåiklickar, di far 
mäst [att skotta] JK. 2) [belägen el. försiggåen-
de långt uppe (från marken)]. Fålki var till sa 
[så] pa haug jårdar JK. Pärår daim har vör 
stanäs jär pa aurbackän . män där jär haugt 

tårrt JK. Raugränar vaksar pa håigar mark, 
pa sandbackar MK. Nä de blai haug himmäl 

kallt JK. Till soli sto i haug himmäl OL. 
Hangar fräiskar luft JK. Soli kummar höigar u 
höigar JK. Ja bindäd mäin kållu så faslit haugt 
MK. Glädn sto haugt i tak OL. Han skudd ha 
sätt nasar upp läit håigar MK. De sma sträm-
mingar gick alltut uppa ällar höigst JK. 3) 
(oeg.) [långt el. längre in]. a) 'längre fram, upp' 
{vid gästabudsbordet]. Däu jäst släkt i häusä, 
så skatt u änd sit haugt, vät jä MK. De. . kan 
änd ske oret iblant, så att dän am n kan fa sit 
läit höigar ällar u legar än va än skuddä OL. 
U så. mang sum ha räum, så sätta di si bäi 
(kaffebordet) daim sum jä nemäst släkt fyst u 
höigst JK. Daim sum sitar höigst unda spägln 
JK. b) [om kurs nära vinden]. Däu fart hald 
lagli haugt (när vör siglar) JK. 4) fråga om 
ton, klang, röst o.d.] Njausä [nysa] haugt = 
hårt MK. Da gräind n till u svard så stort u 
haugt, att. . OL. När ja had läst iginum histor-
ju haugt för dum allihop JK. Att n kund tal 
håigar(ä) u raiduarä JK. 5) [i fråga om tid]. Äi 

haugar åldar JK. De jä haug täidar ti ga i 
säng JK. Da kåm ja ti tänk pa, att ja had 
langt haim u de var haug täidar ti gi si av JK. 
6) [i fråga om rang, värdighet, betydelse]. Än 
haugar härrä JK. All ungdomar pa min åldar 
ansäir int än präst för någän apartut synnalit 
hauga kal JK. De var n haugar tittl . . mik 
höigar än kyrkoherdä JK. Ja ska säg, att de 
jär någ haug kalar i körkå i dag MK. Haug u 
lagä, ung u gamblä MK. De andrä höigar här-
rar har dubbält u mik mair i laun JK. De var 

höigar makt, sum skyddäd körkår JK. Sin 
gick de höigst bräudpäiku . . ste u näigäd si 
för bräudi, u de legstå . . ha näigäd si mot 
bruttövarsku MK. Han . . vill nuck gänn var 
ansedar sum håigst hyns [högsta hönset] i kår-
gän OL. När vör sen kåm till räknä yvar, så 
blai ja dän håigstä (vid skjuttävlingen) OL. 
Lauboar fick höigst präisä för spel pärk JK. 
7) [i fråga om antal, summa, storleksgrad etc.] 
Dän sum int arbetäd mair n hältn, vidd ha läik 
haugar dagspänning JK. Um de da jär för haug 
laun, så. . JK. Tåskän star lagli till haugt präis 
JK. Vör har kaupt strämming . . för 6-8 skil-
ling valn, u där jär de int stort höigar präis pa 
än um summan JK. Bläir de int rängn pa 
håigst tåll dyngn, da jär sedi släut JK. När 
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trodrä jä vat u tungt, så kan n int kåir mair n 
höigst 5-6 varpår (trolår) pa parä JK. Förr 
da hadd n duktur stranddräng bär [bara] n 
trätti håigst förti kronår för årä OL. 8) ifit fråga 
om utvecklingsgrad el. kvalitet]. Issä Idet här], 
de bläir så haug räkning, så de kummar ti ga 
yvar förstandä för sårkar MK. Så skall mänsku 
kumm höigar u höigar u äutväcklä si mair u 
mair. . . Så langt historju sträckar si tibakas . . 
iblant har a vart höigar u iblant legar JK. 9) 

förstärkande bet.]. Höigstä lust MK. Sum va 
drängäns höigst åstundan JK. Jfr jämn-hög. 
-dragen p.a. haugdru•gän, -drii•gän, f. -dnr gi, 

ällar haugfärdu älla stortänkt. Ja har 
alltut tyckt, att L. alltut har vart så gildar u 
vänli . . u int vart ståltar u stuskar u haug-
drugän ällar kaksur JK. -drättad a. haugdrek-
tar, -drekt, pl. -drekt(ä) ,[(plog), som har hög 
drätt]. Haugdrekt(ä) u lagdrekt(ä) plogar; de 
vill sägä, um di jär haug' pa drekt älla(r) lag' 
pa drekt, ällar um bukti jär haug älla(r) lag 
JK. Dän plogsårtn han jär haugdrekt(ar) u bra 
ti plög me, sått ä fassnar int undar drekti JK. 
Haugdrekt plogar OL. [Se ill.] -färd s. haug-
färd f., bf. -i. Mang föidar russ börr [bara] ti 
stas me langsat vägar för fäin vangnar snart 
sägt börr ti haugfärd JK. Galåsjar, de kan n ga 
me föräutn haugfärd MK. -färdig a. haugfä•r-
dur, -fii•rdu, pl. -uä. Gaitbuckän, sum gick u 
spasseräd . . u sag haugfärdur u mårskar äut 
JK. Män um än nå lättar bläi u ga ste, när 
fålki bidar. . så far n hait haugfärdu u stuskar 
JK. D. han beröimd säin ban så oskaplit mikä 
. . u di blai u var haugfärduä, så att di int räk-
näd andrä för någä JK. Fålk har blitt så haug-
färduä nå; förr kård i bräudar pa träiakslvang-
nar, u nå kåira di sväin pa janakslvangnar me 
skräu pa (citat) MK. Jär di för fäinkledä, da 
haitar di haugfärduä OL. Han jär så haugfär-
dur, sått n sitar ti hygar u kåirar JK(U). 
-färdslande s. haugfärdsandä JK(U) m., bf. 
-andn. 1) [högfärdigt sinnelag]. Haugfärdsandn 
har kunun i fålki så dant, sått di kan int . . 
årk säi a bärräsputtå lett barr] pa gålvä! JK. 
Så for haugfärdsandn äi uss landsboar JK. 2) 
[högfärdig person] JK(U). -fiirdslgalle s. haug-
fil•rdsgallä m., pl. -ar [högfärdig person]. Nå 
kummar n storknäppur bond ällar n haug-
färdsgallä . . me n stäurar braidar lastvangn u 
a par stäur grann russ JK. När sun'n blai hus-
bondä, han tyckt sum andrä haugfärdsgallar 
gär, att byggningar sag fö dåliä äut, u russi va 
fö dåliä, u. . JK. 	 s. haugfärdsnarr 
JK(U) m. [högfärdig person]. -himmel s. haug-
himmäl « m. [klar himmel, hög luft]. Um 
de jär haughimmäl (= luftn klarar, blåar u 
haugar), da jär de söint [; god sikt] JK(U). 1 

dag pa mårgnän, så var de läit mair haughim-
mäl ällar läit höigar luft JK. -ljudd a. haug-
jaud, n. -dt JK(U, i frg1.-svar). Haugjaudt mål 
[röst]. -ljus a. n. haugjaust [mycket ljus]. Till 
all lyckå så har de läikväl blitt läit mair haug-
jaust ällar haughimmäl nå än par träi dagar 
JK. Er ha fat så haugjaust, så de jär oskaplit 
(ljusa tapeter o. nymålat) MK. -lärd a. haugler-
dar, f. -lerd, n. -lert, pl. -lerdä, -lerd'. De 
var n stor hauglerdar härr', sum hait T. JK. 
Än dail talarä talar för hauglert JK(U). Haug-
lerd biskåppar u prostar u prästar JK. -mod s. 
haugmod JK. H. gar för fall. -modig a. haug-
måudur. -mäld a. (best.) haugmeld' [högrös-
tad]. U K. ti ropä ällar me sitt haugmeld tal . . 
JK. -mält a. haugmeltar f., n. -melt, pl. -ä 
[högröstad]. Ha jär så faslit haugmelt, sått de 
skärar rakt i åiru, när a pratar JK. De jär a 
faslit haugmelt slabbar u glam JK(U). Unda 
täidn så bläir di (kalar) mair u mair pratnäs u 
haugmeltä JK. De gräindäs u de pratädäs 
tämliän haugmelt OL. -lackad (-nacken) a. 
haugnackar, -nackän JK(U), f. -nackä, -nack' 
JK, pl. -nack, -nacknä JK(U), [som har hög 
nacke, som sträcker nacken högt]. Dän varm-
blodshästn han jär langhals u haugnackar JK. 
Va star hästn u käikar så haugt ättar u jär så 
haugnackän JK(U). Sårkän sto så haugnackar 
MK. Säi va Mina (dockan) jä haugnackä MK. 
Da ska di ha a päikå framm pa vangnän ti akä 
:[på cykeln]; da jär di läik så haugnack u stor 
pa si, sum än hund, ner han har vart ste u stul 
a unglamb u gir si i väg me de OL. -pannad 
a. haugpannar OL, haugpann' [som har hög 
panna]. Han jär så haugpann u flainpått {flint-
skallig] MK. De kvinnfålk' ha jär så haugpann, 
annas hadd a set ret bra äut; dän kaln han jär 
så haugpannar; de fälld di jär så haugpann 
OL. Ha jär av de haugpann fålkslagä JK. -rest 
a. haugraistar, pl. -raist' OL [reslig (och rak)]; 
[t. ex.] 'om en oxe, som bar huvudet högt'. Nå 
jär n föskräcklit haugraistar nå, vait ja, män 
när n kåirar, da fyrar n me nasar ner i jårdi 
MK. De var int launt att di vidd gär si så värst 
haugraist, så läng di var i källar'n OL. Hynsi 
jär så stäur u haugraist, att. . MK. -rösten a. 
haugraustn, f. -rausti. Jfr hög-mält. -sliten p.a. 
haugslitn, 'en som sliter mycket kläder'. Här-
må jär mik mair haugslitn än Jakup MK. Han 
jär haugslitn me strumpår (om en som sliter 
fort) MK. -stekel s. haugstikäl n. (hoppställ-
ning, i idrottsleken]. Spring haugstikäl, hoppa 
över en på tvenne i jorden nedsatta käp-
par löst liggande käpp; [även om stavhopp — 
se stång-stekel]. Kum så skall vör spring stikäl! 
Ja kan ännu säi . . va haugt dän ällar dän hup-
päd haugstikäl (ällar haugstrikäl) OL. -strekel 
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s. haugstri•käl = föreg. -säte s. haugsetä n. 
-tid s. haugtäid m., bf. -n. 1){religiös fest]. 
Jaulhälgi, sum . . jär n kerkummän haugtäid 
för någ var JK. Va de angar ti hald själv haug-
täidn (jaul) hailir me häusandakt u körkgang, 
de har för de mäst kumm bårt ättar handi JK. 
U så sätta n äld i jaulgräni, u da ha haugtäidn 
kumm in fyst JK. 2) 'annan festlighet]. Ännu 
så. jär sletatingar [slåttergillena] lissum än viss 
haugtäid me JK. Amdatorar di hadd ing för-
mågå ti ställ ä äi sitt gamblä skick, äutn haug-
täidn [: med slåttergillet] i Tranängä var mästn 
såsum bårtblastar OL. De var riktut vackat u 
var haugtäidn ti pröidnä . . (majstänger i kyr-
kan . .) JK. Humbläpluckningi de har vart 
haugtäid me de i gamblä dagar MK. 3) [(bildi.) 
i uttr. för uppskattning av ngt]. Um di int hal-
däd gani [fiskegamen] ti haugtäid, ällar di rik-
tut bräukäd dum me skick, så var di int mik i 
värd, nä di va fäm ar JK. 4) [festlig upplevel-
se, högtidsstund]. När de lampu blai hängd i 
luftä [loftet, taket] um kväldn u tändi, da var 
de riktut haugtäid JK. För läit sen da var de 
än sånnar haugtäid me lusttågi, så da drogs 
stöist skar'n däit OL. Ner di sen mot kväldn 
pa missåmmasaftnän gick upp ti körku me 
säin maistängar för ti sätt daim jamt bänlcluku 
ällar bi alträ . . ja ska säg, att de var riktut 
haugtäid me de OL. -tidlig a. n. haugtäidlit, 
best. o. pl. 	komp. -liarä. Nemrä u nemrä 
än hant ti jaul, mair haugtäidliä tyckt n, att 
dagar u kväldar blai JK. Vackat u haugtäidlit 
var de i körku JK. De var såsum läit haugtäid-
lit ti kåir me gråitn [till slåttergillet] OL. Um 
laudä .. da jär ä läit haugtäidlit jär bäi uss, för 
ungmor fyllar da säin 35 ar JK. De haugtäid-
liä tillställningi (i Tranängä) OL. Um ä da var 
någ tillställning me våg millum gubbar u 
drängar . . da gick ä ännu så mik roliarä u 
haugtäidliarä av OL. De säir ret haugtäidlit 
äut ti käik äut iginum finstri, fö jårdi u allting 
annä jär hailt snåivitt JK. -tidlighet s. haug-
täidlihedt. Jaulgråitn jetäs me n viss haugtäid-
lihait, framför n jeta gråit annas JK. -tidslafton 
s. haugtäidsaftn — 	m. [dagen före en hög- 
tidsdag]. Vör gärd lagli täilit aftå, för de va 
haugtäidsaftn JK. Räisgröinsgråit all haug-
tidsaftnar: Jaul-, Pask-, Pinst- u Missåmmas-
aftnän JK. -tidsdag s. haugtäidsda•g. Mang 
ännu, hälst de gamblä, haldar böndagar 
för n stor haugtäidsdag JK. -tidslhandkläde s. 
n. pl. haugtäidshankäl JK(U), Ihögtidsvante]. 
-tids handske s. (pl.) haugtäidshansko JK(U). 
-tidsikarme s. haugtäidskarmä m. [finare 
vagnskarm]. Haugtäidskarmä me späilar äutpa 
u tunn bredar införä MK. -tidsikläder s. pl. 
haugtäidskle•dar. -tidsikvälgar) s. haugtäids- 

kväldar m. [kväll före el. på en helgdag]. De 
jär haugtäidskväldar i kväld JK(U). För n far 
håir sum täidäst, att um de jär någän bat, sum 
sättar [: fiskegarn] um laudäs- ällar sundäs-
kväldar u int far någä: "ja de var hälgdags-
kväldar ällar haugtäidskväldar, u därför så fick 
di int någä" JK. -tidsinatt s. pl. haugtäidsne--
tar. Pa sån där haugtäidsnetar had n hårt, att 
trulli grasserd sum mäst JK. Far han lesar 
[låser] alltut all häusdurar i stalln u kohäusä 
all haugtäidsnetar JK. -tidslrock s. pl. haug-
täidsråckar [finare överrock]. Syn. kyrk-rock. 
-tidsskjorta s. haugtäidsskörtå f. [finare skjor- 
ta]. 	 s. f. pl. haugtäidsstyvlår [finare 
stövlar]. Syn. löp-stövla. -vatten s. haugvattn 
n. [högt vattenstånd]. Släkå ha vör just int fat 
mik in i haust . u de jä failä de, att de ha 
int vart någän uppkåirning i nårdaustn me 
haugvattn u upplup JK. Iblant när vattnä jär 
haugt, ällar de jär haugvattn, så kan n fa sta ti 
knäis i vattn u lässä 	"släkal JK. -vristad 
(-vristen) a. haugristar, pl. haugrist', -ristnä 
JK(U), 'som har höga vrister': [även om sko-
don]. Ti fa dum haugrist nuck lägga n lädar-
hyskar pa JK(U). -vågad a. haugvagar OL: 
haugva•gä, -va•g' [då det går höga vågor]. De 
var oskaplit va de var haugvag i nat, ja i nat 
da var de aldri likt vickän sjö de gick, de jär 
vanlit, ner de har blas så mik i sudaustn, u så 
de lungnar äut så. fort, da bläir n så haugvagar 
OL. De var så förbaskat sjout u haugvagä ti 
ligg för taug äut at n hallsti [10] famnar, sått 
de vidd sla yvar iblant JK. De blai så haugvag 
u hallgal, så att de kund ingän ligg där u fa 
UPP någän tåsk JK. 

höger a. hygar, best. hygrä, f. (självst.) hygrå 
OL. 1) [ss. adj.]. Hygrä kantn pa slagä kalläs 
mäst havdn JK. Så gar de hygrä kräkä i furä 
[plogfåran] JK. Lukar [: gräs] me hygrä handi 
JK. Ja jä storlit gladar yvar de läikväl, att ja 
har hygrä handi go JK. Så sita n pa skyggä 
vändar at dän sum ror, u så kasta n me hygrä 
handi u tar raivän millum fingri JK. Sträck si 
så haugt n kan me handi antingän hygrå ällar 
vänstrå. OL. 2) [ss. adv.]. Dän notarmän, sum 
kummar fran hygar, han drägäs pa vänsträ 
säidu um uppfärdi JK. Vändplogän läggar jår-
di kring ti hygar JK. Ja gick vägän läik fram 
fran S. u till M. . . u så sin ti hygar at Ödals 
JK. Dän hästn han har drug [dragit] ti hygar, 
han OL. Kalsäidu jär till hygar, när n kum-
mar in iginum nöistäuduri [vid bröllopsmålti-
den]; bräudi sitar ti hygar um bräudgummän 
JK(U). Pa sainarä täidar så blai de vanlit, att 
kuskän kåm ti sit till hygar JK(U). Spinn at 
hygar [vid spinning tvinna garnet åt höger]: 
däu spinnar lycku at di, däu :bläirt räik me 
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täidn (När U) -handkläde s. hygarhankäl JK 
(U) n., bf. hygahanklä JK fhögervante]. -hänt 
a. hygrähäntctr JK. -häst s. m. bf. hrgrähästn 
[den häst, som drar på höger sida]. -juver s. 
hrgajaur n. [juver som sitter mer åt djurets 
högra sida?]. -oxe s. hrgaruksä m. [oxe som 
drar på höger sida]. -sida s. hrgar-, hyga-
säidu [högra sidan]. Da gynt ä värk u sväid u 
gär ont i halsn igän . . pa hygasäidu um hals-
hulä JK. Så hänga n stikln pa baktulln ti väns-
tar, för snöir' har n äut pa hygasäidu, när n 
sitar vändar at bakändn JK. Hygasäidu haitar 
fjärsäidu [när man kör] JK(U). -slagen p.a. n. 
hygaslagä [(rep) som är slaget medsols] JK(U). 
-stut s. hygarstäut m. [höger-oxe]. -styre s. hy-
gastöirä n. [på en vändplog]. -träsko s. hyga-
träisko JK(U), [träsko till höger fot]. 

högra s. f. bf. hygru (blott i best. form), [högra 
handen]. Ja had ont äi hygrä armän . . sått ja 
kund int lyft upp än, sått ja kund fa handi ti 
munn'n u matföid mi me hygru JK. Um ja tar 
hygru, da vinnar ja pa di da me dräg hank JK. 
Um ja had dräiv till bålin me hygru! JK. Sin 
[sedan] halda n läiländn ällar tuppän [av 
"banden"] me vänsträ handi där, u så tar n 
storändn me hygru älla hygrä handi JK. Så 
fick än sta bi skäftstoln me a skäfthand i hyg-
ru u hald i läintuppän me vänstru JK. Nå ha 
ja fat så pass gutt i fingrä, att "gullhandi" 
(hygru) int far svar för allting aisummi JK. 

höig a. f. håiu [med egenskaper, som påminner 
om hö]. Pärsilju ha smakar håju [har smak av 
hö] MK. 

höja v. håigä, håig', pr. -ar, ipf. -äd, sup. håig' 
JK(U), höig' (JK), pass. håigäs OL. 1) tr. Da 
ror n langs klåbbår u knöitar mindar sank; de 
tas da upp av tugi, så mik än vill håigä [om 
fiskegarn] JK. Täu sån där tvärstyckar, sum 
skudd kunn håigäs ällar legäs OL. 2) refl. Soli 
skall ick nå var ti håig si, vait ja MK. De jär 
sån galn vassridl i dag; d.v.s. att vattnä håigar 
si u legar si ( = ebb o. flod) MK. De var vass-
ridl, u mot kväldn håigäd ä si, sått ä blai haug-
vattn JK. Dagspänningän har håig si; präisar 
har håig si JK(U). 

höjd s. håigd f., bf. -i. 1) [egenskapen att vara 
hög; avstånd uppåt; nivå]. De jär a avholi 
håigd i dän byggningän jå OL. Fyst u främst 
så skall de mäuräs me stam n u simänt i kantar 
pa kannaln pa än fäir änars håigd ti lägg bro-
träii pa JK. L. fallt ner fran än glugg pa häusi, 
än sjau änars håigd, i hard jårdi JK. Fyst så 
gäs [görs] de ätt spärr [sparre], sum passar 
prässäis me håigdi u bräddn JK. Där gynnar 
nå bläi så pass, att skuldrigisträ gynnar tävlä 
me sam håigdi sum räikdomar har vart förr 
OL. 2) [i uttr.] pa sin el. säin håigd [allra 

högst]. Han had försöikt u sättä fiskegarn], 
. . män had int fat någän ting, än val ällar täu 
pa sin håigd JK. Undar hall täidn kund ja alls 
int siv ällar fa blund i augu, ja, u pa sin håigd 
någ fäm ällar täi minnutar, sum ja kund dung-
nä till JK. Sin [sedan] kåm di ti fa vass sin 
byggning, fastn mang gangar me gavlar imot 
si ällar pa sin håigd me n läitn smallar gang 
imillum JK. Jfr karls-höjd. 

hök s. hauk m., bf. -än, pl. -ar. 1) rovfäugäl JK. 
De jär int mik gutt um hauk nå, för han tar int 
så mik hyns av uss nå sum förr JK. Hauk u 
hanä [lek = "veckla höns"] JK(U). 2) [(bildi.) 
om framfusig el. glupsk person]. Däu jäst just 
såsum än stäurar hauk OL. 3) [krok att draga 
ut en tråd ur tenen på spinnrocken] När (U). 
4) hauk, -än, vid slingbindning att hålla slingu 
fast vid tjaugu. [Se ill.] De gamblä kalld näp-
ling för haukän MK. Jfr brunns-, höns-, sked-, 
slag-, sling- och spärr-hök. -reder s. haukraidar 
n. [hökbo]. Di had vart upp u skudd ha någ 
haukraidar äi någ tallar MK. -språng s. hauk-
språyg [överhoppning av mer än en maska vid 
nätbindning]. Di kan bind hauksprång u, när 
n flaug yvar mair n am n maskå (Lau o. Hab-
lingbo) MK. -spärring s. haukspärriyg m. 
[sparvhök]. Bäst ä var, så kåm n läitn hauk-
spärring, u da blai kattu rädd u in i häusä MK. 
-väder s. haukvädar [disigt, grått väder]. I dag 
da jär ä ret haukvädar äut da JK. De har vart 
haukvädar n langar täid nå = tjåckå el. tukå 
[dimma] JK. 

hölja v. hyllä, hyll', pr. -ar JK, ipf. -äd, hylldä, 
hylld', sup. hyllt, hyll', p. pf. (pa)hylIdar, f. 
hylld, n. -hyllt, pl. (yva)hylldä JK, hylld', im-
perat. hyll JK, OL [täcka över]. Hyll dän mur-
rätthopän me murrättgras JK. Så kasta n kål 
pa hopän [bethögen] el. hyllar hopän me kål 
JK. S. kraup ner u lägd si där i millräumä u 
hylld täck yvar hudä JK. Betår har ingå nöjd 
av kyldi, börr [bara] hopar bläir hylld' bra me 
blast ällar kål JK. Särsk. förb. Hylläd täckar 
av än [lyfte täckena av honom] MK. — U läit 
u dålit till hyll pa si, när di gar i säng ällar dåli 
sängkledar (ha de fattige) JK. Där. . lag än äi 
a säng äut i kamman . . u så någlä gamblä 
russtäckar ti hyll pa si JK. Ja skall bädd för 
di, sått (t)u kanst fa lägg di u hyll pa di JK. 
Var u en så har n än säck me halm äi ti ligg 
pa u så ätt täck ti hyll pa si ti båten] JK. 
Kvinnfålki hylläd pa mi täu träi döinår, u ja 
blai änd int varmar JK. Hart du na (gaiti) 
mäddi da? — Jå, ja har na pahylld jär i laus-
karmän i slidn JK. De jä så pahyllt MK. — 
Ja to u hylld yvar hudä u buräd hud ner i kåd-
dar u sungnäd igän JK. De gropi dän hadd i 
bär' [bara] hyll yvar a stäur fläis OL. Di ;[ro- 
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voma] liggar ännu i högar, yvahylld' me halm 
u jård JK. Ta russtäcki u hyll yvar knäiar [i 
släden] OL. 

hömd s. håimd; åimd [i citat], f., bf. 4, pl. -ar, 
'särskilt avplankat rum i fähuset, smalt och 
över hela bredden, att ha foder i'. Håimdar 
balktäs alltut av me bular [plankor] ällar skill-
näväggar millum håimdar, sum am n håirs till 
kohäusä u am till stalln me a skogsstyck [: 
bjälke] undar fyst, sum gar tvärs yvar hall 
bräddn av häusä, sum haitar än bitä JK. De 
jär a häus, sum vör skall bygg . . u sum vör 
skall inraid till lambhäus u sväinhäus u håimd 
JK. Da skudd ännu håimdar kastäs full av 
halm u håi, sum skudd räck yvar hälgdagar 
JK. Nå byggar di häus föräutn någu håimd JK. 
Ja skudd äut i häusä u gi män, u da var de int 
någ fodar ner' i håimdi, äutn ja skudd upp pa 
luftä u kast fodar ner JK. Så. matt ja väl fa 
någät hul ti kräup in äi vät jä, um int ann så 
äi a åimd [citat] JK. [Etym.: I. Olsson i Sv. 
landsm. 1966, s. 24 ff.] Jfr ax-hömd. -bås s. 
n. bf. håimdbasä [gången in till "hömden"]. 
Fäir bas u håimdbasä (= gangän in i håimdi 
ginum håimdduri) MK. -dörr s. f. bf. håimd- 
du•ri [dörr till hömden]. Håimd-duri gar ifran 
kohäusä ällar staffli ifran håimdbasä u in i 
håimdi JK. -glugg s. m. bf. håimdgluggän 
[glugg på "hömdens" yttervägg, varigenom hö 
inlägges vid inkörningen] = -svep s. -gång 
s. håimdgayg, gang in till håimdi. -svep s. m. 
bf. håimdsvaipän = hömd-glugg. Ta u luck 
till håimdsvaipän el. håimdgluggän! JK. -vägg 
s. f. bf. håimdväggi OL. Di to än sigd u sätt 
fast äi a rivå [springa] sum di hadd i håimd-
väggi {för att skära halm till "sörpa"] OL. 

höna s. hynå f., bf. -u, pl. -år. 1) [höna (tam-
fågel)]. Di hadd lägt a hynå u fick sjau ungar, 
u de var hanar va ivist a grand MK. Hynu 
kluckar u jär liggsjauk JK. E. kund aldri bi- 
gräip, lains ungmor kund vit', vick hynår sum 
skudd värpä. "De säir ja pa dum", u han 
tyckt, att di var så likt si all ihop MK. När 
hynu pickar ungar ifran si, da gynnar ha vär-
pä. MK. 0 hynu rosar si [se rosa v.] MK. 
Hynår di trädar varandrä, u ner di da 
kännar, att de int jär hanä, da bläir di så argä 
u gynnar slas MK. De var aindäst hynu i kår- 
gän [enda dottern] JK. Än skall int håir ättar 
de sum hynår kaklar um (= källingsladdar) 
JK(U). 2) 'enfaldig stackare'. S-n de jär a sån 
hynå, sum L. vait förr JK. Däu jäst a hynå JK. 
Jfr ligg-, picks-, purr-, snor-, tickel-, tiggel- 
och ung-höna. — hön-unge s. hy•numä m., bf. 
-uyän, pl. -uygar [kyckling av honkön]. -ägg s. 
hynägg [ägg, som det kommer hönor ur]. Hyn-
ägg de jär daim sum jär hul pa säidu MK. Jfr 

han-ägg. 
höns s.1 hyns n., pl. =, bf. -i. 1) Itamhöns]. 
Hyns föidäs mik mair nå än förr, u ja vait int 
någät häusald, ick di har hyns JK. Hyns jär 
mang sårtar el. rasar av nå för täidn JK. I min 
bandom så minns ja, att ä fanns de ställar jär 
äut at, sum di hadd hynsi sitnäs um kväldar u 
netnar pa n hynsvagäl inn' i vardässtäuu yvar 
vidrängi JK. Hynsi fållar [ömsar fjädrar] MK. 
Hynsi jär galnä ti spärrä [sparka i jorden] MK. 
Hynsi kaklar MK. Va nå hynsi har raidar [re-
de] igän, så kan aldri någ människ bigräipä 
OL. Ga till . . a källing, sum kan läs värkän 
bårt u var nåigdä, när di puttar fingri in i 
munn'n, um di änd har känt hynsi straks för- 
äut JK. Däu rännar prässäis sum hynsi me sno-
ren MK. De jär sum ordspråkä sär, att de väis' 
hynsi kan u• värp i nättln JK. När hynsi gar 
äut', när de rängnar, modar mair rängn JK. 
Fyst gangän di skudd ti strand um ladingän pa 
rak, da skudd (d)i ha fyst äggä, sum hynsi ällar 
ändnar hadd värpä, mässi ti strand äi matpusn 
JK. Viklä hyns ren lek] = hauk u hanä JK 
(U), [se P.A. Säve, Gotl. lek.] 2) [(bildl.) fjan-
tig människa]. Däu jäst a hyns JK. Jfr ler-, 
rapp-, ung- och åker-höns. -bur s. hynsbäur 
m. [bur för höna med kycklingar]. -dun s. m. 
bf. hynsdäun'n JK(U). Hynsdäun'n förkastäs 
. . för fålk far än svårar död undar a döinå me 
hynsfjädrar äi JK(U). -fjäder s. hynsf jädar JK 
(U). Sängkledi, kåddar u döinår, far int finnäs 
hynsfjädar äi, sum en undar döidskamp liggar 
äi, för da bläir döidskampän mik svårar JK 
(U). gård s. hynsgard JK m. [inhägnad plats 
för höns]. Fa di ga va di vill föräutn va in-
stängd äi än hynsgard, så föidar di si fö de 
mäst självä JK. I sedakrar gär di (hynsi) stor 
skadä . . sått för de mästä så har n hynsgardar 
till daim me ståltradsnät kring ti stäng dum äi 
JK. -gödsel s. hynsgöisl. När nautkräk har 
tapp tåistn [idisslingsförmågan], skall di gis in 
hynsgöisl blandi i brö (gärd de gamblä) MK. 
-hjärna s. hynsjännä m., pl. -Cr, 'en kim inte 
vet vad han vill'. Sumt sum da jär någ sniduä 
[listiga], ällar någ hynsjännar, di far da alltut 
någ ämd äut [då man skall sätta sig till bröl-
lopsbordet] OL. -hus s. hynshäus n., bf. -ä. Fö 
de mästä så jär de inraid si a apartut hynshäus, 
fö de mäst ihop me kohäusä, . . avstängt fran 
de andrä kräki me ståltradnät JK. -hök s. 
hynshauk JK, 'duvhök'. -ister s. hynsäistar. 
Fyst så säis ruckän (spinnruckän) um. . så tas 
rucksmöru fram, sum jär hynsäistar älla(r) 
russäistar JK. -jöran s. hynsj07 ["hönsig", 
fjantig person]; [även]: (ordlek på insinör [in- 
genjör]). -korg s. hynskårg [korg vari man (till-
fälligt) bär höns]. N. u hans fylgslagarä me 
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vassin hynskårg me stulnä hyns äi. . JK. -käla 
s. hynskåilå f. [hönsho]. -kött s. hynskyt n. 
-pick s. hynspick n. (pl.), [små hack i kvarn-
stenen, inhuggna utanför "sädgatorna"] JK 
(U). -reder s. hynsraidar n. :[hönsrede]. -röra s. 
hynsröirå JK(U) f. [röra av kli och vatten m.m. 
till hönsmat]. -röv s. f. bf. hynsrprvi, -rö•vi 
[analöppning på höns]. U så bräukar kvinn-
fålki säg, att hynsrövi frausar till, när ä bläir 
kallt u int hynsi vill värp längar JK. -supa s. 
hynssäupå JK(U), [hönssoppa (maträtt)]. 
-sömn s. hynssvämn, -svömn [lätt sömn].-unge 
s. hynsuogä, -ung' m., pl. -ar [kyckling]. Hynsi 
har fat tak äi än föskräcklit stäurar mack, u 
där haldar en hynsungä i var ändä u släitar i 
mackän MK. Gässnar star nå u jetar havrä u 
vattn u kånn u vaitä . . u hynsi u hynsungar 
me JK. Hynsungar . . blai fäir hanar u täu 
hynår JK. -vagel s. hynsva•gäl m., bf. 
pl. -vaglar. 1) 'stång för höns att sitta på'. 2) 
'om en karl, hönsig, fjäskig; om folk' (hynsuä 
u pjauruä). Dän kaln de jär da n raidur hyns-
vagäl MK. -ägg s. hynsägg n., pl. =, bf. -i. 
Hulda, ga upp u så äut i rygtväri u lait hyns-
ägg! di ropar där äutä MK. Hynsäggi jär halv-
liggnä, när di jär näi dagar, u så kummar ung-
ar, när di jär träi vikår MK. -äta s. hynsje-tå 
f., 'hönsmat'. 

höns s.2 hyns n. [fjanteri, fjäsk]. Int sånt där 
hyns u krångäl JK. 

hönsa v. hyns', pr. -ar [fjanta]. Va rännar du u 
hynsar me? JK. A millumåldas mänskä, sum 
skall hyns u prat förnämt JK. Ainkum [för-
gäves] att u hynsar, däu kanst int kaddrill MK. 
Jå, de jär int värt, att du hynsar me någä u vitt 
ga, förrn du fart n kåpp kaffi u n halvä, maint 
0. pa JK. 

hönsig a. hynsur, -u, f. -u, pl. -uä JK(U), [fjan-
tig, enfaldig, dum, ej riktigt klok]. Däu jäst 
hynsur, tror ja. Han har blitt hynsu jå ( = inte 
rätt klok). Ha bjärd si at sum a kund var hyn-
su. Ha jär hynsu u jär int sum a skall. Han jär 
hynsur, stackäls kal JK. Jfr små-hönsig. 

hör s.1 hyr m., bf. -n. 1) 'glödande aska, eld-
mörja'; hait askå me sma sma glöidar äi MK; 
askå äi n späis um de u• int jär glöidar äi 
(JK) MK. De jär så mik hyr i späisn; nå skall 
vör ta u gräv pärår [potatis] i hyrn u staik pä-
rår JK. När di bläir staikt lagum i haitar hyr 
JK(U). Ta u kast läit haitar hyr pa. Va sitar 
du u pirar i hyrn! JK. Staik hogsläbär.  . . i hyrn 
JK. Ja bräukar ha hyr i träiskoar [het aska i 
träskorna för att värma upp dem, innan man 
tar dem på sig] MK. 2) [eld?] i uttr. (ga) sum 
hyr, [(gå) fort, som ett nafs]. De gick sum hyr 
= duktut fort MK. I mårgå skall vör laigä till 
kåir stam n ifran När. . u de skall ga sum hyr, 

tänkar ja, sån go väg, sum de nå jär JK. -basse 
s. hyrbassä m., bf. -bassn, pl. -ar, 'kaka som 
gräves ner i "hyren" o. lägges "hyr" på'. Hyr-
bassn bakäs äi hyrn såsum bullä MK. Ner äi 
Lundar bakar di hyrbassar MK. Jfr halster-
kaka. -kaka s. hy'rkcckå f. = föreg. Di bakäd 
hyrkakå; ja de haitar u hyrbassar JK. 

hör s.2 hör JK n. [lin (och hampa?)]; ja har hårt 
årdä, män ja minns intä, va de jär JK (1914). 
De gamblä kalläd läinä u hampän för to, när 
de var brakä [bråkat] JK(U, 1929); [på tal om 
"hörgarn" — se följ.]. -garn s. hörrgan n., 
'lingarn; groft linnegarn' (1876). Läingan = 
linnegarn, men när de jär väft si [vävt], da sär 
n t.ex. de jär hörrgan (el. hörrganslerät) o. 
hörrgansväv. När n rännar läingan upp u slar 
läingan äi, de jär ret' hörrgan de, men när n 
rännar bomullsgan upp u siar läingan äi, de jär 
int riktat hörrgan, fast de kalläs för hörrgan de 
me MK (1877). Kvinnfålki spinnar hörrgan 
JK. Handdokar el. handkledä . . av hörrgan 
JK(U). -garnsllakan s. hörrgansla.  kän n., 'lin-
nelakan'. -garnsilärft s. hörrgansle'rät, -lär(v)t, 
'linnevävnad med el. utan bomull i'. -garnsl-
skjorta s. hörrganskörtå f. [linneskjorta]. 

höra v. håirä, håir', pr. håira(r), ipf. hårdä, 
hård', håird', sup. hårt, håirt, pass. pr. håirs, 
håiräs, hårs, ipf. hårdäs, håirdäs, sup. hårts, 
hårtäs. 1) [uppfatta ljud, förnimma]. De var 
frågän um ti håir va n sägd ner i körku; an-
nas upp i körku håirdäs n bra där JK. Fålk . . 
lättar håir si ättar di jär döidä JK(U). Han 
håird någ ovanlit buldar OL. Di trod, att ja 
int håird, di i [inte], män ja visst nuck att ja 
håird, ja OL. En bond hård ja säg än gang . . 
JK. U så hård da källingi, att gubbän ringäd 
JK. De har vart så rolit ti hårt pa JK. Vädrä 
gynnar håiräs mair u mair in JK. Böiar [storm-
byarna] håirs ret byckliä [hotfulla] JK. De 
mänsku, ha har da läikväl sånt skärnäs mål 
[röst], så de håirs iginum, um de aldri var i 
fylg me så mangä OL. De var n duktur kal ti 
talä, sum hårdäs [om Sven Hedin]. U Gang-
vidn maint pa: han håirs bestämt yvar ti Gått-
land JK. De håirs skröitaktut kanhändä, män 
ja vait, de jär ingu lyngn JK. De hårdäs, sum 
um någ stambläd där innä JK. Ja tyckt, att de 
hårdäs så innarlit rolit JK. De had smäll', när 
di slo till bålin, sått ä had hårtäs lang väg JK. 
Va lains de riktut ha hårtäs . . de ha ja int 
raidå pa JK. 2) [lyssna till (ngt el. ngn), upp-
märksamma]. Vör vidd gänn håir n tal um de 
för uss, fastn vör had håirt n tal um de förr 
OL. S. var ja u hårdä, u han präddäikäd väl-
däligän JK. Ja har int hårt n ännu, män ja ha 
tänkt, att ja snart skall ga ste u håir n än sun-
dag JK. Gaukän ha vör allt hårt jär äutat, 
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sumli hård n till u me dän säist april, män ja 
hård n i onstäs mårgå, män nå sin ha ja int 
hårt n JK. 3) [få underrättelse om, få veta, er-
fara]. Kvinnfålki di bräukar alltut fa håir, att 
di jär sainä MK. Di var någ tokuä u galnä förr 
i värdn, u håir när n håir vill, så var di för de 
mäst halldrucknä ällar fulldrucknä JK. Att ja 
int fa håir någ ifra(n) n JK. Va jä de ja håirar! 
JK. Skudd någän ha håirt! — Ja har hårt de, 
de har ja de MK. Sum ja håird av brevä, så 
matt de läikväl int ha vart förkastlit alltihop 
OL. Ja ha hårt iginum täidningar, att de sjauku 
ha kumm ti böin [stan] nå me JK. I skolår fick 
di läs u fa raidå pa mik, sum di aldri hadd 
håirt förr OL. — II uttr.] rna håirä {må (ni) 
veta]. Ja, jär pa landä ha vör a par styckän 
(täidningar), di kan kånsti di u, ma håirä (att 
lova stora premier) JK. De jär sjaudut [gnäl-
ligt, grinigt], rna håirä MK. 4) [inhämta ngns 
mening; förhöra]. Kaupräkalar fick bud, att i 
ovillkårliän skudd infinn si pa sammanträdä u 
håiräs, um di vidd låis in säin aikar JK. Ja 
matt håir daim all läksår i höigst avdailningi 
JK. Nä läksår skudd håiräs. . JK. 5) [göra sig 
underrättad om, höra efter]. Män så kalläd ja 
da all mädlämmar ihop för ti håir mäd dum, 
lains [hur] di viddä JK. Vör far in u så håir 
(höra efter) jär fyst, um vör kansk kan fa n 
kåpp kaffi älla någä MK. Ja far ste u fa tak i 
Alfred u hån., va han tyckar JK. De har vart 
någlä gubbar inn bäi L. u hårt si förä, um di 
kund fa någ jälp JK. 6) gvanl. i förbind. m. 
prep. till, vara någons egendom, vara en del 
av, tillhöra] (vanl. dep.) De sum jär nyttut u 
nöidvändut, sum håirar till de nöidvänduä äl-
lar jårdbräukä JK. De håirs int mi till Idet till-
hör inte mig] MK. Vör håirs till andrä rotn 
[läsroten] JK. Släggår håirs fö de mästä ti 
smiddoningar JK(U). Strandbräukä, me allt 
sum håirs där till JK. Da räidar en av ung-
mansdrängar, sum håirs till bräudi, ste ättar 
bruttövarsku JK. A styck skog sum håirs till 
prästboställä JK. Dän gardn . . hårdäs till en 
sum hait Snausrä-Olä JK. Jårdstyckä har hår-
täs till Fäi hämmän fran äurminnäs täidar JK. 
De var n sak, sum int hårdäs däit JK. Ja 
tväivlar pa att släkt u äutum släkti int skudd 
var ätt u de samä: bidning el. bidlag,, ällar 
håiräs undar ätt JK. — Särsk. förb. Håir av 
[(ryktesvis) erfara, få veta, förspörjas]. Förr 
hård ja aldri någ av, att Ärr {Ni] var sultnä 
just JK. Adolf har ingän hårt någ av JK. Ja 
har int håirt av än ännu, män han rna ick 
snart säg någ biskening OL. Män nä ingän 
hårdäs av . . JK. Jär umkring har a (flunsu) 
ännu int hårts av JK. Sjaukdomar förr, sum 
aldri håirs av nå JK. Lauboar har int hårtäs 

av, att di jär så djärv av si JK. Slagsmål håir-
däs int av OL. Nå håirs de aldri av, att lambi 
har pussjauku JK. På min täid har de just int 
hårts någ av, att havsfräui har vart kalgali 
JK. De ha int hårts ann' av, än di ha kumm i 
land allihop JK. Me smittkåppår ha de int 
hårtäs någ av jär äutat pa flak otli härrns ar 
JK. — N ( = nordan) kumma väl ti håir a si 
nå ätta handi JK. Han . . rustar nå ner i 
Austrualiän u lättar håir av si da u da JK. R. 
. . raist till Amerikä u har int lätt hårt av si 
pa flair ar JK. Snart håirar ja av mi igän JK. 
— Håir ättar: 1) [lyssna (noga)]. Håir int ättar 
nä, kalar, för Fiä, ha vait int va a sär, när a 
bläir arg OL. Nå föräut um kväldar ha ja hatt 
årkå ti håir ätta läil Anna, när ha ha läsä JK. 
Um Är håirar ättar gillt där i böin [stan], så 
skall ä kumm ti håiräs däit u• (sprängningen 
med dynamit) JK. 2) [efterfråga, ta reda på]. 
Di jär allt ti håir ättar kamratar [båtkamrater] 
OL. Ifall n vill gär någän bigravälsä, så skall 
någän ste u håir ättar kokarmor OL. De var 
mästn ärnä, att ja skudd rais ti böin u håir ät-
tar än 9-10 tunnår sild, sum var adressernä 
ti mi fran Throndhjem u har ännu int kumm 
ti Aitlaim . . Bläir de int någ ann rad, så far 
väll någän av uss rais in i flest vikå u håir ät-
tar. OL. Vör far ta u kåir ste u håir uss ättar 
någ, vätjä :[om matvaror] OL. Bläir de fagat i 
mårgå, så skall ja kåir äut ti Hämmor pa När 
ättar a lass stam n u håir ättar kaup halm me 
de sam där äutat När JK. E. . . han lag pa 
sjaukhäusä, u da hadd L.N. raist in u skudd 
håir ättar, lains de sto till me än JK. — Håir 
pa [lyssna, åhöra]. Ha sitar stadut ijamt u håi-
rar pa JK. Allt sum jär skrivä i A:s jaulnum-
mar um L. matt ja läs upp straks, u da sat de 
andrä allihop u hård pa JK. — Håir till {se 
6)].Gröitu yvar äldn u så gröini äi me de sum 
nödvändut håird till OL. Håiräs till [tillhöra, 
se 6)]. Fällundn {en skog], u de håiräs ännu till 
bäi Sigdäs i Ronä JK. Än läitn skoglundä . . 
sum . . håirdäs till bi Häusrä pa När OL. 
Kaupräbaitningi, sum förr har vart, män sum 
nå håirs prästn till JK. Frukt-träi . . sum nå 
håirs Emil till JK. De bräudpäiku, sum hårdäs 
bräudi till, ha var där JK. Da blai de tvist, 
vaim sum lambungän el. u gaitkillingän hår-
däs till JK(U). De var int så gutt ti huksä, vaim 
de håirdäs till altihop JK. Ner n da skall ihop 
me de gam' raipkärrår u sta u vaiv där, de 
håirs da päukän till OL. — Håir upp läksu 
(om både läraren och barnen) MK. Jfr av-, 
bön- och upp-höra samt grann- och lom-hörd. 

hörda v. hii•rdä, pr. hörda, ipf. hO•rdäd, impe-
rat. IzO•rd, 'lägga aska på glöderna el. elden i 
spisen, så att elden ligger och glöder' MK; 
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'lägga askmörja på elden, så att den håller sig 
glödande till morgonen' JK; kar askå pa äldn 
att n int skall slucknä MK. Hördä askå pa 
MK. I kväld skall vör hördä, så haldar iss 
glodbackän äld till mårr täili. Ta u så hörd, så 
jär ä let [lätt] ti fa äld pa i mårrtäili JK. Ja 
hördäd så bra, sått ä var äld, börr 'bara] ja 
piräd kring läit i asku. Hörd bra, för vör har 
int någ tändstickar älla faitvid ti gär äld pa me 
i mårtäili JK. De jär för mik äld till hördä 
MK. — Höirdä ner [hölja med askmörja] MK. 
Hörd ner brandar i asku JK(U). — hörd-skura 
s. hö•rdsku•rå f., 'eldskyffel, 11/2  aln lång, 
(brädlapp med ett litet skaft)' .[att hörda elden 
med]; av trä; män hailt av jan hait grisslau 
MK [se grissleslo]. [Se ill.] 

hörn s. hO•rn; höirn JK(U) n. [hörn, t. ex. på 
en harv, o. i uttr.] var me pa a hörn. Bondtå-
gä . . där skall n var me pa a hörn JK. Närkar 
far var me där pa a hörn JK. 

hörne s. hO'rnä n., bf. =, pl. bf. höirni (JK); 
hörni OL [hörn]. Källingi . . ha sat i jamt n äi 
a hörnä där i vangn'n OL. Harvälsklingrå . . 
sum sat fast äi a hörnä pa harvin JK. Han slo 
hud . . mot hörnä, så de ränd upp än storar 
påil [bula] OL. Ätt (skiftä) har n lägt ner i 
nårvästastä hömä av sokni i Svartdalar OL. 
De slos me maskin, så sårkar di far bärr fbara] 
ga u så räns av pa hörni, um där jär någ sum 
int maskin'n har tat OL. Jfr tun-hörne. — 
hörn-lapp s. ho•rnäiapp m., bf. -än, pl. -ar 
[förstärkning i hörnen på segel]. -tand s. pl. 
hO•rntännar [de yttersta pinnarna i en räfsa]. 
De finns täu hörntännar pa a räivå, en i vart 
hörnä MK. 

hörpa v. hörpä, pr. -ar. 1) 'bråka med elden'. 
Nå hörpar däu, så att de slucknar MK (1876). 
2) fl förb.] Hörpä till, 'flänga fram med arbete 
utan varsamhet' MK. 

hörsel s. håirsl, f., bf. håirsli. Pa hygrä åirä har 
ja förlor håirsli MK. 

hös(?) s.1 se nös s. 
hös s.2 se ös s. 
hösa s.o.v. se ösa s.o.v. 
höst s.1 håist m., bf. håistn, 'bärgningstid', — 
bad för håi u sed u alltihop (JK) MK; 'hela 
skördetiden'. Håistn el. håisttäidn, höslåttern 
och skörden = slaningtäidn u skärningtäidn 
MK. Håistn, de räknäs bär [bara] håiä MK. 
Nå har vör fat håistn in, de vill ja int ha till 
håiä aisumt äutn alltihop, ryg u kånn u.s.v. 
(JK) MK. Millum håistn u skärningi MK; da 
maint han håihåistn (JK) MK. Kåir släkå u 
göisl . . de skall n ha skilt av me, ti håistn 
kummar ällar ti däss n skall gynn sia JK. Um 
de vill hald si, sum de nå har gynt, så bläir de 
n hail mån förr me håistn än vanlit JK. Tåsk 

var de int mik gutt um de häldar i sumräs; de 
var pa försumman någä ällar för' håistn, män 
sin' så var de ingänting JK. Da rängnar de var 
dag, u de hindrar så oskaplit mik för håistn 
JK. De jär arbetsamt i håistn! JK. Nå kum-
mar ja väl int ner, förrn håistn bläir avskildar 
[avslutad] MK. Jfr humle-, hö-, råg- och säd-
höst. -mellan adv. håistmillum [mellan hö- och 
sädesbärgningen]. Vör har nå håistmillum (när 
de jär millum håiä u rygän) MK. -tid s. m. bf. 
håist-täidn [slåtter- o. skörde-tid]. Um di häl-
dar. . glaid äut pa landä i håist-täidn u jälpäd 
fålki räkä OL. 

höst s.2 haust m., bf. -n, austn [i cl], pl. -ar 
[årstiden]. Gragässnar jär allt kumnä, sått de 
bläir snart haust u vintar JK(U). Jär Bartmäss-
dagän klarar u vackar, så bläir de vackar haust 
JK(U). Um ä int bläir go haust, sum di bräu-
kar sägä, da bräukar ä bläi tunn u dåli sedrot 
. . , män bläir ä go haust, lagum me rängn u 
gutt um solskäinsdagar, da kan ä hinn u bläi 
rot OL. Annas så har de häitntills vart än äut-
märktar bra haust för jårdbräukä JK. De har 
vart n goar haust OL. Um de blai någ skapli 
haust, så kan di (pärår) ännu hinn u vaks lagli 
väl OL. Nå har ä blitt haust u kallt JK. Nå 
jär ä int någ håpp um att ä bläir någ tåsk mair 
i haust, för när dän vinn'n (austn u sudaustn) 
haldar läng bäi um haustn ällar pa haustn, 
bräukar de bläi raint för tåsk JK. Dann haustn 
["den andra hösten", nästa höst] JK. Austn 
jär langar .[cit. eft. Snausrä-Olä] JK. Hannt n 
int(ä) pa haustn ti fa plöig all jård, sum skudd 
sas u sättäs äi pa ladingän, så plöiga n na 
[henne] pa ladingän JK(U). Pa haustn, ner de 
broäs, da jär vägän aurur [grusig] OL. De var 
gäinäst um haustn, så fort tjänrar hadd flytt i 
tjänst, så um kväldar.  . . så var de ti sätt si bi 
slingtjaugu OL. De jär för de mäst um haustar, 
sum fålki . . dräivar till me ti gift si OL. Va 
de skall bläi av ti fa pänningar ifran ti allting 
um haustar, när de int bläir någ pa jårdi JK. 
— 	uttr.] i haustäs [i höstas]. De var ret skap- 
Ii rot i haustäs bad pa ryg[än] u vaitn JK. Att 
Arr allt har lyft "slutat] de, sum vör siktäd i 
haustäs OL. Vaitn pa lairjårdar, sum var täilit 
saän i fjord haustäs, stännäd i vakstn u blai 
gäular JK. Jfr sen-höst. -dag s. haustda.g m. 
Mickelidagän haldäd de gamblä halvhaili , u 
han ansags sum dän fyst haustdagän JK(U). De 
jä ännu lagli langt ti kväldn, ällar de jä ännu än 
haustdag ti kväldn, sum n bräukar säg iblant 
pa iss täidn älla summan JK. -dag(s)jämning 
s. f. bf. haustdagjämningi (OL)MK, haustdags-
jämningi JK(U). -drag s. haustdrag n. [binas 

honungssamlande under hösten] JK(U). -fiske- 
ri s. n. bf. haustfiskaräiä 	Haustfis- 
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karäiä skall nå ännu gynnä MK. -havre s. 
haustha•vrä m., bf. -ha•van. Förr da hadd di 
än gammäl sårts havrä, sum blai saint moän, 
dän kalläd di hausthavrä OL. -kväll s. pl. 
haustkväldar. De lang haustkväldar u vinta- 
kväldar gynnar ta till mair u mair JK. -natt s. 
haustnat f., pl. -ne•tar. A månjaus haustnat 
JK. Haustnat u banröiv jä liksi (lika], d.v.s. a 
haustnat jä sälln vackat vädar, u banröivi jär 
sälln tet [tät] JK. Fiskrar, träi stjännår, . . sum 
ja har stöir ällar siglä mang gangar ättar mörk 
haustnetar, när n har siglä iland ifran raki JK. 
-orka s. haustårkå f. [höstarbete]. När gröidn 
hadd kumm undar tak, u haustårku var av-
skild [avslutad] JK(U). Nå gynnar de änd raid 
si me all haustårkå u bistöir, för nå ha vör änd 
hinn så väit, att vör ha fat all gröid unda tak 
JK. -plöja v. haustplergä, -plog', ipf. -plöigäd 
JK(U), pass. -plögäs, p. pf. f. -plfrgi, pl. 
plergnä. När n skudd ha ladis-sed pa jårdi . . , 
så plögäd n jårdi pa haustn me spissplog, u de 
kalldäs fö(r) räitä [rita] ällar haustplögä JK. 
Förr haustplögäd n int mair akajård än dän 
sum skudd var ladis-sed äi, u de sum än skudd 
ha pärår u andrä rotfruktar äi JK(U). Vör har 
int fat räit ällar haustplög någ lairjård i haust, för 
de har vart för vat JK. Jär a (hon] haustplögi, 
så sletharväs ha fyst JK. Haug aur- u lairjårdar 
jär hall väit, sum di jär tårr uppa, daim sum 
jär haustplögnä JK. -plöjning s. haustp10' S-
nip f., bf. -i. Ner di nå fick skill av {sluta] me 
. . rotfruktar, da skudd ä tänkäs pa haustplög-
ningi . . de var ti fa tak äi än spissplog u lägg 
dän pa än vagn, sen ste u fa stäutar för u så 
kåir ste u plögä OL. Haustplöigningi el. räit-
ningi gyntäs i släut av säptämbar el. i oktobar, 
när gröidn var bärgän JK(U). Ännu har ja 
mair haustplögning igän [kvar] JK. -rita v. 
hausträitä. Förr haitäd de hausträitä i ställ för 
haustplöigä JK(U). -ritning s. hausträitniog f. 
{höstplöjning]. All haustplögning ällar haust-
räitning jär ä ännu mang sum har igän JK. 
-r4g s. haustry• g m. [råg som sås på hösten]. 
-strömming s. hauststrämmiog m. [strömming 
som fångas på hösten]. -säd s. haustsed f., bf. 
-i {säd, som sås på hösten (råg och vete)]. Pa 
sand jårdar sas för de mäst ryg ti haustsed JK. 
Vör kan int fa sa någ haustsed (ryg älla vaitä) 
JK. -säde s. haustse•dä, -sed' [höstsäd]. Jårdi, 
sum skudd var ti haustsedä älla(r) sum skudd 
var haustsed pa, räitädäs int pa haustn äutn pa 
ladingän JK. Vör jär rädd förä, att allt haust-
sed bläir släut för uss, um så mik kvävsnåi 
bläir liggnäs JK. Haustsedä (vaitn u rygän) jär 
allt lagli ti vaksä u star gröint u frodut JK. Ja 
ansäir, att ä gär stor nytt, um vör fa rängn nå 
u så varmt ättar, bad fö haustsed u ladissedä u 

baitar JK. -sädesihalm s. haustsedäshalm m. 
= vaitäshalm u ryghalm. -sädesirot s. f. bf. 
haustsedäsroti. H. star ännu gröin JK. -unge 
s. pl. haustuogar [unge född på hösten]. De jär 
haustungar alltihop [om lamm] MK. -vete s. 
haustvaitä JK m., bf. -vaitn. Vör sar haust-
vaitn i Säptämbar el. i gynningän pa Oktobar 
månä JK. -äpple s. haustäppäl JK. 

hösta v. håistä, Mist', pass. -äs (skörda (hö och 
säd)]; 'bärga grödan'. Så läng vör har rotfruk-
tar u betår u någ ti håistä MK. Ja, nå har vör 
int någ alls mair gröid för i ar till håistä, äutn 
'hå jär de släut JK. Har är gynt håist ännu? 
Vör har nå gynt u håistä JK. Di hadd tråk' där 
läng nuck me ti håist håiä JK(U). Di vidd håist 
akarn (= ta skörden av?) MK. Nå för täidn 
ådlar vör sånn täiliä klövarsårtar, sum skall 
slas ällar håistäs missåmmarstäid JK. I fjord 
da blai allting så saint moä, sått vör had naug 
aldri fat håist av MK. 

höstning s. håistniog f., bf. -i, 'bärgning', [skörd 
(av hö o. säd)]. När håistningi gynnar, da bläir 
de aldri täid till någ annä MK. 

höta v. höitä, höjt', ipf. -äd, sup. höjt'. 1) [ho-
ta]. Nå så kåm de (rängnä) läikväl allt um 
längä, fastn de ha höjt me de flair otliä gangar 
hall täidn JK. De har höit me rängn i dag hail 
dagän JK. 2) [hytta, göra hotande åtbörd]. Ja 
höitäd ätta na (äuglu), u da flaug ha upp JK. 
Än stäur bäukur härrä, sum sto u höitäd me 
n käpp JK. 

hötra s. autrå f., bf. -u, 'en sorts havsgräs, som 
begagnas till gödning' (släkå); [huvudsakl.] 
Fucus vesiculosus. Autrå jär de bäst släkå u 
kalläs för auträsläkå, u hadd vör int dän ti 
kåir pa o aurjårdar, da blai de int mik skörd 
av pa daim JK. När de slar in autrå, mus' u 
tangå ihopblandä ällar um vart annä, så haitar 
de släkå JK. De skall var mussläkå, um de 
skall fassnä ihop; autrå bläir int flingsläkå av 
JK. Autru jär int hältn så tung ti läss pa u kåir 
pa [som moss-släka] JK. Di (tåskar) gick ner 
pa butt'n ner i autru MK. Kastar n snarår, där 
sum de jär sånnar buttn [hötrebotten], u de 
kummar ti stårm någä, da bäitar smasnarår si 
fast äi de autru OL. De jär äisbilägt pa butt-
nän pa autrå u all ting, de jär grundfrust MK. 
[Etym. I. Olsson i Nysv. st. 45 (1965)]. 
Jfr fling- och moss-släka samt släka och tånga 
s. — hötre-botten s. auträbuttn m. [sjöbotten, 
beväxt med blåstång]. En sårts buttn kalläs för 
auträbuttn, de jär släkbuttn de u, män de jär 
bärt [enbart] autrå (auträsläkå) OL . . -kippa 
s. auta(r)-, auträkippå f., {tångknippa]; de sum 
vaxar me ajn rot o. såsum stor' kippår MK. 
Ner pa stakän [gubb-stake] n läitn bit binda n 
fast me a snöirä någlä stor auträkippår . . el. 
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a tryså JK. -sliika s. auträski• kå f. ["släka" be-
stående av blåstång]. Iblant slar de i land var 
för si ällar av ätt slag, u da haitar de auträslä-
kå u mus-släkå JK. Autrå u musä haita släkå 
när di jär uppsnod i släkdöi; (auträsläkå, mus-
släkå säges således om dessa växter, för så vitt 
de användas till gödning) MK. 

hövlig a. hoevlir, n. -lit. A stäurt fat sättädäs pa 

borä, u där ör säuptäs de allihop; u de haitäd, 
att n skudd var hövlir u int flåit [skumma] i 
fatä, äutn var u en skudd hald si bäi sin brädd 
JK. Prästn vidd, att ja skudd skriv till n straks 
. . u gi än läit hövlit ovit JK. -het s. hfrvlihait. 
Ältar sum . . L. har hatt a sånt stort besvär för 
mäin räkning. . så skudd ja väl änd väis någ 
hövlihait u skriv någlä ård u säg tack JK. 
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