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I pron. er  [starkton.], er, är, ar [svagton.] 
(nom. o. obj.), Ni, Er. 1) tilltalsord till flere. 
Va skall er hän i dag da? Er har vart bårtå 
allihop, er? JK. Har er någän fast-stäut [tjur] 
da? — Jå. — Har är fastgalt u da? JK. Vaim 
var de mair n er sum var äut da? Va langt 
var Er äut i går da? JK. Er jär hallgalnä 
sårkar ti pratä JK. Va rustar er me nå undar 
täidn, när ärr int kan fa arbet me någ jård-
bräuk ännu JK. Um ärr vill dräg upp än u 
bjär doningar in i bodi 	så skall ärr de fa 
(lan batn) JK. I dag skall ar fa mylå ti mid-
dag OL. Flytt ar nemarä häit, så håirar ar 
bättar OL. Har ar flus [rensat] ed nytnar da? 
OL. Gi er är av, så kummar ja straks MK. 
Er fa räck ar häit, när ar vill ha drickä MK. 
Er jär välkumnä allihop, u er skall tro, att 
ja int bidar me armbugän JK. Ja kan int rad 
ar till någä, sått de far är gär, lains är 
tyckar JK. Ja skall säg är, sårkar, att ä bla-
sar för mik för är ti gläid pa tåskän nå, maint 
ja pa JK. Har ärr int någ andrä laikar ärr 
för u da? JK(U). Skaff biväis, sägd ja, så 
skall ja tro är! JK. Gu nat me är! JK. Tack 
för säist ja var inn bäi Ärr! JK. Ja ynskar Er 
de samä JK. Nå skall ar var så go u pack ar i 
väg gäinäst 	gläid at häckläljäll me ar! 
OL. Vaim av ar vill nå knäd [knåda] da? OL. 
2) tilltalsord [till en person]; ni, som an-
vändes till någon, som är äldre, som man 
icke vill säga du till, för det mesta till för-
äldrarne: ja far tal me er läit, mor JK. Till 
äldre personer säges er, om de äro bekanta:; 
ogifta fruntimmer, även om de själva äro 
äldre, säga er till gifta: "Va, erar är mi, 
fastar da?" — "Ja, er jär gift jå." Till äldre 
obekanta säges farbrår el. måstar el. er  (JK) 
MK. Ti far u mor sägd vör er MK (1877). 
Kan är någ gåtår, mor da? JK. Da frågd ja 
än: "Er jär visst mik dåli, far?" JK. Kum-
mar er nå haim, mor da? JK. Nå mor, nå 
skall är svar pa all frågår, sum ja frågar ar 
um JK. De jär snart släut me ärr, far Hal-
läin, för kåppår har slat si mat för ärr, sägd 
ja, u de jär int någ bot för ärr nå mair, äutn 
er kummar snart ti dåi. Män er had nuck 
sträv yvar, börr [bara] ärr int had gat äut 
i kyldi JK. 

i prep. o. adv. äi, i I. prep. A) [i lokal bet.] 
1) [för att beteckna befintligheten inom 
ngt]. Baini u läggar, de kändäs, sum um ja 
kund ha dum i äiskallt vattn, u de börr [bara] 
surräd äi dum. När vör käril in .. värmäd 
ja dum .. bäi äldn i späisn u så äut i stalln 

igän, män da kåm de ti värk' äi dum JK. Ja 
rustäd äut i häusi bäi kräki pa mårgnän JK. 
Daim jär haim i Lau trod int, att ångbåtn 
kund ga in i tjåcku JK. U så var de en sum 
hait L. i Havdum OL. Bredi [bräderna] blai 
läik tjåck i bäggi ändar OL. Va jär de, sum 
du hart jär i kårgän? OL. Pa ätt ställ' jär i 
sokni OL. Um de finns någ ogras i akrar, 
så 	JK. Spitsplogän jär nuck bra .. pa 
summan, i jård sum skall vara haustsed äi 
JK. A .. ängä, me n hail hopän täuår [tu-
vor] äi JK. Ha (grindi) hadd jå sin ram ti ga 
äi OL. Gränstuckar .. saga [sågar] vör bre-
dar ällar plankår äi JK. De var just iss säidu, 
sum ja nå jär så åidn [dålig] äi OL. 2) [för 
att beteckna förflyttning el. rörelse till (det 
inre av) ngt el. till ett ställe]. Han kåm int 
längar än i fastäuduri JK. Han gick i späisn 
ätta n ällsbrand JK. I haust kummar vör i 
böin [till sta'n] JK. Läit' ättar [efteråt] raist 
ja i böin a par dagar JK. Um .. de skall 
sättäs u sas någ köksväkstar i de sängar, 
sum S. graväd upp u planteräd äi i fjord .. 
JK. Ga in äi a bod OL. A gutt hårsank ti 
bind äi krabbän OL. Han kåm i land JK. 
Gi si i väg OL. Därnest var ä ti ta u lägg 
maltä äi a kär OL. Da kan n fa lägg täu trol-
år pa äi de staurpari JK. Bomärki, sum di 
skärd äi säin stranddoningar JK. Kåir i sko-
gän JK. Da to ja u bäddäd ner mi äi a säng 
JK. Dansäd me bär bain, så de bär [bara] 
klapsäd i gålvä OL. Sätt äld äi a jaus JK. 
Gasungar pickäd kalk äi si JK. 3) [för att 
beteckna riktning i vilken ngt befinner sig el. 
rör sig]. Spitsplogän me lang drekt, sum 
gar upp i täislringän JK. (Hagelvädret) drog 
si i västar yvar hall nådagardar u ti Lau kör-
kå ner ti Botls u i austäst kantn pa Lausmöir 
JK. De ha stat a sån blå vägg jär i austar 
nå så mang dagar JK. — B) [i bildl. o. över-
förd användning]. I haugtäidliä tillfällar JK. 
Ja var i fylg me han i än begravälsä JK. Så 
va de äi a kallas n gang JK. Di var i bryl-
laup MK. Di vill sänd än läitn änkäl prässant 
nå ti jaul i ställä OL. Att ä int jär någ värd i 
de papperi, sum ja sänd in OL. Att n int 
kund ha ho [måtta] äi si OL. Da sat ännu 
rädsli äi än så dant JK. De var kläm u räutar 
äi än [i honom] JK. Päukän äi släik årningar! 
[fan ta ..] JK. — C) [i beteckningar för 
tid]. I går; i fjor; i ar; pa dän täidn i arä JK. 
Nå i sainarä ån i OL. I savtäidn OL. Mitt i 
dagän JK. Ja har prästn bäi mi i kväld JK. 
Sum ja tror, så jär väl iss de säist brevä i iss 
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arä JK. S. had hårt, att P. skudd i böin nå 
i dagar JK. L. .. bod jär äut bäi uss äi a 
jaulhälg JK. L. har vart strandbräukarä äi 
sin bäst åldar JK. Allt arbetä pa backän skall 
var klart i iss viku JK. De bläir vackat vädar 
i nat JK. Mor mäin .. har ret vart rask i vin-
tar OL. — D) [i uttr. som beteckna omstän-
digheter el. belägenhet vari ngn befinner sig 
el. ngt sker]. Äi iss vackrä vädrä JK. Bräuks-
läiår [fabriksliar] kåm i gang OL. 
n sigd' [lie] i årning OL. Flair täimar i ståitn 
[i sänder]. I all fall OL. I vick fall sum hälst 
OL. — E) [i uttr. som beteckna, att ngn 
försättes i en viss belägenhet el. ett visst 
tillstånd]. Di kåm i lurvän pa varandrä OL. 
Rygän han gar i aks av ladismyrn [vårfuk-
tigheten] u jär nå i aks för de mästä JK. 
Kistu straik i kras JK. Ga i skrall [gå i kras] 
MK. En slidä blai kårdar i skrall MK. — 

[för att beteckna medel, orsak, anledning 
till ngt]. Mang ägg .. en kal kund jet upp i 
ätt mål (måltid) JK. Ja had ärnä släutä an-
gåändä byggä i u me issä JK. Ag .. u mair 
me de, sum i u me de sam kåm bårt JK. — 

[för att beteckna avsikt, syfte]. Ja sän-
dar L. a täidning äi dän akt u maining, att 
L. skall läs fyst uppsatsn JK. — H) [i fråga 
om, med avseende på]. Han blai sämmar i 
målä [rösten]; var ret lagmeltar MK. Naut-
krälci .. har stig lagli i präis nå JK. Nå säir 
de äut sum di int har någ mair värd i missåm-
man än äi någän annar årstäid JK. — I) [för 
att beteckna att ngt utgör el. består av ngt]. 
Vägän jär hailar i äis JK. Hailar i lort [all-
deles full av smuts] JK. Vägän gar äi än 
sånnar bugä OL. Fyst lag da stuckar äut pa 
lairu äi a vältrå OL. — H. adverb. Gröitu 
yvar äldn u så gröini äi OL. När n da har 
fat .. de nedäst trolu äi i all räcklid, så gyn-
na n pa en änd igän JK. Nå skall Er äut u ha 
någ äi Är MK. I dag ha vör tämt russ ällar 
har hatt Stafrån äi fyst gangän JK. Bålln var 
läik [direkt] äi mi, sått ja kund int kumm 
ifran n MK. Mang tackar för brevä u de sum 
äi var! JK. Jfr där-i, in-i, ner-i och var-i samt 
binda, broa, bära, falla, fylla, få, glygga, gå, 
hoxa, hålla, kasta, klabba, kloxa, klumpa, 
knyta, knäppa, komma, kula, lappa, lägga, 
nappa, nassla, putta, reda, sitta, slå, spänna, 
sätta, taga, tappa och träda i. — i-bärning s. 
f. bf. äibjä•rniogi. 1) [sammanskottskalas — 
se bära i]. Pa de ställä, sum äibjärningi 
var JK. Män så sen död de bårt me de 
äibjärningi i jaulhälgar OL. 2) [att bära fisk-
redskapen ned till och i båten]. Män um 
dän älla di kummar ner, sum jär aigar' um 
batlåttn .. så far di älla ja flöi, sum int jär 

aigar um batlåttn, så väid di älla han kum-
mar ner undar äibjärningi, älla förr n kum-
mar äut JK. -filskig(?) a. f. äifölskå [-u?]. 
De var a oskaplit människ ti var äifölskå 
MK. -fjälg s. äälg HG n., 'glupsk män-
niska'. -fjälgig a. pl. äifjälguä el. äiflusuä= 
mik ivruä ti fa någä, än sup el. d. (=fram-
fosar) MK. -flåsig a. pl. äiflusuä =föreg. 
-fålen a. f. äifwli [iföl]. -fällning s. f. bf. 
äifällningi [infällning, ursågad urtagning i 
t. ex. staketstolpe] JK(U). -föl a. äify.1 
pl. 	-ä, -fy!', 'dräktig' [om sto]. Män i jär 
äifyl, u ja tror nuck att a har märfyl, för ha 
jär vänstarstinn. 0 märar di jär äifyl allihop 
JK. H. ha täu märar, u äifyl jä di bäggi täu 
MK. Kånnangnar däugar .. int ti äifyl märar 
u äikalv kor JK. -fölen a. f. äfyli  [iföl]. 
-gallig a. äigallur, n. -ut, pl. -uä [molnig, 
regndiger]. Himln jär så äigallur = de jär 
buckar pa himln = moln MK. När de jär 
rängnut läng ätta si, u rängnböiar u rängn-
buckar, sum gar yvar trakti, • sått de rängn-
strittar bäi stundväis när pa all dagar, u luftn 
säir rängnur u olustur äut, da haitar de, att 
de jär "äigallut" JK(U). De har blitt n sån-
nar äigallur luft nå, sått kummar de upp än 
aldri sånnar läitn sköi el. buck, så rängnar u 
rängnstrittar de ör n JK(U). Luftn säir så 
buckur äut, stor svart äigalluä moln OL. Nå 
har de blitt äigallut ällar rängnut u blasut u 
köilut ällar svalt i vädrä ättar all tårk' •u hit' 

JK. Nå rängnar de var dag mästn, 
ja, de jär oskaplit, va de har blitt äigallut 
nå JK. Nå sen så ha de vart svalt u blasut 
u äigallut i vädrä u mulä, män de ha int vart 
ann vädamoln, så att någonting rängn ha vör 
int fat JK. Um de int jä äigallut älla rängnu 
vällaik, så lätta n braidi [hö-bredena] ligg 
äutä älla oköislädä JK. -gallighet s. äigal-
luhait [mulenhet, regnhot]. När de äigallu-
haiti har gat yvar MK. -gris a. f. äigräis, pl. 
-ä [dräktig (om sugga)]. A gyltå, sum var 
äigräis MK. När soar har läit pa u blitt 
äigräisä, så gar di fair månar JK(U). -grisen 
a. f. äigräisi, pl. äigräisnä = föreg. De söins 
töidlit, att de soi jär äigräis(i), för ha har 
allt ukå [oka s.] JK. När soar jär äigräisnä 
MK. -hota. äihåular, f. -håul, n. -t, pl. -hor , 
'ihålig'. Käppän jär äiholar inäi JK. Sånn-
där äihol träistuckar JK(U). -hållig a. f. 
äihaldu, pl. -uä. 1) [ihållande, envis]. Äihal-
du raust [gnällig, gnatig röst] JK(U). 2) 
[återhållsam?]. Iblant var di äihalduä u vidd 
int bjaud mair :MK. -hängad a. äihängar, 
'ihärdig, trägen'. -hängig a. äihäogu, n. -ut 
[ihållande]. De jär så äihängut MK. U iss 
lang strang vintan lackar de snart ti släut 
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me, fastn han ännu jär strangar nuck u äi-
hängu JK. -härdig a. äihii•rdur, -u, pl. -uä. 
Nårdn .. han bräukar var äihärdur um la-
dingar JK. Had int L. vart så äihärdu mäm-
mi, så had ja nuck vitt ha1d upp for läng 
sinä JK. Närkar u bussboar bräukar ännu 
var mair äihärduä u dräistuä, så att di bräu-
kar kunn hald pa med raki [drivfiske] hail 
vintrar JK. -härdighet s. äihii-rduhait. Skall 
de läid någ [med väven], så skall de go vii' 
u äihärduhait till JK. -kalv a. äikalv, pl. 
äikalvä, äikalv' JK, 'dräktig' [om kor]. 
Äikalv ko Ve 2. MK. Koi jär äikalv. Vör 
har täu (2) kväindår, sum jär äikalvä, män 
de väitskallu, ha jär int äikalv ha i [inte] 
JK. Konar jär äikalv allihop JK. -klappning 
s. äiklappniog [irörning av mjöl o. 	Art- 
bölgar .. ha skudd kok ä i bärt vattn såsum 
di var, föräutn någ mair äiklappning JK. 
-kupig a. äikäupur (el. äisviktur), [skålig]. 
-laxning s. pl. ällaksniogar [hopfogning av 
trä på visst sätt]. Ja gärd brunnshålkän så 
där säkskantur .. av träitumsplankår, u de 
var a jäklä måk me all äilaksningar u skar-
var ti pass ihop dum gillt JK. -matare s. 
m. bf. äimatan [den som "matar i" trösken]. 
-matning s. f. bf. äima•tniogi [arbetet att 
"mata i" trösken]. Ja svarar för äimatningi; 
ja har min gamblä vanliä plass MK. -mäsk-
ning s. äimaiskning JK(U), [det råmaterial 
som användes var gång man brände bränn-
vin]. Di fick träi såndär bränningar ättar var 
äimaiskning JK(U). -skärning s. pl. äiskii•r-
niogar [utskärning, träsnideri]. Skåpä .. var 
gärt si stort arbet pa me äiskärningar äi JK. 
-slag s. äislag [inslag i väv]. Äislag ällar 
äislet JK. -slätt s. äislet f., bf. -i, 'inslag i 
väv.' Uppränningi u äisleti JK. Blårgan 
nyttädäs till äislet fö de mästä JK. Di (kvinn-
fålki) had n väv pa pa flair otli änar, sum 
äisleti had tat släut för dum, sum di skudd 
kard u spinn till äisleti .ättar handi JK. 
Skaidi tar int mik äislet; ha jär int så gråv 
MK. Uppränningi skall var mair hardsnoi än 
äisleti JK. -slätt(s)Igarn s. äisletsgan n., bf. 
äisletganä JK [garn till inslag i väv]. Aislet-
ganä, sum skall var mair lensnoä el. len-
spunnä JK. -slättslhärva s. f. bf. äisletshärvu 
[härva av islättsgarn]. Spån-nystln me 
äisletshärvu pa JK. -slättsltråd s. äisletstrad. 
Vävän sum sär dunk dunk för var äislets-
trad JK. -slättslullgarn s. n. bf. äisletsullganä 

„ ,.., [yllegarn till inslag]. -spänd p. a. 
äispäntar, f. -spänt [ivrig]. Så jär ja mik 
äispäntar me ti gläid ti Böin [Visby] JK. V. 

jär mik äispänt ti skriv laubomål JK. 
-stadig a. äistadur, pl. -uä [(om häst) som  

inte vill gå, utan konstrar] JK(U) -sviktig a. 
äisviktur el. äikäupur [skålig]. Vässtainän 
jär äi- MK. -svälg s. äisvölg n. [svalg, svälj-
förmåga]. Ha gutt äisvölg MK. -svälgig a. 
äisvölgur, 'om en som tar väl till bästa' MK. 
-sågning s. f. bf. äisagningi [ursågning i 
t. ex. en angleklove]. -sättning s. äisättniog. 
Enbetsplogän jär de samä sum parplogän, 
va sum angar kvistns äisättning i drekti JK. 

ibland adv. iblant, blant [stundom]. Päijårdi 
ha skall plögäs en u blant täu gangar JK. 
Blant sär n så u iblant så JK(U). Ont i armar 
u kruppän, blant jär u blant där JK. Iblant 
had di täur u iblant sam' galnä otäurn.  OL. 
Di svard iblant mair gal än klokt OL. Da 
bar de ti tretä, u iblant to di si a ryggkast 
OL. [Han] har läikväl årk gat upp' bi stund-
väis u iblant hail dagar JK. Kokarmor, de 
jär iblant ret svårt ti fa någu OL. Ja huksar 
int iblant, va ja har gärt dagän föräut JK. 
Så far n [han] nuck jälp na bind någ skupar 
iblant JK. 

ibland prep. iblant [hos, i kretsen av]. Någ 
var så hadd di säin augå ättar landshövding-
än u hans systar, lains di nå skudd ta si äut 
iblant arbetsfålki OL. När di just skudd gläid 
äut, så kåm a par styckän i land u en iblant 
daim Ö.J. JK. Iblant ann' så sägd n .. JK. 
Jfr bland och där-ibland. 

icke adv. ick', vick'. 1) [efter huvudsats inne-
hållande negation (inte), negerande ord 
(aldrig, knappt) el. uttr. av nekande inne-
börd]. De jär int otrolit, ick han tar ihop 
me planläggningi nå me de fystä OL. Da 
had de int läng stat pa, ick de kund ha vart 
släut mäddi OL. Så dummar had ja int vart, 
ick ja kund ha hatt någät ann hantvärk JK. 
De tyckäs sum de ha vart torsluft nå um 
dagän, u de ha int slat fail häldar, ick de 
ha vart JK. Män äutn håpp jär ja ännu intä, 
ick ännu sumt av gröidn kan jälpäs upp läit, 
um de nå bläir rängn JK. Visst var de buttn 
i jårdi, de kan vör int klag um, ick de var 
JK. Häusar u byggningar har set för dåliä 
äut, fastn di int har vart så dåliä läikväl, 
ick di har kunnt bigåt si mä dum JK. De 
gar nuck ingän dag um, ick mäin tankar jär 
i böin [sta'n] JK. När jårdi .. gynnar väit-
nä el. bläi tårr uppa, så jär de int langt igän, 
ick än kan fa gynn me ladisbräukä JK(U). 
Da sto de läikväl int vattn så mikä uppa jårdi 
sum värst, ick de gick någ lund skaplit me 
de JK. De bihövar du int tväivlä pa, ick de 
jär sanning JK(U). De jä väl int äutn, ick 
de bläir dräivskad pa säin ställar JK. När H. 
var äut (pa gardn), så var de int täu tal um, 
ick vör skudd prat mei än u ha rolit JK. När 
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di da blai drucknä, da var de aldri frågän 
um, ick di skudd ihop u slas JK. Där kåm de 
int pa frågän, ick vör fick lan' vangn JK. 
Skäru [skatan] flaugar aldri så langt, ick att 
int stjärtn fylgar me JK(U). Aldri så gal ick 
någänstans nyttä OL. Da sägd ja så: de siar 
aldri fail, ick ham liggar ner i stainråirä JK. 
Ja tväivlar aldri pa, ick de finns någ slikt 
till [: troll] JK. De jär knafft någän strand-
bräukarä jär i Lau, ick di har fat kaupt sild 
JK. Knafft någän dag har gat förbäi, ick 
mäin tankar har vart där JK. Um de gran-
skäs, så jär de täld ställar [få (= ej många) 
ställen], ick de [: jordbruket] har gat i arv 
fran far ti sun JK. 2) [i bisats efter huvud-
sats innehållande uttryck för tvivel, farhåga, 
osäkerhetj. Um di (dräivår) kummar ti ligg 
langt äut pa ladingän, så jä de frågän um, 
ick sedroti gar bårt JK. Lairjårdi jär väl vat 
allt, så att de jär frågän um, ick ha jär för 
vat JK. Så skudd kvinnfålki akt si, ick någän 
kal ällar dräng läuräd si däitat OL. Så var ä 
kinkut me, ner fjälar blai så äisuä, ick di 
snart kund has av allihop OL. I neträs så 
va de så mik frust u kallt, .. u de jär falit 
me, ick kånnä u rygän har tat skad pa säin 
ställar JK. 3) [i uttr.] ick mindar, 'så mycket 
mindre, än mindre', [efter negerande uttr.] 
Han had sätt si för, att ingän skudd fa vit ä, 
ick mindar prästn JK. Såsum ä nå jär, jä de 
omöiglit ti kumm si vaskän häit ällar däit, 
ick mindar da i någän skog JK. Sumli fålk 
var så äutsvultnä, att di mästn int kund årk 
ga, ick mindar da årk arbetä JK. Ja tror int 
att de fanns någän [Åkers plog] jär i Lau 
atminstn, u ick mindar pa När JK. 4) [som 
negation i uttr.] ick mair, [(om) icke mer, åt-
minstone]; ick ann, [icke annat (än), som 
vanl, heter] int ann, [se inte adv.] Um de 
halda si kallt, så kan vör änd fa sno äut vidn 
u sagstuckar ör skogän ick mair JK. Da 
kan ja för ro skuld rip någlä ård, sått ja far 
iss arkä fullt ick mair JK. Sin [sedan] har 
ja vänt pa, att ä skudd bläi frus, ick mair, 
älla läit snåi JK. Vänt u fa n käpp kaffi ick 
mair JK. D. u hans källing .. had säks ban 
ihop, sum ännu fåm livar (ick ann ja valt) 
JK. 5) [i vissa elliptiska uttr.] Ick' att han 
hadd så någ' ti sägä [inte för att ..] MK. 
Visst ick' de vait ja [visst är det så ..] MK. 
6) [såsom enbart förstärkande i uttr. för för-
modan, antagande], 'väl, troligen'. Vör far 
ick jet middag haim fyst, vait ja MK. Så 
gar ick (=väl, troligen) till, de MK. Jasså, 
de var daim — ä! Jå, visst ma de ick de varä 
MK. Soli skall ick nå var ti håig si, vait ja 
MK. De skudd ick kunn bläi väl [mycket] 

av, ner di nå bar ihop än träi tunnår malt 
OL. Vör var ick änd [väl åtminstone] at näi 
ar jästar [ungefär] JK. Nå har ick änd de 
där bestöiri 	tat släut, vätjä? JK. Var u en 
ma ick' änd' rad' si själv MK. [I uttr.] ma 
ick, [ofta skrivet] maik, [må icke =måtte 
väl]. Ha ma ick ha slipp skolu nå, vait ja 
MK. Ja har int håirt någ av än ännu, män 
han ma ick snart säg någ biskening OL. Ja 
ha bär [bara] n träi fäir tunnland lairjård 
igän, u de rna ick ja hinn me JK. Int så, att 
n just ha vart sängliggnäs läikväl, så att n 
maik snart bläi raskar igän JK. De maik 
väl kumm de u vättjä [det måtte väl komma 
det också, vetjag] JK. 7) [formen vick, kon-
tamination av ick' icke' och vick' vilket1 
a) [väl]. Ja matt vick skull ste [åstad] me 
lansmätan i mårgå, vät jä MK. De kund ja 
vick änd bigräip, att int någät klokt människ 
atminstn kund bjär si så gal at JK. De matt 
vick var frid pa jårdi, vätjä JK. Patron'n 
hård vick änd, att di int skudd kåirä? — Jo, 
Jo. JK. b) [i bedyranden och andra känslo-
betonade satser]. Jälp mi, var vick (el. ick) 
kålhudar så saig att .. MK. Ti däss de va 
någän sum sägd n, att n had hankli pa hän-
nar. "Jäldn annammä," sägd H., "så sitar di 
vick där!" JK. U sånt vädar vör har! Ja, i 
sanning matt n vick de sägä JK. Män fankår 
riggerä, så blai de vick langt fö mi haim de, 
män ga skudd dä JK. Jå, värkliän så lag 
vick all bain där i gropi uppa JK. Um ä 
kummar ti hald pa så me vatvädar, da vait 
vick täusn, när vör kummar pa någ jård JK. 
De vait vick fåuglar [det vete fåglarna] JK. 

id s. 1 äid f., bf. -i, pl. -ar, 'id (fisk)' [Leu-
ciscus idbarus]. Di far aldri någ äid i xi 
nå JK. Äidi har int gynt gat upp ännu JK. 
Äidi gar mäst me näbbän mot strikän [ström-
draget (i ån)] u stjärtn nerat ällar avut ti 
bakas MK. När äidi har vart upp' i möiri u 
gar nir äi 	igän, da sär di: Nå har n[!] vart 
upp' i möiri u laik räun'n [rommen] ör si 
MK. När äidi hadd vart upp i möiri u laikä 
u gick ner igän, läggdäs a par räusar bäi 
a spang u skudd ligg uppför vattnä läitä, att 
int fiskar kund hupp yvar MK. När äidar 
sag, att (d)i int kåm fram, da snod (d)i u 
gick ti bakas upp at, u da kund ä händ, att 
ä kund bläi fångst MK. De jär int gutt um 
äid, sum gar upp u laikar, nå mot förr, när 
int möirar var äutgravnä JK. Ja, de äidar, 
sum vörr nå far, daim tar ja mi pa ti jet upp 
ra MK. Jfr bad-, gök-, halv-, nergångs- och 
uppgångs-id. -bodd s. äidbådd m., pl. -ar 
[idhuvud]. -rusa s. äidräuså f. [-ryssja]. 
Till a äidräuså skudd ä var 6-7 bändar u 12 
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knäut till äni [alnen] MK. -skock s. n. bf. 
äidskåckä [idstim]. För ti fång na (äidi) så 
sätta n a vanli not .. runt umkring äidskåckä 
..; da kasta n än stam n älla någä i äidskåckä, 
u da rännar al ifran landä u äut i noti JK. 
-stjärt s. äidstjärt ,m. Um n har n ovän, så 
skall n gi n än äidstjärt [därför att det är så 
mycket ben i] MK. -unge s. pl. äidungar. 
De söins så töidli skillnä pa mörti u äidung-
ar: äidungar har mair glänsandä fjällar, u så 
hal:  di sletä, blankä silvarväitä spjärr MK. 

id s. 2 äid m., bf. -n, pl. -ar, 'en viss bredd 
av ett stycke mark'. Så gick di fram äid ättar 
äid ti däss di fick skill a [sluta] me ti ga 
iginum hail styckä OL. Äid ättar äid = rad 
efter rad MK. Vör gick äid ättar äid hail 
dagän iginum u laitäd. Nå har ja plög upp 
dän äidn .JK. Förr, da var de så mik skog 
där nerat, så att n fick ga mang äidar fö ti 
fa ret pa lambi MK. Ta äidn fran dain täun'n 
till dann'n. Nå skatt däu stöir äidn =gå i rät 
linje, såsom vid fagning MK; även vid upp-
tagning av lin o. hampa. Ta iss äidn fram 
fyst =gå i rät linje MK. Ma upp äidän fram 
(när n mar kånn upp) MK. -vis adv. äidväis 
[en "id" i sänder; i omgångar, i stråk]. Än 
tar int av strämmingän langsat hail ganä 
fran tjan'n [telnen] ti hallar äutn bäi äid-
väis JK. De jär bäst ti ta de äidväis, när n 
tråskar göisl; vör far ta de i träi äidar JK. 
Da gar di fram ijamt si bi äidväis så langt 
fran si, att di kan na u pluck mot si pa bäggi 
säidår [då man rensar ogräs i lin] OL. Ss. 
när n gar u fagar, så tar n de bäi äidväis 
ss. en gäinar äid fram, äv. vid upptagning 
av lin o. hampa MK. 

idas v. äidäs, pr. äidäs 	ipf. =supläidäs, 
[förmå sig till, gitta]. Di var så latä, at di int 
äidäs ga upp i skolu u håir va S. hadd ti för-
kunnä JK. Nuck kan päikår .. fa ler väv .. 
så väid di äidäs kard u spinn u vävä JK. 
Ja vait mang sum liggar u rämblar si i 
sängar mästn hail sundagar u äidäs int ga 
i körkå n gang JK. Ja har int någ täidningar 
i kväld, för ja har int äidäs gat pa påstn ätta 
dum. Stäubuck .. de säs um än kal .. sum 
bön [bara] vill sit i stäuu u int äidäs äut 
JK. "Jaså," maint 0. pa, "äidäs du int ro 
längar kanskä?" JK. 

idé s. ide m., pl. ide•ar (JK), [?] hibbäjar 
[1878]. Va i häckänfält, va fick han för gal-
nä iddear i skalin? JK. Hibbäjar u stråfar 
MK (1878). 

ide-gran s. äidgrä.n f., bf. -i, pl. -ar [Taxus 
baccata]. De jär int gutt um ti fa säi någu 
äidgrän OL. De har finnäs någu häit u däit 
förr ti fat set, män di har vart sma, så där 

kalshåigd .. upp pa Gyllauän i Kauprä sko-
gän var de någlä styckän, när ja var sårk 
JK. -gräne s. äidgränä. De var mik haug-
täidlit me äidgränä så sum ti bryllaup u bi-
gravälsar, så sum ti maj' [pryda, smycka] 
me JK(U). 

idel adv. Hl, idlt [enbart, uteslutande]. 
Vägän därifran (kvännbroi) u ner ti sagi de 
var a idlt stainbuldar me fläis u grastain OL. 
De jär idlt kibbäl u gräl yvar allt JK. 

idelig(s) adv. äili, äilis [ideligen]. Äilis till = 
beständigt; titt och ofta. De skall äili var 
någ, sum skall träff än u• jå, han sum jär 
sämst (gåsungen) = han skall alltid råka ut 
för något galet MK. Kvinnfålki di har äili 
någ ti tänk pa MK. Ha har äili vart så kån- 
stu MK. Däu gnällar um kakå äilis till (gam-
mält); äilis till (el. äiläs?) älla jamt u samt 
far n håir ätt u de samä JK. Så särt du äilis 
till (Mor); han kummar äilis till häit till uss 
u gnällar um allting JK. 

idka v. äiktä, pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, pass. pr. 
äiktäs, ipf. -ädäs, sup. äiktäs JK(U), 'idka' 
[syssla med, bedriva]. Va för flyttar er int 
äut pa landä u äiktar jårdbräuk? JK. H. 
äiktäd tåskän [bedrev torskfiske] dän täidn 
JK. Där sum di äiktar strandi JK. Han äik- 
tar ret me strandi han OL. Han äiktar me 
någ vart MK. Pa ladistäidn .. da var ä ti 
gynn äikt me bålin ällar ti kast varpå OL. 
Bäi Nabbu liggar strandbräukä när pa nerä 
.. Män Kappälsboar u Hörtsboar äiktar lagli 
fläitut n dail JK. Han äiktäd skyttäräi [jakt] 
MK. Nå har di släut upp me strandi män di 
äiktar snarår föstas JK. Da äiktädäs de me 
fäugälsnarår hail vintrar JK(U). Tåsk-
fiskaräiä, sum har äiktäs förr mik mair än 
nå JK(U). Pärkspelä .. har äiktäs av bad 
ung' u gamblä, u sum ännu äiktäs JK(U). 

idkig a. äiktur, -u, pl. -uä 'flitig o. arbet-
sam'. De jär n äiktur gubbä, så gammäl n 
jär MK. J. de jär n äiktur arbetarä, de MK. 
X. jär äiktur me flundräfiskä ännu; annas 
vait ja just int någän MK. Var int så äik- 
tur me de därä (= skrivningi) MK. Han va 
nerur [närig] u äiktur, u stal MK. Far u ja 
had stat u klau trodar hail dagän, u de va 
vör ret äiktuä me, sått vör fick skull av [slut-
föra arbetet] JK. De jär så oläik me fålk 
ti var äiktuä OL. 

idkning s. f. bf. äiktningi [sysselsättning, 
sysslande]. Ja, de snarår u äikiningi me de, 
jär i all fall mik mik gammält JK. 

ifall konj. ifall, fall [om, därest]. Ifall n vill 
gär någän bigravälsä, .. så skall någän ste u 
håir ättar kokarmor OL. Ha fick ga u slep u 
stytt pa n .. ifall att n int däugd ga ret 
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ainsammän OL. Så slaktar n en till, ifall n 
har någän ti slaktä JK. Ga äut u väck pa 
han, ifall um n har sungnä igän MK. Ja valt 
int, ifall um n gar jär föbäi ti bakas MK. 
Män fall di kummar, så skriv va di däugar 
till JK. 

igel s., se igla s. 
igen adv. igän. 1) [tillbaka, åter; vanl, med 
verb ss. få igän 'få tillbaka; få reda på': lait 
igän, 'leta reda på' osv.] Um ä jär gutt 
vädar, träffar de till, att n kan fa igän dum 
[förlorade fiskegarn] JK. Ja far int igän 
vailundn [hittar ej matstrupen (på slaktat 
djur)] JK. Brännväinsflasku 	sum di fick 
pir [peta] igän u lait igän där i snåiän JK. 
De (: kalk) fick astäuås lan' ..; da far vörr 
in u håir, um vör kan fa igän de OL. Så 
fick a int duri igän [hittade inte dörren] 
JK. Kälkän 	hadd äur ner [snöat ner] för 
n, sum ja da kastäd igän [skottade fram] 
för n i snåidräivår JK. Lod igän djaupä pa 
sjoän [loda reda på djupet] JK(U). — 2) 
[för att beteckna att något lämnas el. mot-
tages i utbyte]. De sum vör skall ha igän 
av alskboar ällar i äutböitä JK. Vör sad 
[sådde] täu tunnår u fick int mair n älvå 
tunnår igän JK. Så skall n bid igän [bjuda 
igen] JK. — 3) [i förbindelser med bet. re-
parera (en skada), hämta sig]. Da fick ja 
int täid ti mair n tänk pa skrivningi, män ja 
tänkt da, att ja skudd ta igän de millum 
jaul u nöiar JK. Skogän hinnar int vaks igän 
[återväxa] JK. — 4) 'kvar.' Bläi igän =bli 
kvar, över JK. De va int mik igän a ängä 
(näml. att slå) JK. Vör har kårt kånn ifran 
möiri, u 	så fa vör skill av me de sum vör 
har igän där..; män da har vör ännu de igän 
i Digarängä JK. Um vör kan fa behald daim 
(gasungar) sum vör nå har igän, så gar de 
änd an JK. Ja kaupt änd haim täi litar bränn-
väin ti jaul, män nå jär de snart int någ 
igän MK. Blårnar häkläs da ör, u de sum da 
bläir igän kalläs för tagå JK. Där var ännu 
någ rästar av a sånt blad (sagblad); de var 
bär själv tanngardn igän av OL. Fyst var 
de haglä, sum slo ner de (kånnä), så de bär 
[bara] lag någ pasar (trasor) igän langs 
jårdi OL. Vör har mästn int någ malt igän 
OL. — 5) 'åter, på nytt'. Atar igän [åter 
igen] JK. Nå jär iss snåiän, sum kåm i mår-
räs, mästn bårtå igän JK. Nå jär ä sump u 
slask igän JK. De svalår, di byggd pa nöiå 
igän MK. Nå kummar ja igän, ta int ti miss-
tyckä OL. Da bläir n argar, u de jär n sån-
nar kal sum mästn aldri bläir goar igän OL. 
Han rappäd än späis inn i stäuu, så att bräu-
kän stratt kring väggar, u källingar gynt ga 

väin yvar att di int kund fa de raint igän 
OL. Han har gat igän = varit gengångare 
efter döden MK. Än kal jär i Lau, sum död 
för någlä ar sen, sum di sär att n gar igän 
JK. — 6) 'i sin tur'. De bläir nuck någ rad, 
ner dän täidn kummar igän OL. Jfr få, gälda, 
hålla, lömma och taga igen. 

igenom, se genom. 
igla s. i•glå; tiglå f., bf. ti•glu, pl. iglår, 
tiglår. 1) 'blodigel' [och hästigel]. Russtiglå 

retä [riktiga] tiglår MK. Åut i Katt- 
klämmu i Lausmöir där bräukar var gutt um 
tiglår JK. Ja di pastar, att ä jälpar, bär di 
kan fa iglår ti ta, där di skall. Iglår ha vör 
självä, fö de gar fålk kring u sälar. Da ha 
vör säks sjau iglår (tiglår sär u• sumli); da 
sätt ja, så att vör fick fåir styckän ti ta, där 
sum de va svartblåt [om ett svullet finger]. 
Nä iglår kåm pa, u ätta di fallt av, .. da slyt- 
räd värkän JK. Kvinnfålki drägäs me tann- 
värk bäggi täu um dagän, u i dag sätta di 
tiglår älla iglår pa tannkytä JK. 2) (bildl.) 
'en mycket efterhängsen person, som man 
ej kan slippa av med'. Han hängar ättar 
uss sum a tiglå JK. 3) (bildl.) 'ihärdig' [per- 
son]. De jär a tiglå ti arbetä JK. Jfr russ- 
igla.— igel-bett s. n. pl. bf. i•gläbi•ti. Nä 
iglår 	fallt av, nä blodn rannt i igläbiti, 
da slyträd värkän JK. 

ihjäl adv. ihel, i hel, i je-1. Vör var int falit 
mang kalar ti böit um u bjärä, så att vör 
had naug bjärt ihel uss JK. De var så obe- 
skrivlit kallt .. så att vör mästn skudd fraus 
ihel um netnar i bodi JK. Vör har fåmtn 
smagräisar u vör matt .. säi ättar dum, att 
int soar liggar i hel dum JK. [Det var fara 
för] att blodn skudd rinn i hel na JK. Um 
de skudd ha vart gal, så kund di ha skjaut 
i hel n [honom] JK. De jär årm; de skall 
slas i hel MK. Tramp i hel ällar i jel MK. 

ihop adv. se  hop adv. 
ijåns adv. ijåns, i jåns, i je•cläs (glt), i jes 
[nyss, för en stund sedan]. Maj' sägd i jåns, 
att de bläir nuck ovädar snart OL. Far talt 
um ijåns, nä vör sat bäi borä, JK. Ja had 
a par spilda nöi bölg(h)ankäl, sum ja lägd 
i framstammän i jes; nå ha någän stul bårt 
dum JK. Ja var upp i kvänni i jes, u de bläis 
[blåste] u ja mol [citat] OL. Ja sag än i 
jedäs el. ijåns, u nå jär n int ti fas JK. 

ijämte, se jämte. 
ikämp-ränning s. f. bf. ikämpränniygi [kapp-
springning]. Hankdrägningi u krokfingar-
drägningi u ikämpränningi u strikälspring-
ningi u JK. Jfr kämp s. 

ila s. f. bf. äi/u, 'stor "klåbbå" [flöte på fiske-
garn]; en plankstump med längden =10 
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gånger bredden och tjockleken' (Östergarn). 
[GOB (Säve) har ordet även från Lau.] 

iland-slagen p. a. ilandsla•gän, pl. i landslag-
nä [som slagits i land av vågorna]. Di lag i 
landslagnä pa Grashålmän JK. Batn hittäd n 
adräboä ilandslagän ner undar haidi JK. 

iling s. älling, pl. äiliygar, ä. dat. -um. 1) 
[nyck, ryck, påfrestning]. De var så mang 
äilingar pa, förr'n kåm pa dur (när de jär 
ng. svårt s. skall gas iginum). Ha har sån' 
äilingar pa si MK. De va ret äilingar pa, 
när t. ex. ett lass är mycket tungt, så att dra-
garne knappt orka med det MK(1877). 
Kvinnfålki bräukar ha A., sum bor i fatti-
stäuu, ti jälp si kardä, män ha jär så där läit 
smafjållu a si, sått de bräukar var mang äi-
lingar pa, sägd mor, när a jä(r) jär JK. Bäi 
äilingum =bäi stundväis. 2) [väderil, -by]. 
De var äilingar bäi äurn [yrvädret], de MK. 
-vis adv. äilingväis [stundvis]. Bäi äilingväis 
=bäi stundväis MK. 

illa adv. o. adj. illä, ill' I. ss. adv. 1) [ont, 
illvilligt, elakt]. De har vart rängnut mästn 
va ivistn dag nå än flortn dagar, sum vör 
int har set illä, ällar sum vör har tyckt um 
JK. Han .. jär ill sedar [illa sedd] JK(U). 
Vör säir iss vällaikän int illä JK. — 2) 
[svårt, smärtsamt, obegripligt]. De var n ill 
bröidar me de [illa brydd, besvärad av] 
MK. De kan ga väl, män de kan u ga illä 
MK. Fraus [frysa] u far illä JK. De jär a 
svårt u tråkut bröi [levebröd] ti bräuk stran-
di u, u än far far ill mang gangar mair n pa 
landä JK. Russi .. di kummar ti far för ill, 
um di skall ga äut i nat .. i rängnä JK. Han 
hadd far mik ill me sin krupp JK. I sundäs-
kvälls så kåm än ill äut nuck för Närkbo-
drängar JK(U). V. var ill äut för na [in-
fluensan] JK. Han .. had skad baini mik 
illä JK. R. slo si så ill, att n sväimäd av a 
go stund JK. Iss snåiän gärd int ill pa jårdi 
JK. Da slo di si ihop .. u sat u pratädä [om 
ungdomar i kyrkan]; de sag ill äut JK. Må 
illä (OL)MK. — 3) [icke bra, dåligt, uselt]. 
Lamb [fårskötsel] launar si int illä JK. De 
had int laun si så illä ti ådlä betår, um 
JK. Kansk de int kan ga så ill me skriv-
ningi för mi läikväl JK. Ja tår nuck ha skriv 
någ dumhaitar jär, män tyck int ill varä JK. 
L. far int tyck ill varä älla misstyck pa uss 
JK. — II. ss. adj. [dålig, otillfredsställan-
de]. Dän sårtns plogar .. di jär int illä, när 
di jär bra gärdä; .. de jär int ill plogar JK. 
I går had vör int ill vällaik, aindäst att ä var 
duktut kallt JK. Nöiårsdagän va de vackat 
vädar u int så ill jauldagän JK. Slidvägän 
had int vart så illä, um vägän had vart sletar, 

förrn snåiän kåm JK. Nå ha vör hårt, att ä 
int skall var ill väg där upp (pa haidi) JK. 
Ja har hatt tillgang pa int sån ill läsning av 
de böiknar, sum ja ropt in JK. Vaitn [vetet] 
jär int ill pa säin ställar JK. De blai int ill 
präis, ällar de blai gutt präis pa skog u vid 
JK. De var int ill tal, prästn hadd, tyckt ja 
JK. -batt(en) a. n. illbatt [otäck, elak]. Ja, 
de äurar så! ja, så illbatt älvä förbaskå'; 
bräukt T.N. svärä JK. 

in adv. inn, in. 1) [betecknande förflyttning 
till det inre av ngt (byggnad, rum etc., under 
tak)]. Vaim var de sum vidd in? JK. Så had 
ä vart såsum a stäur braid källing, sum had 
kumm in i ginum duri in i körku JK. Där 
bäi uss, sum gick fålk in u äut flair stäigar 
[tjog] sumli dagar JK. Ättar sum än (prostn) 
int kåm in till uss pa nöiarsdagän, så kåm 
än in i dag JK. Kum u ga in me, Fäiän! JK. 
U di in me rop u skräi OL. De fyst, sum 
da tos ättar, de var in u så fa kaffi OL. Så 
skudd tambi äut i tresakrar um dagar u in 
um netnar, el. 'haim u in i lambhäusä um 
kväldar JK. Sumli (äidar) huppar äut u sumli 
in [i ryssjan] JK. Måffar svarar ännu till 
hagg vid in till si JK. I mandäs röimd vör 
halm in JK. 2) [betecknande förflyttning 
o. d. mot medelpunkten av ngt]. Ja ska 
ännu fösöik u fråg prästn; kanhänd han ska 
in (i staden) ti paskår JK. (Bildl.) De sag 
äut sum de skar H. in i järtä OL. De var 
såsum kumm mitt in äi än bäisvärm OL. 
Undar diskussjon'n visst n vaskän äut el. in 
JK. 3) [betecknande förflyttning o. utsträck-
ning till närheten av ngt]. Um nå nårdn 
kummar ti hald bäi, da sträikar väl sträm-
mingän sin kos, så att ä tår var osäkat, um än 
kummar in mair [in mot land] JK. Kluc-
ku jär in mot täi JK. De arbetä tar väl in 
i mot träi vikår, tänkar ja JK. Balkar.. änd 
in imot näi tum tvärs yvar JK. Ättar de att 
ja nå har kumm in pa till tal um strandi 
så far ja ännu hald pa me de a stund JK. Pa 
ställningsräckår slas knapar, sum bomar lig-
gar pa u så in pa mäurn, u för de mäst tvärs 
yvar mäurn in pa dann [den andra] ställ-
ningsräcku införä JK. Vädrä jär in pa, de jä 
frågän um vör kan siglä i land (in pa = 
från land) MK. Vädrä gick läit mair in pa 
ällar pa suvvästn JK. 4) [i fråga om läge el. 
befintlighet]. Soli skäinar varm, in iginum 
finstri JK. 5) [i fråga om tid]. I viku, sum 
in kummar, ska vör sa u kåir vaitn in JK. 
U så sätta n äld i jaulgräni, u da ha haug-
täidn kumm in fyst JK. Ja kåm ti tänk pa 
far, sum fa(r) ligg där dag in u dag äut JK. 
Jfr där-in samt bedja, binda, bjuda, boga, 
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bära, bärga, driva, falla, flyta, fläta, få, föra, 
gnida, gno, gro, gå, hägna, kasta, klyva, 
komma, krama, krypa, köra, leda, lägga, 
lämna, löpa, lösa, mura, passa, pina, putta, 
rikta, slippa, slå, släppa, spela, strika, stuva, 
ställa, stänga, svepa, sy, sända, sätta, taga, 
tyna, valla, vatra, välja, vänna och växa in. 
-arg a. inargar, pl. -ä [dolsk, lömsk]. När 
vör läsar i böikar u täidningar um jårdbräu-
kä, att så u så skall vör gärä, u så u så skall 
de varä! Da bläir vörr mästn läit inargä JK. 
-begripa v. pass. pr. inbigräipäs, ipf. -täs 
[innefatta]. Va de inbigräiptäs i årdä "föi-
då" JK. -bens adv. inbains [på insidan av 
benet]. Spattn, än tan [sena], sum gar in-
bains MK. Galtn träfft mi i ställä inbains pa 
larä JK. -beräkna v. p. pf. inberäckn'n; 
n. inberäcknä, pl. -räcknädä. 100 kr. tunn-
landä äutdäikningskustn'n inberäckn'n JK. 
Där äi uss inberäcknä JK. Daim me in-
beräcknädä, sum jär oförmögnä ti arbetä 
JK. -bi prep. innbäi JK [invid]. Flundrä-
näti sätta n .. innbäi landä unda Nöiu JK. 
-billa v. inbillä, inbill', pr. -ar, ipf. inbilläd, 
inbilld', sup. inbillt, pass. inbilläs, imper. 
innbill JK. Di ma int tro .. att de gar så let 
ti inbill böindnar, att rävar värpar ägg JK. 
De mäst inbillar si, att ä jär prästns skuld; 
att vör skall bygg nöi skolå JK. Ja inbilla mi, 
att de jä i all fall a äutmärkt bra bok ti läsä 
JK. Päikår inbillt Kaisä, att ä var körkmuld 
älla läikmuld JK. De gamblä gubbar inbilläd 
si, att de var int bra häldar ti plög mik 
djaupt JK. Förr så inbilld vör uss någ var, 
att de int var bra ti vänd göisli u släku ner 
JK. U så ha di inbillt böindnar, att de skudd 
bläi än betöidli fördail me de [skiftet] JK. 
Inbill int sårkän ti gär någ galä! JK. Inbil-
läs u narräs MK. -billning s. pl. inbillningar 
[fantasier]. De kummar da så stark inbill-
ningar för hännä, så ha öirar riktut MK. 
-bitsk a. inbilskar, 'inmarig'. -bunden p. a. 
inbundn JK(U), [tystlåten]. De jär n in-
bundn skälm, sum aldri sär äut va n tänkar 
JK(U). -byggare s. inbyggarä, pl. -byggrar. 
-byrd (-byren) a. inbyrdar, -byrän [inpyrd]. 
Han jär i. me skälmstyckar MK. -bördes 
adv. inbördäs JK. Di kan int läikäs [samsas] 
inbördäs i häusaldä. Di kåm ti tret [träta] 
inbördäs JK. -dela v. sup. indailt. Di had in-
dailt skogän äi 100 pärkar. Jfr dela in. -djäv-
lig a. injävlur, indjävlur JK(U) [elak, lömsk]. 
-emot prep. inimåut, inmåut. När klucku 
blai inimot tåll 	JK. Sumli dagar har n ret 
fat väl tåsk, inimot tjugå stäigar [tjog] JK. 
I fjor .. fick vör yvar täi häckar [: vete] u 
fick inimot tjugå tunnår JK. Ja tänkar ha 

(de stainvasti) jär inmot n hall fjäringsväg 
lang JK. -fall s. infall n., pl.=. I dag kan 
aldri L. giss va ja fick för a gal infall i mår-
räs JK. Di matt ha infall sum gamblä stain-
häus JK. -finna v. refl. infinn si. Själv bryl-
laupsdagän da skall all tjänstgörändä infinn 
si, så täilit di kan kumm pa baini JK. -född 
p. a. inföidar JK. N gammäl inföidar lauboä 
JK. -försel s. inföirsl f., bf. -Ii [import]. 
Jäkln att tulln skudd kumm bårt, u de skudd 
bläi mästn fräi infdirsl! JK. -groen p. a. 
ingroän JK(U), n. ingråu'. 1) [inpyrd]. Um 
lortn var mik ingroän 	JK(U). Hårä de 
var da så föskräcklit langt, för de var aldri 
klippt, u skäggä me, u så var de så ingro me 
lort alltihop, så de sat i am n tårvå, u hail krup-
pän pa sam väis, för han tvättäd si aldri MK. 
2) Ingroän (pa pänningar, pa vid), rik, väl-
mående (OL)MK. Upp bi Gogs, sum förr 
har vart ätt räikt u ingro ställä 	OL. 
-gång s. ingaug m. 1) [i hus m. m.] 2) [i 
ryssja och not]. Pa sumli räusår har di täu 
ingangar: fyst ingangän u andrä ingangän 
MK. -gången p. a. n. ingaugä. De var ingan-
gä =överenskommet MK. -gångslbänd s. 
m. bf. ingaugsbändn [gjord, ring vid in-
gången på ryssja]. Stor i. u läil i. MK. 
-gångsisnöre s. pl. ingaugsnöirar [på ryssja]: 
snöirar sum sitar fast (träi ällar fäirä) bäi 
ingangsbändar u jär knöitnä bäi de stor bän-
dar pa yms säidår um ingangsbändn MK. 
-hugg s. inhugg JK(U) [de "hugg" (slagna 
bollar), som träffa inuti pärken]. -hyses 
s. o. a. inhöisäs [som bor på annans ägor; ej 
självägande]. I. ss. subst. Arbetsfålk, sum 
int har någän hämmanslått, kalläs för inhöi-
säs. Motsatsn till inhöisäs de jär böindar OL. 
All partar, sum hårdäs till gardn, bad böin-
dar u inhöisäs JK(U). Da var de ingu kånst 
ti föid lamb för bad böindnar u inhöisäs JK. 
Arbetskalar u inhöisäs fick sit' legst föstas 
JK(U). II. ss. adj. De var int någ stort bryl-
laup i, för de var visst än inhöisäs part, sum 
päiku skudd till JK. Di sum jär ban av ar-
betrar kalläs för inhöisäs ban OL. Förr så 
gick inhöisäs kvinnfålki ällar källingar äut ti 
böindnar u jälpt dum me ulli um vintrar JK. 
-härdad p. a. inhärdar, 'van vid'. Inhärdar 
me snäus MK. -i prep. o. adv. inäi, in äi 
[inuti]. I. prep. Di hängäd en pa var um-
ränning äutför batn i vattnä, u en sto inäi 
batn JK. U inäi dum (lambi) jär de de sam 
sum nauti JK. Han talar så inäi si [inom 
sig] MK. II. adv. Aksln jär bräcktar u jå, 
inäi MK. Ner mot roti sitar tjäru inäi [: inuti 
kärnan] MK. Dän bulln jär så daigur inäi 
OL. Fastn han had knäistyvlår pa si .. så 
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kåm än me styvlår hail full av snåi in äi JK. 
U så da bräudi u bräudgummän inäi u de 
andrä äi än runtar ring äutkring allihop JK. 
Mäldå [mjöldryga], sum vaksar pa sedaksi 
.. svart äutpa män väit inäi MK. -ifrån prep. 
o. adv. inifra.n, in ifran. I. prep. Vart par 
så gynt di räk [räfsa] in ifran braidä u så 
äutat imot si OL. Da ropt någän in ifran 
stäuu, att .. JK. II. adv. All snåi, sum ja 
fick pa mi smältäd pa mi ättar handi, så 
ä vetäd [vätte] inifran u äutifran pa en gang 
JK. När ja skudd kåir pa gatå, blai de be-
skening inifran, att ja int fick kåirä JK. Nå 
kan ä händä, att ja int far kvännduri upp ini-
fran häldar JK. -kant s. inkant m., bf. -n 
[inre kant, insida]. Läiltäibjälln [lilltå-
bjällen] .. sitar straks nerför läiltäiu ällar 
pa äutkantn pa bainä, u stortäibjälln .. sitar 
nerför stortäiu ällar pa inkantn pa bainä JK. 
I inkantn av de umränningsbredä 	späi- 
käs n tunnar ribb [på båt] JK. -klämd p. a. 
inklämdar. Da had n sit inklämdar där äi än 
bänk när pa i fair täimar [i kyrkan] JK. 
-komma v. pr. inkummar. L. skudd gynn me 
skolu i iss viku, sum inkummar JK. Jfr 
komma in. -komst s. inkåmst m., pl. -ar. 
Bäi strandi fö(r)tjänt di väl [bra] dän täidn, 
när de blai någ strämming, så att där had di 
sin bäst inkåmst JK. Ja, hail täidn änd ti 
haustn så jä de klain inkåmstar, u pänningar 
de skall alltut till läikväl JK. Kånn ha vör 
sält fämtn tunnår u fat färritn kronår tunnu, 
u de jär all inkåmstar, sum vör har fat av 
gassbräukä i haust JK. -kåda s. inkva•då 
f., bf. -u [kåda som bildats inne i trädet]. 
De finns yppningar inn i gränar me kvadå 
äi, u de kalläs för inkvadå, säir äut sum hån-
ning MK. De inkvadu kokäs ihop me vaks u 
talg, ungefär läik mik a var sårt till a go salvå 
mot sår; vaksä u kvadu di läkar, u talgän 
jär me för ti hald de mjaukt MK. Inkvadå 
finns i fyr' [furu] me MK. -körsiväg s. in-
kåirsvii.g m. Vör skall ha än inkåirsväg langs-
at linju jamt E:s skift:å .. in till oä [vårt] 
JK. -lomma s. inlummå f., bf. -u [innerficka]. 
När ja fick böiknar så vidd ja putt [d]um 
i inlummu straks JK. I inlummu i stortråiu 
JK. -lyckt p. a. f. inlyckt, 'instängd'. Da var 
strandi inlyckt MK. -lycktes adv. inlyktäs 
JK, 'instängd', [inhägnad]. [Man lagade 
"tunarl fö(r) ti fa o [våra] lamb u kräk in-
lyktäs i hagar JK. Aindäst dragrar u konar 
hadd n inlyktäs i aigår um sumrar JK. Di 
gar inlyktäs allihop JK. Nöiakan u Digara-
kan, sum var inlyktäs el. int lag pa gatå JK. 
[Handskarna] di jär tet uppä, sått fingri jär 
inlyktäs JK. -marig a. inma•rur, -u, pl. -uä 

[illmarig, listig]. Inmarur u inpäiskän rac-
karä MK. Smidn var n inmarur u skälmskar 
sällä JK. Sårkar .. var inmaruä u otäck mot 
päikår JK. Källingar di jär alltut inmaruä 
JK. -mariglhet s. inmaruhait JK. -maring 
s. inma•riu m. [listig, illmarig person]. Måf-
far de ha vart n inmaring i all säin dagar 
JK. Däu jäst n inmaring u vändar ård JK(U). 
-maska s. inmaskå f., 'felaktigt knuten 
"maskå"; när täu akslar kummar ihop i ställ 
för en; [nätmaska, som uppstår, när man tar 
slingnålen genom två maskor på en gång 
och på så sätt får en maska mindre i varvet] 
JK(U). Skär inmaskår äut =avhjälpa felet 
genom att skära sönder alla maskor i samma 
rad som inmasku ifrån denna ut till kanten 

Inmasku drägar ihop läinä, sått de bläir 
säck äi MK. När n skall gynn bindä (slingå) 
u jär ovanar, så binda n inmaskår iblant ällar 
bindar täu maskår ihop, sått för var inrnaskå 
så far n am n maskå mindar i djauplaikän, u 
da bläir de galä, u [um] inmasku kummar 
någlä änar [alnar] ällar famnar upp i slingu, 
så bläir de a jäklä årkå ti skär inmasku äut. 
Ja, de haitar da ti skär inmasku äut JK. 
-mat s. inmat m. 'innanmäte på slaktade 
kreatur'. -om prep. innum, inum, in um. 
1) [bet. befintlighet inom ett (begränsat) om-
råde]. De var n sån tråku vällaik, sått n fö 
de mäst matt var innä ällar inum häus JK. 
Sop u gär raint inum häus JK. Bad' äutum u 
inum häus JK. U ja int tar mi någ ann till 
än sit u rip me pinnu inum fåir väggar JK. 
Jär di nå int till fas .. inum gardn, så far 
di bid någän annar (till gär kistå) OL. De 
gick ättar gardgang inum sokni OL. Förr i 
täidn så vågäd di alltut minst en gang um 
an i 	inum soknar JK. 2) [bet. befintlighet 
i ett sällskap, en sluten krets]. De jär nuck 
bidning bad inum u äutum släkti JK. 3) [i 
ute. "inom sig"]. Han tänkt sum så inum 
si .. JK. Ja känd de just int nöjsamt inum 
mi, när ja tänkäd mi kring läitä JK. Ja tänkt 
inum mi självar: JK. Ja riktut skäms inum 
mi självar OL. Han .. talar int sått n håirs 
äutn talar inum si u svälgar ner sumbliä ård 
JK(U). 4) [bet. förflyttning in i ett hus o. d.] 
De var int värt att n kåm inum dairäs dur 
mair OL. När n da kummar in um duri, 
JK. Att ja kund ga inum duri ti dum JK. 
5) [i fråga om tid]. Inum någlä ar tår all de 
där fläistakbyggningar va .. nerrivnä JK. 
Ja, så att vattnä sto uppa jårdi inum a läiti 
stund JK. Inum a par täimar skall ja ste 
(hän ti Kauprä u astäuås) JK. A. kummar 
inum a kvart JK. Ha .. fick slag u död mot 
kväldn inum a par täimar JK. -pisken p. a., 
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inpäiskän, best. -nä [durkdriven]. Inmarur 
u inpäiskän rackarä JK. De jär n sån där 
inpäiskän lathund, så han gär varkän dain 
ällar dannä OL. B. far int håir ättar dän 
kaln, för de jär dän värst inpäisknä skälm, 
sum vör har jär pa lägrä JK. -peleren p. a. 
inpole•rn=inniarur. -rasande p. a. Än in-
rasandä ginumvanä [en envis vana?] MK. 
-reda v. sup. inraid', p. pf. inraidn, n. in-
raid si. Me kamman nerä inraidn till kök 
JK. U så har di inraid n träi styckän räum 
JK. Så jär de inraid si a apartut hynshäus 
JK. -rede s. inraidä n. [inredning]. Nå jär 
de bär mr. igän; di har nå sält hall mr. (OL) 
MK. -redning s. f. bf. inraidningi. Möble-
ringi u inraidningi i vardässtäuu var sum 
vanlit änkäl JK. Män nå har vör ännu in-
raidningi igän me håimdar u bas me tildar u 
bas-stuckar u basbredar u häckar u .. [i 
ladugården] JK. Fotskutår u tuftår u sjä-
gälfåstä u ann' grai, sum håirs ti inraidningi 
i batn JK. -redningsitråd s. inraidningstrad 
(skom.), [tråd som användes, när man sydde 
fast överlädret vid bindsulan] HG. -rop s. 
inråup n., bf. -ä [vad som inropas på auk-
tion]. Vör säld yvar ätt hundrä inrop ällar 
nummar me n träi fåir träi [träd] i vart num-
mar JK. Än stor gammäl stol var me äi de 
säistnämd inropä JK. -rätta v. inre•tä (OL) 
MK, sup. inret' JK. Vör .. har inret ä så: 
att täu, u träi till u me, kan fa dräg pa en 
gang [: hackelsemaskinen] JK. -rättning s. 
inretniug,inrättniug f., bf. -i. Fonografån 
än förbaskad lustu u kånstu inretning JK. A 
sårts inretning sum haitar vattnlaidning JK. 
-rävig a. inrävur, 'inmarig som en räv'. 
-se v. insäi, pr. -säir, ipf. -swg, sup. -set, 
pass. inf. o. pr. insäis JK. Fålki .. fick så 
ättar hand ler si insäi, att de jär nödvändut 
ti låim av så mik ti häusaldä, så de räckar 
för årä OL. Daim, sum livd a strandi u int 
had jård, insag de, att daim, sum had jård, 
had de bättar JK. -seg a. insaigar JK, n. 
-saigt, 't. ex. om  ved, seg kring kärnan.' 
Kännut väitgränä jär fö de mästä värst in-
saigt u ainväist ti klauä u fa sundar bad ti 
vid u trodar JK. De jä bär [bara] äutvidn, 
sum rimnar, för de jär så insaigt MK. -sida 
s. f. bf. insäidu. Vör drog änd' [: not] pa 
insäidu pa Storhålmän JK. Raftar jär lang 
räckår me knaggar pa äutsäidu, u um di jär 
gråvä, huggnä pa insäidu JK. Pa insäidu av 
baini JK. -sikt s. insikt. A par gubbar, sum 
ha fat insikt äi va jårdbräukä launar si fram-
för strandbräukä JK. Fålki skudd fa insikt äi 
de sum jär ret u klokt OL. -skränka v. 
inskräuk', sup. -t, p. pf. -tar, n. inskränkt. 

Kansk mäin skrivningi ti L. kummar ti in-
skränk si ti sundagar JK. Sum L. säir, så 
har täidn blitt så inskränktar för mi, att ja 
int har fat täid ti skriv mair n um sundagar 
JK. Dän täidn, da var de bra inskränkt u 
trangt iblant n hopän böindar [i avs. på 
ekonomi o. d.] OL. Liv [leva] inskränkt 
(OL)MK. -slag s. inslag n. 1) [seglings-
term]. När n skall kryss i land .. u när n 
da gar pa dän bogän, nåda [norr] pa, de 
haitar nådaslag 	u gar n da så haugt, att 
nådaslagä pekar mair at landä än sudaslagä, 
da bräuka n kall nådaslagä för inslag u suda-
slagä för äutslag JK. 2) [i väv]. Inslag, de 
skall kvinnfålki ha, när di vävar u, ällar 
äislet, sum jä de vanliä jär i Lau, fastn sumli 
sär inslag JK. -slipen p. a. inslipän ["slipad", 
listig?]. Alvan [bonde vid Alvare gd] jär 
inslipän MK. -socknar s. pl. insoknar [in-
socknes, sockenbor]. Bad' insoknar (=soknä-
boar) u äutsoknar JK(U). -stämma v. in-
stämmä, -stämm', pr. -ar, pr. -äd. Nå far n 
instämm me sum de star i salmän: Jerusa-
lem är öde OL. De var flair sum undastö-
däd älla instämmäd me mi JK. -sugen p. a. 
insugän, n. -sug', pl. -nä [insjunken]. A 
russ sum jär hängläiv, de kan var läit mair 
tomt u insug i läivä upp mot ländknyklar 
OL. Augu jär hail insugnä äi än (OL)MK. 
-sula s. insulå (OL)MK f., bf. -sw/u, pl. 
-år [innersula, bindsula]. -sändning s. f. bf. 
insändniogi. Nå gick de läit kuntralt [illa] 
för mi me insändningi me brevä JK. -sätt-
ningsldag s. insättningsdaw [dag, då man 
satte in säd på sockenmagasinet]. I. på mag-
säin'n MK. -tagandes p. a. intagnäs ban 
[barn, som man "tagit in", fosterbarn] JK-
(U). -tagning s. f. bf. intagningi [då man 
tar in garnen i båten]. Framkaln far ro så 
gutt n kan ainsummän undar intagningi JK. 
-teckna v. sup. intäcknä. U va mang jär de, 
sum int har intäcknä säin jård! JK. -teck-
ning s. f. bf. intekniugi, pl. -ar. De intek-
ningi ha jär int biland me mair n halv värdä 
OL. -till prep. in till, intill. Di .. kan fa tänk 
yvar säin gärningar intill dännä dag! OL. 
-trång s. intraug n. Um .. N:s sårkar int 
gär Er för mik intrang, att di far vardässtäuu, 
så .. matt i fa lug u fylg me JK. -tyg s. 
intöig. Länsmann'n fick intöig fran kaften B., 
att han (gränsn) var stadfåstn. -tyga v. in-
töigä, -töig'. Ha spökäd älla gick igän; de 
kan ja intöigä JK. -under adv. inundar,„,,,,. 
Jaugässnar had raidar inundar MK. -uren 
p. a. pl. inäurnä [insnöad]. Kauprä u Halsrä 
u Smiss, sum liggar av vägän, vidd att vör 

skudd jälp dum kast upp kväiar .., sått 
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di skudd slipp u ligg inäurnä längar JK. 
Prästn u skolläran liggar inäurnä i böin [sta-
den] nå i iss äurn JK. -vecklad a. inväckln, 
f. -i, n. -ä, pl. -ädä JK. Ättar mitt dumm 
förstand så liggar sakän så inväckln u hop-
väckln me Lau skiftä, sått de tår var n ramn 
omöiglir sak ti fa klarhait äi än JK. Buss-
boars jård liggar så dant inväckli me Lau, 
sått 	JK. Lagar, sum jär så förbannä in- 
väcklädä JK. -verka v. invärk', pr. -ar. Ja, 
män vällaikän invärkar mäst pa gröidn läik-
väl JK. Jär de int hallgal slikt, att tankän 
kan invärk så mik pa magän, att n mästn 
kan bläi döds älländu JK. -verkan s. invär-
kan. De kan u händ, att de jä vällaikän, sum 
gär invärkan ällar sum invärkar pa kruppän 
u hälsu JK. -viga v. p. pf. f. inväigi. I 
sundäs blai Lau körkå inväigi ättar iss stor 
rippasjon'n JK. -vigning s. inväignigg. 1 dag 
har de väl vart haugtäid i böin [staden] .. 
u så inväigning av nöi svänsk flaggu JK. 
-våld s. invald n.(?), bf. -ä, invald', pl. 
-ar, bf. -i (el. f. sg. bf.), [innanmäte], 'in-
älvor'. Magän u tarmar ällar all invald i 
tåskän haitar tåsk-grums JK. Bär' vör far ta 
invald' ör MK. Invaldi el. räntu, sum liggar 
inn i kruppän pa fålk u kräk JK(U). Ti jälp 
mi fla u ta invaldi ör .., de har G. jälp mi me 
JK. Än förbannad hokstä, sått ja trodä, att 
hail invaldi skudd kumm upp me JK. Kluck-
år kan u säj bra äut, män de beror pa invaldä 
[innandömet, urverket] MK. -vända v. in-
vändä JK, pr. -ar, ipf. -äd, pass. -äs. Ja män, 
invändäd ja, nä gani bläir gamblarä .. så 
kräupar di mindar JK. -vändigt adv. invän-
dut. De blai besläut igår .. att körku skudd 
ripreräs invändut JK. -vändning s. invän-
ning (OL)MK, pl. invändningar. De sum 
ja släutäd me säist, när ja skrivdä .. de kan 
gäräs mang invändningar imot JK. -värtes 
adv. invärtäs. Ha blai int någ skadi invärtäs 
JK. Ja, da fick vör uss än sup .. sått vör 
blai varm invärtäs JK. Ja glädäs ret invärtäs, 
att ja var så klokar u to ihop me de (skriv-
ningen) JK. -åt prep. o. adv. mat, inna.t. 
Rävstickår .. di skudd sättäs ner så att di 
hälläd mat skalin JK. Dann halv lassä läg-
gäs upp pa me stubbän äutat u aksi mat 
[på stacken] JK. Da far n ro tibakas mat 
hålmsvikti igän, u söik ta si i land mat 
hålmän så gutt n kan OL. Till ga me täiår 
mat [att gå inåt med tårna] JK(U). Da 
slo kåppår si it, u da död' n JK. -äga 
s. f. pl. inaigår JK(U) [ägor, som ej lig-
ga mot landsväg]. -älva s. pl. inälvår. In-
älvår: tarmar, livar u tungå, assul u 
tungå, sum de bräukar haitä JK(U). 

Strängkalvar, di ha någ fail i inälvår älla 
invärtäs JK. 

influensa s. f. bf. flunsu. Ja har .. nuck läit 
känning av flunsu JK. 

ingefära s. iingfä•rd 	Ängfärd har ja gat 
u tugg u baislä pa um dagän; de har ja tyckt, 
att ä var bra för hokstn JK. De jälpäd varkän 
pippår ällar ängfärd, sum än bräukar sägä 
JK. 

ingen pron. inän, 	f. ingå, -u, ing', n. 
4.14 	intä, int'., pl. ing', (vanl. anv. i 
pl. int någ). 1) [i adj. anv.]. De finns ingän 
bit igän av de där Digarängä JK. Män ättar-
sum pärår jär döirä, så jär de ingän vunst 
bäi ti föid dum (gräisar) JK. Nå bläir de ing 
fisk (obs. även: ingän fisk — individuellt) 
MK. Dän hagän bäi möiri jär till ing nytt 
[nytta] för mi JK. Dän täun'n mot Halsrä 
han jär till ing nyttä JK. De var just ing sjo-
gang JK. — [Fem.] Så stadut u lungt u blöit 
[milt] .. sum ingu vädakvänn ha snot si JK. 
Ja i fjord vågäd drängar u kalar mot si .. 
män di fick ingå stäuå ti var äi JK. Ja had 
ingu kluckå mä mi OL. De jär ingu lyngn 
äutn dagnäs sanning JK. De jär dagnäs san-
ning u ingå lyngn JK. De finns ingu vaiv ti 
sigdstain'n JK. Ja har ingu skaid fat MK. I 
&dn dagars täid har vör ingu nat vart i säng 
MK. Ingu endå so JK. De gar ingu vikå av, 
ick de jär a par träi skogsavsjonar JK. De 
var ingu nöid för uss, sum skall handlä, um 
än kund läit pa kaupmännar JK. Had di 
(russi) ingå nöid da? — Nai JK. Ingå stjännå 
söintäs JK. Ja har ingå räivå [räfsa] JK. De 
blai just ingå roli jaulhälg för daim häldar 
JK. Förr än såckarbetådläningi kåm, så 
fanns de ingå handhackå ällar bethackå JK. 
Att n bond, sum väl ing skolundarväisning 
had fat .. OL. — [Neutr.] Vör har ingät 
sväin nå, för de att de int har vart någän 
gräis ti fa kaupt JK. Källingi gav mi de svarä, 
att ä fanns ingät brev till mi JK. Da gick 
ingät mål um, ick än jetäd a kast ällar täu 
(strömming) JK. A. had a mjölkbod .. män 
de var ingät finstar pa JK. Vör har ingät 
gutt håpp, för vädrä var nård, när de var 
vårdagjämning JK. De söintäs ingät gålv 
för lort [: man kunde inte se golvet på 
grund av smuts] JK. Kvinnfålki di hälld 
grädd i kännu u skudd kännä, män di fick 
ing smör OL. U ner n da gynt sia dum (stäu-
tar), da had n ing ho ällar upphald OL. De 
äuräd [snöyrade] .. så att ing människ 
mästn kund begå si äutä JK. Di tynnar äi 
si [: sprit] .. u bläir så liggnäs iblant jär u 
iblant där me läit ut int förstand OL. — 2) 
[i subst. anv. med underförstått subst.]. 
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Asku tos väl aldri äut, kanhänd en gang 
um arä u kanhänd ingän u• OL. Bryllaups-
läkså, de kan ja ingå JK. U så har ja vart 
upp i skolu 	u hårt ättar täidningar, män 
de fanns ingu till mi där JK. Hämmar Lasäs 

had a lambgift ner i dairäs Möirhagän. 
Män nå finns de ingu, ättar lag skiftä JK. 
0.: "Va mang (hylsår) hart äu hitt, Albert?" 
— A.: "Ingu" MK. Kansk L. har glåimt 
bårt lains bäislagi sag äut 	nå jär de ingät 
ti fa säi JK. — 3) [i subst. anv. utan under-
förstått subst., om person: ingen alls (endast 
i mask.)]. Lät ingän ha mair u ingän mindar 
än dann'n [den andre] JK. I förrgår .. da 
rängnäd de så mikä, sått ingän kund var 
äutä JK. A vackat vädar, sum ingän bättar 
ha kunt ynsk si JK. De kund da ingän tro, 
förr n de vidd di säi fyst OL. De jär ingän 
mair i körkå i dag än ja ainsummän [: av 
hushållet.] JK. Di var ingen i körkå [: av 
deras hushåll] JK. De jär ingäns skylduhait 
ti pass upp daim JK. — 4) [i subst. anv. 
utan underförstått subst., i neutr. sing.: 
ingenting]. Tårkän låimar någä, män vetu 
låimar intä MK. De var såsum intä ti fa iss 
äng ihop (=fa köislingar fårduä) MK. Någ 
jär bättar än intä JK. De bihövd ja int bita-
lä, äutn de fick ja för intä JK. Arbetä fa när-
pa gäräs för intä JK. Jfr ej, icke och inte. — 
-ting, iuäntiug, iuän tiug. 1) [i subst. anvi. 
De bläir just ingänting mair av än söislä u 
hugg vid u JK. K. u H.P. .. fick all skog 
för nåll u ingän ting JK. Murättår u roår u läin 
u hamp u ärtar ådläs ingänting (=mycket 
obetydligt) av JK. 2) [i adj. anv.: ingen, 
knappast någon]. De bläir ingänting årkå [in-
tet göromål] gärt iss täidn (jul) JK. Ja sag äi a 
täidning i kvälls, att i böin va de ingänting 
snåi JK. Fålki föidar ingänting lamb [nästan 
inga får] JK. Int hadd di kaffi u ingänting 
såckar knafft JK. 3) [adverbiellt: inte, knap-
past]. G. u ja var ste u gravd däikä män 
blai ingänting vatä JK. Han jär ingänting 
yngar än ja JK. Vör had pärår [potatis] .. 
män di var ingenting skämdä. De [: såret] 
sag ingänting värr äut än um mårgnän JK. 
I neträs var de ingänting kallt JK. 

ingenjör s. insijorr m., bf. insiferrn, insi-
nerrn, insnijerrn. Jfr höns-jöran. 

innan prep. o. konj. innan, inn'. 1) prep. 
[blott i uttr.] innan kårt [=rspri. Slipas-
huggningi kummar ti gär släut pa skogar in-
nan kårt JK. [Telefonledningen skulle bli fär-
dig], så att innan kårt så kan närkar u lau-
boar fa tal me böiboar [stadsborna] JK. 
2) konj. [sällsynt, vanl. användes: förrän]. 
Sen skudd var u en ta vara pa säin sigdar 

u sladoningar 	u in[n] de var avskilt, så 
had soli sänkt si ret väl OL. [Innan — sms., 
se även sms. under in och inne]. -döme s. 
inndöimä n., 'bohag inom hus'. ;kttar gam-
blä stöili .. me jårdbräuksraidskapar u in-
döimä JK. Nå jär allt indöimä sätt pa avsjon 
JK. Har di någ väl indöim da? JK. -fönster 
s. innfinstar n., pl. =, bf. -finstri. Infinstar 
de vill di int ha; di [: "kvinnfolken"] jär 
så gammälmoduä MK. Vör fick int infinstri 
äi MK. -för(e) prep. o. adv. in-, innfer rä, 
innfo.r, infør, info(r). 1) prep. Täu .. sol-
gardar pa en gang, en inför soli u en äut-
förä JK(U). Sätt n inför nöistäuduri ti mår-
gås MK. Inför Kauprä hagar at a-i [ån] JK. 
Ner di nå kåm in i äng inför täun'n 	OL. 
Inför ståitu [i pärkspel] JK(U). Di lägd si 
för taug än läitn bit inför mi [på fiske] JK. 
Ja .. kastäd taug där, inför H. än läitn bit 
JK. Infö de nöiä [de nya hamnarmarna] 
jä djaupt JK. — 2) adv. Har int maggistan 
set kålgardn da? han jär där införä MK. 
Snåislask u rängn blai de .. sått n blai bad 
vatar äutpa u införä JK. När täu styckän 
tar i duri pa en gang, en äutförä u en införä, 
far n spör läik JK. Kaup läit strämming av 
mi i dag, så mik atminstn, sått ja kan fa baini 
införä i karmen JK. De jär int nuck, att ä 
skall var ställningar äutför mäurn; de skall 
inför me JK. För ti bevar daim [papperen] 
bättar, to ja .. u lägd daim inför me bäi böik-
nar [böckerna] JK. Inför upp pa luftä i 
kvännhäusä sitar kåggjaulä pa aksln JK. 
Han liggar nuck inför me kårs för durar, att 
int källingspitaln skall kumm in till n JK. 
Dän ha säir så bläid äut, män där bor någ 
ann inför där [: i hennes sinne] OL. Införä 
bor själv päukän [om en listig person] 
JK(U). -lomma s. innIummå f. [innerficka]; 
=braustlummå MK. -till adv. inn'till, i'ntill 
[i uttr.] läs inn'ntill. Fabbror han kund 
varkän läs inn'ntill älla äutntill a endästä ård 
JK. Så var de a annu källing .. sum int 
kund läs inn'ntill äi någu bok, män singäd u 
skräiäd i körku obigräiplit mikä JK. -tyg s. 
intöig n. 'foder'. Hail intöigä söins (OL)MK. 
-verk s. n. pl. bf. innvärki [inre maskineri]. 
Invärki (till tråskar) byggdäs haim i Lau u 
föirdäs yvar (ti Småland) pa fartöig MK. 
-vägg s. inn vägg [innervägg], el. skillnävägg. 

inne adv. innä, inn', in'. 1) [betecknande 
befintlighet i ett av vissa gränser angivet 
område]. a) [inom hus, rum, hem, äga; under 
tak]. Ja var inn i Claudläins bodi OL. H. A. 
.. han rappäd än späis inn i stäuu OL. A. 
ha gick inn i vardässtäuu me tösi i famn'n 
JK. Lägg a ård ti godår för uss inn bäi kvinn- 
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fålki! JK. De jär a äutmärkt vackat vädar 
äutä u nuck mik bättar till var äut an innä 
JK. De jär bättar ti sit inn pa bär [bara] 
matn än ti var äut u int fa [ordspr. om  rusk-
väder] JK. Tack för säist ja var inn häl Är! 
JK. Kvinnfålki, di vändäd upp u ner pa allti-
hop innä JK. De var en me de sämst dagar 
vör had till uppväis, va de anbiträffar me in-
nä, för där sto i en dans alltihop [oordning 
inomhus] OL. Kräki kund int begå si äutä, 
äutn daim matt vör ha innä JK. All gröid 
har vör innä så ner sum pa pärår JK. U så 
far di (hynsi) sta inn u aldri kumm äut un-
dar bär himmäl JK. Bakskallkalar .. di lag 
straks bäi gani [: rävgarnen] inn i skalin 
[skallkretsen] undar någ grainar JK. Inn i 
astu hagän där gick a o ei [inne i grannens 
hage där gick en vår tacka] JK(U). b) 
(idrott). Ti var innä ["inne" (i pärkspel), 
säges det parti vara, som befinner sig bak-
om "framstickan" el. "stötan"]. Sia innä 
[slå in bollen i pärken] JK(U). c) [i vissa 
bildl. uttr.]. Di star inn för lanä [står för 
lånet] JK. De jär ja u ingän annar sum star 
inn för de JK. — 2) [betecknande befintlig-
het långt från yttre gränsen, nära medel-
punkten av ett område]. Inn i skogar u av 
vägar kan ingän kumm me vangn ännu JK. 
Da säist, ner ja var innä (=i böin [staden]) 

OL. Kvinnfålki yppnäd lukä pa dän kår-
gän, sum ja var inn [: i staden] u hämtädä 
OL. Han jär inn u äkserar [: på Visborgs 
slätt] JK. — 3) [betecknande befintlighet 
alldeles i närheten av el. intill ngt; invid 
land]. De jär för bisynnalit, att han inn un-
dar o [vår] gard skudd pluck sundar me än 
4-5 sma skiftar OL. Vör har mang hundrä 
lass släkå [tång] inn i släkdöiän där undar 
Bjärgä JK. Så jär de ti sänd bud kring i 
gardn, att ä jär släkå innä JK. Jär inn langs-
at landä JK(U). Inn i landstainar (=strakst 
in häl landä) JK(U). Naug [nära] innä (=än 
läitn bit ifran landä) JK(U). För de mäst bäi 
dagän ällar pa ättamiddagän än varmar 
lungnar summardag bräukar badäidi var 
innä JK. — 4) [i fråga om tid]. Russi spar-
kar i stalln u vill ha någä, för täidn jär nå 
inn, att i skall ha JK. Så jär seddagar innä, 

så skall de sas ryg JK. Humblähåistn jär 
nå innä JK. Ja har arbet i skogän nå i iss 
viku, sum inn var, i någlä dagar JK. Jaul-
dagar jär nå rakt snart inn i durar JK. 
-bära v. innbjärä. Va iss arstalä kummar ti 
innbjärä JK. Nå kummar de an pa april 

maj, va di ha ti innbjärä JK. I sundäs 
grämd ja mi um, att ja känd mi tråttar 
män de tråtthaiti ha had någ ti innbjärä JK. 

-håll s. innhald, innähald n., bf. -ä. Inhaldä 
i brevä JK. Fyst jär stöili dåli .. för de andrä 
jär in[n]haldä mik änkält JK. -hålla v. pr. 
innähaldar, innhaldar, ipf. innähalt, inhal-
däd(ä). Listu in[n]haldar häusdjaurs namn 
JK. Va hungnad de kan var av de de in[n]-
haldar, de vait ja intä OL. Ja sag äutpa, mik 
de (brevä) innehalt JK. Täusn tack för brevä 

de stor gåvu, sum de inhaldädä! JK. Än 
stuck snarår inhaldäd tåll styckar MK. -pika 
s. innpäikå f. [tjänsteflicka som sköter inom-
hussysslor]. Ja har int fäst mi för inpäikå 
äutn för äutpäikå OL. -vara v. ipf. innva.r. 
Ja, nå i viku sum invar, så var vör pa snål-
kastning i torstäs u fredäs u i laudäs ällar 
i går JK. I viku sum nå innvar JK. Da blai 
väl skolu sluti äi viku sum invar da? MK. 

innerlig a. o. adv. innali, innarli, innarlit, 
innalit, pl. -/iä, komp. -liarä (avh.) [vanl. 
ss. adv., förstärkande: ofantligt, verkligt, 
"väldigt"]. Nå än täid ha de vart n äut-
märktar vällaik: så innali klarar u fräiskar 
luft JK. Fyrmästar A. pa När har n innali 
bra Nol JK. A innali ker hälsning till L. 

all hans häusfålk JK. Hoffmans dråppär, 
de var innali go dråppår MK. Vör hadd 
läikväl för innali rolit MK. Sånt innalit 
grannt vädar JK. Ja skudd bläi innalit gladar 
JK. De var innalit tårkningsvädar u solskäin 
JK. [Strömmingen] han har vart innalit 
faitar u goar JK. Innalit täusn tack för 
brevä! JK. Ja vill u innarlit gär a kånst äi ti 
anstalt me de, de kan Ar gär självä OL. 

innerst a. superi. best. innästä, -astä, innäst', 
-ast'. 1) adj. [längst in belägen]. Dän 
äutästä bas-stuckän jär dän, sum star mot 
tagatu u dän innästä dän, sum star mot skill-
näväggi mot håimdi JK. Innästä kantn av 
slagä 	haitar innäst havdn JK(U). Innästä 
åiglu pa bitin [bettet] MK. När n hinnar ti 
innästä vakgangar [vid isnot] JK. [Han] 
had träi par byksår pa si u had ringän i in-
näst lummu OL. 2) adv. (förstärkande). Kaln 
sag för innastä galn äut MK. 

inspektor s. m. bf. inspäktåurn. 
inte adv. intä, int', hint' [föråldr.], [nege-
rande partikel i allm. anslutande sig närmast 
till satsens finita verb]. Ö.J. har tat batn, 
sått ja kan int kumm äut JK. Dagar jär så 
kårt, så att de star int pa, så jä di släut 
JK. Ja tror int att n [: plogen] däugäd el. 
gick, atminstn int i lairjård JK. Sumt [som-
liga] svaräd, u sumt svaräd intä OL. a) [med 
förstärkande bestämning]. Förr i täidn int så 
läng sinä, så huggäd di bjaurar va än kåm 
yvar JK. Int någ sväin alls fick var pa gatu 
JK. Ner nå sletkalar 	kåm däit, så sag di 
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int alls laisnä äut OL. Ja, sum int alls kan 
svänskå JK. Fyst, när vör gynt me rygän, 
var de int ret så galä JK. Ja kan int ret 
riktut tal um de, för ja har int mik fråg ättar 
de JK. De jä int ret skoglaust läikväl JK. 
b) [emfatiskt, framskjutet i början av sat-
sen]. Int att vör had blitt vidlaus ännu häitn-
tills, um vör änd int had fat kårt haim någät 
lass i vintar, män .. JK. Int had di någän 
nackskräu ti skräu sigdn pa me; int had di 
någän skräu ti skräu krokar fast me häldar 
OL. c) [emfatiskt, upprepat]. Nai, nai, int 
skall astäuän ga straks intä JK. Män int had 
länsmann'n undaret närkar intä JK. De jär 
int jär såsum i böin, bär [bara] till ga ner 
pa tårgä int i [ej]; nai, jär skall de tas pa 
ann' väis OL. d) [i elliptiska uttr.]. Så sto 
de a par gubbar u grundäd, um di skudd 
skjaut äut [: båten] ällar intä JK. Da to di 
na [: kon], antingän ha vidd sta ällar intä 
OL. De har gat äutmärkt bra all gangar, 
int ann' ja vait OL. Jär sedi bra tårr i hal-
män.. så läggäs de täu famnar pa vart band 
.. Var um intä, så gäs skupar mindar JK. 
"Va för intä", maint ja pa JK. e) [negeran-
de ett enskilt ord el. uttr. i satsen]. Bait 
[bete] var int ont um JK. Fingrä ha nå blitt 
mik bätta fö mi; int att ä jä gutt, nai int pa 
langt, män läikväl så, att ä int värkar fö mi 
någänting JK. Arä ättar 	så var de int 
mang a laubo-böindnar, sum int vidd var 
me, fastn int riktut så allmänt sum nå JK. 
De var int nuck me ti lapp gani; slingår 
skudd u skjautäs OL. Pärår [potatisarna] di 
jär int mik väitä, män vör kan int jälp de 
OL. Ja fa tack fö de sffistä, när ja var int 
aindäst me tankar närvarndä bäi jär äutn me 
krupp u själ JK. I torstäs rängnäd de bäi 
skåvväis lagli, män int mair läikväl, än att 
vör int blai iginumvatä JK. Di jär int illä 
[ej dåliga, ganska bra] JK. f) [i vissa arter 
av frågesatser: är det inte sant? är det inte 
så? etc. Exempel saknas hos MK, men tale- 
sättet synes kunna förekomma i 	g) [i 
mer el. mindre pleonastisk anv.]. Ja känt int 
knafft ör Lau, så gynt ä snåi u blas 	JK. 
Ja har omöiglit int täid ti kåir pa Ron' ällar 
Burgä JK. Ja kan omöiglit int huks mak för 
närvarndä JK. 

intressa v., se tressa v. 
intressant a. inträsant 	, pl. inträssant' 
Ja, ja ha just int någ sum jä någ inträsant ti 
skriv um JK. De jär int mang böikar, sum 
jär så intressant ti läs sum JK. 

intresse s. inträssä,,, 	, inträss'. Mair ivar 
u inträss' för strandbräukä JK. Jfr tressa s. 

intressent s. pl. inträsantar. Han had väl flair 

inträssantar mässi [med sig] el. skogs-sköv-
larä mässi JK. 

intressera v. inträser' 	s„, 	pr. -ar, ipf. 
inträse-räd,,,,,,„, p. pf. inträse•rn,,, 	, 
pl. -nä. De här kan väl just int inträsser L. 
OL. Ja har lissum vart inträssern äi sakän 
JK. 

iordning-lagning s. iå•rniula-gniug. Iårning-
lagning till sletkalgildi OL. -spunnen p. a. 
n. i årningspunnä el. -spinnä [färdigspun-
nen; om stickgarn]. 

is s. äis m., bf. äisn, pl. -ar. Ti ga där i väg-
spuri de jär halt sum äis OL. Hail o [vår] 
gardn jä(r) i en äis JK. De ha vart tjåckar 
äis pa vattnä um netnar JK. Ga int äut pa 
dän äisn! JK(U). När sjoäisn liggar fast bäi 
landä, så haitar de fastar äis, u gar han fort 
bårt 	pa ladingar, så sägd de gamblä, att 
äisn hadd sinkä [sjunkit] JK(U). Ner n gar 
me snarår, u så de jär lägt me äis jär imil- 
lum land u Mimar, så kan de iblant händ att 
äisn jär för tjåckar ti ro äi OL. Sjöän jär 
hail väitar av äis u syrå JK. De matt just 
int va mik kallt läikväl, för de söins int någ 
äis pa finstri JK. Vattnä 	blai stanäs pa 
akajårdi u fraust till äis sen JK. Inn i skogar 
ällar av vägar kan ingän kumm me vangn 
ännu, för där jär så mik vattn u äis, u äisn 
haldar int vangnar ännu JK. Äisar haldar int 
i skogar ännu JK. — [Bildl. uttr.] Gartru 
skall tramp äisn sundar [Gertrud-dagen, 17/3, 
skall isen gå bort] JK. De tycktäs sum han 
snart skudd kumm till ga undar äisn [göra 
konkurs] OL. Män för mäin räkning så gar 
de intä, äutn ja kummar ti ga undar äisn 
JK. Jfr advents-, fis-, nägg-, sjö-, sko-, 
skridsko-, skråp-, svig-, syn-, tve-, vid- och 
vräk-is. -and s. äisand JK f., bf. 
pl. -ändar [gräsand, Anas plathyrynca]. 
Äisandi ska värp fyst äggä vafurnati [vår- 
frunatten] JK. Äisand (=honå) JK. Äisänd- 
nar .. Di håirs 	ti döikändar u kan fassnä 
i snarår, någän end gang sum än kan få någu. 
Män jär int mik fullt av dum .. Män skjautäs 
mikä JK. -band s. äisband n. = äis sum liggar 
fast bäi landä u äut ifran landä i sjoän, u 
yp' vattn pa säidår um äisn JK(U); [även: 
långsträckt flytande isflak]. De liggar a äis-
band ifran landä u äut ti hålmar JK(U). Ner 
n da säir att de jär yp' i hålmmillum .. män 
de händar iblant, att ner n kummar däräut, 
så kan de var a äisband sum räkar [driver] 
däräutförä OL. -belagd p. a. äisbiläggdar, f. 
-ggd, n. -bilägt, -beläkt. 0 gardn jär hailar 
äisbiläggdar el. blankar me äis JK. De jär 
äisbilägt pa buttnän pa autrå [tång] u all 
ting; de jär grundfrust MK. -ben s. n. bf. 
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äisbainä [del av benet på (slaktat) nöt]. 
-beslagen p. a. äisbislagän, -beslagän JK, n. 
-beslagä, pl. -nä [betäckt av is]. Män så 
har vör u matt äut .. (på snökastning) äi n 
äur 	så att n [man] har vart hail äisbe- 
slagän, så att äistappar har häng äi skäggä 
JK. Äisn lag kring fingri u bad arar u bat 
var äisbeslagä u kledi me JK. -bete s. äis-
baitä OL [strömming som om våren fånga-
des med "fastsättning" vid iskanten]. -brott 
s. äisbrwt n. [sönderbrutna isflak i sjön]. 
När sjöiän ällar vattnä (sjöivattnä) bräckar 
äisn sundar, sått dain äisflingu kummar ti 
ligg upp pa dannu, de haitar äisbrut JK. 
-brun s. äisbräun f., bf. -i, pl. -ar, 'iskant'. 
Ja, än kan ga langsat äisbräuni u säi, när 
fiskän ländar in undar äisn JK. Förr glaid n 
ti strand u sättäd pa rak, när .. äisbräunar 
ännu lag i sjoskvalä langsat landä JK. -bränd 
p. a. f. äisbränd JK, n. -bränt. Vattnä star 
uppa sedi u jårdi u frausar ti äis, sått sedroti 
bläir äisbränd JK. -bränna s. äisbrännå, f., 
bf. -u, pl. -år JK [ställe i sädåker, där vatten 
frusit och skadat brodden]. Vattnä sto uppa 
tvärar i akrar, um ä var någu läiti svikt, sått 
ä blai äisbrännå, sum förstöird de klain ryg-
roti JK. När frusti sitar äi, så att butt'n int 
har gat ör, u så de kummar ti fraus igän, 
så de bläir äis pa sedroti, de kalläs för äis-
brännå MK. -burg s. äisburg f., bf. -i, pl. 
-ar, 'uppstaplad is vid pressning' MK. När 
sjoän slar upp än hail hopän äisflingår u äis 
i stor haug hopar, sum sma bärg, så haitar 
de äisburgar JK. När sjoäisn packar si ihop 
me palandsvädar, så att de bläir stor haug 
backar el. burgar [vallar] av äis mot landä 
JK(U). Sjoän har slat upp a stor äisburg pa 
rivä JK(U). -flak s. äisflwk n. = stor äisflingå, 
sum flautar i vattnä JK(U). Där flautar a 
stort äisflak ällar äisflyckä älla a stor äis-
flingå JK. -flinga s. äisflingå JK(U) f., bf. 
-fliugu, pl. -år [isflak, isstycke (i sjön)]. 
Där flautar a äisflingå. Akt di för de äis-
flingu, att du int rort upp pa na! JK(U). Ga 
el. ränn [springa] pa äisflingår JK(U). Sjoän 
har braut sundar äisn till äisflingår JK(U). 
-flock s. äisflåck n., bf. -ä =is-flinga. -flycke 
s. äisflyckä n., pl. -ar, = stor' äisflingår. 
-fläck s. äisfläck m. Så haläd ha kull äut pa 
gardn, pa än äisfläck JK. -fri a. n. äisfräit. 
De jär äisfräit, sått di kan fa dräg landtaug 
i lausvattnä JK. -gata s. äisgatå f., bf. -u 
[isbelagd färdväg]. De jär a förrbaskad äis-
gatå pa vägar u gardar, sått de jär så halt 
u galä ti ga u kumm si JK(U). I skogän jär 
de för läit snåi u tar iginum [med släden] 
pa stainar, där sum int jär äisgatå JK. Ännu 

i dag har fålki för de mäst kärt me slidä, 
för vägän jär i en äis ällar i am n äisgatå, män 
.. i nat sträikar [försvinner] väl äisgatu för 
de mästä JK. Uppat Alskå jär de goar slid-
väg för de mästä pa storvägän, för där 
liggar ännu de gamblä äisgatu JK. När ä var 
äisgatå pa backän, u kälkar skurräd ner där 
JK(U). -grå a. äisgrwar, f. -grw [om färg]. 
-hagg s. äishagg n., pl. =, bf. -i. 1) [pigg 
(på ett järnband) under issko, se d. o.] Jan-
band me piggar pa, u de piggar haitar äis- 
hagg MK. ikis-skoar 	jär fåir äishagg äi, 
täu undar heln u täu frammä MK. 2) [hakar 
på hästsko]. Baktill pa skoar smäidäs de täu 
upphöigningar 	sum haitar äishagg el. ha- 
kar JK(U). -kall a. f. äiskald, n. -kallt, bf. 
-kald' JK. Va(r) mjölki mik äiskal(d) da? 
MK. Sjovattnä jär ännu äiskallt JK. Äi de 
äiskald vattnä JK. -kant s. m. bf. äiskantn. 
Så skjautar dän i bakstammän batn mot 
äiskantn igän JK. [Se: bråka (sig fram)]. 
-knubb s. äisknåbb m. [isklump, -knöl]. Da 
var ä än äisknåbb pa taugi i vattnkantn JK. 
-knöl s. äiskno.1 m. Äisskobandi hadd fraus 
i en stäurar äisknöl yvar ristar pa styvlår 
JK. -källare s. äiskällarä JK(U), [isupplag, 
täckt av sågspån, varur is togs för nerkyl-
ning av mjölk m. m.] -käpp s. äiskäpp m. 
[käpp med en järnpigg i nedre ändan, var-
med man sköt på, då man åkte på isläggar]. 
-lägg s. äislägg m., pl. -ar, 'kluvet hästben 
att åka på is med', [benpipor av kreatur, 
för det mesta av häst, vilka brukas att åka 
på is med tillhjälp av en skodd stav (äis-
käpp); läggpiporna höggos flata på översidan 
och slipades på slipsten på undersidan; man 
ställde sig på dem, en under var fot och sköt 
efter med iskäppen] JK(U). När n var sårk, 
så rod n mik pa äisläggar, nedäst bainpäipu 
av framläggar pa russi JK. Ja har rot pa 
äisläggar mang gangar ja, u de gick riktut 
bra, när äisn var halar. .. Lait äisläggar, de 
gärd n, när n var sårk, ner i hagar, sum di 
had slakt gamblä russ. Stöist kånsti var ti 
hugg till äisläggar JK. Vör, sum var sårkar 
u behövd äisläggar, gick u frågd varandrä, 
um ingän av uss visst' någu rystå [kadaver]. 
Jå, fanns de da någu, så var de ti säi ättar, 
um kytä var avjetä, sått vör kund fa läggar 
ti äisläggar, sum skudd huggäs till u slipäs 
ällar vässäs pa undarsäidu JK. -not s. äis-
nåut f. [not som drages under isen; be-
skrivn. i MK:s MS nr 109, s. 123-139]. 
Drägar äisnot gär n, när äisn jär så tjåckar 
sått n hädar u int bristar ner, u så de int jär 
syrå unda n, ällar um än jär ojamnar ällar 
int sletar undar; da gar de intä .. De skall 
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var minst fån man till, när n skall dräg äis-
not. .. Dän täidn ja gick me äisnot, så blai 
de väldut mik säik sumli dagar, när han 
ländäd in JK. Äisnot de har int nyttäs jär 
i Lau, förrn odrängar gyntä (28/12 1880 
Kauprä-Far Johan) MK. De vill säg jär i 
Lau, män pa När had di nyttä (JK 1917) 
MK. Själv noti bistar av täu styckän armar 
(notarmar) u kalvän, u så håirs därtill täu 
styckän taugar, täu notstakar, täu tjaugår, a 
gäigå u så n slidä ti dräg sakar pa MK. 
[Se ill.] Se även bark, fara (v.), flå, gelaxel, 
in-gång, kleva, landtög, ner-giva, på-telne, 
skjuta (v.), spjäll, sten, stjärt, stång, sätta 
'(ner), taga (upp), tög, undertelne, upp-färd, 
vak, varp och väcka (v.). -notdag s. äisnlitit-
da.g. Ja skall ta u tal um än äisnotdag ällar 
n dag, sum vör drog äisnot JK. -notistång 
s. f. pl. äisnåutstäugar [stång, som man 
skjuter fram isnoten med]. Aisnotstängar 
älla stakar, di jär imillum säkstn u tugå änar 
langä u klain u smäckrä JK. -notivarp s. 
äisnotvarp JK(U) n. [ställe,, där man drar 
isnot]. När a äisnotvarp jär uppväckä [upp-
hugget], så dräga n de flair gangar JK. 
-plätt s. äisplätt m. [isfläck]. -ren a. n. 
äisraint [fri från is]. Ja visst kan n säg att 
ä jär "äisraint" [Säves ord], när ä jä raint 
för äis langsat sjokantar u äut' i sjoän me. .. 
Nå jär de raint för äis ällar "äisraint" langs-
at landä JK. -ros s. pl. äisråusår ["isblom-
mor" på fönster]. Ja tyckar, de jär ret vackat, 
när finstri jär full av äis, för de jär sån grann 
äisrosår pa räutår JK. -rön s. äisraun f., 
bf. -i, pl. -ar, 'isburg, isrand, någorlunda 
hög, uppslagen av vattnet; (pl.) isbälten 
längs land'. Där har de slat upp a sån 
stäur haug äisraun. Ja lag där bakum äis-
rauni u skjautäd kaul [alfågel]. De har slat 
up så mik äisraunar JK. -sko s. äiskåu m., 
pl. -ar, (koll.) äiskåu [träsulor med järn-
piggar i, som bundos under stövlarna]; träi-
buttn me 4 janpiggar äi; järnband m. två 
piggar på. Äis-skoar binda n fyst u främst un-
da si, sum jär fåir [4] äishagg äi, täu undar 
heln u täu frammä, sått n skall ga säkat u ha 
bra bainfåstä, när n skall dräg slidn u laupä 
u dräg noti älläs 	.. Ja, ja minns, än blai 
ret kalu u duktu när n fick äisskoar unda 
si JK. A par äissko JK. -skolband s. n. pl. 
bf. äis-skåubandi [band, med vilka is-
skorna bundos under stövlarna]. Värst var 
de iblant, när n skudd gär aftå u ga haim, 
ti fa äis-skoar a si, för äis-skobandi had fraus 
i en stäurar äisknöl yva ristar pa styvlår, 
sått ingän kund fa låis upp dum .. Da matt 
n sla äisn av fyst me yksar u så sitt putt baini 

undar äisn äi a vak u sit där a stund, tiss de 
tåiäd upp JK. -skorpa s. äis-skårpå. Snåiän 
ha vart såsum fuk, ja rakt sum stöv, u när 
de da ha fassnä pa ansiktä, da ha de blitt 
äis-skårpå pa ansiktä JK. -slag s. äis-sla-g 
,; äis-slag JK(U) n. [hagelblandat regn el. 
snö]. De var äurvädar u de var äis-slag sum 
slo äi ansiktä såsum räis (ss. hagäl el. hultar 
snåi, fåint) (JK)MK. -slagg s. äisslagg [n.] 
[hagelblandat regn]. Snåislagg u äisslagg, 
sum slo i ansiktä sum björkräis JK. De står-
mar i nårvästn äutn ho u slar pa finstri me 
snåi u äis-slagg JK. -snurra s. äis-snurrå 
f. 'slängkälke'; [en stolpe slås ned i isen, 
i dess övre ände är en bult, varpå ena än-
dan av en lång stång är fästad, i den andra 
ändan är en kälke fäst; man skjuter stången 
runt om stolpen, varvid kälken med den 
åkande får fart]. Ska vör äut u ak pa äis-
snurrå? MK. [Se ill.] -spik s. äispäik [is-
brodd?]. -stege s. äis-stigä m. 'en stege 
som sättes framför kvarnluckor för att av-
hålla is'. -stycke s. pl. äistyckar. När ja 
kåm ti gatgrindi, kåm förskräckliä stäur 
hagäl u äisstyckar, sum slo mi i skalln u pa 
hännar JK. -sörja s. äis-syrå JK(U) f. [sörja 
av is o. snö i vattnet]. Hail sjoän jär fullar 
av äis. Äis-syru frausar väl snart i hop till 
äis JK(U). -tapp s. äistapp m., pl. -ar. De 
rängnäd u tåiäd sum mäst pa mårgn'n män 
kåm ti snåi mot middagän u blai kallt u äis-
tappar under takändar JK. Äistappar hängäd 
i skäggä JK. När äistappar jär langä fast-
lasnati, så bläir läinä langt JK. -tjäl s. m. 
bf. äistjälän MK(1877), [tjäle]. -vät s. äis- 

f., bf. -i, pl. -ar [isbelagd vattensam-
ling]. Da .. hald han kull pa a äisvät JK. 
Ro äisvät: 1) slå kana JK; 2) =ro me äisläg-
gar MK (1883). Män så blai de kallt, u äis-
vätar kåm ti haldä [: isen bar] JK. De jär 
fullt av äisvätar, män di jär för sma ti ro 
äisvät pa JK(U). Ta a gräntryså u sop bårt 
snåiän av äisväti JK. Um vintan när de var 
snåi u äis, da var vör pa kalkbackän u äis-
väti allihop i fylgä JK. 

isa v. äisä, pr. -ar, ipf. -ädä, -äd. 1) [bildas 
is]. De äisar [vattnet fryser till is (på kvarn-
hjulet)] JK(U). De äisar i kvännar u pa arar 
[åror] MK. De äisädä (bildades is) MK. 
Kallt var ä i dag u otäckt, för de äisäd pa 
kättingän, när n slept [släpade] n iginum 
vattnä u snåiän JK. De äisäd pa kledi [klä-
derna] MK. Undar täidn så äisar batn ner, 
sått de jär frågän um, att n börr [bara] kan 
flautä JK. Att ä bläir så kallt, att ä äisar bade 
pa kledi u pa vagnsfjälar, vart stänk sum 
kummar pa OL. Iblant ner ä sättäd till me 
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mik kallt, da blai ä så gal ti äisä (fraust äis 
pa vattnhjaul..) OL. Vattnjaulä, de kund 
var så neräisä, att ä gynt ga u skrap i butt-
nän .., da var n tvungän ti fa stänn kvänni 

så fa tak äi a yx u så äut u äis av, sum 
ä hait, da skudd ä gas iginum hail jaulä me 
ti .. hugg bårt äisn OL. Äis av = sla bårt 
äisän MK. 2) [kännas iskallt]. "De äisar i 
läggar", ropt han MK. Jfr ner- och till-isen 
p. a. 

isig a. äisur, n. -ut, pl. -uä [betäckt av is]. 
Dän vat' snåiän had lissum fraus pa läitä 
så att vägän var såsum läit äisur u halar ti 
ga pa JK. De var snåi pa gröinjårdi u äisut 
till, sått ä gick let [lätt] JK. Allting jär ännu 
äisut u snåiut, sum int var unda tak, u all 
grainar, sum vör har i skogän u haimä, kan 
mästn ingän fa brännä, för di jär för äisuä 

vatä JK. 
isna v. se hisna v. 
issen pron. se  hissen pron. 
isop s. äisapp JK [Hyssopus officinalis]. 
ister s. äistar n., bf. äisträ. Sväin u fåug- 
lar jär äista(r)kräk, för di har int talg äi si 
äutn äistar 	Russi har ur äistar äi si JK. 
Bröi el. kakå, me .. äistar el. smör pa JK. 
Äistar i ställ för smör JK. Vör bondgubbar 
tänktä: han skudd börr [bara] ha vart i fylg 
me uss än månäs täid 	u grav däikä u jet 
läit bröi u pärår u sild u svaldrickä, så skudd 
äisträ snart ha smältä [om en fet herre] JK. 
Jfr gås-, häst-, höns-, krag-, mag-, pinn-
svins-, plock-, sido- och svin-ister. -bakelse 
s. pl. äistarbakålsar JK(U), [klenäter]. -buk 
s. äistarbäuk m. [tjock, fet mage]. Di far 
ga u drägäs me n oholir äistarbäuk u kan 
knafft röir si för sin stäur äistärbäuk JK. 
-11oka s. äistarfiåukå f. [isterflinga], pa fåug-
lar MK. -gegel s. äistargi•gäl m., bf. -gi•g-
län, pl. -lar, 'isterhaka; en som har ister-
haka'. -hinna s. äistarhinnå JK(U) f., pl. 
-år OL [bukhinna på slaktade svin; den an-
vändes förr i st. f. glas i lyktor, "hinn- 

lyktor"] JK(U). -kräk s. äistakria [djur, 
som ha ister, i st. f. talg i sig, t. ex. svin 
o. fåglar]. Tåist [idissling] .. Talgkräk har 
de, män int äistakräk JK. -käpe s. äistar-
käpä JK(U), [isterhaka]. -liv s. äistaläiv 
n. [tjock, fet mage]. Stäur u tjåckar u brai-
dar .. u har a äistaläiv, sum jä vådlit JK. 
-mage s. äistarrnagä JK(U), [tjock, fet 
mage]. -nytta s. f. pl. äistarnyttår, 'det som 
icke smälter av ister, utan blir kvar, när 
man silar ifrån det tunna istret'. -smirska s. 
äistarsmiskå f., bf. -u [bröd med ister på, 
'istersmörgås"]. -smörbröd s. äistarsmör-

bro. =föreg. 
iver s. ivar m., bf. ivan, i•varn (OL). Dän 
sum har riktu lust u ivar me strandi, så tar 

aldri laidå pa de läikväl JK. Skall n var 
strandbräukarä, da skall n ha go tro u go 
ivar JK. Ja, all lust u ivar jär bårtå ti arbetä, 

än gar lissum snart sägt i dval' um dagän 
i solhitn JK. Ungdomar ällar drängar nå för 
täidn, di har int någ ivar u lust ti bräuk 
strandi häldar JK. Ivan me arbetä sitar äi 
mi JK. Pärk u varpå, de bräukar ivan va 
så stor me, att i (kalar) int fa täid ti ga in 
JK. Vör kåm aldri ti tänk pa i ivan, att ä 
var någ plikt pa ti fisk ällar dräg not JK. 

ivra v. i•vrä, pr. ivrar, ipf. -äd, pass. pr. 
i-vräs. De han framställar ällar ivrar för, de 
gar så mik letarä iginum OL. Um all lau-
boar var så ret-tänktä ällar ivräd för ti fa 
retväisu till ga iginum såsum L. OL. Att ä 
ivräs fö skogsplanterning JK. 

ivrig a. ivrur, m. o. f. ivru, pl. -uä. Han jär 
nå när pa läik ivrur strandbräukarä, sum när 
n var ungar JK. A. var ivrur me däiki u glaid 
där ner i rängnä me spadn pa nackän JK. 
Da var ja mäst ivru ti skrivä JK. Anna har 
blitt ivru ti grav u arbet där uppä, för a tyc-
kar, att ä jär go jård u vaksar bra JK. Da 
var böindarnä så ivruä me strandbräukä, så 
de skudd ga bad sundagar u vardagar OL. 

2-742569 Lau målet 
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ja interj. o. adv. ja-, ja [användes ej som i 
rspr. såsom svar på jakande fråga (jfr jo) 
utan såsom (mer el. mindre pleonastiskt) be-
kräftande en föreg. framställning el. anty-
dande en tvekan, en varning etc.] Ja, iss 
skrivningi ja, ja jär räddar för att de int jär 
mik värd' äi OL. Ner ja nå säir, lains [huru] 
de har gat, så kan ja ret skämmäs .. ja, 
iblant så har ja ret blitt argar pa mi självar 
OL. Ja, va ska vör nå gär da? — Ja, de jär 
ingän annar äutväg än .. OL. Ja, ja, de var 
dän täidn, de! OL. De arbetskalar .. di fick 
nårp si till än tall ällar täu bi böindarnä 

så di frågd, va han kustädä, da fick di 
mairndails de svarä: "Ja, ja vait intä; de 
fart u jälp mi sla än dag förä" — ja, va skudd 

[han] gärä; um de änd gick sart [svårt], 
så fick än lugä [lova] OL. Va gärd da päikår 

kvinnfålki så längä? Ja, di var int årklausä 
OL. Ja, de jär int värt, att du kummar annsn 
[igen]. Jaa, ja vait just int de i [inte]. Ja 
däu, ja träffar di väl än gang, så skatt du 
fa fullt för va du har gärt för spittakäl. Ja, 
va mainar däu me de da? Jå (el. ja) ja mai-
nar de ja sär. Ja så kum än gang da u lätt 
uss ga. Jaa, män de far var' iss gangän. 
Ja, män vör träffås väl snart JK(U). Ja, va 
lains prästfar sto där.. så JK. Middagän 
ja, de var a stort bistöir ti fa dän i årning 
OL. Ja, de var bisynnalit, vick stäut [oxar] 
di hadd dän täidn OL. Ja ja, pass pa, bär 
vör int far äur i nårdn i nat! JK. Ja, hadjös! 
JK. Ja undra, um dän ängälsmann'n kummar 
snart ja? JK. Ja visst far ja jälp di, vätjä OL. 
Jfr jo adv. 

jacka s. jackå f., bf. -u [i uttr.] Di skudd ha 
hatt päls pa jacku ["påpälsning", stryk]. 
Vör ha vart i skogän va ivist n dag i iss viku 
u till u me i dag, män da blai de "päls pa 
jacku", bräuka n säg iblant [: det blev snö-
väder] JK. 

jacka v. pr. jackar [fara, jäkta]. Ungdomän, 
di gar u jagar el. jackar äut langsat vägar 
um sundäskväldar JK. 

jag pron. ja-, ja, dat.-ack. mi., mi [första 
personens personliga pronomen]. Da ropäd 
di så oskaplit, att ja skudd kåir pa. Di trod 
att ja int håird di i [inte], män ja visst nuck, 
att ja håird ja, män ja lätt bläi u sla pa dum 
[: hästarna] läikväl ja OL. U ja ti ga at mitt 
håll, gladar i hågän av va ja had fat håirt OL. 
Ja tror de säir äut till bläi ovädar av, ja OL. 
Iblant har ja ret blitt argar pa mi självar OL. 
A. u A. u V. u ja, sär hundn, sum än bräu- 

kar sägä JK. De bläir nuck rad fö mi u JK. 
Mi de har a [hon] börr [bara] fat a jaulkort 
av OL. Nå hart u mi bäi di igän MK. Ja .. 
gärd mi a par träisko JK. Så fick ja mi a mik 
sårglit sårgbud JK. Ja drickar mi n go gang 
öl JK. Däu vast mi än kånstu prick JK. Da 
kåm a [hon] ti säi mi så undali äut' JK. I mår-
räs matt kvinnfålki jälp mi kledi [kläderna] 
pa mi JK. Uttr. "vet jag", se veta v. 

jaga v. jagä, ja-g', pr. -ar, ipf. jåug, ja-gäd, 
2 p. jåugst, sup. ja-g', imperat. ja-g, p. pr. 
jagnäs OL. 1) (intr.) 'fara av med stor fart; 
springa fort'. De jär a oskaplit mänsk ti 
jagä; ner n säir nä kumm, så jagar a [hon] 
sum söil OL. Ja far int ro ti sit pa rövi längar, 
äutn ja skall äut u jagä i ärndar u affårar 
JK. Löidn el. ungdomän, di gar u jagar el. 
jackar äut langsat vägar um sundäskväldar 
JK. K.M. sum jog pa laikstäuå, ättar a var 
gift, um sundäsnetnar JK. Män i jagar ti böin 
[staden]; de gär ha sum skit de MK. Bär 
de kummar n läitn puff, da kummar de straks 
ti jagä [på sjön] MK. Halsrä russi di jagar 
såsum hund MK. Da sättäd di si pa, u russi 
ränd i trav u jagäd såsum söil JK. A hand-
vänning ättar så kåm Kaisn jagnäs OL. 2) 
(tr.) [jaga driva]. Lains [hur] skall vör fa 
stäutar ste da? — Daim kan vör jagä JK. 
Vör jog än [honom] tråttar MK. Särsk. 
förb. Han jog av sum än rand MK. — Jag 
bårt gässnar MK. All lang brev har jag bårt 
flair otli bekymmarsamm stundar för mi 
JK. — De var n läitn tålk [rödbena], sum 
jog för' mi hail vägän fran L:s, så vänd n 
si um u käikt, u så gynt n tripp igän MK. 
Däu jogst förä MK. — Stäutn jog in i so-
känstäuu MK. — Klucku ha jagar i väg! 
MK. — Ja jog kring i hagän, um di (gässnar) 
int va ti fas JK. — Ta u jag lambi ner i ha-
gän! JK. — Så fort ä blai någ luft, da vidd 
lugän jag upp [i bastu] OL. — Så to äldn 
tak i grasä u de jog äut runtumkring OL. 
— jag-släde s. ja-gsli-dä m., pl. -ar, 'bättre 
släde med skärm framtill' JK. H. N:s sun'n 
L. va där me en häst u jagslidä JK. Jär var 
äntlin än hopän jagslidar (i Fornsalen) MK. 

jaggu interj. se  under gud s. 
Jakob n. pr. ja-kup, ja-kå [mansnamn]. Jakup 
barkbindarä [d. 25 juli] fassnar savän u för-
vandläs till träi JK, .. da fassnar barkän pa 
träii JK(U). — Jakups Niljår, (y.) — Liljår, 
Lilium candidum. 

jakt s.1 jakt f., bf. -i [jagande av villebråd]. 
Måffar tar ännu byssu pa nackän u gar pa 
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jakt .. ja, jakti de sitar så dant äi än, sått 
de kummar n nuck ti hald pa me, så läng 
än kan årk ga JK. De var mang sum um 
summarn rustäd me jakti pa flair sårtars 
auglar OL. Därför skall n int var någän 
sjausivarä um mårgnar, um än skall pa jakt 
ättar dum [sniglarna] OL. Jfr rapphöns-
jakt. -bössa s. f. bf. jaktbyssu. -gevär s. 
jaktgivä-r,,, 	-hund s. jakthund m. -rätt 
s. m. bf.jaktre-tn. Jaktretn jär däns sum aigar 
hämnä MK. Arnder jaktretn OL. 

jakt s. 2 se lax-jakt. 
jakta v. jaktä, jakt', pr. jaktar. 1) [om hun-
dar]. Hundn jaktar u gåir (1885) =rännar 
kring pa jakt u gåir [skäller] (1916) MK. 2) 
[om människor]. Någ skall n ha ti ga u jakt' 
um =gräla om (OL)MK. 

jan s. jan [spelterm] i brus. Gär jan = ta 
alla spel (OL)MK. Vör fick jan; nå ta vör 
jan; nå ska vör ha jan (= alla fem spel efter 
sig, förrän de andra få något i "brus") MK. 

januarijanvcrrus, janva-ri. Dän 16:ndä Janva-
rus [i brev] JK. De va slidväg i janvari månä 
JK. 

jaså adv. jasså,,, . Jasså, H. har flyttä JK. 
Jasså, sägd ja, de skall L. fa vitä JK. I 
mårgå? — Jå. — Jasså 	MK (1877). 

jestaboj interj. jästabåj [lindrig svordom]. 
Män jästabåj blai ick de bättar MK. [Jfr 
Jestabå(d) i Hjelmqvist, Bibliska personers 
namn etc. (1901), s. 154]. 

Jesus n. pr. ji•sus, jissus, ji.s, gen. jissu [mest 
i utrop o. bedyranden]. Ha ropäd pa Jisus, 
u ja drog i gräisn MK. Jisus va ja kund kat-
kesn! MK. Jisus va de päiskäd (se. äurvädrä) 
MK. Jissus va de sag rolit äut! JK. Jissus 
änd' vickät allarm de da var där um dagän 
JK. Jis, vick a färd de var MK. Jis, vick a 
flack iss langvitn har i tungu! MK. Spytt pa 
jårdi 	u nämn jissu namn träi gangar JK. 
Da matt ja kast taugi låss, u så fick de i jissu 
namn dräiv va hän de viddä OL. Va i jissu 
nam, mänsk, va hart däu vart äut för fö jäv-
läskap da? JK. Jissu nam! kåir i skogän i 
dag MK. Va hi hissu namn .. [sade JK:s 
farfar] JK. 

jo adv. jå-, jå. I. ss. interj. 1) [anv. som svar 
på ej blott nekande fråga såsom i rspr. utan 
även på jakande (direkt el. indirekt) fråga]. 
Har int iss gaiti hatt killingar förr da? — Jå, 
de har a väl hatt de JK. Så frågd ja da, um 
di vidd ta imot u gravä u planterä. — Jå, 
de vidd di visst JK. Så kåm L. u frågd arn-
datorar, um di vidd ga upp at lidä a läiti 
stund; han vidd tal me dum. Jå, de gärd di 
OL. U frågd, um de var jär, sum di föidäd 
gaitbuck. — "Jå, de jär jär de", maint ja pa 

JK. "Astäuän han kan änd ännu någ gam-
mält han". — "Jå, jå, de kan n de" JK. a) 
[med förstärkande uttri. Va har ungfar me 
de u gärä? — Jå, visst fan .. JK. Jå för täusn, 
de jär nuck bidning bad inum u äutum släk-
ti JK. Da had n tänkt ti kåir i gard u häls 
pa uss, um än fick lug. — "Jå, va särra tre", 
maint ja pa JK. Jå jå .. de tänkt ja nuck pa 
de .. att di behövd int kaup någå allnackå 
JK. b) [mer el. mindre pleonastiskt]. Ja, de 
jär int någ ann' rad än sno kring gäinäst 
[vända med skjutsen] .. Jå, sätt di pa me 
börrä 	Jå, ti skolu kan ja ak mäd-di. Jå, 
ja sättäd mi pa JK. 2) [i försvagad bet.] 
a) [ironiskt]. Jå vackat va di fick! JK. Jå 
vackat va de strämmingän, sum pitäd [pep], 
maint S:n pa JK. b) [såsom inledning till 
ett yttrande]. Ja var väl någ oförsiktur, ner 
.. Så, va kund de var me för sia da? — Jå, 
ja var inn da um mårgnän u så skudd mel 
läikä [mäta liket] OL. Ja, va var de, ja släu- 
täd 	jå, ja var ner i hagän 	JK. — 
[substantiviskt]. Säg jå ällar nai MK. Ficks 
du jå el. ficks tu naj, när du vast ste u fräiä-
dä? Jå, ja fick jå! JK(U). — III. adv. 'ju'. 
De söins jå raidut, så sum de kund var tag 
si me fingar um, jå OL. Bjär mä-ssi än pus 
malt u ga till a handkvänn .., de gick jå för 
si, män de gick saktä OL. Hampblårnar 
spindäs jå alltut ti gan JK. Ja de var jå 
hämskt vickän stårm u äur de var jå! JK. 
Dagar jär jå aldrig a grand nå jå, när ä jär 
så mul u mörkt um dagän JK. Um dagar 
far ja aldri täid jå! JK. 

jock s. jåck n., bf. -ä (måjskut arbetä) MK, 
[kladdigt, slaskigt arbete]. 

jocka s. jåckå f., bf. -u, 'blöt massa, gyttja', 
JK (ordl.), 't. ex. våt lera o. sump' MK. 
Sta hallvägäs ti knäis i vattn u jåckå JK. 
Äisn gick bårt, u sump u jåckå i ställä JK. 
Ti fa roår av jårdi var omöiglit, för russi 
sätt si fast i jåcku JK. I de evju ällar jåcku 
[i en myr] OL. Um di änd' blai nersmörd 
me sump [vägsmuts] u jåckå JK(U). De var 
a jåckå i sväinhäusä JK. Jfr ler- och sump-
jocka. 

jocka v. jåckä, jåck', ipf. -äd, ["kladda" 
syssla med något kladdigt o. vått]; ungef. 
'slaska'. Ja har gat u jåck(ä) jär i kökä hail 
dagän u vait mästn int, va ja har gärt JK. 
Ja har gat u jåck äut bäi sväini u gärt raint 
för daim JK. Där sto ja u jåckäd i lairu till 
middagän JK. Vör har .. kärt stam n u aur 
däit sått vör slippar u ga u jåck i sumpän 
där JK. — J. ihop någä till hynsi MK. 

jockig a. f. jåcku, n. -t [gyttjig, kladdig, smör-
jig]. Nå kan vörr int kumm laupnäs äut pa 
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akajårdi .. så vat u jåcku jär a JK. Sumput 
u jåckut JK. 

jof(?) interj. jauf, 'jo visst; jo pytt'. Jauf, de 
tror ja intä. — Ja, så sägd a. — Jauf, de jär 
a stäur lyngn JK. Jauf, han kummar nuck 
intä JK. 

johannes-bröd s. Johannäsbrö MK (Hyperi- 
cum perforatum). -gräs s. Johannäsgräss n. 
(Hypericum perforatum). De blåmmar, när 
vaitn jär moän u me gäul stjännuä blåmmar 
MK. Johannäsbrö kallar sumli de för MK. 

jolla v. pr. jållar JK(U), ipf. -äd JK [lunka, 
gå och vagga]. Än stor dail bondkällingar 

jär så masuä u fait nå, sått di gar börr u 
jållar pa baini JK(U). Gar u jållar (ss. tjåck 
källingar o. slängar fr. höger t. vänster) MK. 
— När All' kåm pa baini 	så jålläd han 
ättar JK. 

jollig a. n. jållut [vaggande]. Än läitn kårt- 
baintar tjåckar gubbä 	u gick så där jållut 
pa säin kårt bain JK. Ga jållut [=gå och 

MK. 
jollra v. jållrä JK(U), pr. jållrar; jålldrar 
JK(U) [lalla (som små barn)]. Bani jålldrar 
el. sjålldrar u smapratar JK(U). Mor jållrar 
me V., u ha jär mik roli, för ha pratar u 
singar u läsar pa sitt väis JK. Jfr sjollra v. 

jonk s. jåuk n. [lunk, smått trav]. Ja, u så 
bar de ti kåir igän i smat jånk backar ner 
JK. 

jonka v. jånkä, jåuk', pr. -ar [lunka, små- 
trava]. Nå blai de (h)änd fagat (h)u lungt 
blöit vädar u goar slidväg, sått russi jånkar 
väl snart aim, vät jä JK (citat). Ja, nå har 
russi fat n bit bröi igän u har fat bias äut 
läitä, sått nå jär ä ti smack pa dum u ti jånk 
si av igän JK. Ränn' u jånkä =springa lång-
samt. 

jord s. jård f., bf. -i, pl. -ar. 1) [jordklotet 
som hemvist för människor]. Babbdistar di 
jär full av jård u värd såsum vörr, ja mik 
sämmar MK. (Ja) har tyckt, att människu 
var de värst odjaur, sum finns pa jårdi JK. 
— 2) [övre jordyta, mark]. Fyst var de hag- 
lä, sum slo ner de (kånnä), så de bär [bara] 
lag någ pasar igän langs jårdi OL. Jårdi gyn-
nar bäi gröin bäi städum JK. — 3) [mark-
yta, mark]. Damp i jård [föll till marken] 
JK(U). Vör gar mästn me nasar mot jårdi 
JK. A halv än [aln] fran jårdi JK. U så sägd 
n, att ja had blitt sjaukar av jårdi 	u så 
fick ja int lug ti lägg ällar sätt mi pa jårdi 
pa träi vikår JK. Hännäs mors fömaning: 
att a int skudd ta upp gamblä lappar av jår-
di, för da fick a sar pa hännar JK. De sma 
undar jårdi [små övernaturliga väsen, som 
enligt folktron bo underjorden]. Än gam- 

mäl kal, sum talt um, att han hadd set de 
sma undar jårdi dansä OL. Så skudd n spytt 
pa jårdi, där n skudd sätt si .. för annas så 
kund n .. kumm äut för någ galä, av de sma 
undar jårdi JK. — 4) [jordytan, med vad som 
växer därpå; jordstycke, jordegendom]. 
Män jårdi, jårdi el. gasstårvu [gårdstorvan], 
har vart de säist än har vitt släppt JK. Han 
har riv upp [odlat] än hail hopän jård JK. 
Jårdi, sum skudd var ti haustsedä 	plög- 
däs int pa haustn JK. Vör tyckt, att jårdar 
var väl vat' ännu JK. Nå star de upptårk 

förstöirt all stans pa haug tårr jårdar JK. 
— 5) [jordytan med underliggande lager]. 
Röitar [rötter] i jårdi JK. Vör har nå när pa 
fat ladissed' i jårdi JK. Um jårdi jär för mik 
saig u hopvaksi ällar annas för hard u gali, 
så far n ta åiru [plogöronen] bårt u plög 
föräutn JK. I fålktroi .. att de, sum än hit-
tar i jårdi, int har någ vällsingnälsä mä-ssi 
JK. L. had a systar, 	sum var sjaukli, när 
a var ban .. män så had i fat de radä, att 
i skudd dräg na iginum jårdi, u de had jälpä 
JK. Soli vill skäin sjau änar ner i jårdi, förrn 
ha vill skäin pa n dödar årm [ordspråk] 
JK(U). — 6) [lösa lager på berggrunden, 
mylla]. Äutmärkt go jård JK. Stainu jård 
JK. Jär upp i sokni pa de tårr jårdar OL. 
Där sum var någ fait go jård, så gynt de 
ret bläi yackart igän OL. Sumt klysäd ällar 
krokäd ner sedi äi tårr jårdi OL. Vändplogän 
läggar jårdi kring el. vändtiltn kring ti hygar 
JK. Pärår sättäs i släut av Mai månä, när 
jårdi bläir varm JK(U). — 7) [mylla, stoft]. 
Ti däss vör 	bläir ti jård igän, sum vör 
har båik äi i all o täid JK. Jfr arrender-, bar-, 
bet-, dy-, fastmarks-, grön-, hop-, jäs-, 
klockare-, korn-, ler-, mat-, mo-, morot-, 
myll-, myr-, odlings-, präst-, pär-, ruck-, 
råg-, rödsand-, sams-, sand-, sten-, strand-, 
trädes-, trädgårds-, utbrytnings-, utbytes-, 
vetes-, vinst-, ymp-, åker- och ör-jord. -bit 
s. jårdbit m., bf. -n, pl. -ar. Arbetsfålki 
.. di had ingän jårdbit ti sa någ äi OL. Skall 

fai säi någän jårdbit me grannar ryg pa, 
da skall de var äutmärkt go jård JK. Hamp 
ådlädäs för de mäst alltut pa en jårdbit, ar 
ättar ar JK. Ja skall upp i Hamman u säi 
pa, lains de jär me dän jåtdbitn där JK. De 
jårdbitar sum var ådlädä .. de var alltut all 
haug aurbackar, sum jär sämst jårdi JK. 
En gang så kåm Airik när Annmajä var där 
pa dän jårdbitn. .. Da sägd Airik, att um 
int Annmaj vidd häv si av jårdbitn, så huggd 

nackän av na me sigdn JK. -blandning s. 
f. bf. jå•rdblandniygi. Där sum de jä haugt u 
int fö mik vat (där sum de jä gröinjård) gyn- 
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nar de allt gröinä, ällar jårdi gynnar gro äl-
lar bland si, u därav kummar i all fall de där 
årdä, sum än bräukar säg um ladingar: jård-
blandningi, ällar de var i jårdblandningi, u 
sum de gamblä sär, att de int jä bra ti ligg pa 
jårdi JK. -bruk s. jårdbräuk n., bf. jård-
bräukä. De skudd var gutt, um de vidd hald 
si vackat än täid av ännu, sått n kund fa 
rust me jårdbräukä JK. Ja skall tal um, lais 
di anstaltäd me jårdbräukä förr JK. Stor 
skam u förargälsä, att int jårdbräukä kan 
kast av si så mikä JK. -brukare s. jå•rd-
bräukarä rn., bf. -an, pl. -rar. Ja va de jär, 
så jä de tungt ti var jårdbräukarä, när de så 
träffar till JK. De tyckäs, sum um jårdbräuk-
rar int har mik ti säg nå för täidn, äutn 
launtagrar tar makti a(v) dum JK. -bruks' 
arbetare s. pl. jerrdbrauksarbetrar, _„.,„ 
[män, som arbeta med jordbruk]. De jär ätt 
fall av mang täusn av all förlustar blant jård-
bräuksarbetrar u fiskrar JK. -brukslarbete s. 
järdbräuksarbe•tä _ 	,., n. [Jorden ger 
avkastning] me stor möidå u arbetä, sum 
haitar jårdbräuksarbetä, u all sum värkställar 
de, jårdbräuksarbetrar JK. -bruksdoning s. 
pl. jårdbrauk(s)doningar [redskap]. -bruks' 
göra s. jerrdbräuksgä•rä n. [-arbete]. Börr 
[bara] ja har pänningar, da gär ja a kånst 
i allt jårdbräuksgärä JK. -brukslorka s. 
jå-rdbräuksårkå f. [-göromål]. A fäin fräu 
u a jåmfräu äi än stad, sum aldri har för-
söikt jårdbräuksårkå JK. -brukslredskap s. 
jå•rdbräuksraidska.p n., pl. =, -ar, bf. -i, .. 
så sum plogar u harvlar JK. -bruksväg s. 
jerrdbräuksvä.g [med avseende på jord-
bruket]. De jär n duktur kal u kan va sum 
hälst i jårdbräuksväg JK. -draga v. pass. 
jård-drägäs JK(U), p. pf. -drei•gän. Till bläi 
drägän el. u kräupä iginum a jårdtårvå haj-
tar jårddrägäs. Drägäs iginum el. u kräu-
pä iginum a jårdtårvå, sum lag yvar a grop 
i jårdi, har ja hårrt än sårk talt um han hadd 
fat gärt, när n var umkring sjau ar, för n 
var sjaukar JK(U). Han har blitt jård-drägän 
MK. -dunst s. jå•rddunst [m.], pl. -ar. Han 
har blitt gastgripän i armän .. de jär nuck 
så mik sånt ont till, de kansk jär av någ ont 
vädar ällar någ jårddunst ällar någä OL. 
-fast a. jårdfastar JK. Lägg ulltradn undar n 
jårdfastar stam n [se vårta s.] JK. -flank s. 
jå•rdflayk m., pl. -ar [jordområde, jordbit]. 
De snåimassu, sum har lägt si pa hans jård-
flank pa Halsrä lairu JK. Stäur gäin vackrä 
tallar, sum nårdaustn vräkäd kull .. me väl-
duä jårdflankar el. jårdtårvår mässi bäi stum-
blar JK. -fästa v. jå•rdfästä, -fäst', pr. -ar, 
ipf. -äd, sup. = inf. Prästn jårdfåstar alltut 

inn i körku nå; förr jårdfåstäd prästar analt 
äut pa körrgardn, nä läikä sto ner i gravi 
JK. Han spökäd, sått prostn matt jårdfåst n 
täu gangar MK. -fästning s. f. bf. jå•rd-
fästniugi. Så stämmar kluckan .. upp än 
läiksalm, förrn prästn gynnar me jord-
fåstningi JK. -geting s. jå•rdgaitingar [ge-
tingar, som ha bo i jorden]. -gods s. n. 
bf. jåydgo-sä. Da gar ja upp pa backar u 
säir pa .. L:s jårdgosä [MK:s tomt] JK. 
-gubbe s. jerrdgubbä m., pl. -ar (Fragaria 
moschata). Jårdgubbar glångäs [blommar] 
nå igän, sumli buskar, män di hinnar nuck 
int bläi bär av JK. Um ha int kåm där upp 
snart u planteräd mair jårdgubbar JK. -gum-
ma s. jårdgummå f., bf. -u, 'barnmorska'. 
De fanns int någu lerd jårdgummå jär äutat, 
äutn de var a gammäl klok källing, sum 
t. äks. had hatt mang ban själv, sum 
svard för ti var jårdgummå u int alls had 
någ lerdom i dåktasväg JK. U så skudd 
i in ti mamsl S. älla När jårdgummu JK. 
-Munta s. f. pl. jårdhumblår [en sorts hum-
lor, som ha bo i jorden]. Jårdhumblår jär 
stäurä u brummar gråft (JK)MK. Jård-
humblår bod äi n musbackä u fullt me hån-
ning ner i Masrä ängä MK. Jårdhumblä-
hånning, de nytta di ti bot me för åirnvärk 
u d. De jär humblägutt — de hitta n i ängi 
när n gar u räkar MK. Ja minns sum sårk, 
när n gick äut i marki um sumrar u laitäd 
jårdhumbläraidar [-bo] JK(U). -humle s. 
jårdhumblä m. 1) Prunella vulgaris. 2) 
Mentha aquatica. Jårdhumblä läggar di äi 
drickä; da bläir de baiskt u räusnäs MK 
(Lau). Läit humblä u läit jårdhumblä 
(Mentha aquatica) koktäs ti drickä MK (När). 
-knubb s. pl. jårdknåbbar [jordklump]. Sån 
där sma jård- ällar muldknåbbar OL. -lager 
s. jå•rdla-gar n., pl. bf -la•gri. Häls till härr 
Munthe, att n kummar u säir pa jårdlagri, 
för ja har set där äut i möiri .. i kannaln 
.. än fåir fåm sårtars jårdlagar JK. -lapp s. 
pl. jå•rdlappar. Bruddi u bråk me iss jårdlap-
par .. sum än skall ha sin livsjon u in-
kåmstar av JK. -lägga v. jå•rdlägg' , p. pf. 
jårdlägdar. 1) [böja en lie i "tjaugi", så 
att eggen kommer i lämplig vinkel mot mar-
ken], (= båig upp tjaugi). Ti fa de lagum 
jårdlägt, så sätta n sigdn äi a skräustädä 
i smidu u bräidar tjaugi me a smidtang 
JK(U). Väisar äggi fö(r) mik upp, så jär 
sigdn för läit jårdlägdar; väisar äggi för mik 
ner, så jär de för mik jårdlägt JK(U). Jär 
da sigdn lagum jårdlägdar, så gar n rakt u 
siar, män jär n läit jårdlägdar, så far n ga 
läit kramp [krokig] älla buck si läitä JK. 
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2) [om slåtterkarl, som slår nära marken]. 
Iginum de att n var så jårdlägdar ällar hadd 
de sätt', att n kråmd sigdn så naug ner mot 
jårdi ..; daim sum nå jär så jårdnem ällar 
jårdlägd .. di far aldri någän sigd 	ti bäit 
någ längä OL. 3) [om (pärk)boll, som går 
nära marken]. Bålln var för mik jårdlägd 
(Etelhem 1878) MK. -läggning s. f. bf. jård-
läggningi JK(U), [lieeggens vinkel mot 
marken]. -mask s. pl. jårdmackar. 1) [mask 
i jorden]. Muldknåbbar sum jårdmackar äl-
lar maitäsmackar skjautar upp langs gras-
stradi OL. 2) [ivrig jordbrukare]. Nai, så 
mik yvarains de bläir int all iss jårdmackar 

dumsnäutar JK. -mossa s. jårdmusä m., 
renlav (Cladonia rangiferina)= backmossa, 
se d. o. -mot s. n. bf. jå•rdmåutä 	, f. 
(el. pl.) bf. -i, 'jordkanten' [jordytan, jord-
skorpan]. De säs um än grastain, t. ex.: di 
liggar i jårdmoti ällar um a forngrav ällar 

fornsak, sum liggar a läit bit ällar straks 
undar jårdi: di liggar, ha lag, de lag ret i 
självästä jårdmoti OL. Da fick di vattn, u 
de blai sånt tryck, att vattnä staig mästn 
UPP till jordmotä MK. Fyst ruttnar staurar 
av i jårdmoti i skogar JK(U). De ligga stai-
nar i jårdmoti, sum än aldri säir (=jordkan-
ten) MK. -mån s. jerrdmun m., bf. -n, pl. 
-ar. Pa nöi jård u än sån jårdmun, sum jär 
sandmyldå, bräukar de kunn vaks vait', um 
de änd bläir saint saä JK. Järdmunn'n jär 
int undarsöiktar jär äutat, såsum än jär upp-
at landä JK. Dän jårdmun'n passar int ffi 
pärår MK. De vaksar oläik i olffik jårdmun-
nar MK. Lyni [lönnen] .. jär int alls kinku 
pa jårdmunn'n JK. -nubba s. f. pl. jårdnub-
bår OL [små jordknölar]. [Vid slåtter:] da 
jär där alltut n hail hopän jårdnubbår, sum 
star i buttnän pa grasä (jårdnubbår de jär 
sån där sma jård- ällar muldknåbbar, sum 
jårdmackar ällar maitäsmackar skjautar upp 
langs grasstradi) OL. -näm a. pl. jårdnem', 
[om slåtterkarl, som slår nära jorden]. Daim 
sum jär så jårdnem ällar jårdlägd, sum di 
bräukar sägä, .. di far aldri någän sigd 
ti bäit längä OL. -plätt s. jå•rdplätt m. [liten 
jordbit]. Så kustar a tunnland, sum int jär 
storar jårdplätt, minst ätt hundra kronår [att 
täckdika] JK. -pära s. jårrpti•rå f., pl. -år, 
jårr-, jårdpärår JK [potatis]. Gräisn .. han 
gick i gröitu me u to si a jårrpärå jamt u 
samt JK. Di matt liv bäi bärt kånnkakå 
[kornbröd] u jårrpärår a hailt ar u mästn 
ing fisk JK. Ti liv bärt [enbart] bäi färskar 
fisk, de vidd int gänn ga för uss .. Män när 
n hamit så langt fram pa summan, sått n 
kund fa jårrpärår, da var de vunnä JK. När 

jårdpärår glångäs [blommar], så laupar de 
undar ir da MK. Jårrpärår har vör fat upp 
i rängnä u slåitu, u di liggar pa lädlauän [lo-
gen] ti tårknings umkring än sjutti tunnår 
JK. -pärlbråk s. jå•rdpärbra.k f. [inrättning 
att krossa potatis med för brännvinsbrän-
ning]. [Se ill.] Se pär-bråk. -pärldoppe s. 
jå•rdpä•rduppä m., 'sås' [till potrlis]. -pärl 
grop s. pl. jå•rdpä•rgröipar, jårrpärgröipar 
MK, bf. jårdpärgröipnar MK,' 'potates-
gropar i jorden att förvara potates i'. Hyll 
till jårdpärgröipnar hailt u haldä JK. -pär 
gräs s. jå•rdpä•rgra.s [potatisblast]. -pär 
gröt s. jå•rd-, jå•r-, jårrpä(r)gråit m., 'potatis-
mos'. Gråit av råskalnä u fäinståitnä pärår 

mjölk, u sumli bräukar ha läit mjöl äi me 
(JK)MK. -pärljord s. f. bf. jårpärjårdi 
[jord varpå odlas potatis]. Hart äu vart äut 

ribb däin jårpärjårdi (= plög me spissplog) 
astufar? MK. -pär ikrabb(e) s. jårdpii•r-
krabb, -krabbä m., 'potateskrabb, [redskap] 
att ta upp potatis med'. [Se ill.] -pärllava 
s. jli•rdpä•rla•vå f. (avh.) =följ. -pärllave 
s. 	 jå•rdpärla•vä, ' avbalking i källaren' 
[för förvaring av potatis]; 'potatesbinge'. 
-pärlmask s. jårpärmack m. [larv, som för-
stör potatisen i jorden, trol. ollonborrlarver] 
OL. Sed- ällar jårpärmack OL [se säd-
mask]. -päriplätt s. pl. jårpaplättar [iår-
pä-1, 'plättar som bakas av rivna och fin-
stötta potates med mjöl' JK. -pärlrissel s. 
jårdpärrissäl [redskap att sortera potatis 
med]. -pärlstuv s. jii•rdpä•rstäu m., bf. -än, 
kokt' pärår, sum skäräs i bitar, sum värmäs 
upp i mjölk JK(MK) [och mjöl?]. -pärl 
stuva s. jårrpärstäuå JK(U) f. [= föreg.] 
-päristöta s. f. bf. jå•rdpäTståitu, ti trumb 
jårdpärår me, när n kokar jårdpärstäu MK. 
[Se ill.] -pärisåd s. jIrrdpärswd m., 'vattnet 
vari potates kokats'. -röta v. [jåydråitä], 
p. pf. n. jå•rdrått [röta lin på marken]. 
Jårdrått läin MK. -rötning s. jårdråitning 
[rötning av lin på marken]. Bäggi sårtar bi-
gagnäs (vattnråitning u jårdråitning) JK. 
-skorpa s. f. bf. jårdskårpu JK. Flak fråi de 
jär pa ätt ställä .. di har bättar kraft ti 
spräng jårdskårpu JK. -skott s. jårdskut, 
-skått JK [sjukdom, som ansågs orsakad av 
att man legat på jorden]. Att n blai sjaukar 
av dunstar ör jårdi 	hälst pa ladingän 
De kalläs för skått el. jårdskått JK. [Spotta 
på jorden innan man satte sig där] för an-
nas kund di fa jårdskut ii bläi sjaukä JK. 
-språng s. jård-, jåurdspråug m. [hjort-
svamp, "hjortsprång", Boletus cervinus]; 
såsum äppäl äi graunbackar (de jär sprung' 
ner i jårdi), tjåckt skal; "stångpärs" JK; 
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Hässlböiållä gick u sälldä till bot. De jär 
likt kastanar, män kryspluä, att di int jär så 
sletä; innhaldar svart pulvar u har hard ska-
lar; jär bra ti gi kor u märar, sum int vill 
bläi äikalv ällar äifylä; .. de jär någ slags 
svamp (JK) MK. -strimmel s. jå-rdstrimmäl 
m. [smalt jordstycke]. -stycke s. jård-
styckä n., bf. =. Så har ja tänkt ti ga upp 
pa backar pa L:s jårdstyckä u säi pa, lains 
där star till JK. De jårdstyckä jär nå av-
dailä i mang dailar JK. -torva s. jerrdtårvå 
f., pl. -år. De jär int launt längar, att du .. 
arbetar i hel di längar me iss välsingnädä 
jårdtårvår JK. I skogar jär oskaplit ti säi; 
de liggar träi pa träi u föfårliä jårdtårvår, 
sum ha gat upp me [av stormen] JK. När 

far a jårdtårvå yvar nasar [: ligger i gra-
ven] JK. -vide s. jårdväidä n. (Salix repens). 
Jårdväidä 	vaksar pa säid jård, män bläir 
int stort u haugt sum väidä, äutn pa sin 
håigd sum graun (= jung) män saig röitar 
har de olycklit JK. -yx s jårdyks f., pl. -ar. 
1) [större flåhacka]. Fyst hugga n jårdi bårt 
kring stumbln me jårdyks JK. Kast vagnväg. 
Ja, de gar int så let ..; de skall huggäs upp 
me jårdyksar u kastäs upp me skyfflar JK. 
[Se ill.] 2) [potatishacka]. Da lag di pa pär-
styck [potatislandet] u hadd säin sma jård-
yksar, sum di huggäd ner i jårdi jamt standi 

så brautäd upp dum me .. De var nå daim 
sum hadd säin sandjårdar sum gärd så, att di 
huggäd upp dum, daim sum nå hadd jår-
dar, sum var mair stainuä, där var int launt 
ti kumm me a sånn läiti jårdyks där i [inte] 
OL. -ägare s. pl. jå•rdaigrar. -ände s. m. 
bf. jå•rdändn [den stock av ett fällt träd, 
som är närmast jorden; "storände"]. Stor-
ändn el. jårdändn .. av gräni JK. 

jos s. se dum-jos. 
ju adv. se jo. 
jucka v. juckä (oblygt och skämtsamt ord), 
[göra rörelser med bakdelen upp och ned; 
coire]. Ligg pa läiv [mage] u juckä, dvs. 
gär röirlsä me röivi upp u ner JK(U). Han 
juckäd nä [han hade samlag med henne] 
JK(U). Jfr små-jucka. 

jude s. jäudä m., pl. -ar. När da Jäudar kåm 
ti grasser jär äut pa landä, me säin skräin 
pa ryggän, me n hail hopän krimskrams äi, 

fick sjackrä pa fålki JK. Jäudar .. di 
grasseräd jär pa landä u narräd till si n dail 
syllvarsaker JK. 

judig a. superi. best. jäudust' [snål som en 
jude]. De var väl nå de jäudust böindarnä, 
sum gav sånt OL. 

jugås s., se ljugås s. 
jul s. jaul (oböjl.) Nå jär de int ann' nat u 

dag till jaul (dvs, dagar jär så kårtä) MK. 
Nemrä u nemrä än hannt ti jaul, mair haug-
täidliä tyckt n, att dagar u kväldar blai JK. 
De bläir bråttum ti lag ti jaul JK(U). Bjär 
äi ti jaul [se bära v.]. Gra-ulli skudd lyftäs 
[slutas] ti Jaul (kardäs u spinnäs), sen skudd 
Min u hamp u blår spinnäs OL. När de bläir 
jaul, så sättäs spinnruckar u slingtjaugår äut, 

pa trid-dagän jär sticksaumar i gang JK. 
Di gick till Jaul el. bidäd till Jaul [sades om 
tiggare] JK(U). Än frödfull jaul! JK. Ynskar 
fröidfull jaul u gutt nöit år OL. Fystdagän 
jaul fick vörr int lug - u ga in ti astusårkar 

laikä JK. Bjär jaul äut = ga sin väg fran a 
ställä undar jaulhälgi äutn ti fa någ ti bästår 
MK. Rängn i pinsthälgi gär a fait jaul, sägd 
de gamblä JK(U). Gröin jaul u väit' paskår, 
väit jaul u gröin paskår [väderleksmärke] 
MK. -afton s. jaulaftn _ 	m., bf. jaul- 
aftän, -aft'n [dagen före juldagen]. Ja u så 
kummar da Jaulaftn (de kalläs för de mäst 
hail dagän förä, för' Jauldagän), da kokar 
kvinnfålki allt kyt, sum ska var ti jaul u gär 
da raint all stans, um di int ha gärt de förr, 

kalar bjärar jaulvidn in u byggar jaulflo.i 
upp .., u så sättäs da jaulgråitn pa, u jaul-
gräni bjäräs in u kledäs i skäumningi. 
Någ jaulklappar nyttäs int blant de gimmainä 

äutn bani far någä, när di far nicklasgutt 
staffånsgutt U så nä da jaulgräni jä kled 

u jaulgråitn avhävdar, da gynnar själv haug-
täidn; u så jär de äld i all jaus i gräni, u 
jauljausä pa borä me träi hånn pa; da singa 

a par träi jaulsalmar, u så när de jä(r) av-
skilt, så far n mat .., kyt u kakå u smör, 

jaulgråitn jär ännu dän fönämstä .. Ja ti 
middag .jaulaftn far n alltut mylå [se mölja 
s.] 	Äppäl bräuka n fa någlä styckän ti 
mans a Mor .. U så me jaulaftn jär all jaul-
brådskå släut, u da har n int någ ann ti ta 
varå pa än söislä u läs u jet u sivä. Jaul-
brännväin bräuka n ir ha.. män daim sum 
har de, så nyttäs de int sånt yvaflöd med de, 
sum di gärd förr i täidn. U så pa Ann-dagän 
gynna de kallaseräs JK. Dupp i gröitu jaul-
aftnän JK. Um än aldri arä jär så langt, så 
bläir jaulaftnän trangar (ordspr.) JK. -aftons' 
dag s. m. bf. jaulaftnsdagän. Så händar nå 
för täidn, um de änd jär pa jaulaftnsdagän, 
att n far ga sin väg föräutn vet tungu OL. 
-aftonslhalva s. jaulaftnshalvä 	m. 
[kaffehalva på julafton]. -aftonslmorgon 
s. m. bf. jaulaftänsmårgnän. När ja vak-
näd jaulaftnänsmårgnän u ja grundäd ättar 
allt sum skudd gäräs dän dagän, så 	JK. 
-aftonslorka s. jaulaftnsårkå f. [göromål 
på julafton]. -bock s. jaulbuck m., bf. -än 
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[person utklädd med get- el. fårskinn och 
en mask med horn på huvudet; gick omkring 
i stugorna på julafton]. [JK:s farfar berät-
tad "Hundar täidn så var de halltut någän 

sum haggeräd jaulbuck hu gick hör stäuå 
hu häi stäuå hi grannlagä hu fick ti bästår 
me brännväin hu höl hu mat". — "Va lains 
sag jaulbuckän äut faffar?" — "Jå, de fanns 
halltut hen träiskallä hi grannlagi pa nåkät 
ställä me gaitbuck-ånn häi, hu gaitskägg pa, 
sum di add pa udä. Hu så add di da ha lud 
gaitskinn hällar lambskinn pa si till hu kled 
häut si så gutt di kundä, sått i liknäd hen 
gaitbuck" JK. -brasa s. jaulbra•sä m., bf. 
brwsn [brasa på julafton]. Nä da jaulgräni 

jä kled u gråitgröitu ha kumm av, så lägga 
jaulbrasn pa JK. -brådska s. f. bf. jaul-

bråsku. Jaulbråsku jä stor jär äutat nå bad' 
för kalar u källingar JK. -brännvin s. jaul-
brännväin n., bf. -ä. Di hadd kaupt jaul-
brännväin pa krogän pa Ronhamn JK(U). 
S. maint, att han ännu hadd n tar igän av 
jaulbrännväinä JK. -bröd s. jaulbrer, -bröi 
n., bf. -bröiä, pl. = sg. U så har kvinnfålki 
bak än hail hopän jaulbrö u jaulkakå JK. 
Där hart du a jaulbröi av mi i Guss namn 
[sades till fattiga som fingo ett bröd vid 
julen] JK(U). An bit av jaulbröiä [gavs 
bl. a. åt en nykalvad ko] JK(U). -bulle s. 
pl. jaulbullar [vetebulle bakad till jul]. -dag 
s. m. bf. jaul dwgän _ „, jaulda•gän 
„, pl. jauldagar 	1) (i sing.) [den 

25 dec.] Jauldagän gick av me läs u pratä 
jet u drickä JK. 2) (i pl.) [juldagen och 

annandagen]. Ja, nå jä vör snart rakt inn i 
jauldagar JK. Ja nå jär snart bäggi jauldagar 
släut, u daim ha vörr fåir me hälsu u stor 
glädä JK. De jär a gammält ård, att ättar 
sum jauldagar jär, så bläir månar, älla jan-
varus skall bläi sum fystdagän u fibbavarus 
sum anndagän u mass sum triddagän JK. 
-epistel s. m. bf. jaulpistln. Ha [hon] gynt 
läs pa jaulpistln JK. -evangelium s. n. bf. 
jaulvange•lä. Da läst vörr jaulvangelä, hu 
singäd jaulsalmar sinä, förr hän vörr fick 
jaulgråitn JK [citat efter hans farfar]. -flo 
s. jaulflåu f., bf. -i, 'vedtrave, som sättes 
upp i förstugan till julved'. U jaulvidn skall 

ha sundar me jaulflo äut pa gardn u jaul-
flo inn i stäuu, sum bjäräs in jaulaftn, u de 
förrn de bläir dagar um mårgn'n, för sän pa 
dagän skall kvinnfålki skäur gålv JK. Ti 
bygg jaulfloi da! Ja, de var jaulaftnsårkå 
föstas för uss, sum var sårkar JK. -frid s. 
jaulfri•cl m. Någ vart vill n ha avskilt [av-
slutat] ti jaul för ti lissum fa väil äut ällar 
fa jaulfrid någlä dagar JK. -galt s. jaulgalt 

[ett slags julbröd av viss form; bakäs av 
brödaig [rågbröddeg] MK. Jaulgalt har ja 
aldri hårt, män jaulgräis (JK)MK. -gran s. 
jaulgrän f., bf. -i. Kåir i skogän ättar jaul-
grän JK. A. skall ha fåmti jausvaikar, sum 
a skall ståip jaus till jaulgräni av JK. Så bjär-
däs jaulgräni in, u A. u V. kledäd na JK. 
Jaulgränar har int nyttäs jär i Lau förr i min 
barndom; di kåm int i gang förrn Pastår 
Nårrby kåm häit i pasturatä [på 1870-talet], 
da var de jaulgrän i körku, u Nårrby hadd 
såsum banfäst där jaulaftn, så att da kåm de 
i gang ..; nå [1889] jär de allmänt, så att ja 
tror de finns knafft pa någät ställä, atminstn 
där sum de finns ban, ick di ha jaulgrän JK. 
A par styckän jaulgränar pa sangarsgålvä [i 
kyrkan] JK. -granslfot s. m. bf. jaulgräns-
fautn. Mot kväldn i skäumningi sättäd vör 
jaulgräni i jaulgränsfotn, u så bar vör in dän 
JK. -gransikaka s. jaulgränskakå [småkakor 
av olika form, som hängdes på julgranen] 
JK(U). -gran(s)ljus s. 	 jaulgräns- 
jaus. Läil A. sitar u fletar jausvaikar till jaul-
gränsjausi JK. -gris s. jaulgräis m., pl. -ar. 1) 
[gris som slaktas till jul]. Nå skall snart jaul-
gräisn slaktäs JK(U). Så kummar ja ti böin 
[staden] um mandkväld me n jaulgräis ti böi-
boar JK. 2) [julbröd i form av en gris el. 
avlångt bröd bakat av "grannbröd-deg": var 
och en i hushållet fick en sådan] JK(U). 
Förr så fick än da i ställä än jaulgräis av 
grannbröi el. kakå [vetebröd] JK. Kvinn-
fålki har sätt daig i kväld u skall bak grann-
brö u jaulgräisar i mårgå JK. -gröt s. jaul-
gråit m., bf. -n. Gråitgröitu star i späisn u 
påttlar me jaulgråitn äi, sum jä koktar pa bär 
[enbart] mjölki, antingän av räisgröin ällar 
pa kånngröin JK. Ja fick int säup jaulgråitn 
haimä, äutn dän bisto 0. JK. Sin när kluc-
ku blai åtä, så blai de mat me jaulgråit u 
bärgfisk el. läutfisk u fläsk av sväinhaudä 
JK. -halva s. jaulhalvä m. [kaffehalva på jul-
afton]. Far u ja fick uss vassin duktu jaul-
halvä JK. -helg s. f. bf. jaulhälgi, pl. -ar. 
Jaulaftnän tos kardår u spinnruckar äut ör 
vardässtäuu, för de kardädäs u spinndäs int 
undar hail jaulhälgi, sum räckäd ti tjugän-
dagän el. Knäut. U undar dän täidn el. hälg-
täidn var de lissum halvhailit, sått n kåird 
sälln i skogän förr n ättar Knäut JK. Män 
så sen död de bårt me de äibjärningi i jaul-
hälgar OL. -kaka s. jaulka•kå f. [vetebröd 
bakat till jul]. -kalas s. jaulkalla.s 
n., pl. -ar , 	„. Vör har int hatt någ 
jaulkallws, sum ännu någän häit u däit jär i 
Lau haldar pa me ättar gammält JK. Nöi-
moduhaitar, sum har kumm till nå i sainarä 



julkalv 	 433 
	 julöl 

täidar jär: jaulgränar u jaulklappar u fåinarä 
jaulkallasar, sum räckar till hail netnar JK. 
-kalv s. jaulkalv OL [kalv född vid jultiden]. 
Di bräukt ha a gammält ordspråk, sum sägd, 
att Jaulkalv u Paskgräis, de var bondns bästä 
späis 	va de anbiträffåd me jaulkalvar, så 
var ä nuck bäst ti fa dum pa dän täidn, för 
daim sum blai så täilit föidä di vaksäd till u 
blai läit mair pa vägän till ä blai summar 
[då de släpptes ut] OL. -klapp s. jaulklapp 
n., bf. -ä, pl. -ar. Staffånsgutt .. de var fö 
de mäst de aind jaulklapp, sum än fick pa 
dän täid ja vaksäd upp JK(U); [se under 
jul-afton]. Söddalunds har fat sitt jaul-
klappä i mårräs, u di tackar u hälsar så 
mikä JK. Någlä slantar, sum vörr fick av 
Far u Mor ti jaulklapp el. Staffånsgutt JK(U). 
-kusa s. jaulkäuså f. [ett slags julbulle]; 
bakäs a vaitkakå [vetebröd] MK [ca 1880]; 
(obekant för andra) (JK)MK (1902). -kväll s. 
pl. jaulkväldar, bf. = [kväll under juldagar-
na]. Pa de väisä [: med nötlekar o. d.] gick 
jaulkväldar fort av, fastn vör int had någ 
jaultäidningar me grann gubbar äi såsum 
nå JK. -ljus s. jauljaus n., bf. -ä, pl. = sg., 
bf. -i. Jauljausä sum sto pa borä, .. var 
haimgärt av lambtalg me träi u iblant fåm 
hånn [grenar] pa, u a blankskäuri jaus-saks 
av mässing lag i jamtä, ti snöit jauljausä me. 
Män olycklir dän sum snöitädä så naugä, 
sått ä slucknädä. Han el. ha blai spådar, att 
n int livd någu jaulhälg mair JK. Jauljausä 
pa borä 	sum hint fick tas hav borä 
ättar de va tänt, ti däss de ad brinnt häut 
[citat efter farfar] JK. Ner fålki ståipäd säin 
jaus självä, da ståiptäs viss jaus ti jauljaus; 
di skudd alltut var läit tjåckarä u så slet 
[släta] di kund bläi, för ner di kåm i körkå, 
så vidd int dain var sämmar än dannä, ner 
di sättäd äld pa säin jaus OL. -morgon s. 
jaulmårgän m., bf. jaulmårgnän _ 
-mårg'n [juldagens morgon]. De var n gang 
än jaulmårgän JK. Var de jaulotå pa jaul-
mårgnän, så gick än täilit i säng för ti kumm 
täilit upp JK. Kämpäs [kappas] me laupä, 
rännä el. u kåirä bräukäd n gärä jaulmårg-
nän, när n hadd vart i jaulotå, för ti fa fort 
skill av me arbetä el. årkår under arä JK(U). 
-muripacke s. m. bf. jaulmäurpackän JK(U). 
se jul-packe. -månad s. m. bf. jaulmå.' n 

,; jaulmån'n JK(U). 1) [december]. 
Än räknäd dagar u täimar ti jaul, när n hannt 
jaulmån'n ällar dässämbar JK. 2) Jaulmån'n, 
ifran jauldagän till tjugändagän el. Knäut, 
nä jaul jä släut JK(U). -natt s. jaulna.t f., 
bf. -i [natten mellan julafton och juldagen]. 
De gamblä sägd, att ner ä stårmäd jaulnati,  

da räuskäd de skavälträii, da bräukt ä bläi 
a gutt fruktår OL. Pa jaulnati (me flair 
haugtäidsnetar) talt de gamblä um, var de 
döidä mäst i röirning el. spöikäd mäst 
JK(U). -nöt s. f. pl. bf. jaulnytnar [nötter, 
som plockats och bevarats till jul]. Sin [se-
dan] så kåm jauläppli u jaulnytnar fram. 
Nytnar had n ti kall skog me [en nötlek] 
JK. -otta s. jaulåutå 	„ f., bf. -u. När 
klucku blai näi, maint A. pa ti mor, att nå 
fick di ga i säng, för di skudd täilit upp u 
så i jaulotå JK. I går (jauldagän) var ja i 
jaulotå, u de var just int så täilit, äutn 
klucku sjau JK. Vör had int jaulotå jär i Lau 
i ar, äutn de var pa När JK. Att de döidä 
var i körku u haldäd jaulotå mitt i nati mil-
lum klucku 12 u 1, har ja nuck hårrt mang 
historjår um JK(U). -packe s. jaulpackä, 
-pack' m., bf. -än, 'julkubbe' [en stock, 
som på julafton lades in med sin ena ända i 
spisen, varvid grannarna hjälpte varandra 
att bära in den och fingo traktering]; = gruv-
packe, se d.o. Nå nyttäs de int mik jaul-
packar, för de att fålki har för de mäst kakl-
äunar; män jär de någän duktur pack, så 
haitar de alltut, att de var ret n jaulpack de 
OL. -psalm s. m. bf. jaulsalmän, pl. -ar. 
När var u en had läst a styckä [i bibeln el. 
psalmboken], så singdäs de någlä styckän 
jaulsalmar JK. -tid s. jaultäid [tiden om-
kring jul]. Sum L. vait, så skall affårar rai-
däs upp för arä da jaultäid u nöiarstäid bad 
me skuldar u annä JK. Far ja vit' lains [hur] 
de skall varä jaultäid ällar straks ätta jaul, 
så 	JK. -tidning s. jaultäidniug f., bf. -i, 
pl. -ar. Pa de väisä gick jaulkväldar fort 
av, fastn vör int had någ jaultäidningar me 
grann gubbar äi såsum nå JK. A jaultäidning 
ropt ja in pa bokavsjon'n JK. -vecka s. f. 
bf. jaulvi•ku _ 	[den vecka i vilken julen 
infaller]. Da lugd [lovade] n, att n bestämt 
skudd betal mi ti jaul, um de int blai förrn 
i jaulviku JK. -ved s. jaulvid [ved, avsedd 
för julhelgen]. Um de had vitt blitt slidväg 
ti jaul, att n had kunnt fat någ go jaulvid 
haim fran haidi JK. I går sagäd vör u hug-
gäd jaulvid sundar JK. -äpple s. pl. jauläp-
päl, bf. -äppli. Nä jaulgråitn jä säupän, u än 
sitar kring brasn allihop, u ha da mor i häusä 
någ vida si [hos sig], såsum någ jauläppäl 
u någän gang nytar me, så dailar a äut ti 
någ var, allt ättar sum de jä rad pa JK. 
-öl s. jaul&I n., bf. -ä. U brygg ska di gärä, 
så att drick' u jaulölä strävar till Knäut 
(tjugändagän) JK. "När jaulhölä var hi hår-
ning, så gicks de kring hi all grannlagä me 
sänningkannå" JK [citat efter farfar]. Till 
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[ända till] tjugändagän när n kummar in 
paa ställ', så skall n ha si n gang öl av jaulölä, 
för n int skall bjär jaul äut, sum de haitar JK. 

jula (?)v. jaulä, 'liv lustut' (OL)MK. 
juli s.jäu/i (sä de gamblä), jw/i. 
julp s. gölp JK n., bf. -ä [öppning på byxor]. 
-byxor s. pl. gölpbyksår JK. Förr n gölp-
byksår kåm i bräuk, var de lukbyksår 
[luck-b.] JK. 

jungfru s. jåmfräu f., pl. -ar. 1) [flicka, ung 
fröken]. A fän fräu u a jåmfräu ällar päikå 
[flicka] äi än stad, sum aldri har försöikt 
jårdbräuksårkå JK. 2) [rymdmått, 1/32 kan-
na, 0,082 liter]. De var rolit ti liv da fram-
för nå, när di fick si a jåmfräu brännväin 
um mårgnar u så a skäivå brö JK. Kund n 
[han] da fa läit mat u a jåmfräu brännväin 
för besvärä (att laga spinnrockar), da var n 
storlit belåtn JK. Täu träi jåmfräuar bränn-
väin MK. -kjortel s. pl. jåmfräutjåurtlar 
(rspr.), 'en sorts blommor' [Malva moscha-
ta? el. odlad Convolvulusart?]. De jär jåm-
frutjortlar; stritt (= vattna) pa dum läitä MK. 
-lår s. (pl.) jåmfräulår JK [ett slags stora 
päron]. 

Jungfru Marie bebådelsedag s. jumfräu-
maräibebådlsäda•gän (sä de gamblä), ällar 
jumfrumariabebådlsädagän. 

Jungfru Marie bröd s. jungfräumarriebröi 
JK(U) [en växt, Filipendula hexapetala?] 

juni s. jäuni (sä de gamblä), ju.  ni. 
junker s. juykar m., bf. juykan, pl. junkrar 
JK. 1) [nedsättande benämning, "gynnare", 
om mskor o. djur]. Däu jäst n junkar MK. 
Arndatorar där di kräusäd int me junkar, 
äutn di to u stämd n JK. Nå jär de int falit 
me junkar, för nå har n fat far u hussbondä, 
sum ja tänkar skall ta hundn ör n JK. Män 
junkar matt va så go u ga sam vägän tibakas 
igän JK. Kalvän jär vackar han, män han .. 
jär n junkar u stangäs u buffläs, u till u me 
så bufflar junkan mot mor JK. Ja var så 
svaitn när ja kåm haim .. män de gärd gutt 
äi junka snäus [= K. själv], för värkän gick 
bårt JK. 2) [bildl., om en kniv]. "Ja tror 
att Bjärgäsfar har ingän kniv ja!" — "Jå, ja 
maint hatt ja skudd a hen junkar i byksår 
så." .. um fällknäivän (=junkan) i byks-
lummu JK. 3) [penis equi] junkan pa hästar 
JK. Jfr svart-junker. 

juska v. juskä, ipf. -äd, 'småspringa, fara av 
fort el. om  något som snurrar fort omkring'; 
[även] 'om små barn'. När n var sårk u fick 
bär baini [bara fötterna], da kund n äntliän 
juskä. Tråsktunnu, ha kan äntliän juskä JK. 
Va de sma russi kund juskä MK. Gräisn 
ränd pa vägän u juskäd av mot haimä JK. 

just s. o. a. just [oböjl.] 1) ss. subst. [nog-
grannhet, teknik, "konst"]. Böitningi [del-
ningen (av släka)] jär mik just me iblant, i 
synnarhait när släku liggar ojamt JK. Sått ä 
jär just me ti fa ganä [fiskegarnet] lagum 
läimä [limmat]. 2) ss. adj. [noga, rätt]. De 
skall var så just me de MK. 

just adv. just. 1) [precis, alldeles]. Stäur raud 
plaitår pa skinnä just så sum ättar fingar OL. 
Ja kåm just nå haim JK. 2) [inskränkande, 
i sats med nekande innebörd]. Int just = 
just intä. De kan ga pa bäggi hålli [: ut-
tryckas på båda sätten] (JK)MK. Ja lägd 
int just pa minn' [minnet] så prässäis, lains 
än bråkädä OL. Ja vait int just va ja skall 
fa äi tankar äi än hast JK. U så gift n si da, 
u ha [hon] had int just någänting mä-ssi, så 
att i dän vägän fick än just int någ jälp JK. 
Skollärarä, di har just int sån läiti laun JK. 
Ja, just att de jä sånt faslit stort behov av 
rängn, de kan vör just int klag uss um JK. 
Ja skudd gläid mä .. för dails visst n [han] 
int vägän någän stans just i böin JK. Ja, 
u int så läit pänningar just um haustar häl-
dar för lambkytä JK. Vaim kund just var 
tungsintar bi sånn tillställningar? OL. 3) 
[förstärkande el. bekräftande]. Däu bär 
[bara] int däugar bröinä, de jär just hail 
sjauku de OL. Därättar skudd jäsningi för-
siga, u de var just kånsti ti fa de u bläi 
lagum [: drickat] OL. 4) ss. tidsadverbial 
[alldeles nyss, i samma ögonblick]. Ja var 
bäi astäuas [grannens], u di had just gläidä 
[farit] MK. Ja kåm just haim prässäis pa 
kluckslagä JK. Da rannt soli just upp me de 
samä JK. När ja fick dann säidu full, kåm 
de just en in, sum had böikar ti sälä JK. 
Just när vör had .. fat gani upp, da rannt 
mårgstjännu upp JK. 

justament adv. justumänt, 'precis så'. Justu-
mänt så var ä. Justumänt pa dän fläckän var 
ja JK. 

juver s. jaur n., bf. -ä, pl. bf. -i JK, 'juver' 
[på ko, män, so etc.] De koi ha hadd bra 
stort jaur ha. De koi ha har mästn ing jaur 
(ner di har läit jaur) OL. Jfr hår-, höger-
och vänster-juver. 

jägare s. jägarä JK, pl. jägrar. 1) [jägare, 
skytt]. Jägrar el. skyttar JK. 2) [truppslag 
inom Gotlands nationalbeväring; se N. V. 
Söderberg i Boken om Gotland II, s. 231]. 
1854 var de sammändrägning me all jägrar 

inn pa lägrä i Böin [staden] el. pa  lagås-
hällar .. Ja, all jägrar skudd da in i Böin i 
åt dagar u ligg i tält u ha kronus mat JK. 

jägarn interj. jägarn [fan]. Jägarn um ja slo 
inne! [tydl. om  pärkspel] MK. 
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jäkta v. pass. pr. jäktäs. De bär jäktäs u fäk-
täs ättar störr dagspänningar u störr launar 
OL. 

jämföra v. jamförirä, -föir' , pr. -ar, ipf. 
-föird', pass. -äs. Jamföirar n nå mot förr, 
så tycks de i mang fall, att de jär .sämmar 
OL. Stor nytt gärd rängnä äi iss ovädrä läik-
väl, sått um vör jamföirar skadn me nyttn, 
så tror ja, att de säistnämd gar langt yvar 
JK. 

jämförelse s. jamföirälsä; -föirlsä JK. I jam-
föirlsä me all andrä JK. 

jämk s. jäuk n. [småbestyr]. De bläir just 
ingänting mair av än söislä [sköta kreatu-
ren] u hugg vid u någ smapussläräi u jänk 
jär haimä .. (tiden strax efter jul) JK. Jfr 
små-jämk. 

jämka v. jaukä (ä.), jäukä, jäuk' , ipf. -äd, 
imperat. jack (ä), 'jämka' [maka, flyttal 
De var dairäs (ägodelningsrättens) börd 
[skyldighet] ti söik jänkä MK. Hadd n vitt 
jänk läit pa präisä, da hadd ja väl kumm ti 
kaupt någ av än da OL. Far sitar bäi brann- 
stain'n 	u jänkar brandar ihop JK. Ta u 
jank el. jänk av de skogsstyckä [timret] läit 
me yksi, sått ä passar bättar; jank älla jänk 
(=flytta) dän stain'n läitä JK. Da jänkäd ha 
si äut ätta Gretä JK. 

jämkning s. jäukniug. Vör tyckar, att någ 
jänkning kund di läikväl ha gärt pa riks-
dagän .. (med vägunderhållningen) JK. 

järn-lik a. jamläikar (OL)MK, pl. -läikä MK. 
Di jär mästn jamläikä ti rännä MK. -like s. 
jamläik' [m.], pl. jam-, jamnläikar. Jam-
läik säs um ban ällar fålk, sum jär läik 
gamblä ällar läik storä ällar läik i börd u 
samhällsställning OL. De jär hännäs jam-
läik de; di jär jamläikar OL. Iss [de här] 
sma sårkar di var nå int hännäs jamläikar 
MK. Nuck trod de gamblä fiskrar pa de 
(atvarsl), män ja u mäin jamnläikar sättäd 
aldri någ tro till de JK. L[ektorn] ällar hans 
jamnläikar JK. 

jämmer s. 1) jambar n. [prat, gnäll]. Va hal-
dar er för jambar! JK. 2) jämmar n. [kla-
gan]. De jär ret jämmar bäi fålki för vattn, 
sått i matt kåir lang vägar ättar ä JK. -dal 
s. jämmadal JK, jämmardaq m., bf. jämma-
da•In. Som Lottar u prästar sär, att jårdi 
jär n jämmadal JK. Än far lug ti var nåig-
dar läikväl, till däss täidar bläir, att n slip-
par ifran iss jämmadaln JK. 

jämmerlig a. n. jämmali OL, n. -lit, pl. -Ii'. 
1) [jämrande, klagande]. Så had han hårt 
någ rop i Lausväiki, sånt jämmalit nödrop 
JK. A dråttning grämd si Guss jämmalit, 
att ha kund int liv pa en fatti miljon JK. Di 

grämd si guss jämmalit, lains di skudd kumm 
i skogän ti fa hugg vid u sagstuckar JK. 
Sånt jämmarlit skräi u tjaut undar tråskar 
[när det kommit sand under storaxeln] OL. 
2) [eländig, bedrövlig]. Tänkar n ättar, så 
var de jämmarlit hail tillställningi OL. Nå 
pa ladingän, när frusti gar ör dum (vägar) 
jär di rakt jämmali ti färdäs JK. 

jämn a. famnar, f. jamn, n. jamt, best. famn' , 
pl. famn', komp. -arä. 1) [som befinner 
sig längs efter el. i höjd med något]. Jamt 
me =jäms med MK. Bandä [övre vägg- 
bjälken] liggar upp pa räiar jamt me äut-
kantn av mäurn JK. Storrängnar [stor- 
spanterna] di jär så, att di räckar jamt upp 
me umränningi [relingen] JK. U hiväd upp 
nä läik [rakt] i vädrä, så ha hadd säin baini 
jamt me dairäs hudä OL. Framför späisn lag 
a dur [dörr] 	jamt upp me späis-stain'n 
JK. All kånnstackar i akrar lag jamt me 
jårdi [: kringblåsta] JK. 2) [vågrät, plan, 
slät]. Vägän blai så lagar [låg] u braidar, 
sum än skudd varä, u så skutäd vör n da 
jamnar sän JK. De rängnäd, så att nå star 
vattnä snart sägt uppa jamn jårdi [på släta 
marken] JK. De jär ret duktut me snål jär 
äutat pa jamn jårdi JK. Bäi var drekt har n 
än klainar stakä, sum än slar takä i hop el. 
jamt me [: slår agtaket jämnt, plant] JK. 
De jär int någ dräivår, äutn de jär jamt yvar- 
allt [med snö] JK. De jårdi, ha jär jamn, 
ha; fyst säs de um jård, sum jär slet u jamn, 
för de andrä .. [se 5) nedan]. 3) [i fråga 
om vågskål, vågbalk e.d.] Så ställar n si en 
pa var änd pa fjäli [brädet] u söikar att ä 
vägar jamt [i leken hoppa bräde] JK(U). 
4) [likställd med, lika beskaffad, lika för-
delad]. Um än skall ha de jamt, så skall de 
sas [sås] me vädar [i medvind] JK. De var 
nog me ti sa jamt [ej för tjockt el. för tunt] 
JK(U). Liggar släkpagän [tånghögen] jamt 
yvar hail döiän, så meläs [mätes] han me 
stig JK. 5) [alltigenom likadan, av samma 
beskaffenhet]. Dämest var ä ti äutsäi någän, 
sum skudd sia förä (förmann'n), u de skudd 
var än jamnar kal ti sia OL. Iss bräuks- 
sigdar [fabriksliar] .. di har vart mair jamt 
goä OL. Di blai int jamt monä [mogna] i 
vetu [vätan] JK. Um jård sum jär jamn i 
jordmån'n, .. int jär djaup u grunn um 
vartannä ällar att de jär sand ällar aurfläckar 
pa,ain u sam tvär OL. Jär jä så jamt varmt; 
bäi uss, där jä de fran am n säidå JK. De var 
lungt, så snåiän kåm jamt ner JK. 6) [som 
fortgår utan avbrott, ihållande, regelbunden]. 
Ättar handi blai än [han] blaikarä, u pulsn 
kåm ti sia jamnarä JK. Bladä (sagbladä), de 
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skudd ga jamt u stadut i stuckän OL. Dagar 
gar sin jamn gang, dain ättar dann'n, u allt 
jär si läikt JK. Nattäurn har sin jamn gang 
iblant kallt, iblant lent [milt] JK. 7) [fri från 
"kantigheter", harmonisk]. De var n aigän 
bistämdar kal, jamnar till lynnä OL. 8) 
[exakt, precis]. Idag har vör jamt halv säp-
tämbar ältar dän 15:de JK. Idag jär just jamt 
ar pa dagän, sum dän stor hagälböiän gick 
jär yvar Lau u När JK. Mårmår 	fylläd 
jamn' ar i dag [: hade födelsedag], u hadd 
a fat livä, så hadd a fyllt säkstiträi ar i dag 
JK. Åt dagar i dag, da fylläd ja jamn' ar 
JK(U). Akafodar de var .. nätt u jamt så 
mikä, sått n int blai håilausar JK. Jfr 0-jämn. 
-banken p. a. pl. jamnbauknä [jämnbultad]. 
Bläir de kårt si läit mair, så bläir de snart 
bättar, u knåbblar bläir mair jamnbanknä [på 
vägen] JK. Vägar har ret blitt lagli jamn-
banknä någ var stans, så att vör ha(r) vart 
kåirnäs i skogän va ivist n dag JK. -bredd s. 
jambrädd. Ga i jambrädd me någän MK. 
-bräddad a. jambräddar, f. -brädd', n. 
-brädd', pl. -bräddä [fylld till bredden]. 
Bunkän star jambräddar u skåli star jam-
brädd' me mjölk MK. Kärä jär hailt jam-
brädd' me vatten; käri jär hail jambräddä 
MK. -brädden a. pl. jambräddnä [fylld till 
brädden]. De ha kumm så betöidlit mik vetå 
ner jå, så att vattnä star yva jårdi sumlistans 
u däiki jambräddnä JK. -föttandes adv. jam-
föitnäs [jämfota]. Hupp jamnföitnäs [hoppa 
jämfota] JK(U). De däik de huppäd han jam-
föitnäs yvar OL. -föttes adv. jam-, jämföitäs 
[jämfota], ex. springä j. MK. -god a. famn-
goar JK(U), -gåu, pl. jamgoä OL [lika god]. 
Jamngo el. läik go MK. Förr n [förrän man] 
blai attn (18) ar .. u ansags ti var jamngoar 
me de andrä drängar, sum var gamblarä 
(JK)U. Var di nå någlund jamgoä pa bäggi 
säidår .. [i pärkspel] OL. -grov a. pl. jam-
gråv' [jämntjock]. De var ti lait i skogän 
ättar de längst' u mäst jamgråv' träii, di fick 
tak äi [se lång-ri] OL. -het s. jamnhait. 
För jamnhait har di mair ban langs strandar 
än inn äi landä (= över huvud taget) OL. 
Dän täidn hadd di pa jamnhait [i det hela 
taget] mindar russ OL. -hög a. pl. famn-
haugä [lika hög]. -mulen a. n. jamnmulä 
OL; JK(U); -mei' [helt övertäckt av moln]. 
Nå bläir ä så jamnmulä, så nå säir ä äut, 
sum ä int bläir ann' rängn av ti kväldn OL. 
De var jamnmul jär, ällar de var int någ tors-
moln JK. -små a. jamnsma [lika små]. Hal-
lar [sänkstenarna] jär så jamnsma MK. 
-struken p. a. jamnstrwkän, pl. -nä [jämnt 
tillsnöad]. En gang ha vör vart äut pa snåi- 

kastning i dag, u vägän liggar nå jamn-
strukän igän, sått ingän kan kumm fram JK. 
Så sum de var, så var stäigar jamnstruknä 

tilläurnä [igensnöade] JK. -tärd p. a. n. 
jamnte•rt [jämnt genomfuktad]. Fyst läggäs 
lädrä i blåit undar någänting, u så tas de upp 

rulläs ihop u läggäs undar någä för ti bläi 
mair jamntert MK. -år s. jamnar n. [jämna 
år]. I går fylld ja jamnar u säupäd jamnars-
gråitn i kvälls JK. Idag jär de Sant Gartrå; 
da jär de haugtäid bäi uss, för A. fyllar jam-
nar i dag, u jamnarsgråitn jär nå snart koktar 
JK. -årsidag s. jamna•rsda.g _ 	m., bf. 
-än, 'födelsedag'. Idag jär ä min jamnars-
dagän, ällar ja fyllar jamnar i dag, u ja fyllar 
trättiträi ar i dag (26.10.1890) JK. Pa mors 
jamnarsdagän kalväd Agata JK. -årslgott s. 
jamna•rsgutt [godsaker, som man får på 
födelsedagen]. Anna jär så glad i dag, att ä 
jär obegräiplit, u har fat krans u någ smat 
till jamnarsgutt JK. -års gröt s. jamnarsgråit, 

m., bf. -n [gröt som ätes på födel-
sedagen]. Någän gang (koktäs) jaulgråitn äl-
lar jamnarsgråitn pa räisgröin JK. 

jämna s. jam'n, jämn'. 1) [i uttr.] Hald jämn 
me el. hald jamnä (När), hålla jämna steg 
med el. följa efter (ngn) på lika avstånd HG. 
Sumli ar kan ä dåi än 10-15 styckän u sumli 
ar än 4-6 styckän jär i Lau, män pa När 
haldar ä mair jam'n [håller sig mera jämnt] 
JK. 2) [i uttr.] för jam'n, (jäm'n, jämnän), 
[jämt, ständigt, för jämnan]. De kvinnfålki, 
sum kund spinn bra, di hadd fullt årkå ti 
spinn fö jam'n OL. Mor liggar i kväld u 
hokstar u gläpsar för jam'n JK. I ätt buldar 
för jäm'n (åskväder) JK. Fyst u främst jä 
de alltut mik ti sjau [sjåa, arbeta] me fö 
jäm'n, så att de int bläir någu stund lidu 
någän vardag JK. De har vart gräl för jam'n, 
när di har skutt böitä MK. 

jämnlig a. jambli JK [jämt, beständigt, titt 
och ofta]. Jambli jär a ård, sum än aldri nå 
far håirä, män i min ungdom, så var de mang 
gamblä sum sägd de. T.e. tack för de säistä 

för jambli = jamtill JK. Ja har int kumm 
ihåg u tack för säist u förästn fö jambli — 
sägd de gamblä — ja jär inn bäi Arr u gär 
paläit [påhälsning], var gang ja jär i Böin 
[staden] JK. 

jämra v.jambrä, pr. jambrar, ipf. -äd(ä),jäm-
räd, sup. =inf., pass. pr. -äs. 1) 'vara prat-
sam' MK; 'gå och prata för sig själv och vara 
missbelåten över något': Va gär de a. si ti 
ga u jambrä yvar de da? JK. Ha gar u jam-
brar u jäurar u gnatar för jäm'n, källingi, 
sått n ret kan ta laidå pa na JK. Ja har gat 
u jambrä u gnäll pa än nå i mang dagar, att 
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skudd ta ihop me de, män .. JK. Vör 
jambräd imot si um de ijåns, va vör skudd 
gär bäi de JK. Ja håird han jambrädä nå 
um de MK. Ännu i dän dag jambräs de um 
att de gamblä skudd var så läiknåigd um 
släku JK. 2) refl. [beklaga sig]. Ha jämräd si 
fö de mang fräirar [friarna] JK. Källingar 
di jämräd si yvar lasarättn mikä u talt mik 
dålit um dän inrättningän JK. 

jämt adv. jamt [ständigt]. Di ränd jamt kring 
vägar JK. Bläcku [vipan] .. skräiar sitt pivitt 
jamt, bad dagar u netar JK. Aust-nårdaustn 
.. han star så där u smamurrar u tjägar 
[framhärdar] jamt JK. Jamt u samt. Jär pa 

[våra] jårdar tyckar kånnä u havan um 
läit rängn jamt u samt, till däss de kummar 
i aks JK. Män vickän stårm jamt u samt 
vör har hatt i haust JK. Jamt till. De päik-
banä, ha har set så klain u vaikli äut jamt 
till OL. Sin [sedan] så har de blas' jamt till, 
sått vör har int kunnt fat söikt ättar dum 
(anglår) JK. Vör slaktäd bär [bara] a par 
sma sväin; de tas av så jamt till OL. Så, de 
kummar tian jamt till, de MK. 

jämte prep. o. adv. jamtä, jamt', i jamtä, i 
jamt'. I. adv. 1) [bredvid]. Di matt laup 
ijamt [gå bredvid (vagnen)], u russi drog så 
mik di nåksäns kundä JK. Ja, än har trolår 
ti me! [mäta] ättar, sum da tiggar i jamt pa 
jårdi JK. När n har fat .. bandäldn ti brinnä 

än hop bandar där i jamtä 	JK. Så vill 
gänn [gärna] kälkar sla äut älla sia i jamtä, 
nä kälkmaidar kummar i jamt spuri JK. 
2) (i förb. med adv. där) [därjämte, dess-
utom]. A. maint pa, att de kund n nuck gärä 
.. män tyckt u där i jamtä, att ä var strunt 
för kal, sum int kund rak si självar JK. Ga 
upp i Prästgardn u säg prästn biskening um 
att dän ältar dän har döt, u så pratäs de all-
tut någ ijamtä OL. — II. prep. [vid, bred-
vid]. U så vill n ha jårdi, sum vör har straks 
jamt kannaln JK. Ja .. sat uppsmäcktar där 
jamt borä, när självä häusfålki kåm haim OL. 
De har ja set N. Jakupsn gat i Nabb vikän 
i släku i jamt batn u vadä JK. Mor sitar nå 
i jamt mi jär bäi borä u drickar kaffi JK. Ja 
sat i jamt fräu HanAn JK. Di gick i jamt 
mi a stund, när ja kård sakt' i gang JK. Prat 
i jamt munn'n [prata bredvid mun] JK(U). 
Jär rännar n harä i jamt uss JK. I jamt' si 
= i jämnbredd MK. Di sat i jamt si [bredvid 
varandra] i bänkän JK. Dubblä grastainstäu-
nar lägga n täu u täu grastain i jamt si JK. 
Vörr plöigar me träi russ i jamt si JK(U). 
Fäir styckän stuckar i jamt si pa kälkar JK. 

järn s. jan n., bf. -ä. 1) [metallen]. De 
gamblä, di sägd, att i aldri bihövd pänningar 

mair n ti jan u salt MK. A stark sia [slå] av 
träi el. av jan JK. De gamblä sär, att ä int 
jä bra ti ha jan i läikkistår; därför så späikäs 
aldri läikkistår ihop äutn slas ihop me pinnår 
JK. Styvlår var så skarp [hårda] sum jan 
MK. Han har a russ, de jär skarpt [magert] 
sum jan OL. 2) [föremål (redskap, arbets-
stycke) av järn]. Bränn dum me raudnäs 
[glödande rött] jan älla hald raudnäs jan så 
naug bäi, sum än kan tulä [mot frost i föt-
terna] JK. Jan me klaff pa; änkält jan (=jan 
föräutn klaff) [om hyveljärn] MK. Ner di da 
fick janä hatt [hett], da to smidn u sväidäd 
bäi de bi träiä OL. Dän sum har mang jan 
i äldn, brännar någlä el. sumbliä (ordspr.) 
JK. De bläir så läit av (me skrivningi), män 
ja har mair n ätt jan i äldn ihlant OL. Jfr 
andare-, band-, brand-, buss-, fall-, fös-, 
gång-, hugg-, hyvel-, kam-, klyv-, kryss-, 
listhyvel-, märk-, selbro-, sked-, sken-, 
storm-, strik-, stång-, stäm-, träsko-, verk-, 
våffel- och åder-järn. -aln (-äln) s. jan-än 
[alnmått av järn]. -axel s. janaksl JK(U) 
[axel, särsk. vagnsaxel av järn]. De sto 
väll int så läng pa, 	u kansk allihop blitt så 
haugfårduä, att di skafft si vangnar me 
janakslar äi OL. -axelivagn s. ja-nakslvayn, 
akslävagn m., pl. -aksIvaynar [vagn med 
axlar av järn, jfr träaxel-vagn]. Fålk ha 
blitt så haugfårduä nå; förr kård [d]i bräu-
dar pa träiakslvangnar, u nå kåira di sväin 
pa janakslvangnar me skräu pa (citat) MK. 
-band s. janband n., pl. =JK(U), bf. -i 
JK, [bandformat järnbeslag, t. ex. på trä-
skor (över vristen), och i "bak-rede" på 
vagn]. -beslagen p. a. ja•nbisla•gän, best. 
besla•gnä. A par sakar fick ja tak äi ner äi 
de janbeslagnä körkkistu i sakastäiu JK. 
-besman s. ja•nbäsmi.d n., bf. -ä [besman 
av järn]. -bindsel s. janbinsl f. =bugen o. 
kättingen ihop MK. -bit s. ja•nbil m. 
[mindre järnstycke]. Jankrabbar jär n flatar 
janbit, umkring täu tum braidar JK. -bod s. 
jwnbåttd f., bf. -i, pl. -ar [järnhandel, 
-affär]. Nemäst janbodi, sum vör ha till, de 
jä Hämsä JK. Da kauptäs de läiår [liar] i 
janbodar JK(U). -borr s. pl. janburar [borr 
att borra i järn med] JK(U). -borrlskaft s. 
ja•nbuyskaft n. [borrsväng av järn]. -bult 
s. janbålt JK m. Lausflaut' [lösbanken] 
haldäs fast me än janbålt OL. -bygla s. jan-
byglå JK(U) f. [järnbygel]. I nedäst ändn 
av silraipi [draglinorna] jär de a janbyglå 
JK(U). -båge s. ja•nbu•gä m., bf. -än, pl. 
-ar. 1) [bindsle för nöt]. De jär träi sårtar 
av dum; nyttäs till bind nauti me äi basi MK. 
2) [ett slags fångsel på nöt]. Janbugar pa 
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hånni me taggar pa, sum tar in i nasar för 
dum, när di skall sätt hånni äi täun'n JK(U). 
3) [på ett för betupptagning apterat årder]. 
Dän janbugän han gar da ner i jårdi i bet-
radn JK. -bänd s. ja•nbänd m., 'järnring 
kring en tunna'. -ek s. janaik f. [ek med 
hårt virke]. De jär nuck a janaik sum star 
där JK. -eke s. ja•naikä, -aik' m. o. n. [ek-
(virke) av hård beskaffenhet]. Janaikä sum 
jär nummar ätt ällar bäst sårtn — känn'n [kär- 
nan] föstas — sum jär blåaktur 	u nyttäs 
ti spaikar [ekrar] i vangnar u hyvälbänk-
skäivår. Förr klaudäs janaikän ti spaikar, 
män nå sagäs bitar äut pa klingsagar 
Janaikän jär dän säkrästä ti ruttnä pa, så 
sum ti täunstålpar u trappår, u vaksar pa 
jård me lairbuttn. Janaikän jär mörkar MK. 
Janaikän fallar int bladar av pa vintan MK. 
-galler s. ja•ngaldar. Jangaldar för finstri 
OL. -grep s. f. pl. jangraipar JK(U), [grepe 
av järn]. Smidar fick fullt upp ti gärä ti 
smäid jangraipar me träi u fåir u fårn hånn 
JK(U). -gryta s. ja•ngröitå f. [gryta av järn]. 
-gräs s. jangras n., bf. -ä (Potentilla rep-
tans). Jangras jär likt fodalaidå [P. argen-
tea]; fassnar pa sigdn, när n slar, u släitar 
i räivu [räfsan] MK. Stor' lang' rankår me 
gäul blåmmår såsum janrot [Medicago fal-
cata]. -handel s. janhandl JK [järnaffär]. 
-handlare s. janhandlarä JK(U) m., pl. 
-handlar [(särsk.) handlande som körde om-
kring på landsbygden och sålde järnsaker; 
sålde särskilt vid skattemöten]. -harvel s. 
ja-nharväl m., pl. -harvlar [harv med tänder 
av järn]. Dän fyst sårtns janharvlar var pa 
sam väisä gärdä sum träiharvlar, me klingrå 
[en draganordning] u annä, aindäst att ä var 
tännar av jan i ställ för träi JK. Da skall de 
sletharväs me än träiharväl, um jårdi int jä 
stainu, män jär a de, da far n nytt janharväl 
JK. [Se ill.] -horn s. ja•nhånn n., pl. = [horn 
av järn på en trägrep el. tjuga]. A tjaugå 
sum int var någ janhånn pa OL. -kausa s. 
ja•nkauså f. = runt janåiglå, sum jär näg-
garä äi mittn, me tug um MK. [Se ill.] 
-knä s. janknäi n., pl. = [vinkelböjt järn-
beslag]. Kälkar var .. bislagnä me jan unda 
maidar u janknäi pa fjätrar JK(U). [Se ill. 
till fram-kälke] -krabbe s. pl. jankrabbar 
[dragg av järn att ta upp "anglor" m. m. 
från sjöbotten]. Pa de väisä så jär de jan-
krabbar mik bättar än de gamblä sårtns träi-
krabbar JK. Se f.ö. krabbe s. -krok s. ja•n-
kråuk m., bf. -än [på t. ex. båtshake el. i 
spisel för gryta]. Jankrok 	ti häng gröitu 
pa JK. -kätting s. ja•nkättiog m., sum stäu-
tar drägar äi u sitar pa sil(h)eln u så äi ukä 

MK. -köl s. ja•nk0-1 m. [beslag bestående 
av en 1/4-1/2 tum tjock järnstång, som spi-
kas el. skruvas fast längs under hela kölen]. 
När n int har någän janköl (av stangjan 1/4 
tum tjåckt ifran fram- till bakbjaurn undatill 
pa batköln) unda batköln, så släitäs köln 
äut u bläir för lagar [låg] JK. Förr så var 
ä int all, sum hadd jankölar undar batar el. 
jan undar köln pa dum .. u blai köln fö lagar 
u äutslitn, så läggd di lausköl undar JK. 
-natt s. pl. bf. jan-netnar JK(U) [frostnätter 
vanl. strax efter midsommar]. -putsholt s. 
ja•nputshålt [skomakarverktyg]. -rot s. 
ja•nråut f., pl. -röitar, bf. -röitnar (Medicago 
falcata). -rotlgräs s. ja•nråutgra.s (Medicago 
falcata) ältar vildlusäm; vaksar vilt; konar 
jär galnä ättar de MK. -skrot s. janskrot 
JK(U) n., bf. -ä. Undar kräigstäidn, när di 
bitalt janskrotä bra JK(U). -skruv s.ja•nskräu 
m., pl. -ar [skruv av järn]. Än janskräu sum 
haitar nackskräuän [på örve] JK. Nå skräuar 
di läikväl lukä pa me janskräuar [på lik-
kista] MK. -slaga s. ja•nsla.gå f., pl. -år 
[järnbeslag på slagorna i "tunnan" i en 
vandringströsk]. Janslagår sitar pa träi-
slagår; jär nå fastskräunä MK. -spett s. jan-
spit JK n., bf. -ä, pl. = sg. 1) [jämpigg]. 
Äiskäppän var n vanlir käpp .. me a janspit 
i nedäst ändn JK(U). 2) [järnstör]. Janspit 
el. janstaurar smäidädäs alltut haim' förr av 
bondn självar JK(U). -spik s. janspäik m. 
[järntapp]. Storaksln ällar stålpän [i vand-
ringströsk] .. han sto pa änd, me än stäu-
rar gråvar janspäik i varder ändä OL. -spis 
s. pl. ja•nspäisar [=besparingsspis]. -splint 
s. jansplint m., bf. -n [i vagn]. -stång s. 
ja•nstaug f., bf. -i. Gafflän (a stor tjåck fäir-
kantu janstang) [i kvarn] JK. A janstang 
tvärs yvar [i spisen], sum n jankrok sat pa, 
ti häng gröitu pa JK. -stör s. ja•nstaur m., 
bf. -n, pl. -ar [järnspett]. Um än skall töin 
[gärdsla] i häll u sta u sla me janstaurar 
hul i hälli till staurar JK. De va go töining, 
så att vör slapp u nytt janstaur JK. [Se ill.] 
-såg s. jansag JK(U), pl. -ar [såg att såga 
järn med]. -tjuga s. f. pl. jantjaugår [tjuga 
av järn; tillverkades av smeder]. -vigg s. 
ja•nvägg m., pl. -ar, 'järnkil'. När n klauar 
trodar [gärdslevirke] 	fyst klauäs stuckän 
mitt i täu me janväggar (järnkilar), sum slas 
äi me a stor träiklåbbå ällar nydå JK. Nä 
däu bläirt argar, da darrar -vör sum än jan-
vägg MK. För ti spräck än saigar pack' ällar 
stumblä, så nyttäs de vanlitväis janväggar 
OL. Oskar har träikäil u Vilhelm har jan-
vägg. Janväggän, han söins töidlit han (på fo-
tografien) MK. -väg s. ja•nvii.g, jä•rnvä.g m., 
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bf. -än. L. fant kull äut pa janvägän pa a jan-
vägsskinå JK. Raisu pa janvägän ällar me 
tågä JK. Ja har vart räddar för att vör lag 
för langt fran järnvägän (för att odla betor) 
JK. -vägsistation s. ja•nvägstatfåun m. Bäi 
Aitlhaims janvägsstatsjon JK. -vägslvagn 
s. jan-, jä•rnvägsvaun m. Ja sto pa lassä u 
lässt betår av äi än järnvägsvangn JK. 
-ögla s. ja•nåiglå f., pl. -år [mindre järn-
ring]. Janåiglår [i ox-oket] jär för ti flytt 
ukä till hygar ällar vänstar, allt ättar sum de 
bihöfs, um stäutar jär oläik starkä MK. Jfr 
järn-kausa. -ösa s. janhåiså f. [järnslev]. 
När n da skudd smält knappar [av tenn] .. 
så hadd vör a janhåiså, så stor sum a håis-
skaid JK. 

järnig a. f. ja.nu , n. -ut [bemängd med järn]. 
Därnest tar di u skrapar av allt de gamblä 
gräusä [på "sigd-spånen"], sum jär äutslitä 
u blat u janut [efter lievässningar] OL. 
Säupu smakar janu (av grytan) MK. 

jäsa v. jäsä, jäs', jesä, jäsä JK(U), pr. fä--
sar, je•sar, ipf. jäsäd, sup. jäs', jäst, p. pf. 
n. jäst. 1) [jäsa (om dricka och bröddeg)]. 
Drickä kummar int ti jäsä; daigän kummar 
int ti jäsä JK(U). Vidd int drick' u kakdaigän 
jäsä [så använde man flåg-rönn se d. ol JK. 
Gärdi [jästen] .. var traugar ti jäsä OL. 
De jär int all täidar, sum de (bröä) har jäs 
likt si [likadant] MK. Di vill gänn int gi 
drick [tillsätta jäst] mik varmt .. gär di de, 
så kummar de till jäs för fort u galä, bläir 
u• så fort säurt, u tilläik jäsar de än hail hop 
kraft (ällar sum de gamblä sär, de har jäs all 
mäkt ällar mäkti kummar raint till jäs x de, 
till däss de skall nyttäs) OL. 2) [(om jord) 
svälla upp, särskilt genom frost]. Täusn 
vait, va de gar av me sedakrar, sum nå star 
u jäsar i vattn u snåi JK. Särsk. förb. När 
de frausar um netnar u tåiar um dagän ällar 
frausar u tåiar så där um vartannä, da jäsar 
jårdi kring, u röitnar kummar uppa, u jär 
de da tårrt u kallt, da gar roti bårt, u de bläir 
sämmar u sämmar JK. Nä de da blai mik 
frustnetar um ladingar, da jäsäd laidårdar 
kring u vaitn gick bårt JK. Da jesar ällar 
jäsar lairjårdar kring så olycklit mikä u fö-
stöirar sedroti JK. De frausäd u tåiäd um 
vart annä, sått sedbruddar jäsäd upp i fylg 
me jårdi, sått sedi gick bårt JK. I vintar u 
i ladi [vår] har de jäs upp, sått plantår liggar 
uppa än dail JK. Jfr len-jäst p. a. — jäs-bytta 
s. jä•sbyttå f. [bytta att förjäsa dricka i]. Vör 
jär rädd för att snåiän kummar till förstöir 
rygroti .. för jårdi jär rakt i grund ofrusi 
undar, så att ä star sum i am n jäsbyttå un-
datill alltihop JK. -jord s. jä•sjå•rd f. [jord 

som är starkt vattenhaltig, sväller upp vid 
frost och vid tö blir tjockflytande]. Sedroti 
säir ret tagi äut pa säin ställar, hälst där sum 
jär jäsjård ällar jäslairå JK. -lera s. jä-slairå 
f. [starkt vattenhaltig lerjord, som sväller 
upp vid frost och vid tö blir tjockflytande]. 
Natkyldar jär för stor' ännu. Ja, de sum jär 
jäslairå ällar jäsjård mår int bra av iss [detta] 
häldar JK. Lägga n än grastainstäun pa lau-
sar dålir buttn, såsunt pa jäslairå, så vill n 
int gänn sta äutn fallar kull JK. 

jäsning s. f. bf. jä•sniugi. Sen skudd drick' 
gis [tillsättas jäst] .. därättar skudd jäsningi 
försiga OL. 

jäst s. jäst m., bf. -n; f., bf. -i. Jästi el. gär-
di var bryggjäst el. bryggärd, sum var undar 
pa buttnän pa drick-kärä el. u ölkärä, när 
drickä el. ölä var avtappä av kärä .. Gam-
mäl jäst el. gärd var sämst, u ja har hårt 
kvinnfålki talt um, att di skudd färsk upp 
jästi JK(U). Sumbli källingar, sum aldri tar 
varå pa jästri, när di skall bryggä, di har 
gänn [gärna] int någ ann' äutväg, när di 
skall bakä, än bär [bara] ränn i gärdar u 
bid um a skaidblad jäst OL. När di läggäd 
jäst i drickä el. Oilä u i daigän, när di bakäd, 
så skudd di sägä: vyss vyss el. sjåss sjåss! 
så kåm de ti jäsä JK(U). Jästi kummar ättar 
i ungnän [talesätt om ngt som göres för 
sent] MK. De gär va de kan, sägd dän sum 
kastäd jästi ättar i ungn'n JK(U). Jfr bak-, 
brygg-, hem- o. press-jäst. -bytta s. jästbyttå 
f. [bytta vari jäst förvaras]; (har förr varit 
smörbyttå, da var de luk pa) MK. [Se ill.]. 
-kruka s. f. bf. jästkräuku [kruka vari jäst 
förvaras]. Di läggd a äldskul i jästi i jäst-
kräuku JK(U). 

jäster adv., se en-städes. 
jästran s. (inted.)jästran (OL)MK, 'en sorts 
svordom'. 

jästringen s. (interj.) jästriuän, -iugar [lindrig 
svordom]. Fyst graini han huggar av, så 
käika n yksi i äggi u döivlar för si självar: 
de var jästringän ti grainar, de jär sum hugg' 
i späik JK. Jästringän el. jästran hadd slikt 
[fan må ta sånt] (OL)MK. Ja jästringar! 
int kund ja an', att han skudd var i dairäs 
lag MK. 

jätte s. jättä m. De söins u• pa baini, att de 
har int vart någän jättä ti kal ällar källing 
[i forngraven] JK. När n da var i årning 
me strandbyksår u vadstyvlår pa si .. så 
sag någ var när pa äut sum än jättä JK. 
-kärling s. f. bf .jättkälliugi [i saga]. 

jöns, se dum-jöns. 
jöran, se höns- och skit-jöran. 
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K 

kabinett s. n. bf. kabbinättä JK. 1) [litet 
rum]. Äutdurar där upp fö Lektons kabbi-
nättä el. pa  luftä JK. 2) pl. kabbnättar MK, 
'en sorts rosor'. 

kackel s. ka•käl „ n. (om höns). 
kackla v. kaklä 	, pr. kwklar „ (1878), 
[låta som gäss och höns]. Gäss u hyns kak-
lar (ka-a-a-a!) JK. När hynsi värpar, da kak-
lar di MK; "pass pass pass pass pass pass 
pa tak" (JK)MK. Jfr kåkla v. 

kadrilj s. kaddrill 	m., bf. -n, pl. -ar [en 
dans]. I nöistäuu sat spelmann'n äi a räng 

fåiläd me stråkän pa fåilu (= fåijoln) 
trakterädä daim sum dansädä me säin 

pålskar, valsar, sjåttsar u kaddrillar u 
[på "lekstuga" efter "våg"] .. När n dansäd 
kaddrill, da var de fö de mäst vanlit, att n 
dansäd me fåstmåiu JK(U). Kaddrillar spel-
däs u danstäs för de mäst täu var kväld, u 
ättar kaddrilln mångfri [monfarino] JK(U). 
Kaddrill var de vanliä, sum skudd försiga, 
förrn bräudi kledädäs av [på bröllop] JK(U). 
Ja frågd drängar, va di hadd fat lert all nöi 
dansar ifran "Jå pa Lägrä", sägd di, "när 
vör jär inn u äkserar." Män de gamblä kad-
drillar u pålskar jär ännu kvar JK (1909). 
Da var ja ihop me spelmännar, att di skudd 
spel än kaddrill, för ja vidd säi um di däugäd 
dans kaddrill nå sum förr, när ja var me. 
Män de gick dålit nå mot förr JK(1923). 

kaffe s. kaffi „ n., bf. kaffiä ,„ „ . Kaf-
fiä kåm int i bräuk pa dän partn, sum ja jär 
uppföidar, förr'n 1862 el. 64, u ja minns, att 
fystä så fick vör kaffi um suridäsmårgnar 
JK(U). Män så kåm kaffiä u såckrä i gang. 
Fyst så fick vörr int kaffi mair n pa sundäs-
mårgnar, u va vörr, sum ban var, längtäd 
ättar, att ä skudd bläi sundagar, för da fick 
vörr kaffi .. Män ja tror knaft, att dän sidn 
haldäd pa ätt ar el. någä, så kåm kaffipannu 
i bräuk bad mårgnar u kväldar all dagar JK. 
Mäns vör [: karlarna] jär i stalln, kokar 
kvinnfålki kaffi .. När vör har fat gitt russi 

gärt raint i stalln, gar vör in (umkring 
klucku säks), u da har kvinnfålki kaffiä i 
årning, u da drickar vör kaffi i fylg allihop 

far n kakbullä [vetebulle] ällar a kak-
skårpå ti dupp äi JK. De var a läiti grop 
straks bi middäsställä, där gärdäs äld pa u 
så samblädäs all kaffipannår däit, u där 
koktäs allt kaffi, sum skudd till um autn-
dagän [på slåttergille] OL. Ja kåm i fylg me 
a par bekant' lauboar u sum ja to u bad in pa 

käpp kaffi JK. Ja skudd vänt u ha 1(dt-i,  

för de var ättar Knäut, u jaulölä var släut. 
Undar täidn så var kaffiä i årning u var 

pa bor ä me bullar u skårpår u ringar u kring-
lår älla smakakå JK. Däu hart int vart jär 
inn bäi uss hall hälgi, äutn nå skatt du ha 
kaffi u n halvä JK. U så kåm kaffiä u utan 
pa borä u så blai de n jaulhalvä JK. Jär nå-
gän ner' u sälar kaffi, så jär n ste u dricka 
si n kåpp me n duktu stäurar kakbull till, 
sum jär äutmärkt gutt, hälst um ä jär kallt 

n har ligg äut u kryssä, män har n int någ 
strämming ti betal kaffiä me, så far n var 
för äutn [vid fiskestranden] JK. Daim sum 
har go akokar [av-kokar], di kan lägg mik 
mindar kaffi i pannu än vanlit u kan därför 
[i alla fall] fa ret gutt kaffi u kan därför spar 
pa bönu. .. Än dail nyttar de härliä till-
sättningi u vräkar kansk äi än sjau åtndailar 
i pannu av de, rästn ska da var kaffi, de jär 

härlit, ner di drickar sitt kaffi, så bläir di 
gäul langt ner i halsn u säir äut i gäipu, så-
sum di kund ha vart smörd me tjärå OL. 
Jfr korn-kaffe. -bord s. kaffibor, -bord JK 
n., bf. -ä, pl. bf. -i. Vörr samblädäs kring 
kaffiborä allihop JK. Da sat allt de andrä 
bäi kaffibordä JK. 	s. kaffibrick JK 
m., bf. -än [bricka varpå kaffe med tillbehör 
serveras]. Skall de var fåint, så skall de var 
kaffibrick me JK. När ja da hadd smakt pa 
jaulölä, kåm J. in me kaffibrickän JK. -brän-
nare s. kaffibrännarä, -brännrä m., bf. 
-brännan, pl. -brännrar JK [att rosta kaffe 
i]. Kaffibrännrar jär av bläckplåt el. jan-
plåt .. u nyttäs ti bränn kaffi äi JK. -bud 
s. kaffibwd n. [tillsägelse att kaffet är fär-
digt]. Så när n [: landshövdingen] hadd 
gat u prat u set si kring a stund, så blai ä 
kaffibud, u så blai ä autndagsrast för allä 
OL. -bulle s. kaffibullä m., bf. -bulln JK. 
Ja skall dupp äi kaffibulln JK. -burk s. kaffi- 
burk JK m., bf. -än... 	„ 	, mått 
el. burk ti lägg brännt kaffi äi JK. -böna s. 
kaffibo•nå [avh.]; -bönå, -bönnå JK. Brännd 
el. obrännd kaffibönår. -doppe s. kaffiduppä. 
Riktuä kaffikällingar .. kallar kaffigräddn 
för kaffiduppä. "Nai ja nyttar int kaffidup-
pä" (när n bjaudar dum grädd ti kaffiä) JK 
-drickning s. f. bf. kaffidrickniygi. När kaffi-
drickningi var avskild [avslutad], så fick 
bani någ smasakar ti jaulklapp JK. -dön s. 
kaffidaun JK m., bf. -dau'n [kaffelukt]. Di 
sitar da upp-pruppnä [-proppade] u räpar 
upp bär [bara] kaffidaun'n OL. -grädde s. 
kaffigräddä m., bf. -n, 'vanli gräddä (till 
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kaffi)'. Söitar goar kaffigräddä. Um kaffi-
gräddn jär säurar, da bläir de "kattungar" i 
kaffiä, um än int röirar kring väl JK. Jfr 
-doppe ovan. -halva s. kaffihalvä m., bf. 
-än, pl. -ar, 'spritvarår u kaffi ihop i n te-
kåpp el. kaffikåpp' JK. All de gästar .., 
sum jär kvar fran dann [andra] dagän, bräu-
kar skaffrar bjaud kaffi, u kalar en kaffihalvä 
pa sängi [vid bröllop] JK(U). "Ja drack attn 
(18) kaffihalvar", sägd gumm' Gumbald-Las, 
"u sin så gick ja i Guss häus" (=körkå) 
(JK)MK. -hurra s. f. bf. kaffihurru [kaffe-
panna]. Ja kled mi körkkledar, mäns kaffi-
hurru kokäd upp, u fick mi n käpp kaffi u 
n bull äi mi JK. -håsa s. kaffihuså f., pl. -år, 
'am n sum drickar mik kaffi' MK. Riktuä kaffi-
källingar el. kaffihusår, sum tyckar um 
starkt baiskt kaffi JK. -kaka s. kaffikakå f., 
bf. -u [kaffebröd]. De var faslit va mang 
sårtars kaffikakå däu bjaudar pa JK. Dupp 
äi kaffikaku JK. -kalas s. kaffikallws JK. 
-kanna s. kaffikannå JK f., bf. -u,,, 
pl. -år. Kaffikannu har läikväl blitt åidi; täu-
tu gick av JK. -kopp s. kaffikåpp [avh.] 
m., pl. -ar. Kaffikåppar me tefat JK. Där 
rustäd Fina u kokt kaffi u sättäd kaffikåppar 
pa borä JK. -kvarn s. kaffikvänn, „, 	m., 
pl. -ar. -kär(1) s. kaffikär JK n., pl. bf. 
kaffikåppar me tefat, såckakär u grädd-
snäckå JK. Sätt fram kaffikäri .. Ta kaffi-
käri av borä JK. -kärling s. kaffikälling JK 
f., pl. -källiggar. 1) [kvinna som ofta och 
gärna dricker kaffe och går på kafferep]. 
Riktuä kaffikällingar el. kaffihusår, sum 
tyckar um starkt baiskt kaffi, nyttar int gräd-
dä ti kaffiä JK. Da gick a [hon] kring ti all 
kaffikällingar u spåd i kaffisumpän för daim 
JK. 2) [kvinna som säljer kaffe mot fisk vid 
fiskestranden]. Ifall de har vart så lycklit, 
att någu kaffikälling har vart ner me kaffi 
u sällt för strämming JK. -lapp s. kaffilapp 
JK m., bf. -än, 'lapp ti ta um gripä pa kaffi-
pannu me, ifall gripä jär varmt' JK. -läck s. 
kaffiläck m. [kaffeskvätt]. -mått s. kaffimått 

n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. 1) 'a läit mått 
ti mel [mäta] kaffi me, när de läggäs pa pa 
pannu' JK. 2) 'bleckmått att ha kaffe i'. Ja 
far sätt lampu pa kaffimåttä (När) MK. -pan-
na s. kaffipannå JK f., bf. -u, pl. -år. Da 
slo klucku fäm, u da staig Ann upp u gärd 
äld pa u sättäd kaffipannu pa JK. Ga ste u 
sätt pa kaffipannu, Majä! JK. Unda(r) täidn 
bjaudäd di mi da pa öl, u kaffipannu gäinäs 
i späisn JK. Kaffipannu jär ännu varm, för 
vörr drack nå just JK. -rep s. kaffiraip JK. 
-sil s. kaffisäil JK. -skvätt s. kaffiskvätt JK. 
Sätt si bäi u drick än läitn kaffiskvätt JK. 

-stinn a. kaffistinnar [stinn av mycket kaffe-
drickande]. Någlä styckän (papper) har ja 
dailt äut.. män de jär ännu mang nuck igän 
ti ga ikring me u bläi kaffistinnar JK. -ställe 
s. kaffiställä n. (bf.) [plats i änget, där man 
kokar och dricker kaffe under slåttergillet]. 
Bäst de var så kåm autndagsbudä, u de hadd 
di nuck ho [ögonmärke] pa, för di sag råi-
kän fran kaffiställä OL. -sulten a. f. kaffi-
sulti. Ja fick kaffi ja, u de va ret bra, för 
ja va ret kaffisulti MK. -sump s. kaffisump 
m., bf. -än. Da gick a [hon] kring till all 
kaffikällingar u späd i kaffisumpän fö(r) daim 
JK. -sup s. kaffisup JK m., bf. -swpän 

, 	Undar täidn så gick skaffrar 
kring, mäns dansn pagick, u bjaudäd n sup, 
sum haitäd kaffisupän [vid bröllop] JK(U). 
Jfr syssle-sup. -tid s. kaffitäidar  
[tid att dricka kaffe, kaffedags]. De var så 
saint pa ättamiddagän da allt, sått ä var 
kaffitäidar bäi fålki JK. De jär nå snart 
kaffitäidar, maint ja pa, kum u ga in u prat 
a stund u fa n käpp kaffi JK. Nai tack! Kok 
int kaffi ti mi nå, för de jär int kaffitäidar 
nå, u ja vill int ha någ kaffi JK. -tår s. 
kaffitay„ „ m., bf. -n, [egt1.]= än mindar 
dail kaffi =än halvar kåpp u där undar JK; 
[vanl.: kaffeskvätt, "tår" kaffe utan avs. på 
mängd]. Kvinnfålki njautar av sin goä kaffi-
tar OL. Ja har int smakt n kaffitar pa flair 
dagar. Drick än kaffitar till JK. -törstig a. 
kaffitåstu JK. -vatten s. kaffivattn JK(U) 
[vatten att koka kaffe på]. -vicker s. kaffi-
vickår (OL)MK [frön av vicker?], ti spar 
äut kaffi me (OL)MK. 

kagg s. kagg m., bf. -än, pl. -ar, 'kagge'; 
[mindre laggkärl i form av en tunna; kutting, 
ankare]. De vanktäs ta täidn i akt u säi ät-
tar, um ankarn ällar kaggän int hadd kän-
ning av tårkän OL. Stöist dailn hadd u a 
byttå ällar n kagg ällar a gait (staingait 
förstas ..) mässi ti ta haim äi [: brännvin 
från Ljugarn] OL. Um L. kund jälp mi me 
de, att n vidd sänd äut en kagg brännväin 
pa 10 litar till mi nå i viku. Kagg lanar di 
äut, de vait ja, sum ja skickar in igän i nest 
vikå JK. Jfr brännvins- och drick-kagg. 

kaja s. kaiå JK f., pl. kajår. 1) [fågeln]. Ka-
jår; mik vackrä (mörkblå) u jär mik fullarä 
av dum nå än förr; u yvavintrar jär JK. 
2) [i tales.] full sum a kaijå JK. Han var 
druckän sum a kajå OL. 

kajut s. kajäut (OL)MK m., bf. kajäutn [om 
litet rum]. Han själv u sårkän bor i kam-
man ällar kajjäutn pa gardn JK. 

kaka s. kwkå f., bf. -u, pl. -år. 1) 'vete- eller 
rågbröd av siktat mjöl'; [vanl. om  vetebröd, 
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jfr bröd och limpa]. Bak' kakå [baka vete-
bröd] JK(U). Ta ner sitt mjöl till bak säin 
kakå pa OL. Vör fick bärg o [vår] sedi 
sått vör int prässäis fick någ förstöirt äutn 
de däugar till brö u kakå JK. Lenbakt, mots. 
hardbakt, kakå JK. Nå jetäs de väl [rikligt] 
kakå, framför de de gärdäs förr JK. Ti jet 
kakå i vardäslag .. de ansags för yvaflöid 
JK(U). I mang häusald håird ja di talt um att 
di fick än halvar kakbull ti kaffi um sundäs-
mårgnar, i viku blai ä int någ kakå, int någ 
kaffi häldar OL. Nä vör ha skilt av [slutat] 
i stalln, da gar vör in u far n käpp kaffi u 
n bit kakå JK. Ti autndagar fick di si a störr 
ällar mindar skäivå kakå u därtill än duktur 
ustbit, så n sup [på slåttergille] OL. Ha 
böitar gänn [gärna] kakå bårt för brö ha 
[hon], [talesätt] MK. 2) [bröd av rund och 
flat form]. Lukakå [låg-kaka] .. tunn' flat' 
kakår av brödaig, sum än sättar pa ungsärin 
JK. A stäur kakå, sum hait fladä JK. Ja jär 
varmar sum a kakå MK. Akokar [avkokar] 

jär lagnä i årning av vaitäskläi u pärår 
u rygmjöl, sum knädäs ihop till n daig, sen 
bakäs de upp u rulläs äut till sma tunn kakår 
såsum knäckbrö OL. 3) [tunn sammanpres-
sad hårdnad massa]. Kakå undar kvännstai-
nar [mjöl som fastnat under kvarnstenar-
na] JK(U). Var int sedi tårr äutn ra, så blai 
de "kakå" undar stainar JK(U). När n fick 
kakå undar stainar, så var de int stort någ 
ann rad, än att pa-stain'n skudd av u kaku 
huggäs bårt JK. Jfr avkoks-, band(e)-, flad-, 
gästabuds-, halster-, hör-, jul-, korn-, kropp-, 
linfrö-, låg-, pann-, peppar-, råg-, skiv-, 
skrap-, skåll-, små-, sopp- och vetes-kaka. 
— kak-bit s. pl. kakbitar [bitar av vete-
bröd]. -bulle s. kwkbullä m., bf. -bulln, 
pl. -ar [vetebulle]. Än duktur kakbullä u int 
någ stäutaugå [stut-ögon], sum stassboar 
har JK. Fyst um mårgnar förr n gar äut u 
slar, far n än kåpp kaffi u än kakbullä JK. 
När n da far a skäivå kakå u än kakbull u 
än käpp kaffi u än halv' till .. JK. "Da fart 
du ta än kakbullä", maint a [hon] pa. 
"Tack", sägd ja u päind ner n ä a lummå, 
sum ja mästn had full förr av kakå JK. 
-dag s. pl. kwkdwgar, [i tales.] Ätta kak-
dagar kummar skrapdagar [efter överflöd 
kommer brist] MK. -deg s. kwkdaig m. 
[vetebrödsdeg]. -degifat s. kakdaigfat JK(U), 
[stort fat vari man gör vetebrödsdeg]. -deg' 
tråg s. n. bf. kakdaigtrugä JK(U) [mindre 
degtråg för vetebrödsdeg]. -gris s. kak-
gräis JK(U) [barn som äter mycket vetebröd]. 
-lapp s. pl. kaklappar [deglappar som läggas 
över vetebrödsdegen]. -lös a. pl. kaklausä 

OL, -laus' [utan vetebröd]. Um di hadd 
flair brö [grovbröd] igän, u så di blai kak-
lausä, da bräukt di sägä: "Vörr bläir nuck 
tvungnä ti äld ungnän u fa in läit kakå" OL. 
-pleg s. kwkpli.g m., bf. -än, pl. -ar [stor 
vetebrödsskiva]. -semla s. f. pl. kaksämblår 
[vetelängd]. -skiva s. kwkskäivå f. [vete- 
brödsskiva]. Di sum had lust hal fat si a 
duktu kakskäivå me smör u så än duktur bit 
pannkakå JK. Sväskånsäupå me a kak- 
skäivå till JK. -skorpa s. kwkskårpå f., pl. 
-år [veteskorpa]. Da drickar vör kaffi i fylg 
allihop u far än kakbullä ällar a kakskårpå 
ti dupp äi JK. -smula s. kwksmwlå f. [smula 
av vetebröd]; 'eg. stycke kaka' (?) MK. 
-smörlbröd s. kwksmörbro• 	_ [smörgås 
av vetebröd]. De sum gästar skall ha, förrn 
di raisar ti körkå, de jär: fyst n sup .. u så a 
kaksmörrbrö JK. -sätt s. kaksätt n., pl. bf. 
-i [brödkakor upplagda på varandra på mat-
bordet]. Förr i värdn da sto de n hail hopar 
mat pa borä, när fålki sättäd si ti borä. Fyst 
sto de träi kaksätt pa vart bor me träi kakår 
yvar si JK. Ustn u fladn skudd bruttbondn 
skärä u de andrä kaksätti skudd dän skärä, 
sum sat mitt förä [på bröllop] JK. -tand 
s. kaktann JK(U) [om mjölktänder, i visst 
uttr.] När n fälläd n mjölktann, skudd n all- 
tut kastäs i äldn 	u så skudd n sägä: 
"Där hart du n kaktann, gi mi än bröitann i 
ställä" JK(U). -ätning s. ka•kjetniyg [f.], 
[vetebrödsätning]. De far väl bläi måtli kak-
jetning, där de jär så ont um vaitä MK(1881). 

kakel s. kakäl (i kakelugnar). -ugn s. kakläun 
m., bf. kakläu'n, pl. -ar. I skolu gärd vör 
n duktu bras pa i kakläun'n JK. Nå durrar 
de i kackläun'n MK(1880). Nå nyttäs de int så 
mik jaulpackar, för de att fålki har för de 
mäst kakläunar OL. -ugnshål s. n. pl. bf. 
kakläunshwli. Där i böin [staden], sum än 
knafft far säi äldn i de sma kakläunshuli 
JK. -ugnsspjäll s. n. bf. kakläunspjäldä. 
Förmodliän skjautar lärinnu kakläunspjäldä 
till JK. -ugnsved s. kakläunsvi-d m. [ved 
att elda i kakelugn med]. 

kalas s. kallas 	n., bf. -ä, pl. -ar, bf. -i. 
1) [gästabud]. a) [i egentlig anv.] Var' i kal- 
las [vara på gästabud]. Ja var där i kallasä 
me MK. Han skudd ti böin [staden] u hand- 
lä till kallas MK. I går läil nöiarsdagän var 
vör bjaudnä pa kallas igän JK. Kallasä me 
säin måltäidar u kaffi u te u supar var ättar 
dän gamblä go sidn u årningän me sit till 
bords u jet u drickä u int sum härrskapar u 
böiboar haldar säin kallasar, sum än skall 
ränn me matn i rängar såsum kattår, när di 
stjälar JK. U nå så gynnar själv' kallasä [vid 
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hemkomsten från kyrkan vid bröllop]: fyst så 
far di vassin sup allihop, sum kalläs för körk-
sup, u så skall di da till bords allihop JK. 
Gu vait allt bestöir, sum kvinnfålki har, när 
ä lagäs till kallas JK. De var mang gangar 
så mik fålk pa kallasi da än nå JK. När de 
skudd var taktäckning el. häusating, så 
bjauds grannlagsboar u släktingar, u de var 
fullt kallas dän dagän häusatingi var JK. De 
skall bistämmäs dag, ner bigravälsn skall 
varä, u så bräukar n mairndails bid prästn 

fräui me de samä till kumm pa kalas OL. 
Ja har mästn ännu gammäl dyning i hud ät-
tar de stäur lang kallasä JK. A gammält 
ordspråk: De jär int någ för kallas, när int 
någ gar i kras JK(U). b) [i oegentlig anv.: 
något gott, läckert]. Så var pannu pa gäinäst 

kokäd me tåsk u båddar; da blai de ännu 
bättar kallas JK. U fick fylg me pa tåskän 

sum täidäst. De var riktut kallas de, 
fö(r)stas, när n kund fa lug ti de JK. Förr 
.. så häudäd (slaktäd) di russi ner i hagar el. 
skogar, u där fick di ligg uppa 	u rov- 
fäuglar hadd kallas u fick jet kytä av baini 
JK. Råttår hadd kallas dän täidn [när säden 
låg otröskad] JK. — 2) (bildl.) ["hela kala-
set", alltsammans]. Bäi B. brannt ä upp hail 
kallasä pa någlä täimar jär um nati än fäir 
fäm häus JK. De bar i vädrä me sag u back' 

hail kalasä OL. Jfr atings-, begravelse-, 
blandning(s)-, dunder-, jul-, läsmötes-, o. 
skaffare-kalas. -bord s. kalla•sbåurd n. A 
härrskapsbord älla kallasbord, sum dingnar 
av retar JK. -gäst S. pi kallasgästar JK. De 
var int ont um kallasgästar JK. -hus s. n. 
bf. kalashäusä. Nä di da ha hald upp me 
ring a stund, u all gästar gar haim ti kal-
lashäusä, ringar di a stund igän [på begrav-
ning] JK. -mat s. kallasmat JK. Staik hogslä-
bär [oxelbär] pa glöidnar .. de var da kal-
lasmat de! JK. -sjuk s. kalla•sfaukar, 
[illamående dagen efter ett kalas]. I man-
däs ättar kallasä var ja när' pa kallassjaukar 
JK. Nöiarsdagän var ja i körkå, fastn olustu 

kallassjaukar u had lust ti varkän de ällar 
de JK. M. jär kallassjaukar MK. -tid s. m. 
bf. kalla-stäidn [den tid, då julkalasen hål-
las]. Frågän um tår de varä, um ännu kal-
lasi haldar upp för uss, för kallastäidn u 
hälgi räckar ännu till, u sumli gangar har 
vör vart bidd pa täu ställar pa en gang JK. 

kalasera v. kallaserä, pass. -äs [hålla kalas, 
festa]. Pa anndagän [: jul] gynna de kalla-
seräs, dvs, släkt u vännar bidar varandrä till 
si pa kallas en av kväldar i hälgtäidn JK. 
Nå bläir de väl någ ann ti tänk pa än ga u 
kallaserä, för nå har vör fat snåi u slidväg 

JK. De finns u de källingar ällar kvinnfålk, 
sum jär släik, att ner di har fat sikt' [sikta 
mjöl], da jär de bär [bara] ti bak u jet u 
kallaserä OL. 

kalk s. kalk m., bf. -än [ämne erhållet genom 
bränning av kalksten; släckt, osläckt kalk]. 
Läsk' kalk [släcka kalk]; oläskän [osläckt] 
kalk OL. Kalkän ifran Buttlä ällar Aitlaim 
kund n fa för n träi fåk riksdalar lästi JK. 
När da sväinhäudar hadd ligg i kalkhagg- 
vann'n än täid, sått bystar el. häri gick av.. 
da var bystar full av kalk; da tårktäs di fyst, 
sått kalkän 	blai tårrar JK. Jfr lös-kalk. 
-blanden p. a. f. kalkblandi, pl. -nä [om 
jord]. När lairjårdi bläir så mik oskaplit tårr 
u så ha jär så kalkblandi, da jär ha prässäis 
mästn såsum sla vattn pa oläskän kalk JK. 
Pa iss miklä kalkblandnä jårdar JK. -bruk 
s. kalkbräuk m. [kalkmurbruk]. Mäurar var 
av stam n sum var lägd i goar kalkbräuk JK. 
Fyst bräuka n rapp mäurar me kalkbräuk 
JK. Kalkbräuk, de jetar råttår sum brö MK. 
-grums s. kalkgrums n. [kalkavfall]. Vör 
raiv ner än bit av gavälmäurar pa de där 
gamblä sväinhäusä, u da blai de än hail 
hopän kalkgrums u stainpinnår, sum blai 
liggnäs pa gardn JK. De jär int ann' n kalk- 
grums u stam n äi däikar i böin (elektricitets-
gravarna) MK. Kalkgrums, sum di fick .. 
när di barkäd el. garväd nauthäudar u russ- 
häudar 	haimä JK(U). -haggvann s. m. 
bf. kalkhaggvann'n [ho, vari hudar läggas 
i kalk] vid läderberedning. När da sväin- 
häudar hadd ligg i kalkhaggvann'n än täid, 
sått bystar el. häri gick av, da tos di upp. 
-hop s. kalkhåup m. Häll läit vattn pa än 
oläskän kalkhop, så bläir de så varmt, sått 
ä tar äld JK. -häll s. kalkhäll [berggrund av 
kalksten]. -kista s. kalkkistå, f., 'låda att 
ha kalk i vid brukberedning'. -knubb s. 
kalkknåbb m. [kalkknöl, mindre stycke 
kalk]. Såsum än sat 	så kåm de n kalk- 
knåbb, sum hadd låssnä upp i völfti [val-
vet] u så to han, .. da sägd n: "Kåss i jissu 
namn, va va de? dän kalk-knöln han kund 
(h)a slat ihel mi" JK. -knöl s. m. bf. kalk-
knerin [ex. se  föreg.] -mord s. kalkmåurd 
[kalkgrus efter nerriven mur]. -os s. kalkåus 
[lukt av nyrappad kalkmur]. Otjänlit ti bo i 
nöistäuu i nest vikå, för da lukta de mål-
rälukt u kalkos JK. -rappa v. pass. kalk-
rappäs [rappa med kalkbruk]. -slagen p. a. 
n. kalksla•gä, pl. -nä [rappad, putsad med 
kalkbruk; reveterad]. De jär a träihäus, sum 
jär kalkslagä MK. Kalkslagnä träiväggar 
MK. -stark a. f. kalkstark JK, pl. -ä [starkt 
kalkhaltig (om jord)]. Lairjårdar, sum vör 
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har jär i Lau, di jär så kalkstarkä, sått när 
de kummar för läit vetå [väta] pa dum, sått 
de börr svärrar [bara fräser] läit äi dum, så 
gär de dum dubbält haitarä JK. -sten s. 
kalkstain m. Där sum di har gutt um kalk-
stain såsum äut at Burgi bäi Hämmår pa 
När, läggar di täunar av kalkstain JK. 
-stenslpinna s. f. pl. kalkstainspinnår [små 
flisor av kalksten]. Um än har någ kalk-
stainspinnår me ti lägg i millum ällar pinn 
grastainar me [i stengärdsgård] JK. -stens' 
tun s. pl. kalkstainstäunar [gärdsgård av 
kalksten]. -stöv s. kalkstöiv JK(U) m., bf. 
-stövän JK [kalkdamm av hår från barkade 
hudar, som legat i kalk]. Så slo än bystår 
[svinborsten] me än mjaukar svaig el. käpp, 
sått kalkstövän sto kring JK. -ull s. kalkull 
f. (älla skinnull), 'ull som fås av skinnet av 
kreatur, sedan det legat i kalk'; [användes 
att spinna garn av]. A par stäur gamblä 
strandsuck, sum jär av kalkull JK. Unda-
lektå — vävi av kalkull förr MK. -ullsikolla 
s. kalkullskållå [kjol vävd av kalkullgarn]. 
Mor ha had åt kronår pänningar u a kalk-
ullskållå MK. -ullisock s. pl. kalkullsuckar 
JK(U) [sockor av kalkullgarn]. -ullistick-
garn s. kalkullstickgan [stickgarn av kalk-
ull]. -ullitäcke s. kalkulltäckä n. [strand-
täcke vävt med inslag av kalkullgarn]. 
Iblant kaupt di kalkull bi garvarn u till-
värkäd därav, däriginum fick de hait kalk-
ulltäckä OL. -vägg s. kalkvägg f. Da va de 
sum ja va pa väg u skudd sväimä u blai 
blaikar sum a kalkvägg JK. Ha sag magar u 
blaik äut, de var sum säi pa a kalkvägg OL. 

kalka v. kalkä, kalk' pass. -äs. 1) [beströ 
med kalk]. U så hadd di int föstand ti kalk 
vaitn, förrn di sad' n, ällar förstöir gräimän 
[sotet] JK. 2) pass. [behandlas med kalk], 
skinn el. dyl (OL)MK. 

kalkon s. kallkon [-åun],,, 	m., bf. -n, pl. 
-ar. Kalkonar jär de int någän jär at iss sok-
nar sum föidar nå. Asstäuås (E. Kri-n) u 
Skolärans (Södadals) hadd för någlä ar sinä, 
män di släutäd upp me de fort JK. -slhane 
s. kalkonshanä JK m., bf. -n; kalkuus- 
ha'n[!], [kalkontupp]. Kalkungshan'n jär 
argar pa gäult u rytt JK. Gaukän u han'n 
[tuppen] u kalkungshan'n (kalkonshan'n), 
di vågäd um a ko all träi, att dän sum kund 
kumm fyst upp um mårgn'n, han skudd ha 
koi [saga, Aa 120]. -slhöna s. kalkonshynå 
f. -sihöns s. kalkåunshyns [avh.] 'kalko-
ner'. -unge s. pl. kalkåunuugar. Kalkon- 
ungar, daim har ja matt sit u putt mat äi, 
för själv har di int förstand um jetä (JK) 
MK(1907). 

kall s. kall n. [kallelse till kyrkoherde]. Fa 
kall MK(1877). S. har undar täidn fat kall 
i Räutä JK. Lyckå till att n matt fa kall 
där! JK. Jfr av-, präst- och skollärar-kall. 

kall a. kaldar, f. kald, n. kallt, pl. kaldä, 
kald', komp. kaldarä, kaldrä, superl. (best.) 
kaldästä. Nårdn jär alltut kaldar pa ladingar 
JK. Ladingän var kaldar mot vanlihalti JK. 
Vällaikän var kaldar u ruskur JK. Kallt u 
köilut har vör hatt hail ladingän, u läik gal 
jär de ännu OL. De jär så kallt, så de skräiar 
älla rautar älla tjautar unda janä JK. De jär 
så klart u a sånt tindrandä klart månskäin 
i nat, sått de bläir förbaskat kallt, för mån'n 
jär så olycklit kaldar JK(U). Annas så har 
de vart de vintrar, sum de har vart mik kal-
darä, än va de ha vart i vintar JK. Gud giv, 
att mass int matt bläi strangarä ällar kaldrä 
än va iss månar nå ha vart föräut JK. Nå 
mitt i de kaldästä vintarmånar JK. Duktut 
kallt ha vör fat i nårdn i dag, sått de jä dän 
kaldästä dag, sum vör ha hatt hail vintan 
JK. De blasar kallt jär pa backar i Lau JK. 
Kaldar äld [utslocknad eld?] MK. Så kåm 
ja ti kräkäs 	u blai kaldar, såsum ja kund 
ligg i kallt vattn; måst kaldar var ja um 
magän JK. Kald' svaitn sprickar äut (OL) 
MK. Kald sum hundnasar jär de a gam-
mält ordspråk JK(U). Ja to pinnu u ti rip 
läitä, fastn de gar dålit, för fingri jär för 
stäiv u kaldä JK. Ja drack än kaldar halv 
[kaffehalva] bäi än [hos honom] n gang 
MK. När vör kård haim ifran Gardä, så blai 
de a sån otäck kald tjåckå .., sått bölghankli 
matt pa JK. Nå skall vör ännu sätt pärår 
u sa roår, män jårdi jär så vat u kald, sått 
de far vör int pa mang dagar nå JK. När 
ja kåm haim, så skudd ja ännu ha middag, 
u da fick ja någlä kald pärår u någlä kald 
strämmingar u så mjölk JK. Jfr blå-, frys-, 
genom-, halv-, is- och smäll-kall. -bad s. 
kaldbad, kallbad n., bf. -ä JK. Dän täidn 
var int kvinnfålk u päikår så frusnä .. da 
nyttäd di int någ kalsångar, u ner di da gick 

u flånsäd i snåidräivår, så de gick kansk ti 
grains, da kan n tänk si, att di fick si a 
riktut kaldbad atminstn um halv kruppän 
OL. Di matt väl änd ,bläi liggnäs u bläi 
dödseländuä ättar de kallbadä, vättja [om 
ett par pojkar, som vadat över ån] JK. -bi- 
tare s. kallbäitarä 	„ „ m., 'en mejsel, 
varmed järn avhugges kallt'. Han var bi 
smidn u vidd ha n majs!; kallbäitarä har de 
av gammält iblant böindarnä haitä; had du 
hatt n kallbäitarä ti slat av de janä me OL. 
[Se ill.] -brand s. kallbrand JK [sjukdom]. 
-laga a. kaldlagä [tämligen kall]. Ja hadd 
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vattnä kaldlagä JK. -mejsel s. kallmaisl 
[mejsel att hugga av kallt järn med, se ill.]. 
-piskare s. kallpäiskarä m., pl. -päiskrar, 
'sup brännvin'. Så to di si a par kallpäiskrar 
(supar) mäns kaffipannu kokäd JK. -snyggig 
a. n. kallsnyggut. Kallsnyggut, kuttut, köilut 

kallt (=mycket kallt) MK. -svete s. kall-
svaitä m. [kallsvett]. 

kalla s. kaldå f., bf. -u, 'frossan' (sjukdomen 
har icke hörts av på flerfaldiga år, men för 
en 50-60 år sen var den mycket allmän) JK. 
Kaldu (= fråssu), sum grasseräd mik förr 
för n 70-80 ar sinä, botäd di pa de väisä: 
att när ha gynt skak dum, da ränd di äut 
langsat n täun u kräupt undar all styttstau-
rar .. u halld pa me de, tills skakningi 
gick yvar JK. Di nyttäd årmskallar ti bot 
för kaldu. Far had hatt n årmskall pa si n 
gang, när n had kaldu JK. Kaldu räuskar 
hännä MK(1876). Da gynt n skälvä, såsum 
um n had kaldu MK. När ja had vart upp' 
a stund, kåm ja ti fraus u skakä, sum um 
ja had fat kaldu JK. Jfr tredjedags- och 
varannandags-kalla. 

kalla v. kallä, kall', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, 
kand', sup. kallt, kall', pass. pr. kalläs, 
ipf. -däs, p. pf. kalln, n. kall si; best. n. (så) 
kalläd', pl. kallnä; (så) kallädä (OL), impe-
rat. kall, p. pr. kallnäs. I. [ropa på el. till 
ngn]. 1) [ropa på ngn]. Kall pa n, så kum-
mar han JK(U). Bäst ä var .. så gynt någän 
kall ätta konar JK. Da kalläd han ättar hän-
nä, u da kåm ha tibakas MK. När n [man] 
kåm ti haglidä u kalläd ätta n [honom, 
(hästen)], så bräukäd han gnäggä JK(U). 
Da gick vör äng' ikring i mörkrä u rängnä 

kallädä, u fick int säi någ av dum (russi) 
JK. 2) [anmoda, tillkalla]. Ja jär kalln pa 
a sammanträdä till K. J:s JK. Kauprä-kalar 
jär kallnä till sammanträdä OL. 3) [utse, 
välja (ngn) till ett ämbete, ett uppdrag]. 
Så frågd han da ättar, va lauboar tänkt' ti 
kall för n präst JK. De lästäs upp, att ja hadd 
blitt kalln till brandstolsvärderingsman. De 
var a stämmå u da hadd di kall mi JK. 
Vätboar har kansk bön [bara] pa spittakäl 
kall n [honom] ti fiäringsman JK. Han blai 
kalln ti kårpral MK. När Nårrby blai kalln 
ti präst i Närs pasturat JK. Än präst ällar 
skollärarä, sum har blitt kalln enlit lag, um 
dän säs de, han jär laglit kalln, män sås int, 
att han jär laglit väldar [vald] OL. Kluckarä 

årgälnist har de blitt kall si [kallat] jär i 
Lau nå för n fjortn dagar sinä JK. Kall' 
präst; vaim hart däu ärnä kall' pa? MK. 
Han vidd int ställ uss (bestämma ordningen 
för konfirmanderna), äutn han lätt uss kallä 

(rösta) MK(1877). 4) [i uttr.] kall skogä 
st. 	[en nötlek]. Pa dän täidn u när ja 
var sårk, va rolit de var ti pluck nytar, u va 
rolit de var i jaulhälgi ti kall skog me dum 
JK. Nytnar kalläs skog me, sum gar till pa 
de väisä: ja, än tar någlä nytar i handi u sär 
ti dann'n [den andre], sum än kallar skog 
imot: "Kall skogä." — "Hambrä", sä 
dann'n. — "Mangä", sä dän fyst igän, u da 
ska dann'n gissä. Ja, gissa n da pa färn t. 
äks., u dän fyst ha flak i handi, så sär n: 
"Fäm a(v), mang igän?", u da gissar dann'n 
igän. Gissa n da mindar, än va n har i handi 
igän, så sär n "mang av" igän, u dann'n 
fa giss igän. Gissa n ret, så far n så mang, 
sum än har i handi, män gissa n fö mang, 
så far n lägg till så mang sum fattäs JK. Jaul- 
nytar 	ti kall skog me OL. Singäd jaul- 
salmar u kalld skog me jaulnytnar JK. U 
så kalld n skogä me varandrä JK. [Se 
P. A. Säve, Gotl. lekar, nr 154.] — II. 
[namngiva, benämna]. Allt gos el. jangos 
[jämgods], um ja så skall kall de förä, var 
gutä [gjutet] JK. De såddar [grästofsarna], 
daim kallar di u för stäutar OL. Så had vör 
än laik, sum vör kalläd för: lätt sväini ga ti 
skogs JK. Att i [de] kalläd de för ti slas mot 
ryssn, de ha vör aldri hårt .., äutn vör kallar 
de för ti slas mot turkän [näml. att slå sön-
der gödsel] JK. Än klokar gubbä, sum di 
kalld för Väskindgubbän JK. De där stöirä 
[styret] de gamblä kalld för arm JK. Kaup-
rä har vart täu gardar förr .. u de ha da en 
kaupt alltihop u så kallt de fö Kauprä JK. 
Estrad, sum de kalläs pa led språk JK. 
Än .. stranddräng .. han hadd nå skudd 
kalläs duktu laun OL. Han kalläs u skälläs 
= skälla, begagna öknamn MK. Han skällar 
u kallar uss JK. Fäugälfjädar kalläs för de 
mäst för däun OL. Sånn sigdar [liar] .. di 
kallädäs bräuksigdar OL. Förr .. da skudd 
jårdar plögäs än träi gangar för saningi; fyst 
de kallädäs ällar kalldäs för räitä, andrä 
gangän de kalldäs för plög annsn, u trid 
gangän de kalldäs för plög tresä OL. Pärår 
had di en sårt 	sum var blå u kalldäs för 
blapärår JK. Fystdagän u anndagän paskår 
da kalldäs askkällingi för paskskräckän JK. 
Ung Jakå, sum han blai kalln förä i daglit 
tal JK. Nerkring de så kalläd gålvä .. där 
lag fullt me bark OL. Så kallnäs bättar fålk 
OL. — Särsk. förb. Vår hän' har kall' bårt 
n [han har dött] MK. Så kalläd ja da all 
mädlämmar ihop JK. Att n (prästn) atminstn 
matt kall upp dum [: till sig], förr n gav 
R. prästbeväis JK. Jfr själv-kallen. 

kallna v. kallnä, ipf. -äd [bli kall]. Blodn livrar 
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si, ner n far sta u kallnä OL. Ja kallnäd 
hallar (blai räddar) OL, MK. 

kalm s. kalm el. stainkalm [stort stenröse]; 
vanligen säges stainråir = stenröse JK(ordl.). 

kalna v. (kålna) kalnä, ipf. -äd [kyla]. Kal-
nä kring kruppän (bli kall) (OL)MK. Ja 
arbetäd mi väl svaitn da, u de kåm väl ti 
kalnä kring kruppän för mik för mi JK. De 
har vart så varmt um dagar nå; när n har 
skutt arbet, så har n matt kast kledar a si, 
u än har änd blitt ginumvatar u svaitn, u när 
.. [de har] blitt kväldar, så har de kumm ti 
kalnä för mik, sått n har förköilt si JK. När 
de gynna kalnä yva ryggän MK. När de da 
jär så djaupt, att armbugän kummar undar 
vattnä, da kalnar de äi braustä MK. Ti 
klucku hall täu haldäd vör bäi i stårmän u 
gaistn, u mang gangar var n svaitn u kåm ti 
fraus u kalnäd sin [sedan] um kruppän 
i blant JK. 

kalott s. kållått. 
kalsong s. pl. kalsåogar. Kalsångar ällar unda-
byksår JK. Dän täidn så hadd gänn aldri 
kvinnfålki kalsångar pa si OL. 

kalun s. kalläun „, 	[egtl. innanmäte]. De 
gär gutt i kaläunän (när di far en sup el. någ 
gutt) MK. [Vanl. i uttr.] pa nyktar kaläun: 
1) [nykter]. Ja de gärd han pa nyktar kalläun. 
Han slos t. ex. el. gärd någän ting sum 
skudd duktut mod till JK. De sägd han pa 
nyktar kalläun MK(1876). Ja ankar [be-
klagar] börr [bara], att ja int har någän sup 
till än [honom] .. Ja de gar läik så bra pa 
nyktar kalläun tänkar ja JK. 2) [fastande]. 
Ja laupäd till Aitlaim jär um mårgnän pa täu 
täimar u de pa fastnäs älla nyktar kalläun 
JK. 

kalv s. 1 kalv m., bf. -än, pl. -ar. U så skudd 
ja gär a stäiå i årning till n kalv, sum kåm 
fram igår, sått nå har vör träi kalvar JK. Vör 
har väl [rikligt] mjölk u smör, män vör sälar 
börr [bara] smör u gir kalvar mjölki JK. 
Kalvar ropar u baular JK. Ha jär hältn upp' 
nå me kalvän [hon är halvgången] JK(U). 
"Tret mot härrar u ränn mot kalvar", sum 
än bräukar sägä, de bräukar int var mik 
launt JK. Jfr fjor-, kvigendes-, sjö-, sträng-, 
stut- och års-kalv samt i-kalv. -ande s. 
kalvandä m. [andedräkt som ej luktar 
sprit]. Di had int kalv-andä, sum än bräu-
kar sägä, äutn starkar brännväinsandä 
JK. -bog s. kalvbåug m. -bytta s. kalvbyttå 
f. [bytta, varur kalvar få dricka, se ill.] A 
kalvbyttå jär u• me bändar pa, a [av] kär-
stavar .. JK; dain stavän gar upp till hann-
tak MK. -dans s. kalvdans JK(U), [maträtt 
av "råmjölk"]. -darr s. kalvdarr [m.], 

'något slags gel&, spad, som stelnar, när n 
kokar kalvkyt'. -dricka s. kalvdrickå JK(U) 
f. [skummjölk med linfrömjöl i, för kalvar]. 
-gömma s. f. bf. kalvgåimu [livmodern hos 
kor]. -ko s. kalvkåu f., pl. -r [ko som nyss 
kalvat]. I kvälls fick vör kalvko, älla da 
kalväd a ko för uss JK. Di har fat täu kalv-
kor MK. -kropp s. kalvkrupp [slaktad kalv]. 
-lever s. kalvli•var f., bf. -vri. -mage s. 
m. bf. kalvmagän JK(U) [torkades och 
anv. till löpe vid ostberedning]. -ost s. kalv-
ust JK(U) = kalv-dans. -sjuk a. f. kalvfauk 
[om ko, som strax skall kalva]. A ko jär 
kalvsjauk för uss u säir äut, sum um a kum-
mar ti kalv i nat JK. -skinn s. kalvskinn 
[hud av kalv]. Kalvskinn nyttäs ti yvalädar 
ti summabaindomt JK. -stele(?) s. m. bf. 
kalvsti•ln, pl. -sti-lar, 'kalvstia'. Kalvstiln 
älla kalvstäiu MK. Pa jaulaftn .. de jä alltut 
vanlit, att di (kräki) skall äut allihop .. u så 
skall all' bas gäräs ram' me skick u stäiår u 
kalvstilar u annä JK. -täppa s. kalvtäppå 
JK(U) f., pl. -år JK [inhägnad för kalvar 
nära gården]. Ner ä nå blai varmt, så släppt 
di äut dum äi säin kalvtäppår, sum di mairn-
dails hadd så naug bi haimä sum var möiglit, 
för di [: kalvarna] skudd .. ha någ inifran 
me mjölk u mjöl OL. 

kalv s. 2 kalv m., bf. -än [på isnot]; 'sista 
ändan, där fisken samlas'. Kalvän jär dän 
bakäst ändn av noti u a fortsättning pa not-
armar så sum än stäurar säck. Han jär um-
kring täu famnar langar .. MK. Namn på 
olika delar av kalvän: ingangän, spjäldi, kalv-
balln, kalvstain'n, kalvgraini MK. När vör 
drog ihop na [noten], .. så var ä lagli mang 
gäddår i kalvän JK. [Se ill.] -ball s. m. bf. 
kalvballn [kägelformig träbit, fäst vid stjär-
ten på "kalven" och tjänande som flöte]. 
-(s)gren s. kalvgrain f., bf. -i; kalvsgraini, 
'vid inloppet till kalven; undastä kantn, där 
sum undatjanar sitar ihop'. I kalvgraini 
binda n n stam n [släp-sten] sum jär lagli väl 
störr än de andrä notstainar, för ti hald 
kalvgraini bra i buttnän MK. -sinot s. f. bf. 
kalvsnåuti [den del av noten, som är när-
mast "kalven"]. Nemäst kalvän har n de 
nöiäst u djaupäst noti, sum haitar kalvsnoti 
MK; jfr gelaxel-not. -spjäll s. n. pl. bf. kalv-
spjäldi [tunna träbitar som tjäna till att spän-
na ut kalven och även tjänstgöra som flö-
ten]. Kalvspjäldi jär av träi u tunn, flat' 
lang' (millum a halv till am n än [aln] langä) 
u let' [lätta] träibitar, sum bindäs fast i 
maskår pa uppsäidu pa kalvän JK. Än bit 
ifran kalvballn pa uppsäidu sitar läilspjäldä u 
där nest 	millspjäldä, u där nest, nemäst 
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armar .. storspjäldä JK. -sten s. m. bf. 
kalvstai'n [sänksten i "grenen" på kalven]. 
Kalvstain'n bindäs millum kalvän u armar i 
kalvgraini MK; [jfr dock släp-sten]. Upptill 
i bakäst ändn sitar kalvballn, u mitt undar 
nertill jär bundn än stam n till sänkä, kalv-
stai'n, sum drägar kalvän mot buttn längst 
bak MK. -stjärt s. m. bf. kalvstjärtn [spet-
sen av notkalven]. 

kalva v. kalvä, pr. -ar, ipf. -ädä JK; -äd, 
sup. kalvä, kalv'. 1) [föda unge (om ko)]. 
Koi jär så laus i harjaurä; ha kummar snart 
ti kalvä JK. Vör har fåir kor, sum nöis har 
kalv u mjölkar n go tar JK. Um de vill si 
väl, så kan stäutar kalvä (ordspr.) JK(U). 
2) (bildl.) a) [remna, gå sönder]. De kalvar 
(= när halmen kommer ur tåget el. bändä 
gar sundar vid häusating) MK. b) [spy (av 
fylla el. sjösjuka)] JK(U). 

kalvning s. kalvnigg f. Let [lätt] kalvning har 
ko-i hatt MK. Ko-i årkar int laup däit, för 
ha jär för langt upp me kalvningi ällar har 
täidn äut nå i viku JK. Fyst maltäidn, ha da 
fick ätta kalvningi, var n saltar staiktar 
strämming, sum skudd staikäs pa avuä ristn 
u så fick a a mal [mål] malt JK(U). 

kam s.1 (GOB), se kåm s. 
kam s.2 kamb m., bf. -än. a) [hårkam]. Ner 
di kämbar si, så har di kambän hail fullar 
av flas [mjäll] OL. 2) [upphöjd list på ett 
spontat bräde, mots. får s.] Ena sorten av 
en ploghyväl, sum gär kamb pa a bredä MK. 
Jär de fur pa bredä, da skall de var kamb 
pa dän bitn (se tänga v.) MK. 3) [själva 
listen på båtköl, se ill.] Kambän(1) u köl-
landä(2) MK. 4) ["ax" på nyckel]. Kam-
bän pa n nykäl (de sum tar låsä) MK. Jfr 
fm-, horn-, lin-, myll-, red-, rygg- och sprätt-
kam. -foder s. kambfåudar (ällar kambhäus), 
'kamfodral'. -hus s. kambhäus n. = 
'kamfodral' (finns i fornsalen). -hyvel s. 
kambhyväl m., 'ena sorten av en plog-
hyväl, sum gär kamb pa a bredä'. [Se ill.] 
-järn s. kambjwn n., 'järn till en kamhyvel'. 
-tand s. pl. (bf.) kambtännar [tänderna på 
en kam]. Kambtännar fassnäd däräi (i vat-
tenkopporna) MK. 

kambrik s. kambris, kamriss (OL)MK [ett 
slags bomullstyg]. Stärkskörtår jär av vitt 
blaikt bomullstöig el. kambriss JK. 

kamel-garn s. kammelgwn, kame-lgwn [en 
sorts finare yllegarn]. 

kamfer s. kamfärt, kamfart (Camphora offi-
cinalis). Lägg kamfårt mot [mot svulst] JK. 
Kamfart nyttäs till kamfartsbrännväin; sumt 
[somliga] tar äi si, u sumt smörar si me de, 
u sumt läggar de i åljå (matåljå) mot rema- 

tiskän, u så lägd di kamfart i snäusdosu MK. 
kamin s. 	 m. Ja har fat äld upp 
kammin'n JK. Um int K. kummar u sättar 
råir i kamminar .. i smaskolu JK. 

kamlott s. kamlått 	'en sorts klädnings- 
tyg'; de va riktut haugtäidskledar de MK 
(1884). Förr da var de så mang sårtars 
töig .. kamlått u båmasäng u JK. 

kammare s. kammarä, kammar' m., bf. kam-
man, pl. kamrar [mindre rum]. Än flygäl-
byggning me bryggarhäus äi, u för de mästä 
me än kammar äi, jär de för de mästä jär i 
soknar någ var stans JK. Ha lag äi än kam- 
marä i jamt vardässtäuu JK. A räum, sum 
hait kamman u sum lag yvar källastäuu JK. 
Dän kamman kalld vör för Faffars kamman 
JK. Bäi Botvid-Pers har di stäuå u kammarä 
uppä. (Me stäuå mainäs a störrä räum u me 
kammarä a mindar) MK. När vör kåm fran 
borä .. gick prästn upp pa kamman JK. Pa 
dann säidu um späisn ska vör ha hul pa 
väggi u så ha kamman ti kök JK. G. u K. 
.. di flyttäd äut äi än kammar, sum jä äut' 
pa gardn JK. Jfr brud-, ring-, snickar- och 
såg-kammare. — kammar-bord s. n. bf. kam- 
maborä [bord i en kammare]. Ja .. sitar u 
skrivar jär äut bäi kammaborä JK. -dörr s. 
f. bf. kammadwri. Kammaduri var lest [låst] 
JK. -hål s. n. bf. kammahulä [liten kam- 
mare]. Ja har fö de mäst sit jär ner i kam- 
marhulä hail dagän JK. -spis s. m. bf. kam- 
marspäisn 	 [spisel i kammare]. 
-säng s. f. bf. kammasäugi [säng i kamma- 
re]. Ja, ja kåm haim da langt ätta minnats-
täid u straik in i kammasängi u lägd mi 
JK. 

kamp s.1 kamp m., bf. -än, pl. -ar [häst]. 
Ja ska äut u sätt kampar förä MK. A stund 
ättar så kåm H.O., sum var själv kåirsvain'n, 
u to varå pa kampar JK. Kampän! [lockord 
på häst] JK. 

kamp s.2 kamp m., bf. -än JK [strid, ävlan]. 
Där [i historien] far n vitä vickän kamp o 
förfådar har fat gat iffinum jär i Svärgä JK. 
Kampän för läivä u tillvaron JK. Vaim av 
dum, sum nå vinnar kampän me ti dräg 
hank, jär int så gutt ti sägä JK(U). [Ordet 
snarast litterärt]. 

kamrat s. kamrat MK m., pl. -ar [särsk.= 
båt-kamrat se d. 0.1  När int all träi kamratar 
jär nerä (bäi strand), så jär ä de fyst n håi- 
rar ättar, så jär ä kamratar JK. L. u hans 
kamratar var äut u drog not OL. Fyst batn, 
sum kåm i land, var astu A. u hans kam-
ratar JK. Kamratar bisto mat, en var dag, 
ti dum allä [vid båtbygget] OL. Far u hans 
kamratar var de fyst, sum kaupt bomulls- 
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lärft u söid sjägäl av JK. Jfr båt-, läs-, skol-
och snar-kamrat. -skap s. n. bf. kamratskapä 
OL [sammanslutning av båtkamrater]. När 
kamratskapä jär uppgärt 	u de skall byg- 
gäs bat 	OL. De händar iblant .., att ä 
kan bläi 	någ ändring me.  kamratskapä 
sumbli har blitt för gamblä 	sumbli har 

släut upp me strandbräukä, u iblant har 
di häldar int kunt kumm yvarains OL. 

kana s. kanå f. [liten släde]; 'en gammal 
sak i allmänhet, t. ex. jagslidä, bat el. så; 
en gammalmodig karm på en vagn [?] el. 
släde': "kåss vick a gammäl kanå han ännu 
kåirar me!" JK. Kanå .. de jär n sånnar 
läitn karm, sum liggar pa än framkälkä 
me en häst förä 	Karmän jär egäntliän 
bär [bara] n lauskarmä, hopslagän ältar hop-
späikän av fåir bredstumpar ..; så jär de 
späik si än buttn undar 	Hail de tillställ- 
ningi me än fram- ällar enbetskälkä u därpa 
än lauskarmä me a sitbred ällar akstol 
de kalläs för kanå u jär ovanlit let u bihän-
dut för kräki ti dräg pa OL. Än läitn slidä 
bräuka n kall för a kanå JK. Källingar matt 
av (släden) u äut i dräivår u vör matt kast 
u häv u bråkä förrn vör fick kring häst u 
kanå u alltihop JK. U så ti fa härr'n i kanu 
[i släden] JK. 

kanal s. kanna-1 	m., bf. -n, pl. -ar. 1) 
[grävd vattenränna, vattengrav, vanl. i sam-
band med myrutdikning]. I torstäs .. var ja 
äut i möiri 	u sag pa kannaln, va langt di 
hadd hinn där .. Ja, ja skall säg, de bläir n 
förrbaskad kannal, för de jär häll [kalkstens-
hällgrund] när pa i hail möiri me till spräng 
u pick äi, sum kustar odräglit me pänningar 

u di far int kannalar i årning för full' 
värd' av jårdi, pastas de JK(1895). Män 
nå kan vörr gutt int fa vänd mair, förr n 
vörr far gravä u di far kannaln fram till Buss-
träsk JK(1895). Kannaln fran Fäi-sag u så 
upp till möirhalsn kummar ti ga till 5 kr. 
kubbikmetan JK. Sumbli [: arbetskarlar] 
rustar i kanalar u tar mot biting där 
OL(1899). 2) [ränna, djup passage]. Idag 
.. har ja vart kåirnäs iginum nådagardar u 
kårt millum all dairäs snåimäurar. De var 
såsum kåir ner äi än stor djaupar kannal 
JK. Jfr stor-kanal. -arbetare s. kanna•lar-
betarä m., pl. -arbetrar [arbetare, som 
grävde kanalen i Lausmyr]. L sitar nå jär 
inn' u svärar 	yvar dotri säin, sum har git 
si i slangar me n kannalarbetarä, ällar främ-
ling ällar rallarä JK. A djävlut fålk har vör 
hatt ti dras me jär i Lau u När, de där kan-
nalarbetrar ällar rallrar JK. -grävare s. pl. 
kanna•Igra•vrar. Daim, sum förtjänar mäst 

pa möiräutdäikningar .. de jär kannalgravrar 
u goanufabrikar JK. -grävning s. f. bf. kan-
na•Igra•vniugi. Kannalgravningi gar till um-
kring ätthundratäusn kronår JK(1896). 

kanalje s. karnaljä, pl. -ar. Kannalarbetrar 
.. de var någ äkta karnaljar sumt av dum 
JK. Att n int vill sätt' där sum de jär ,gutt 
um käut, för di räivar gani sundar, karnaljar 
JK. Ja, di jär saig de där karnaljar (stumblar) 
ti klau ällar fa sundar JK. Jfr sork-kanalje. 

kanapé s. kampe 	'soffa'. Nä han kum- 
mar in, så had prästn ligg pa n såff ällar 
kam0 JK. 

kanel s. 	 m., bf. -n, förr: kannel- 
bark (barken av Cinnamomum ceylanicum 
N. v. Es.) Kannel, sum kaupäs i bodar, har 
di nytt' till fåinkakå i gamblä täidn — till 
de gråvarä hadd di anäis — knädädäs i dai- 
gän. Kanneln jär ti säupå 	räisgröins-säu- 
på, sväskånsäupå u mannagröinsvälling u 
kånngröinsvälling. 	Kannel har nyttäs ti 
lägg i te. Kannel stråis pa gråit u bräukar 
u var ti stråi uppa pipprotskytä u uppa pipp-
rotsduppän MK. -bark s. kannelbark,,, _ 

[ss. krydda, se föreg.] Kannelbarkän 
ståitäs i mo(r)tl, förr janmo(r)t1 (JK) MK. 

[(skämts.) om bark- "flåar"]. Snausrä-Olä 
sum gick i sokni u säld gantlaar u frågd, 

när n kåm, um di vidd kaup kannelbark JK. 
[(bildl.) huden på underbenet]. -blomma 

s. f. pl. kannelblåmmår [trol. kamomill]. 
kanhända adv. kanhändä, -händ' 1) [kanske, 
möjligen]. Kanhänd att L. hadd hitt pa någ 
för mi ti skriv um JK. De jär kanhänd mang, 
sum har bad släktingar u bikantä i böin [sta-
den] OL. Asku tos väl aldri äut, kanhänd 
en gang um arä u kanhänd ingän [i såg- 
kammaren] OL. A hail vikå u kanhänd 
längar JK. Att n to u skärd ör kanhänd fjärd- 
dailn av läinä sum ganä [fiskegarnet] var av 
OL. 2) 'minsann'; [kantänka]. U de jär bråt- 
tum 	kanhändä = minsann) för kvinnfålki 
föräut me bak u brygg u kok kyt u allting, 
sum skall till (vid bröllop) JK. Källingar var 
så förskrämd, att di var hail ifran si .. da 
gräind L. J. kanhändä (= minsann) JK. 
Gubbar kund fa ga u häuser', lais di viddä. 
Ja, da måsäd gubbar si äntliän kanhändä JK. 

kanna s. kannå f., bf. u, pl. -år. 1) [dryckes-
kärl, vanl. ett laggkärl med grepe och lock; 
stånka]. Arvid kåm in me a kannå öl JK. 
Tro int, att ä var någ drick i kannu i [inte] 
JK. Skaffadrängän [har hand] um ölä, sum 
han ska svar för ti bjaudä u säi ättar, att 
all staup u kannår int bläir tomä JK. 2) 
[kaffekanna]. Skaffamor u -päiku 	säir ät- 
tar, att ä int far fattäs kakå u smör u kaffi 
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i kannår u såckar i käri JK. 3) [rymdmått, 
2,167 liter]. Va mik malt var u en skudd 
lägg ihop, de birod pa, mang kannår öl di 
skudd ha till mans .. sumbli kund ha än åt 
täi kannår malt OL. Jfr drick-, kaffe-, mäl- 
ning-, salt-, silver-, sändning- och värning- 
kanna. — kann-del s. kanndail JK [kvantitet 
bestående av en kanna]. En nytpusä pa n 
kanndail iblant JK. -glödgare s. kann-
glyggarä m. [glögg på en kanna brännvin]. 
-mått s. kannmått fl. [måttskärl rymmande 
en kanna]. Ätt kannspann u ätt kannmått 
MK. -rymd s. kanmymd m. [kvantitet av en 
kanna]. Äspäbark skall kokäs en kannrymd, 
tills de bläir a staup igän MK(1878). -spann 
s. kannspann n. [hink rymmande en kan-
na]. 

kanon s. kannåun 	, m. 
kans s. kans, kanst (oböjl.). 1) subst. [utsikt, 
möjlighet]. När da Åll' sag, att ä int var 
kans ti hinn upp än .. JK. [Vanligast i 
uttr.] säi si kans(t), [se någon möjlighet]. 
De säir ja mi kans ti hinn me idag, de. De 
jär omöiglit, att ja kan säi mi kans me ti 
plöig upp dän akan i dag. — Säirt däu di 
kanst me de da el. säirt däu di kanst ti hinn 
me de da? JK (ordl.). P. sag si int kanst me 
ti fa dräg gani upp JK. Han sag si int kanst 
me all skuld äutn raist till Amerikä JK. De 
jär int någ prek [predikan] i Lau äutn bär 
[bara] pa När, för .. prästn gynnar bläi 
gammäl; han kund int säi si kanst ti årk' 
mair JK. Dän grastain'n har A. u ja väg 
upp u säir uss kans me ti kåir n därifran JK. 
Så mik kakå u mat igän [kvar], sått vör 
sag uss int kans me ti jet upp de självä JK. 
Ti hinn ainsumnä ti fa kånnä u dän yvriä 
havan ihop, de sag vör uss int kans me JK. 
2) adjektiviskt [mäktig, i stånd (till)]. Ja, 
matt tro de! um ja min dumm tjåckskallä 
jär kanst ti de, ti biskriv de så förstalit 
JK(U). Tänk di förä, förrn däu tart ihop 
me a årkå, um däu jäst kanst ti ga i land 
me na JK. 

kansa v. kans', kanst', ipf. kansäd, sup. = 
inf., p. pf. (upp)kansn. [I förb.] kans upp, 
'fiffa upp, snygga upp'. A., han var ti kans 
upp än (byggningän), han (= snygga upp) 
MK. Ja ska ta u så kanst upp iss räumä, 
så att de bläir vackrarä MK. Han kansäd 
upp byggningän MK. Förr da vaksäd ä så 
mik mallört pa gamblä gravar, män nå har 
di kans upp u gärt fäint MK. Ha har ret kans 
upp hattn MK. Nå skall ja bläi a läiti smulå 
uppkansn (=uppsnyggad); ta skoar pa baini 
MK. Kust pa kamman ti sätt n i stånd, sått 
n kund bläi någ lund uppkansn JK. 

kanske adv. kanskä, kansk' 1) [ss. uttryck 
för förmodan, möjlighet]. Kansk kummar ja 
ti böin ti jaul, män kansk intä JK. Um di nå 
bär [bara] vidd dräiv pa me slaningi, så 
kansk di kund fa skill av [sluta] me äng 
till autndagän OL. Um L. betalt n, u di far 
kaggän tibakas 	så kan de bläi krångäl 
kanskä JK. 2) [i sats som innehåller vädjan]. 
Kansk Lekton vidd var så biskedli u skriv 
uppyvar, däit de skall OL. 

kant s. kant m., bf. -n, pl. -ar. 1) [yttre, kon-
vex vinkel mellan två ytor, parti av föremål 
invid sådan vinkel]. Da grov di sandn bårt 
undar gröinjårdi i kantn pa brunn'n JK. 
Någu stor bröiå [vattenhål] sum rängn-
vattnä har skval ner äi av kantar JK. Kan-
tar kummar ti fall ner, för di jär läik ner 
ällar läik upp [rakt upp], förrn kannaln hin-
nar möiri ..; män när soli u vetu [vätan] 
far frät pa de lairhälli läitä, så rasar ällar 
fallar kantar ner JK. Fyst u främst så skall 
de mäuräs me stam n u simmänt i kantar pa 
kannaln JK. Ti mäurningi nytta n mäurham-
man .. u ti sla stainar me, sått di far kant el. 
gokant [se god-kant] JK. Var u en kastar 
upp kring kantar av släkhopän JK. 2) [linje 
som begränsar en yta el. ett föremål; gräns-
linje; parti av yta intill dylik linje]. Vägar 
bläir för mik avhälluä [sluttande] at kantar 
JK. Bäi kantn av a träsk äut i vattnä JK. Ja 
sto u sag pa soli, ifran uppäst kantn söintäs 
a smulå u till däss a söintäs hail JK. Sam 
[detsamma] var de me askstainar, de var 
styckar bårtä äut kring kantar OL. Än smal-
lar rims av tunnar bläckplåt runtumkring i 
kantar [på karda] JK. 3) [list, kantbräde]. 
Flatäskå .. än läitn flatbuttnä bat, me n näi 
täi tums haug kantar pa säidår JK. 4) [gräns-
yta av ett föremåls sida; smalsida]. Där upp 
yvar dän ändn [av stolpen] båiga n a slanå 
pa flätu .. de andrä slanår sitar pa kant [i 
slan-tun] JK. Bräunä [bruna v.] (hugg kantn 
gäinar) [brädkanten rak] OL. Di ritäd me a 
blöigaspinnå .. da huggdäs kantar av ättar 
ritu OL. Dän sum nyttäd klåbbu .. tar nå 
yksi han me u tar u haldar am n av halvår pa 
kant [av "trodret"] JK. Bredi ska int tas 
för änd äutn fö kant (till facken i skåpet) 
MK [med långsidan före?]. Langbord, sum 
.. sto pa kant mot a vägg JK. 5) [parti av 
ett område, trakt (utan bestämda gränser)]. 
Allting jär avrydd [avröjt] u pa sin plass, 
ällar nä da allting jä pa sin kant JK. Ätt 
(skiftä) har n lägt .. i aust nårdaustastä 
kantn av sokni OL. Strålkastrar, sum kastäd 
stark jausstrålår at all håll u kantar JK. 
6) [i uttr. "vara på sin kant"]. Däu jäst pa 
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din kant, däu MK. Jfr bords-, bröd-, dike(s)-, 
fyr-, god-, grön-, in-, is-, klädning-, myr-, 
nord-, sjö-, skogs-, skygg-, snö-, stol-, 
strand-, säng-, söder-, upp-, ut-, van-, vat-
ten-, vät-, å- och ör-kant samt skarp-kantad. 
— kant-ände s. kantänd'. Än kantänd bröi 
[en brödkant, -skalk] JK(U). 

kant a. kantar JK, f. o. n. kant [i uttr.] kant-
u klar [alldeles färdig]. Iss ådläningän han 
jär kantar u klarar JK. Han har ännu int 
fat skolbyggningän i årning kant u klart. 
Han skall ha älvå täusn kronår för hail sub-
bän ällar kant u klart i årning var bit (om 
skolbygget) JK. De var ingän sum snickäd 
mot han pa landä. Han måläd me u gärd 
allting kant u klart MK. Därtill skudd ryg-
jårdi var kant u klar el. i årning ti sa JK(U). 

kanta v. kantä (OL)MK, p. pf. pl. kantnä 
[kanthugga el. kantsåga]. Smabredar sum 
jä kantnä ällar bräun'nä [se bruna v.] JK. 

kantig a. se fyr-, sex-, tre- och vimmel-kantig. 
kantra v. kanträ, ipf. -äd, sup. = inf. 1) [om 
båt]. De var a läiti smulå dyning, män de 
var ingänting, så att batn kanträd int för 
dum JK. Ällar u så har batn kanträ mäddum 
[med dem] JK. 2) = kåir kull [köra om-
kull]. 3) Kanträ um: a) 'ändra beslut' MK 
(1880, 1901). b) 'slå om, vända sig' [om 
vinden]. Nå kummar nuck vädrä ti kanträ 
um JK(U). 

kap s. kav, n., bf. -ä [kupp, spratt]. Han 
straik av landä, när n väl had fat gärt iss 
kapä JK. De var a bra kap de (OL)MK. 

kapa v. kapä, kap', ipf. -äd, sup. kap', 
'såga av; hugga av'. De här bredä, de kan 
vör kapä MK. Mot kväldn had di kap mastar 
JK. Da.. huggäd vör kull någlä hundrä träi 
äi a skogsstyckä, sum ja blai av me [genom 
skiftet]. U had ja fat någ i ställä, så had 
ja int hugg av de, män ättar sum ja int de 
fick, så kapäd ja av än hopar JK. 

kapare (kapra) s. kcrprä MK; kaprå JK [en 
lek: en var "kapare" och skulle springa ifatt 
de andra och vidröra dem en i sänder, då 
dessa också blevo "kapare", tills alla var 
tagna]. Dän sum säist blai tagän, blai ain-
summän kaprå där flest JK(U). Vör laikäd 
kaprä u had bod äi Bönd luku; de var en äut 
fyst, sum skudd ta de andrä, u de var a äväl. 
Sam laikän laikäd vör u• pa äisn um vintan 
(JK)MK. 

kapells-boe s. pl. kappällsbåuar [fiskare som 
använda Kapelle fiskeläge]. 

kapital s. kappta.1,,, 	kappitcrl n., bf. -ä. 
Kappitalä skall .. betaläs in pa täi ar JK. 
Pänningar el. kappital JK. 

kapitel s. kappittl 	,... n., bf. -ä. 1) [av- 

delning av bok el. skrift; uppsats, artikel]. 
Iss skudd ja kunn skriv a faslit langt kap-
pittl um JK. Fyst kappittlä i bäibln JK. Sätt 
in a kappittl i täidningi JK. 2) [ämne, upp- 
gift, ärende]. Ja haldar pa u skrivar 	um 
jårdbräukä, u ja har nå skriv yvar 20 säidår, 
män .. de jär a väidlyftut kappittl de därä 
JK. Bidning u släkt jär a jäklut krånglut kap-
pittl JK. Ättar sum ja kåm in pa de kappitt-
lä, så skall ja tal um, lains de jär ställt me 
skift' jär i Lau JK. De bläir a rasnäs svårt 
kappittl ti ripprer upp dum (prästhäusi) i 
sam skick, sum di har vart förr JK. Män 
vör har a jäklä kappittl uss förä, u de skall 
u gäräs i iss viku. Jå, vör skall upp pa haidi 
u töinä [gärdsla] JK. Nå kummar ja me a 
ann kappittl, sum ja mästn int vill ro fram me 
JK. Ja skall där ner (i bankän) a kappittl . 
g 	• 

kappa s.1 kappå f., bf. -u, pl. -år. 1) [klädes-
plagg]. a) [överplagg]. Sårkän sto pa jun-
kans styvälskafti u kraup ihop undar hans 
stor väid kappå JK [i saga]. b) [präst-
kappa]. Fa kappu u kragän pa si (= präst-
kappan) JK. 2) [om föremål, som omsluter 
el. avgränsar något; huv, list]. a) [på spisel, 
skåp o. d.] De där träisnäidaräiä pa alta-
skrankä sitar upptill undar kappu älla listn, 
där sum styndrar älla pinnår släutar JK. 
Skåpä .. var gärt si stort arbet pa me äiskär-
ningar äi u me lissum än runtar mångubbä 
undar uppäst kappu [översta utskjutande 
listen] JK. b) [på seldon: rem över däckel-
putorna, vari "nycklarna" sitta]; lädabit fö 
ti skydd de undästä (JK)MK. Pagjårdi liggar 
imillum kappu u päudn MK(1879). c) [bak-
kappa på skodon]. Skär till kappår (till stöv-
lar) JK. Kappu inför heilstyckä (ha skudd 
haldä "rikt" på heilen, att di int skudd bläi 
skaivä) MK(1877). Jfr natt-, skåp- och spis-
kappa. — kapp-modell s. kappmuddl (skom.). 
-rock s. se d.o. -stickning s. f. bf. kapp-
stickniugi (skom.) Ti kappstickningi håirs 
langstickning, förändstickning älla spår-
knäktar MK. -säck s. kappsäck m., bf. -än, 
pl. -ar [resväska]. Han hadd n kappsäck me 
någ sakar äi JK. Ja har n litar brännväin 
i kappsäckän JK. 

kappa s.2 kappå f., pl. -år [(rymdmått), 
kappe, 4,6 liter]. A kappå pärår [potatis] 
JK. Vör sad [sådde] am n u a halv kappå 
(linsår) u fick tjugå igän JK. U så russi 
vassäin kappå havrä JK. De sum han skäräd 
för mi var väl pa [mycket (råg) på], sått 
han skall ha täi kappår för tunnlandä JK. 
Jfr mälning-kappa. — kapp-dellvis kappdail-
väis [kapptals, i hela kappar]. Ha skall int 
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ha läitä, när a kummar (Pauläins Kaisns Bi-
nän); de skall var bäi kappdailsväis, u ha 
skall ha ull, u ha skall ha lydä u all ting MK. 
-land s. kappland n. [ytmått, 154i m2]. Kål-
gard.. pa a halvt el. a kappland stort JK. 
Fastn de liggar langt ifran handi u obehändut 
fö dum, så vill di int var av me a kappland 
jård där JK. 

kapprak a. kappra•kar [mycket rak]. Måffar 
äutretar just ingän ting um dagar.. män gar 
ännu kapprakar me snarv tag i läggar JK. 

kapprock s. pl. kappråckar JK. Kappråckar 
jär avlägd nå, män för n 50-60 ar sinä, så 
var di allmänt i bräuk jär äutat, u all gubbar 
el. gift kalar hadd kappråck pa si pa vintan, 
när di gick i körkå u annas me föstas, när 
di skudd var haugtäidskledä. Töigä, sum 
kappråckar var söid av, var haimvävä, färg' 
[färgat] fåinvammäl, svart, blåt el. gröint. 
Själv råckän var sköt [skört] pa 	u gick 
ti knäiviki u knäpptäs frammä me täu knapp-
rakar. Pa de där kappråckar var de n stäu-
rar väidar kragä, sum räckäd ifran halsn u 
nackän u gillt ner ti håftar u fram yvar ar-
mar u haitäd kappråckkragän JK. 

kaprifolium s. kaptrifolium JK (Lonicera 
caprifolium). Kaptrifolium jär n slingarväkst, 
sum vörr har n busk pa var säidå um bryg-
garhäusduri JK. Kaptrifoliurriblad, -rankå, 
-ros el. -blåmmå JK, pl. kaptrifoliumsblåm-
mår OL. 

kapsejsa v. kappsais', sup. = inf. [välta, 
kantra]. De var naug [nära], att ä hadd 
kappsais fö mi JK. 

kapsel s. kappsl JK m., bf. kapsln, pl. kaps-
lar [tändhatt]. Än kappsl el. knallhatt pa 
n bit stubbintrad JK. När kapsln smälld, da 
blai n bycktar [rädd] da (om en fågel) 
MK(1884). 

kapten s. kafte.n m., bf. kafte•n'n. Kaften'n 
u sjöfålki grämd si, att ä va svårt vädar u 
di fick far illä JK. Jfr sjö-kapten. 

kapuschong s. kappsjång, pl. -ar [huva, fäst 
vid överplagg]. Kappsjång 	sum än kan 
sia upp yvar häudä JK. Kappsjångar pa päl-
sar jär äutmärktä, när n jär äut u raisar JK. 

kara s. f. pl. ka•rur[!] s.4 , -år= staurkarår 
[se stör-kam s.] 

kara v. kwrä, kar', pr. -ar, ipf. -äd, kard' 
OL, pass. karäs, pr. =, p. pf. pl. ka-rnä. 
1) [(allm. bet.) skrapa, maka, stryka]; 'sakta 
ned- el. avstryka' JK; [vanl. i förb. k. av, 
ihop etc.] Ta u så kar av rugän [rågen]. 
Kar ör skoän ner i augä (= kvännspråk); 
nå jär ä i sko; nå skall ja upp pa kvänn-
luftä u karä; ta u kar fl-rop sedi läit bättar 

JK(ordl.) Kar me handi pa någä el. yvar 
någä [lätt stryka med handen ..] JK(U). 
Han jär Så sjaukar, sått han kan int kar äldn 
av si än gang JK(U). Källingar, sum har 
kar [strukit] gräddn av mjölkbunkar me 
labbän JK(U). Prostn kåm kåirnäs i gard 
till uss. Da matt ja kar iss skrivningi pa säidå 
JK. 2) 'avskala barken på störar'. Staur gar 
de n jäklä hopar till, u di skall karäs ällar 
ränsäs JK. Ainäs-staurar jär värst ti karä, 
um di skall skaläs ällar karäs hailä ällar all 
bast skaläs av. Gränstaurar jär bättar ti karä 
.. för di behövar int karäs hailä, äutn börr 
[bara] för de mäst pa täu säidår. Än nyttar 
a läiti let handyks ti kar staur me JK. Kar 
staur de bräukar måffar svar förä JK. Vör 
karäd staur i mandäs u töinäd läitä JK. Kar- 
nä staurar u okarnä staurar MK. 3) intr. [ra- 
sa, ramla av]. [En häst som är "flen" (lös- 
hullad)]: Um än gär a sträivt dagsvärk me än, 
u än bläir svaitn, så karar kytä av än JK(U). 
De russi di säir vackrä u tjåck äut .. män 
när n gär a böifård [stadsresa] mä dum, 
da jär di så flenä, sått kytä karar av dum 
JK. — Särsk. förb. Da karäd di sadår av me 
hännar [se dryft-tråg] JK(U). Glöidnar 
karäs av gatå (grisslegatu) u pa yms säidår 
[i ugnen] MK. Di trad hack betår me häst- 
hackå, u da had de kumm muld pa dum, 
män de skall nå karäs av JK. — Däu hart 
aldri hatt am n täuå [tuva] äi ä (= änget), de 
matt n snart kunn kar fram de, vätjä [om hö] 
JK. — Kar ihop läit smavid me räivu MK. 
Iss gangän lag de (släku) .. så tjåckt, att ä 
var lagum ti ta pa graipi äutn [utan att] 
kar ihop ällar kast ihop JK. De jär så mik 
räimfrust um mårgnar pa jårdi .. sått n kan 
kar ihop JK. — Ta äit [hit] säi pusn, skall ja 
kar äi läit muld till är [er] JK. — Kar kring 
[raka omkring] askbackän u glodbackän 
[glödhögen] JK(U). Sagdusn [sågspånen] 
karäs kring me raku MK. — Risstjaugu 
nyttäs ti kar fodar ner av luftä me JK. De 
vill "häng si", da far n kar ner de el. karä 
de ör skoän ner i augä [om grovt mjöl i 
kvarn] JK(U). — Upp at backhällingän har 
er kar muldi upp kring standi me hackår 
JK. — Glöidnar kardäs el. raktäs (mair för-
nämt) äut ör ungnän me grolaku [glödra- 
kan]. När glöidnar jär äutkarnä 	JK(U). 
— Hadd di a skrapå ti kar yvar dum me, 
så var ä väl [: rykta hästarna] OL. 

karaffin s. karfi-n (avh.) 
karamella s. karrmällå f., pl. -år [karamell]. 
Sin [sedan] var vör inn äi a bod u skudd ha 
karrmällår haim ti bani JK. Jaulgräni sto inn 
ti tjugändagän, da plucktäs all karrmällår av 
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JK. — karamell-påse s. m. bf. karrmällpu•sn. 
Tack för karrmällpusn till A.! JK. 

karantän  s.  kåurntäin. Sit el. ligg i korntäin = 
sit i häktä MK(1878). 

karbas s. m. bf. karrba.s m., bf. -n [penis 
på gumse, tjur, häst och galt]. Jfr stut-
karbas. 

karbunkel-sten  s. pl.  kallbunkstainar (OL) 
MK. 

karda s. kardå f., pl. -år. Dailar pa a kardå 
jär: blukä [block s.], skaftä u lädrä el. skin-
nä me tännar äi JK. M. J. han var just inn 
bäi K. föräut u kaupt a par kardår JK. Än 
hail hopän kvinnfålk 	gar däit föstas me 
vassit par kardår mä-ssi [på blandning-
kalas] JK. Da [: förr i tiden] fick int kardår 
u spinnruckar ligg äi a räng pa lufti JK. De 
ulli sum än läggar i kardår pa en gang, när 
n gynnar kardä, haitar a kardå ull ..; så bläir 
de flair saigar [ullrullar] av var kardå ull 
JK. Jfr på- och under-karda samt skrubba s. 
— kard-block  s. ka•rdbleck n., pl. -i [träskivan 
vari kardtänderna sitta]. Iss flundru, ha jär 
så stäur u braid sum a kardbluk MK. När 
ulli skall lukäs älla pluckäs, sum än int be-
hövar var räddar för att di far kardår sun-
dar u kardbluki mitt i täu JK. Förr i värdn 
.. när fålki i allmänhait släppt ungrussi pa 
gatu 	daim sum da int vidd ha fylår älla 
märar äifylä, di bant a kardbluk me tännar 
äi äutat undar rumpu för märar — u ännu 
jär ä a ordspråk ätta de, när n kummar ti 
tal um a päikå, sum jär gali ättar drängar, 
älla kalar ättar a kvinnfålk läik mikä: "Kan 
di int bind kardbluk för da?" JK. -lort s. 
kardlort  [smuts på kardorna], när n kardar 
ulli MK. -makare s. kardmakarä, -maka' 
m., bf.  -an, pl. -makrar JK [person som 
tillverkar kardor]. Kardmaka Kalkvist. Förr 
.. så var de fåir (4) kardmakrar pa När JK. 
-nåd(a)  s. kardnud f., bf. -i, pl. -ar el. -nudå 
f., bf.  -u, pl. -år JK [kardnubb]. Skinnä 
späikäs fast pa undasäidu pa kardblukä me 
kardnudår JK. -pasa  s. f. bf. kardpasu  [duk 
som lades över knäna när man kardade]. 
Mor själv .. sitar bäi späis-stain'n u kardar 
me kardpasu yvar knäiar JK. Undakardu 
lägga n pa knäii pa kardpasu JK. -skaft  s. 
n. pl. bf. kardskafti.  -tand  s. pl.  ka•rdtännar, 
bf. -tändnar, -tännar. Jär kardtännar av fåi-
nar ståltrad, så haltar de, att kardår jär fåinä 
JK. 

karda  v. kardä (OL)MK,  kard',  pr.  -ar, ipf. 
-ädä, -äd,  sup.  ka-rd', pass. kardäs JK, pr. 
kardäs, ipf. kardäs  JK, p. pf. f. kardi, pl. 
kardnä JK. Kvinnfålki sitar u kardar u spin-
nar bäi späisn JK. Kvinnfålki har kard u 

spinn u väv självä, så mik sum vör har släitä 
JK. A. ha har väv u spinn um kväldar, u 
mor har spol u kard för na JK. Mor var all-
tut täilit upp' um mårgnar klucku 4-5 u kar-
dädä u fick än hail hopän saigar [ullrullar], 
mäns päikår sivdä JK. Di kardäd int saigar 
el. smasaigar da äutn sålkar [på blandnings-
kalas] JK. Skall de blandäs till gravammäl, 
så karda n svart u väit ull el. lyd [lödje] 
ihop JK. Da kardäs de u spinnädäs bad 
täilit u saint JK. Blårnar bläir blårgan av, 
när di bläir kardnä u spinnä (spunnä) JK. 
Gravammälsulli skudd var kardi u spinni till 
jaul JK. Så skudd päikår där kard upp a 
mark ull till saigar .. för var kväld JK. 
— kard-år  s. kardår [första (barnlösa) året 
i äktenskapet]. Päikår [flickår], kardår, 
spinnår MK. 

kardel  s. karrde.1 m., bf. -n,  pl.  -ar, 'tåt, som 
ett tåg spinnes av'. Nå ha vör 	spunn träi 
tatar, daim slar vör nå ihop till n tat el. kar-
del; mang tatar skall vör spinn till iss tugä 
da? Ja tänkar, att näi tatar räckar, träi i var 
tat el. kardel JK. Förr sägd di karrdelar; 
nå sär di tatar MK. Raivän [anglereven] 
han jär träitätä el. träi karrdelar äi (tåpsar 
jär int mair n täu karrdelar äi) JK. Jfr telne-
kardel. 

kardemumma s. kard-mummå JK, (pl.)  -år 
JK; kardmummar MK (1885) [krydda], 
(frukter av Elettaria-arter). Kardmummå läg-
gäs i bullar, i sväskånsäupå u i glyggarä 
[glögg], u summ [somliga] nyttar de u i 
teän [teet] JK. 

kardning  s.  ka•rdniug  f., bf. -i. Um dagän har 
di kräki ti söislä u ann' ti sjau me, sått da 
bläir de just int mik av me kardningi u 
spinningi JK. De gamblä kardningi u spin-
ningi kummar bårt mair u mair i bondhäu-
sald JK. -gille  s. pl. kaydniugildar [=  bland-
ningskalas, se d. o.]  -kvinnfolk s. n. pl. bf. 
kardningkvinnfåtki,,. 	st, [kvinna, som 
kardar, särskilt på blandningskalas]; = följ. 
-kärling  s.  kardningkälling f., bf. -i,  pl. -ar 
[kvinna, som kardar]. Mor själv el. a annu 
kardningkälling sitar bäi späisstain'n u kar-
dar JK. "De bläir bisfåmt någ ovädar snart, 
för saigar jär så galnä i kväld", döivlar kard-
ningkällingi JK. När da kardningkällingar el. 
kardningkvinnfålki var kumnä, .. så sättäd 
di si runt um kring ulli el. lydn u späisn ti 
arbetä me säin skrubbår el. kardår ti blandä 
el. sålkä [på blandnings-kalas] JK. 

kardus(a)  s. kardäus [m.?]; kardäuså; karr-
däuså JK(U) f. [litet paket, förpackning (i 
pappersomslag)]. Far var sjaukar, u han 
skudd ha tobak. Naj, sägd J., .. da skudd 
ja häldar kaup a kardäuså ällar a paket sund- 
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karlförkläde 

hets-salt JK. Säksti buntar i var karrdäuså 
[paket fosforstickor] JK(U). Tobakskardäus, 
kardäuså tobak (OL)MK. 

karet s. karret „ m., bf. -n [finare åk-
vagn]. Där pa de ställ had vart n gubb, sum 
had spök så förskräcklit mikä; han kund 
kumm haim mitt um jaus dagän me svart 
russ u karret iblant JK. Kransar lindädäs 
pa klain käppar, sum skudd var så haugt 
ifran jårdi, sått n kund kåir undar dum me 
dråskå el. karret JK(U). Bräudi, sum alltut 
sat i ypän karret JK(U). 

karg a. kargar, n. kargt, pl. karg' [mager, 
knapp]. Ja, än sånnar kargar täid minns 
ännu far u mor [om nödår] JK. Förr när 
de var karg täidar u missväkstar 	JK. Ja 
tänkar, de var nuck kargt för dum mang 
gangar dän täidn JK. Um de jä kargt um 
mjölk .. JK. -unge s. pl. karguygar [små-
fisk]. När de jär åidä [slut (med fisken)], 
da far n int ann "kargungar", har ja hårt n 
gammäl fiskarägubb sägt än gang; de hai-
tar u vassbäuk (int sam fiskart sum sträm- 
ming) JK. När ä jär ont um strämming, da 
jär ä gutt um sprut (kargungar, vassbäuk) 
JK. Alltut gutt um sprut el kargungar, när 
de jär ont um fisk MK. Jfr sprott. 

karl s. ka.1 m. (o. koll.), bf. kaln, pl. kalar, 
gen. ka•las. 1) [vuxen man, manfolk]. Kal jä 
läikväl kal, um än tr jär aldri så läitn JK. 
Han var int gammäl kal, när n dödä JK. 
Luthar var n duktur kal JK. När vör da, 
sum kalar var, .. JK. Kalar di lag för de 
mäst bäi strand bad netar u dagar, u kvinn- 
fålld skudd svar för ans jårdi haimä JK. 
Jär jär [här är] gutt um kal (= kalar) i dag; 
jär jär int ont um kal MK. Kalar skärar u 
kvinnfålki tar upp, för de mäst ätt kvinnfålk 
ättar var kal [vid skörd] JK. Till u me livar 
ännu dän kaln, sum ja håird de av OL. 01' 
var aldri ill sedar av kvinnfålki 	U kalar 
daim botäd n russi förä, när di var skämdä 
JK. Gräisäutskärarä u slaktarä, sum jär en u 
sam kal (A. P. H.), fick ja lug pa ti onsdagän 
JK. An duktur brasä av tårrar, goar vid, 
sum de jär kalas börd [skyldighet] ti skaff 
in JK. Nä da läikä ska läggäs i kistå um 
kväldn, så bräukar gassfålki bläi bidd me, 
atminstn de kalas källingar, sum ha gärt 
kistå JK. Um di int far ler någ bättar än svär 
u säupä .. de här härrar atullristar, da tyckar 
ja just int de bläir någ för kalar av dum 
JK. a) [i förbindelse med ortnamn, sms. el 
osms]. Halsrä kalar [karlarna i Hallsarve 
gd]; Kaupräkalar [k. i Kauparve gd]. b) 
[(spec.) karl, lejd el. anlitad för visst arbe-
te]. 1 mårgå ska vör ner ti sagi u sagä, u 

da ska vör ha täu främnäs kalar me uss ti 
jälp uss JK. Ja vidd ha än kal ti jälp i mårgå 
me a äskvast JK. En apartur [särskild] kal, 
sum svard för basstäuu JK. — 2) [pregnant: 
stark, duktig man]. Nå varst du läikväl kal 
nå MK. Sum än kal (= duktig karl) JK. 
Prästn han jär kal till hald fålk upp' me roliä 
historjår u gutt prat JK. Så va da läikväl 
astu N. kal ti fa än pa knäi för sitt töivaräi 
JK. Ja, de jär frågår, sum ja int jär kal ti 
besvarä JK. Börr [bara] di nå kund va kalar 
ti fa krokän ör mällu [märlan] JK. [Bildl.] 
Vör håppäs, att .. Maja nå har tat si u jär 
kal igän JK. Gaiti u killingän .. i väg pa 
vägän för russi, så äimän [fort] di kundä 
Män själv farbror buck han.. stännd tvärt.. 

tänktä: nai ja jär ingän harä, så sum de 
därä, äutn ja jär kal, u jär int räddar för a 
par såndär russkrakår JK. — 3) [äkta man, 
make; gift man]. Ha var gift täu gangar, u 
fyst kaln, sum a haddä, hait Johan JK. Ha 
hadd kal u var gift JK(U). Så död matmoris 
kaln JK(U). Manda blai haimgift u fick kaln 
ifran Alskå JK. J., Ann Stäin'ns kaln, sum 
dödar jär, kåm ti spök um dagän me JK. 
Kaln hännäs livar u jär arbetsföir JK. Int 
var de fräu Bäckstrums kaln, sum handläd, 
vätjä MK. De jär Liväns kaln MK. Hän-
näs kaln, dän känd väl L. till, dän? MK. 
Alströmsmors dotris kaln JK. Ha .. kled 
gravi me blåmmår u grannlåtar — sin fyst 
kals gravi förstas JK. I dann viku var ja 
ner bäi Vallandasmor, sum kaln hännäs äl-
lar Vallandar har döt i Amerikä JK. Ja i fjord 
vågäd drängar u kalar ällar gubbar mot si 
jär i Lau JK. Där samblädäs än hopän kalar 

källingar, män där var ir än hail hop 
drängar u päikår, sum skudd sia u räkä OL. 
— 4) [husbonde, herre]. Bondn jär sin aigän 
härrä u fräi kal JK. — Jfr arbets-, arstugu-, 
bak-, bakskall-, byggnings-, fram-, gårds-, 
herre-, hor-, häst, lag-, lort-, mellan-, putt-, 
pärk-, räkne-, skit-, slätt-, snökastning(s)-, 
stor-, strand-, strunt-, syssle-, utsocken-, 
vår-, vårfolks- och öde-karl. -aktig a. pl. 
ka•laktuä (avh.). -arbete s. kalarbetä JK. 
Mor Botäls Maiä .. Ha gärd vick arbet sum 
hälst, sum hårdäs till kalarbetä, äi a bond-
häusald. Ha gravd, plögd, sad u skäräd JK. 
-bord s. ka•lbåurd [matbord för karlar]. Pa 
borä, när n fick mat, sto de talgjaus u brant 
.. ja, sått di had jaus pa kalbord u dankar 
för hundskvåttar, sum än bräukar sägä JK. 
-bänk s. kalbänk [i kyrkan]. Kvinnfålksbänk 

kalbänk JK. -förkläde s. kalförklä n., 
bf. =, pl. bf. -i [arbetsförkläde för män]. Kal-
förklä jär ret u slet än töigbit, sum gar upp 
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pa braustä än bit. Kalförkli 	nyttäs int 
täidarä just än undar arbetä JK. -galen a. f. 
ka-Iga-li, anglägi ättar kalar; kalgali haitar 
de tr JK. Kalgali päikå MK. -kläder s. pl. 
kalkledar, bf. -kledi JK. De jär flair otli får-
gar pa kalkledi nå fö täidn JK. -lös a. f. 
kcyllaus JK [utan man]. När ha da me täu 
döitrar blai kallaus, fick di måg in [: sedan 
både mannen och sonen dött] JK. -män-
niska s. ka•lmänskä n. [karl]. Så va fö de 
mästä va ivist a kalmänskä strandbräukarä 
JK. -möte s. kalmöitä n. [möte med karl]. 
Kalmöitä jär gutt möitä OL. -namn s. n. pl. 
bf. ka•Inamni [mansnamn]. -orka s. f. pl. 
ka-Iårkår [karlsyssla]. Mang gangar, när 
de knäipar, far kvinnfålki gär kalårkår me 
JK. -ris(e) s. ka•lräis, -räisä n. 1) [vanl.] 
Centaurea scabiosa. 2) Cichorium intybus. 
Jfr kärling-ris(e). -slbörda s. ka•Isber rdå f., 
'karlbörda'. De var kalsbördå i vart nät, så 
mik släkå [tång] var ä äi dum JK. [Även:] 
Säs så där läit föraktlit um sakar u ting, sum 
gänn [gärna] kan gäräs klainarä u bihändua-
rä än va de jär: de, de var da oskaplit de; 
de jär ret kalsbördå äi, jå OL. -slhöjd s. 
ka-lshåigd f., pl. -ar, 'manshöjd'. De var 
gräulit vicku sed; de jär ret kalshåigd äi jå 
JK. Täu styckän (äidgränar), sum sto upp i 
Gyllauän; di var sma, pa kalshåigd ungefär 
JK. Snåidräivår jär ännu kalshåigdar u mair 
änd' haug' pa säin ställar JK. -sida s. -f. bf. 
ka•Isäidu [den sida, där karlarna befinner 
sig], (i kyrkan o. på kalas). Kalsäidu jär ti 
hygar, när n kummar in iginum nöistäuduri 
[vid bröllopsmiddagsbordet] JK(U). -sko s. 
ka•Iskåu [manssko(don)]. -skräddare s. 
ka•Iskräddarä m., pl. -skräddrar [skräddare, 
som syr manskläder]. Jfr kvinnfolks-skräd-
dare. -stackare s. m. bf. ka•Istackln. Han 
jär bistämt dumbä [dövstum], kalstackln 
JK. -tröja s. kaltråiå JK [mansjacka, 
-kavaj]. -vis s. ka•lväis, 'karlavis' . Arbetä äl-
lar däikä var gärt pa kalväis JK. Han jälpt 
prästn u kluckan pa riktut kalväis JK. 

karlavagn s. m. bf. ka-ravaunän, karlä-, karla-
vang'n JK(U), -än OL [stjärnbilden]. Karlä-
vangnän bräidar si u gar kring nårrstjännu 
JK(U). 

karled s. m. bf. ka•rli-dn [på hästens fot]. 
karlig a. ka•lur, -u [karlaktig, kavat, morsk, 
duktig]. Ja, ja minns, än blai kalu u duktu, 
när n fick äis-skoar unda si JK. Så to en i 
plogstöirar u sag kalur u duktur äut [om en 
yngling, som fick plöja] JK(U). Ja, u så lesa 
[låser] n da bodduri till u har matpusn u 
drickbytt i handi u så spasserar n da kalu 
ner till batn JK. När ja da fick andrä kledar 

pa mi u än varmar käpp kaffi äi mi u nå sitar 
jär mitt för brasn u skrivar, så jär ja nå kalu 
läikväl u jär belåtn me mitt arbet för dagän 
JK. När n (prästn) kård haim .. da var n 
ret kalu u stor pa si, för han had minst 300 
styckän ti prek för, sägd n JK. När a [hon, 
flickan] kåm haim, så hadd a kängår mästn 
full av vattn u var haj! iginumvat .., män i 
mårräs straik a läik' kalu ste igän JK. Han 
var raint äutmärglän, u han jär ännu magar, 
män han gynnar bläi kalur (om en häst) MK. 
Gassn [gåskarlen] gar kalur u argar pa 
gardn u vill knäipäs JK. Galtn 	gar där 
kalur me knurr pa rumpu JK. 

karm s. (karme?) m. bf. karmän [fönster-
karm]. De kan var pa finstri var sum hälst, 
pa bugän ällar karmän JK. Jfr fönster- och 
glugg-karm. 

karme m. karmä 	„ karm' m., bf. kar- 
män,. , pl. -ar. 1) [öppen vagns- el. släd-
korg]. Vrånghäckän (.. än apartu sårts kar-
mä ..) JK. Sätt karmän pa JK. Karmän 
[på "kanal jär egäntliän bär n lauskarmä 
OL. U iblant sum än skall ha karm pa, så 
skall n ha 011ar av u lägg vangn'n um JK. 
Sjussn gick undar, sått karmän blai hail ful-
lar av snåi JK. Di matt ha fat väl [mycket] 
fisk, för di kåirar nå me hail karmar fullä 
MK. Bäst ä var n dag, sum de rängnäd 
kåm H.-P. kåirnäs i gard me hail karmän 
smäck fullar av strämming, sått n int kund 
fa baini ner ällar in i karmän JK. 2) [dörr-
el. fönsterkarm] Sumliä byggmästrar sättar 
karmar (dur- u finstar- u gluggkarmar) än 
träi tum in mäurn JK. Bäi all karmar mäurar 
n så, att mäurn smöigar JK. Jfr dörr-, 
fönster-, högtids-, lastvagns-, lös- och 
vagns-karme. — karm-flöte s. karmflautä 
n., 'flautä [banke] sum liggar undar n kar-
mä (sitar fäst bäi karmän)' MK. -trä s. n. 
bf. karmträiä, pl. bf. -i [de trän, som bilda 
dörrkarmarna]. -vagn s. karmvaun m. [vagn 
med karm på]. Därnest var ä ti ga in pa lädu 
. , u så dräg äut n vangn, sum än skudd ha 
ti läss värk [virket] pa; de kund nå var så, 
att n hadd n karm pa dain vangnän u fjälar 
pa dän andrä 	u to di karmvangnän, da 
var ä ti häv av karmän u så böit um lang-
gut [skäftstång] OL. 

karnobel s. karnå•bäl m., pl. karnå•blar [ka-
nalje, skälm]. De var n kai-nåbäl MK. Sa-
kramänskadä karnåbäl! MK(1876). Kaup-
männar .. di jär u• någ karnåblar sumli av 
dum ti narr böindnar rakt upp i tännar iblant 
JK. 

karott s. karrått,,, 	m., pl. -ar [(mindre) skål 
el. fat, vanl. av porslin]. Karråttar ällar brö- 
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kårgar me limpå äi u någän häit u däit me 
rygbröi äi (vid begravning) JK. 

karp s. karp m., bf. -än, pl. -ar. 1) 'bok-
pärm'. En karp har gat sundar pa bold JK. 
Ja kund biblisku u katkesn fran karp ti karp 
MK. Gavboki, sum va gäul' kårs pa karpar 
JK. De skudd ha vart pärmar kring, karpar 
pa MK. Skudd de hinnäs ti ga de boki igi-
num ti karp? MK. 2) [skelett, skrov]; 'en 
mager häst el. ett nöt'. Dän hästn älla stäutn 
han jär så skarpar, sått ä jär börr [bara] 
karpän MK. 3) 'en fiskbåt utan tillbehör el. 
ett fartygsskrov'. Nå har vör fat karpän i 
årning pa batn; nå skall vör gär doningar 
till n JK. Själv karpän av fartöigä jär iland-
slagä[n] JK. 4) [stommen av ett förfallet 
hus]. Va gär de da, att dän karpän star där 
MK. Jfr garnlet-, knä-, let- och trä-karp. 
[Da. Karpe (Ordb. ov. d. da. sprog).] 

kart s.1 se björk-kart. — -nagel s. kattnagäl 
m. [missbildad nagel]. 

kart s.2 (GOB), se katt s.2. 
karta s. ka•rtå f., bf. -u, pl. -år. K. [lant-
mätarn] hadd lätt vart [låtit vara] u melt 
[mätt] u tat upp varkän pa kartå ällar hand-
lingar umkring tjugufåm a trätti tunnland äut 
i möiri OL. Jfr häkt- och skiftes-karta. — 
kart-bok s. ka•rtbåuk f., bf. -i, pl. -biiikar. A. 
jär laisi, att a int har någu kart-bok, män 
ja sär, att a far var belåti me kartår i skolu 
JK. -lägga v. kartlägg', pr. -ar, p. pf. kart-
lägdar (OL)MK. V. [lantmätarn] skudd pa 
Lausbackar i dag u kartlägg samsjårdi JK. 

kartlig a. kartlur, f. -u, n. -ut [skrovlig (om 
bark)]. Äskbarkän jär int kartlur sum pa n 
dail björkar äutn sletar 	Björki jär kartlu 
JK. Ängsbjörkän jär bäst u i synnarhait de 
sum jär kartlut ällar bark pa (u int nevar 
pa) JK. 

kartong s. m. bf. kart-tåyän. Dän stäur lang 
karttångän (a träilådå, sum kartu lig,gar inäi) 
JK. 

karusa s. karräuså f., pl. -år [ruda; fanns i 
Lausmyr före utdikningen]; kårt' u braidä 
(fiskar) MK. 

karva v. karvä, karv', pass. pr. karväs, p. 
pf. karvän, pl. -nä. [I förb.] Karvä sundar, 
skära sönder MK. Karv sundar tobak MK. 
Blåkålshudi karväs sundar u kokäs kål pa 
JK. Karvän kål, karvnä kålbladar av väit-
kål kokäs JK(U). Sundakarvän strämming 
el. fisk blandädäs i brödaigän [se fiskbröd] 
JK(U). 

kas s.1 kas m., bf. -n [: i pärkspel sätter 
man upp en sticka eller något märke, där 
bollen stannar innanför "stötan"] JK; 
["kas" anv. även vid vinstberäkningen]. 

Lyckäs de da för daim, sum jär äutä, ti fa 
bålln ti stännä innför kasn, da har di vunn 
kasn u far täi (10) för n JK(U). Ner di nå 
hadd slat säin hugg, så gick di in u skudd 
vär [värja] kasn ..; de kund nå händ, att 
när fyst hugg' var slagä, så kund di fa kas i 
framstang, män de andrä, sum var igän 
[kvar], skudd läikväl sia säin hugg, ifall 
di kund fa bättar kas [etc.] OL. Di speld så, 
att i slo int mair n täu pa vart fåm, u träi 
pa kas JK. Kas i bakän, pa halvä pärkän, 
pa halvä ståjtu etc. MK. 

kas s.2 se blåbärs- o. rödbärs-kas. 
kas s.3 [i uttr.] kåir kas me (ngn) ["köra" 
med (ngn), tyrannisera]. 

kasper s. (n. pr.) kaspar [i uttr.] spel kaspar 
[fara vilt fram, "leva rövare"]. Män så i 
laudäs så kåm nårdn ti spel kaspar JK. 

kassa s. kassä m., bf. kassn. All pänningar 
för pliktar u rävskinni — de hadd di en kass 
av, sum di kaupt brännväin förä [vid räv-
skall] JK. När di fick räknä kassn för dagän 

JK. Ja förloräd väl än åt näi tunnår vaitä 
föräutn rygän 	så de känns i kassn, sum 
gänn aldri jär för storar OL. Jfr kyrko-, 
magasins- och skol-kassa. 

kasse s. kassä m., bf. kassn [näthåv att 
fånga fisk med]. Dän sum drägar [: anglor] 
har n kassä me langt skaft pa ijamt si ti 
hands, ifall ä jär någän stäurar tåsk, sum jär 
mik villar u galn ti ryckä .. da tar n in n 
me kassn JK. [Se ill.] 

kassera v. kasse•rä, kasse•r', pr. -ar, p. pf. 
n. -ä, pl. -nä [förkasta, underkänna]. Olä 
var gutt u int ti kasserä JK. Nå jä de änd' 
.. avskilt me storvägar, så väid int läns-
mann'n kasserar vägän för uss JK. G.A. 
jä just ingu täidning ti kasser så mik läik-
väl JK. Han fick täu stämmår [rör. skiftet] 
kassernä bäi avsöiningi JK. 

kasserlig a. se o-kasserlig. 
kast s.1 kast m., bf. -n, pl. -ar [vedstapel 
av viss bestämd storlek]. Var kast jär hall-
fjärd (31) &n [aln] haugar u hallflärd langar 
me flohud [flo-huvud] pa en ändä, u vidn 
jä fåm kvarter langar JK. De blai int stort 
mair n n halvar kast vid ör de där täi slipas-
stumpar JK. Nä de jä go slidväg, sklässa n 
väl pa, mästn in mot n kast JK. An kast 
vid jär äutä kustar nå fåmtn kronår JK. Da 
var ä vanlit, att ner drängar gick i skogän 
u skudd hugg kastvid, så skudd di hugg 
vassin kast um dagän OL. Tvaitar [såg- 
bakarna] jär 	avsagnä u uppsättnä i floar 
ti kastar u kustar stor pänningar fö kastn 
JK. Ja har stat .. ner i hagän u klau ravid 
ällar flovid .. Ja har väl hagg sundar u klau 
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upp umkring täi (10) kastar me alltihop, u 
ännu har ja väl packar igän till en (1) kast 
JK. Jfr ved-kast. -ved s. kastvi.d m. [ved 
som upplägges i kast; famnved]. Di skudd 
ste u hugg kastvid um dagän OL. 

kast s.2 kast n., bf. -ä, pl. =. 1) [i uttr. 
"stå sitt kast"]. Sin [sedan] blai än så duk-
tur, att n kund skåit träironingar u .. svar 
för sitt räum u sta sitt kast JK. Han halt 
pa u pluggäd me uss när pa a hailt ar, u sum 
ja gott[!] sto mitt kast förä [om konfirma-
tionsläsning] JK. 2) [i uttr. "ge sig el. kom-
ma i kast med ngn", komma i förbindelse 
med, inlåta sig, ha att göra med ngn]. Ti 
kumm i kast me R. J., de var a hälvitäs plagå 
JK. All lansmätrar sum ja har vart i kast me 
JK. Ja vait u, att L. jär laisn u förargän yvar 
att n kåm i kast me lortn [: en växel] i fylg 
mä mi JK. Så gav ha si int i kast me än 
dräng, sum var n fyllbusä JK(U). 3) [antal 
av fyra stycken]. Träi, fair kast strämming 
bräukar räck till tåskbaitä för dagän till en 
man JK. Da gick ingät mål um, ick än jetäd 
a kast ällar täu (strömming) JK. De jär fair 
strämmingar i kastä MK. Jfr av-, dag-, in-, 
natt-, näs-, om-, rygg-, säd-, vård-, ögon-
och över-kast. 

kasta v. kastä, kast', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, 
kast', sup. kastä, kast', pass. kastäs, pres. 
kastäs, ipf. kastäs, p. pf. (bårt)kastn, n. 
kast si, pl. kastnä, imperat. kast. I. [slunga 
(fritt genom luften)]. 1) [med händerna el. 
ngt redskap slunga]. U kastäd luku [luckan] 
ätta n JK. a) [skotta snö]. När da snåikast-
ningskalar var kumnä, u de skudd bjär äut 

kast pa vägän, så 	JK. Ja, nå i fibba- 
varus har mair n hältn av dagar gat av, sum 
än int har fat gärt någ ann än gat pa vägar 

kast snåi JK. Länsmann'n visst int, vaim 
sum skudd kast vägän JK. Närkar kastäd till 
dän gamblä gränsn JK. De har u vart kast 
si [skottat] så mang gangar JK. b) [genom 
skyffling röra om säd för torkning]. Ja de 
var mik besvärlit ti fa gröidn el. sedi go för 
uss i haustäs 	u de vidd int jälpä ti kast u 
vindä JK. Var int sedmoar [sädhögarna] 
tårrä, så skudd di kastäs JK. Någ sed, sum 
vör har hatt liggnäs pa lädu i aksi u angnar, 
män de har int hatt någu nöd .. för n har 
int behövt kast äi na u tårk na JK. c) [idrott.] 
Kast undar lar u undar läivä el. u mot säi-
du [kastlekar med stenar] JK(U). Kast snål-
bållar JK. Kast prick [kasta till måls] JK(U). 
d) [i fråga om fiske och fågelfångst]. Kast 
anglår. När n skall äut u kast tåskanglår, 
så jär n .. täu styckän, en ti ro u en ti kastä 
JK. När de da jä i årning, da gas de pa u 

kastäs så mik än ha ärnä ätta si, .. u dän 
sum kastar, kastar me hygrä handi så mik än 
kan hinnä JK. Kast snarår. Kast av stuck de 
gär n, när n kummar haimifran u har snarår 
pa stuckän u kastar; män har n vart ner u 
drägä u vill kast straks igän, da bär n drä-
gar upp snarår u åiglar dum .. u kastar dum 
igän MK. Da fick ja säi än hail hopän tåsk 
pa buttn, u da kast ja taugstain'n älla kast 
taug gäinäst 	u nä ja da kastäd sänk' u 
krokän 	så kåm en u to gäinäst JK. När 
di (snarår) jär bra kastnä 	så bihövar n int 
väck' så mikä MK. — 2) [slunga el. vårds-
löst lägga något ifrån sig]. Da blai de så 
tåpp gal (ti värkä) .. så att ja to u kast 
gråitlappän så langt, att ja visst int va ja 
kast hän n JK. Kast lortn [skräpet] i äldn, 
för ja har fat än nöiar JK. De jär int värt 
att någän annar ländar där me någän bat, 
sått n jär i vägän. Han skjautäs hailt sim-
pält äut el. kastäs pa säidå JK. A duktu käl-
ling, sum int var ti kast pa säidå [ej att för-
akta] JK. För de att ä skudd var let u bi-
händut, så kastäd sumbli kalar baindomtä pa 
säidå u dansäd me bär' baini OL. De gamblä 
tung haimsmidnä jangraipnar blai kastnä i 
räng [vrå] pa skrothöigar JK(U). — 3) [i 
uttr.] kast sitt vattn [urin] JK. — 4) 'föda 
för tidigt, om vad kräk som helst, t. ex., om 
en ko: få missfall'; um kor, märar, lamb; 
män i har kastä =gärt si av me fylä; kåm i 
förtäid MK. Koi kastädä MK. — II. [(hastigt 
el. vårdslöst) lägga el. sätta ngt ngnstädes]. 
1) [i allm.] H. kastäd skaidi i bordä u fråg-
dä: "Vaim har lert i ti lag sån mat?" JK. 
Ja .. fick än (lantmätaren) in äi än kammarä 

kast n runtar där äi a säng me kledi u styv-
lår u alltihop pa si JK. Idag ha vör vart i 
skogän u rydd [röjt] grainar upp ällar kast 
grainar pa hop JK. Vör had fat skilt av 
me kast muld pa läikä [vid begravning] JK. 
Arbetä ti kast pärår [potatis] i furi haitar 
"kast pärår" JK(U). — 2) [om vävning: reda 
ut trådarna med en vävsked]. Skail trådar 
raidäs me a vävskaid, så skall de kastäs 
i skaid fyst, el. rumpu skall kastäs i skaid 
fyst JK. U så lägga di rumpu pa a bor u 
så kastar di i skaid ällar trädar di fair tra-
dar i var tann JK. — 3) [i skomakeri, om 
becktråd]. Kast biktrad [ringla upp skogarn 
över armen och mellan fingrarna, då man 
gör becktråd] JK(U). — 4) [räfsa ihop hö 
i en tjock sträng, "rumpa"] (MK Spridda 
drag, s. 12). Källingar kastar rumpår älla täu 

täu räkar pa am n rumpå JK. — 5) [medelst 
bortkastande av stenar åstadkomma en för-
djupning i ett röse]. Att ä var n präst me 
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tillhjälp av soknis kalar, sum kastäd a stort 
hul ner i råirä (Diger-rör) för ti söik ättar 
gos [gods] JK. 6) [lägga öppet, utan häg-
nad]. När skiftä jär i Lau u När skall till-
trädäs, da töinar int fålk längar äutn kummar 
ti kast akrar pa gatå JK. — III. refl. [med 
hastig rörelse förflytta sig]. Ti däss att ja 
kåm haim, u in i kamman u fick kast mi pa 
a säng JK. Ja skall kast mi a läiti stund 
(= lägga sig att vila) MK. Da kasta n si pa 
någ grainar där i snåiän el. sättar si pa n 
stuck u naular [mumsar] pa matförrådä JK. 
När da lassä jär lässt u i årning, da jär de 
ti gi si av u kast si pa., när de jär backar 
ner JK. De haldar n sjuss jär äutförä; äut 
u kast di pa • dän, så hinnar du ännu JK. 
Halvans i Gardä var kåirnäs där (till Ait-
laim), u där fick ja kast mi pa • JK. — IV. 
[i fråga om snabb rörelse hos en kropp el. 
ett föremål]. 1) refl. [om levande varelse]. 
U värkäd så erbarmlit .. sått ä var ti ligg u 
sträck si u kast si u bräid si i sängi igän JK. — 
2) refl. [med sakligt subj.: ändra form, "slå 
sig", förskjuta sig]. När n sagar el. ir hug-
gar äut skog av stuckar, sum jär snonä el. 

ainsöiltä, så bräidar de si el. kastar de 
si, när de tårkar, sått de bläir skaivt u vaivt 
[vint] JK(U). Um fåirkantskogän (bygg-
nings-skogän) [timret] har kast si el. brid 
si för mikä, så far n huggäs um JK. Iblant 
händar de, att de [ölet] kastar si, de vill säg, 
att de int kummar till jäsä OL. De jär int 
sägt, att rakar [de utsatta garnsträckorna] 
star, sum än har sätt dum, me vädar, äutn 
di kan kast si, el. kumm ti sta i halvt vädar 

u pa vickät håll ,raki ha(r) kast si, jär int 
gutt ti vit, när n liggar fö taug [vraklina] 
JK. — Särsk. förb. Kast av: 1) [störta, 
vräka ned ngt från ngt]. Förr n ja da fick 
skill av me kast lassä av JK. När n da gyn 
kast av staurar, da sägd n för var staur 
kastäd av .. JK. 2) [göra sidosprång]. Har 
har kast av [gjort sidosprång] JK(U). 3) 
[kasta färdigt, sluta kasta]. När vörr hadd 
fat kast av [:anglorna], så rod vörr i land 
JK. — Kast av si: 1) [slunga ifrån sig]. 
Stäutar kastar ukä av si JK. 2) [giva av-
kastning, inbringa]. Ja jär tvungän ti ådlä 
upp så mik jård ja kan fa, för ti fa var bit 
ti kast a si så mik sum möiglit. Ja har så 
mik go jård ner i ängä, sum liggar där oåd-
lä, sum int kastar a si någänting, så sum de 
nå liggar JK. Vör föidar pa för mik gald-
kräk, sum int kastar a si någä ällar för läitä 
JK. De gamblä gotlandslambi kastäd mik 
mindar a(v) si JK. — Kast bårt lortn! MK. 
Dain'n kastar varpu bårt för dann'n [den  

ene slår med sitt kast bort varpan för den 
andre] JK(U). Av dän halltunnsäckän 
had hältn (pärå.r) ruttnä, sått när di blai ör-
plucknä u bårtkastnä, så var de n laup igän 
JK. Att ä int jär bårtkastn täid u arbetä JK. 
Pänningar jär bårtkastnä, u jårdi räntar si 
intä JK. — Da kast vör prästn fram, åt näi 
snåikastningskalar [: skottade bort snö, så att 
prästen kunde komma fram på vägen] JK. — 
Kast för,. nauti änn tutt halm JK. — Kast 
äi till spelmann'n [kasta penningar i en mös-
sa till spelmannen (vid lekstuga)] JK(U). 
Kast äi [kasta (höet) i häcken] JK(U). De 
skall int läng sta pa, maint ja pa, att ja snart 
skudd kast äi mi n käpp (kaffi) JK. — Kast 
iginum: 1) [skotta igenom]. Ja matt kast 
ainsummän än täim hallann'n u kast iginum 
de stöist dryftar [drivorna] JK. A par stäl-
lar upp pa Lairu, sum ja matt kast iginum 
dräivår, sått vattnä kund fa rinn av JK. 2) 
[medelst kastning leta igenom]. När n nå 
äntligän har fat kast iginum u lait äut någ 
skapliä bredar därtill (kistå) 	OL. — Ja 
tror int, att all gamblä stainråir jär börr 
[bara] kastnä ihop JK. — K. in. De kastä-
däs för de mäst in äi de stäur ungnar träi 
laupar sed pa en gang [till torkning] JK(U). 
Iblant så kund mästn hail göislhopar bläi in-
kastnä i häusi JK. — Kast kring: 1) [vända 
om el. upp och ner]. Att int kastböiän kastar 
batn kring JK(U). Kum nå u kast kring (bå-
ten, som ligger på backen med kölen i vädret) 
MK. Kast köislingar kring [vända hövolmar-
na, för torkning] JK(U). 2) [sprida ut]. De 
här håiä fick vör äutmärkt gutt u bra, för de 
kastäd vör kring u tårkäd undar tak JK. 
Sin [sedan] kastäd di bredstaplän kring 
JK(U). 3) intr. [slå om, slå back; om segel]. 
Sjogangän vill vräk el. kast bakstämmän 
tvärs i vädrä 	u da kastar sjägli kring JK. 

Kast kull [omkull]. De kåm än stårmböi 
had naug [nära nog] kast kull batn OL. 

Daim (träden), sum yksi u sågi ha låimt, 
daim kastar stårmän kull JK. Äutslagä, sum 
sär, att all skiftäsläggning jär kullkasti OL. 

K. ner. När int snöir slar längar ällar int 
svärtu söins 	så kastäs de ner i svärtu igän 
JK. U så kastäs baggän u raipändn ner igän, 

kvinnfålki läggar äi a'nöjt bänd' igän 
[på agtaket] JK. — K. um: 1) tr. [förändra, 
ändra om ordningen]. Att ä jär knaft en en-
dä, sum har fat någän end bit skog igän 
av de gamblä, sum di nå har, äutn de jär 
umkast si alltihop [genom skiftet] JK. Di 
kastar um årdi i mainingar nå imot förr [i 
svenskan]; årdi jär umkastnä JK. 2) intr. [om 
vädret: förändra sig, "slå om"]. Nå ha de 

4-742569 Laumålet 



kasta 	 458 
	 kastning 

rna] u kast äut u pick upp, förr n kan fa 
de (håiä) tårrt JK. Sum de skudd bläi fagat, 
da glaid vör ste allihop u så kastäd köisling-
ar [volmarna] äut u så ti pick upp de u tårk 
ä JK. Andrä kastäd äut havräköislingar, män 
di fick all sin havrä förstöirdar JK. 3) [giva 
ut (penningar)]. Män nå har de ir blitt av-
jälpt me haimgärd lampår, sått n har slipp 
u kast pänningar äut, snart sägt i sumpän 
[under kristiden] JK. Nå skall di kast äut 
flair hundrätals riksdalar, för di int äidäs 
sia u arbetä JK. 4) [vid stickning: öka vid-
den på strumpan el. vanten genom att lägga 
flera maskor på nålen]. När di saumar bölg-
hankäl [tumvantar], u avgangän jär ifärdur, 
så kastar di äut någlä lyckår, sått de bläir 
väidarä än avgangän JK. 5) 'göra antydning 
om'. Sen mot släut(ä) da gick sumbliä av 
godmännar u kastäd äut um, att de var nuck 
inbillningssjaukå iblant fålki me iss klag-
måli u JK. 6) [kasta bort, avlägsna; om 
snö: skotta undan]. M. han kast äut klåb-
bår u allt va n fick tak äi undar täidn [för 
att lätta båten] JK. Skjaut ner u kast äut 
göisli [ur stall och ladugård] MK. Kast 
göisli äut JK. Ner da göisli blai äutkasti 
OL. Vör kastäd da Kauprä u Halsrä u Smiss 
äut, sum var vådliä dräivår pa säin ställar 
[dvs, man skottade upp resp. utfartsvägar] 
JK. 7) [med våld fösa ut ngn, vräka ut]. 
Päisk u kast äut hustru u ban JK. — K. 
yvar [om sömnad]. U så kastar di yvar, 
sum de haitar, ändn av töigä me nål u trad 
[vid nyvävt tyg] JK. Jfr ord- och under-
kasta samt o-kasten. — kast-by s. kastböi m. 
[plötslig o. häftig vindstöt]. Da kåm de n 
jäklä snarvar kastböi; da gick sjäglä sundar 
för mi JK. -käpp s. kastkäpp (en sum di 

kast um i vällaikän u blitt kallt u snåi u vin-
tar JK. I sundäsnat kastäd vällaikän um, sått 
i mandäsmårgå var ä lent u var snåislask 
u rängn JK. De had äutsöin ti bläi faga-
vädar, män de kastäd um igän JK. De bräu-
kar snällt kast um (med vädret) iss täidn 
JK. — K. pa. Sen kastäs muldi pa, mäns 
de ringäs [vid begravning] OL. Pa de mäst 
ställar va de pakast si [påkastat] älla kast si 
snåi pa JK. Kast si pa, se III ovan. — K. 
till: 1) [hastigt lägga ihop]. Ja far bär' kast 
till sängi MK. 2) [göra ett hastigt kast]. Dän 
sum ror .. tar raivän millum fingri u kastar 
till, så att de sträikar äut någlä änar var 
gang [om anglor] JK. — K. upp: 1) [has-
tigt lägga upp ngt]. Var u en kastar upp 
kring kantar av släkhopän u putsar upp än 
JK. Grainar jär läit vat u säurä .. män nä 
di fa ligg haim pa gardn läitä uppkastnä, så 
tårkar di snart ör JK. 2) [åstadkomma en 
jordvall el. hög]. Vändtiltn = ryggän sum 
liggar uppkastn millum täu fur [plogfåror] 
JK. 3) [vid stickning el. nätbindning: lägga 
upp, påbörja]. Till gynn pa a saumnings-
arbetä el. än sticksaum haitar ti kast upp. 
När di kastar upp, så har di tradn el. stick-
ganä i vänsträ handi u sticknålar i hygrä 
handi u gynnar gär lyckår pa am n sticknål 
fyst JK(U). De va raud rändar uppkast si 
[i stickningen] MK. Sin [sedan] slingganä 
har blitt hasplä u pafyllt pa a nål, skall 
slingu "kastäs upp", dvs. påbörjas (JK) 
MK. Byrn el. slingbyrn jär n bit slingå av 
någ sämmar gan.. sum än kastar upp slingu 
pa =gynnar bind pa slingu JK. När slingu 
jär äutbundi 	så kastar n upp pa a nöi JK. 
4) [skotta bort snön från en väg]. Kast upp 
all täunhular (kasta undan snö) [från grindar 
o. led] JK. Så var de ti kast stäigar upp JK. 	kåirar kas me) MK. Se kas s.3. 
Vägän var så tilläurn, att russi mästn skudd kastal s. kasta.1 m., bf. -n, 'gammal ruin'. 
sätt si fast, män han var uppkastn, när vör 
kård haim JK. När de da bläir uppkast si kastanj s. kasta-n,,, 	m., pl. -ar. 1) 'trädet' 
pa säidår me, att de bläir n säks sjau änar 	(Aesculus hippocastanum). Vör har n kastan  
haugt pa säidår, da .. JK. 5) Kast upp (slant 	stanäs i o träigardn, män han jär int mik 
vid lottning) [krona o. klave] MK. — K. 
ör [ur]. Ja, än huggar upp dän gamblä 
täun'n fyst 	u kastar ör de ruttnä stubbar, 
sum int däugar JK. De liggar stäur förfärliä 
vallar (stainvallar) pa säidår um kannaln, 
sum jär örkastnä ör kannaln JK. — K. äut: 
1) [i fr. om fiskedon]. Bakkaln kastar 
stäutn [det först utsatta garnet] äut JK. 
Ja kastäd tåsksnöirä äut u lodäd u had sjau 
famnar; så kastäd ja äut ansn igän u fick 
mi a napp JK. 2) [sprida ut (hö m. m.) för kastning s. kastniog f., bf. -i, pl. -ar. .1) [snö- 
torkning]. Lains de gar till me tårkningi 	skottning]. Vör var da pa plassn allihop 

såsum kast äut u pick upp u köislä [vol- sum skudd kastä, män vör fick. int gynn me 

storar .. Annas så kan kastanträi bläi väldut 
stäur träi av, så sum bäi Hämmår i Gardä 
pa dairäs gard .. star ällar har stat n kastan, 
sum jär väldut stäurar u väidlyftur, sått ja 
har int set makän till lauträi någän stans JK. 
2) 'frukten'. Kastanj ällar kastan jär frukt, 
sum vaksar pa kastanjar ällar kastanar 
bigangnäs int ti någ di häldar JK. — Till 
äksamän, da kled vör skambänkän hail 
väitar av kastanjäblåmmar, stor grainar MK. 
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någ kastning, för de kåm ti snåi u äur, så 
att .. JK. Mäst kastningi har ja hatt ti 
kumm pa gatå JK. De söintäs int a grand 
ättar någ kastning, sum di hadd gärt n täim 
föräut JK. 2) [utläggning av anglor]. En 
ti ro batn undar kastningi JK. 3) [ställe på 
havsbottnen, där man kastar ut anglor el. 
fågelsnaror]. Velingar [bergänder] var int 
mik täit [ofta] jär i kastningar i Lausväiki, 
så sum i Håplaidä, Gamblägänningslaidä, 
u 	gu vait all laidar u kastningar, där de 
äiktäs [idkas] me snarår JK. Sått ä jär int 
ont um kastningar el. sandbuttn ti kast 
flundräanglår pa JK. De skapliä kastningi 
där i hålmmillum OL. Jfr angle-, av-, om-, 
snö-, upp- och varp-kastning. 

kateder s. kathedar m., bf. kattedan JK. 
Nöi kathedar i storskolu JK. Millum färn u 
säks staig R. S. upp på kattedan u upphov 
säin raust JK. 

katekes s. katke.s m., bf. -n; kattkesn JK. 
Da tyckt ja, att ä va bäst ti skaff na än 
kattkes, 	u så tycka ja, att ä int kan skad 
ti ler kattkesn (välsingnä) så täilit sum möig-
lit JK. Ja matt håir dum all läksår .. i katt-
kesn u biblisku JK. Förr i värdn da var de 
äntliän a gär me ti skull pa läsmöitar [hus-
förhör] da, .. da skall äntliän tro, att de 
blai a bråskå me ti läs yvar, hälst i katkesn 
OL. Jfr lill-katekes. -fråga s. kattke•sfrå•gå 

f., bf. 	 pl. -år. Prästar 
di tyckt väl, att da var di väl för ogudak-
tuä ällar haidniskä, ner di int kund svar pa 
katkesfrågår OL. 

katekisma s. katkismå 	'gammalt för 
katkes'; de sägd vör aldri ann n katkismå 
M K(1884). 

katt s.1 katt m., bf. -n, pl. -ar. 1) [huskatt 
i allm.] De var n katt u n räv .. rävän frågd 
kattn .. [saga] JK. När kattn liggar pa 
jänn'n [hjärnan] ihopkrupän, bläir de snart 
ovädar JK(U). När kattn tvätta si el. vaskar 
si, sum de haitar, yvar åiru me tassar, kum-
mar de snart främnäs JK(U). Mair n sletar 
än katt, kumma n ti sätt rumpu i vädrä, u 
haitar rais mast JK(U). Så fullt sum gra katt 
(talesätt) [mycket fullt] JK. De fålki .. di 
livar imot si sum hund u katt OL. Fla katt 
= flasa [klättra] upp i en stång el. träd JK. 
2) 'katthanne'. Jär de kattå ältar katt? — De 
jär katt (hannä) JK. Kattn trädar ällar 
springar [betäcker honan]. Kattu har tat 
katt [blivit betäckt] JK. Jfr katta s. 3) [anv. 
ss. lindrig svordom]. I skogän har ja nå 
vart a forå var dag a par dagar .. män där 
var ta mi kattn int för rolit ti varä JK. De 
jär int ti var avmodnäs [modfälld] u sia si 

pa latsäidu, för da tar kattn imot alltihop JK. 
4) [list, nara o. d.] se katt s.2. Jfr han-, 
hon-, löp- och vild-katt. -ball s. kattball m., 
bf. -n, pl. -ar [vanl. i pl.], (Geum rivale). 
-blod s. kattblåud. Ex. se följ. -bolde s. katt-
buldä m., pl. -ar [mindre böld]. Att ha int 
skudd ta upp gamblä lappar av jårdi, för da 
fick a sar pa fingri u kattbuldar pa dum JK. 
Kattbuldar bräuka n ha pa fingri u sum ja 
hadd iblant, nä ja va sårk. Da sägd mor, 
att vör skudd klipp kattu i åiru, sått blodn 
kåm ti rinnä u så smör kattblod pa; de jäl-
pädä JK. -galen a. f. kattga-li [brunstig, om 
honkatt]. Kattu jär kattgali JK. -griller s. 
pl. kattgrillår, katteflgri11or 	[l] JK = 
hönshjärna. -guld s. kattgull, 'svavelkis'. 
-hala v. kattha•lä. Sta u katthalä = hala uselt 
MK(1879). -klo 's. pl. kattklor JK. -miss s. 
kattmi.s m., bf. -n, pl. -ar [smeknamn på 
katt]. De var n vacka kattmis. Va star de 
till me kattmisn da? Säi pa dän läil katt-
misn! Di sitar me kattmisn i knäiar MK. 
Sma kattmisar, smeknamn. -missa s. f. bf. 
kattmi-su [smeknamn för honkatt]. -mjaua 
s. f. bf. kattmauu el. -mjauu, smeknamn 
för honan. -mjauen s. m. bf. kattmauän el. 
-mjauän [smeknamn för katt]. -mjölk s. f. 
bf. kattmjölki [mjölk, avsedd för katten]. 
Kattmjölki star mitt pa gålvä MK. -mynta 
s. kattmyntå f. (Nepeta cataria). -måns s. 
kattmåns m., bf. -n, smeknamn [för han-
katt]. -nagel s. pl. kattnaglar JK. Taggar 
[på napel-törne] jär sum kattnaglar ällar 
kattklor JK. -ost s. kattust m. (Malva sil-
vestris). -pissilukt s. kattpisslukt f., bf. -i. 
Väitsandn hadd di undar trappgangän i fas- 
stäuu 	kattår pissäd äi än .. Män .. da 
hadd di starkar brännväinsandä allihop, sum 
to kattpisslukti bårt JK. -rade s. m. bf. katt-
ra•dn 'skelett' [av katt]. -reva s. f. pl. katt-
ri-vår [repor efter kattklor]. Krattäd såsum 
stor kattrivår MK. -sten s. kattstain m., pl. 
-ar, 'så kallades kalkkristaller'. Kattstain 
= än sårts stam n sum jär hardar sum glas 
närpa u kräitväitar; u ja huksar, att när n 
var sårk el. ban, så brod vörr kattstain ti 
mjöl .. Kattstain jär så där i knåbbar el. 
aitlar [körtlar] JK. -tass s. kattass m., bf. 
n, pl. -ar (Antennaria dioica). -tå s. f. pl. 
kattäiår (Antennaria dioica). -unge s. katt-
uugä, -uuä m., bf. -uyän. De va n sårk bäi 
Lövs, sum hait Nickå, sum had n kattungä, 
sum han tyckt um så mikä, u dän had Lövu 
[hustrun] klämt i hel millum a dur u så kast 
bårt n, sått int Nickå visst av. När da Nickå 
saknäd kattungän, så gav han si av i gardar 
u frågd ätta(r) kattungän .. "Han var raudar 
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väitar u bältu [randig] unda läivä u spräklu 
rumpå u raud röv u tick si pa bäggi säidår." 
Sum ännu jä ordspråk ättar i dän dag..:'Lick 
si pa bäggi säidår, såsum Lövs kattungän" 
JK. Vatar [våt] sum än kattungä JK. Vör 
blai hail iginumvat sum kattungar JK. Um 
kaffigräddn jär säurar, da bläir de "katt-
ungar" [dvs. gräddklumpar] i kaffiä, um än 
int röirar kring väl JK. 

katt s.2 katt m., pl. kattar, kartar, 'en trä-
ribb, som slås för att sammanhålla två eller 
flera bräden'; [nara, t. ex. på dörr, på vagns-
-fjät", på smidesbälg]. Vagnsstigän består 
av 2 gälar, hopspikade med 2 "kattar" el. 
"kartar" MK. De matt vör sla någ kattar 
undartill pa kistu [likkistan], sått int tugi 
haläd äut undar JK. Da hadd di int någ kat-
tar ällar narår ällar tvärribår späiknä pa un-
darfjälar, sum ståppäd mot vangsflautä [ban-
ken] OL. Kartar pa durar u fjälar, de har ja 
u• hårt de, män de håirs för mäin åiru läit 
mair förnämt (sade förmodligen kattar) MK. 
[Se ill.] Jfr fjäl-, sned- och tvär-katt. 

katta s. kattå f., bf. -u, pl. -ar, 'honkatt'. 
Kattu har kisslä [fått ungar] OL. Nå har 
vör snart ovädar, för kattu jetar gras OL. 
Um kattu vaskar si yvar åiru, modar gutt 
vädar JK. Um kattu sättar gäst ältar ha 
sitar u slickar si undar rumpu u sättar dain 
bakbain i vädrä, modar främnäs JK. Ha matt 
ha vart snäll mot kattår, ha fick så vackat 
vädar, när ha var bräud MK. När kattår 
vässar naglar, så modar de rängn JK(U). 
— [I jämförelser och talesätt.] Ja törstar 
mi int pa vinn [vind] mair n a kattå MK. 
Di har int förstand mot a kattå MK. U så 
far var u en ga däit [till matbordet] u ta 

jet ätta behag .. män gamblä gubbar u 
kättingar vill int gutt ga in pa de .. för di 
vill int ränn me matn i rängar såsum kattår, 
bräukar di sägä JK. (Drängän) han sag .. 
trullä, sum ränd ijamt dum, u iblant sag de 
äut sum än hund u iblant sum a naut u iblant 
sum a kattå 	"Säi ättar russi börrä, vör 
skall snart bläi av me de kattu", sägd J., 

da kåm de till säi äut såsum a kattå för 
L:s augå me JK. Gamblä kattår kan u• läp 
mjölk MK. 

kattun s. kartäun [avh.], [tygsort]. -slför-
kläde s. kartnsförklä  

kaul s. kaul m. (o. koll.), bf. kauln „ , 'al-
fågel'. Jär jär [Är här] hail vintrar u skjautäs 

fångäs me snarår i Lausväiki. Singar mik 
vackat pa ladingar. Vörr.bräukäd härm dum, 
när vörr var sårkar: 01 01 Klauläin Klau- 
läin [Ole Claudelin]. 	Olycklit kvick ti 
döikä; ja har set, när n skjautar pa dum pa 

langt håll någä, så jär di unda vattnä, förrn 
hagli el. skåttä kummar fram. Ja har set 
dum döikä pa n trätti förti famnars djaupt 
vattn. Män um di gar ti buttnän där, de tår 
väl var osäkat JK. Nå singar kauln i väiki. 
När kauln kummar, da bläir de vintar. När 
kauln singar de modar kallt. Hail väiki jä 
full me kaul. När kauln skräiar, så bläir de 
blickt vädar MK. När ä jär tungt vackat 
vädar, singar kauln äut i Lausväiki JK. De 
var rakt summarvädar i går, u kauln singäd 
så vackat så! JK. I dag va de skaplit da ti 
skjaut kaul (lugnt, vackert väder) MK. 
-gubbe s. kaulgubbä m., pl. -ar, 'hanen' 
[av alfågel]. Dän kaulgubbän han matt ha 
blitt vängskutn, för han kan int flaugä OL. 
Han skjaut träi kaulår u täu kaulgubbar (de 
skilläs alltut pa kaulå u kaulgubbä, så att 
de säs bestämt) MK. Kaulgubbar har någlä 
lang tjädar i stjärtn, sum int kaulår har JK. 
-soppa s. kaulsäupå JK f. [soppa på al-
fågel]. 

kaula s. kaulå f., bf. -u, pl. -år. 1) 'honan 
till kaul'. Han skjaut träi kaulår u täu kaul-
gubbar JK. De kaulu, ha var så apartut 
måir; de matt bestämt var a ung am, för 
annars da bräukar di var saig sum lädar OL. 
Issus änd va ha säir gali äut, när a far dän 
abbe-tn [habiten] pa si; da säir a äut såsum 
a kaulå JK. 2) [alfågel i allm.] Va kaulår 
de liggar jär innä! MK. Hail de stäur fåltä 
lag där slet u vitt sum a lakän [av is] .. U 
äut i vattnä i vattn(ä)kantn var de sum äi a 
laikstäuå, för där skräiäd all mavar u kaulår, 
sum singäd äutförä, u jaugässnar gnäggäd 
JK. Ja har int vart ner at strandi i ladi ännu 
u hårt lains kaulår singar n gang JK. Kaulår 
di har aur u snägäl i kråsn [krävan] iblant 
JK. Gumbald Las .. kastäd snarår u fick 
fåugäl i daim (kaul, veling u väitpänning), 
u hadd n da a gäddå ällar a kaulå u kåird 
ti Aitlaim älla Buttlä, så hadd n si a duktut 
lass tårrvid för de JK. 

kaus s. kaus m., bf. -n, pl. -ar, 'skäl, back' 
MK; 'ett fat eller en skål; skål el. krus av 
trä, ler el. bleck' JK (ordl.) Kaus = gammält 
stainfat till ha någ sämmar äi, raufårg älla 
så (JK)MK. Än gammäl kaus (a sundru lair-
skål älla förkasti) JK. Di skall ha vassin kaus 
allihopä MK. Nå har n säup äi si n hail kaus 
älla back me säupå; ta häit kausn el. backän! 
JK (ord!.). De jär int någ salt i kausn; där 
star n gammäl kaus JK(ordl.). Än kaus av 
a sundru stainskål el. sundrut stainfat [ler-
godsfat] JK(U). Rucksmöru [spinnrocks-
smörjan] .. sum jär äi än gammäl kaus el. 
tekåpp JK. 
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kausa s. kauså f., bf. -u, 'liten ring som sit-
ter i tåg; i blåckar' [trissblock]; [järnring 
i en tågögla, t. ex. den järnögla på ett "sel-
rep" (draglina), som hakas på svängel-
kroken]. Dän ändn [av silraipä], sum sitar 
kring svänglän kalldäs kausu MK. Jfr järn-
kausa. 

kaut s., se kot s. 
kav adv. kav [i uttr.] kav tungt JK(U) [all-
deles lugnt, om vädret]. 

kava v. Kav si fram = sväng me armar fram u 
ti bakas, när n gar JK(U). 

kavel s. kaväl 	m., bf. kavin, pl. -ar. 
1) [träbit omkring vilken man binder nät-
maskor]. De biror mik pa skjautningi. De 
far n mel [mäta] si till pa maskår .. upp i 
läinä, för de bindäs int yvar någän kaväl 
JK. När slingu jär äutbundi .. Da skall a 
tänäs. Da vetar [väter] n na i vattn u en 
slingkaväl sitar fast i var ändä 	u så gär n 
bäggi ändar fast äi någän ting, me a tug i 
var ändä, um kavlar, u spännar så mik än 
kan JK. Jfr bänd-, rus- och sling-kavel. 2) 
se mangel-kavel. 3) [i uttr.] kaväl umkring 
[runt omkring, över ända]. Nä ja kåm haim 
pa gardn, kård ja kull me grainlassä kaväl 
umkring JK. A stort staket, sum star bäi 
grindi millum drängstäuu u päikhäusä, straik 
kaväl umkring, sått grindstuckar straik av 
um tvärt [i stormen] JK. All häckar, sum 
sto tvärs i vädrä [vinden], flaug av vangnar 
u straik kaväl umkring slag ätta slag JK. 
Han gav häusväggi a slag me ykshamman, 
sått a straik kaväl umkring JK. Bondn flaug 
kaväl umkring u lag där avdån'n JK. Da 
blai än så argar, att n välträd kistu kaväl 
umkring JK. -kant s. m. bf. kavläkantn 
[kanten av sling-kaveln]. U så dräga n da 
till, sått knäutn el. tradn gar millum lang-
stangi u tummän, sum än haldar uppa kavin, 
sått knäutn gar till gillt mot kavläkantn JK. 

kavla s. ka•vlå f., pl. -år [spån, som uppstår 
vid huggning med yxa el. stämjärn]: Um än 
da jär täu styckän ti fällä, da star en pa var 
säidå um talin u huggar imot si vart ann 
hugg, sått kavlår haglar kring JK. Jå, han 
har allt um läng fat gräni av, sum var hall- 
tårr u väitgränä 	u saigt sum lädar .. sått 
de sto int till ti fa någu kavlå äut, äutn matt 
sum täidäst [oftast] lägg si pa knäi u kratt 
kavlår äut me fingri JK. Räk [räfsa] smavid 
u kavlår ihop JK(U). Jfr gran-kavla. — kavle-
backe s. kavläbackä m., bf. kavälbackän, pl. 
-ar [den plats, där man kapade stockar, högg 
ved etc.]. Förr, förrn vidsagar kåm i bräuk 
.. när di huggäd vidpackar av me yks; u 
vidbackän fick da hait 	kavälbackän, för 

de sum huggdäs bårt, när di skuräd [kapade] 
av stuckar, haitar kavlår JK(U). Hynsi, 
när di tiggar u ruskar si i sand ällar pa 
kavälbackän OL. Till sårkar gärd di sma-
valar [små slagor], u där fick di ga u öv si 
pa kavälbackar M K(1886). -varp s. kalvarp, 
kallvarp n., bf. -ii, 'ris-, vedhög s. kastas 
UPP vid skiljevägar'; [hög av sten, pinnar 
o. d. på en viss plats, där de förbipasseran-
de skulle kasta på en sten el. en pinne; 
offerkast]. När man kastade på ett kalvarp, 
skulle man säga: "Ja aukar pa di, kalvarp, 
Gud aukar pa min läil part" MK(1881). A 
källing skudd kast pa a kallvarp u sägdä: 
"Jäst däu aum [ond] pa mi, så jär ja aum 
pa di' MK. 	Nå skall ja försöik u rip 
ihop läit i kväld u auk pa kallvarpä me någlä 
säidår JK. De kan var ti kast pa kalvarpä, 
um int ti någ annä JK [om ett brev]. 

kavla v.1 kavlä [hugga sönder i kavlar]. Kav-
lä sundar vidn (OL)MK. 

kavla v.2 kavlä OL, ipf. -äd JK [vika (upp)]. 
Sen var ä ti kavlä upp yvar armar, så haugt 

kund fa, u så ti fisk upp så mik grastain 
kund fa tak äi ti däss att n fick dränk ner 

läinä OL. Vörr kavläd el. stjölpäd skörtu 
upp undar armar JK. 

kavle s. kavlä m., bf. ka•vlän, ka•vIn [vid 
slingbindning] se kavel s. De fick än gär 
apart [särskild] kavlä MK(1879). De skriv-
däs me kul, där bändn skudd sitä, förr n 
kavin tos ör MK [om ryssja]. 

kaxe s. kaksä m. [övermodig, skrytsam, 
"viktig" person]. Iss G:n, sum ännu livar, 
ha vart n stor kaksä JK. Jfr stor-kaxe. 

kaxig a. kaksur, kaksu, bf. o. pl. -ud [över-
modig, morsk, "viktig"]. G:n jä kaksu 
män nå jär n int ret så mik kaksur sum förr 
JK. Ståltar u stuskar u haugdrugän ällar 
kaksur JK. Tvärtum jär ja ret stäurar pa mi 

kaksur, att ja har någ ti fodrä [fordra] 
JK. Dän kaksuä storbondn bäi Goks JK. 
Fast'n änd tyckar .. att drängar u sårkar.. 
jär skrävluä u kaksuä JK. Jfr stor-kaxig. 

kea v. (keda GOB) pr. kear, kaijar JK(U), 
'längta efter, ss. "ett sjaukt mänskä", som 
vill ha ngn viss sorts mat'. Va kelar el. u 
kear du ättar ..; kelar u kear bitöidar att n 
ynskar el. u längtar ättar någän ting, sum 
än pråmt vill ha. Kaijar el. kear ättar go 
mat JK(U). 

ked s. kwd f., bf. -i, pl. -ar [kedja, kätting]. 
1) [med vilken kvarnvingarna kunna fast-
göras]. Skaidi [vingen] sum jär bundi me 
kädi 	Sal ättar kädi, att ha sitar säkat pa. 
Kvänni sto da börr [bara] u ryckäd u slait 
i kädi JK. Ja .. to u bant na (kvänni) ällar 
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sättäd kädi pa u lägd pärsn pa u lest [låste] 
till na JK. 2) [såsom bindsle]. Han jär bundn 
me a käd um halsen MK. 3) [dragkätting 
för oxar]; sum stäutar drägar äi MK. Jfr 
kind-, klock-, landsmätare- och stut-ked. 

kejsare s. kaisarä m., bf. -an. Kaisan matt 
avga JK. 

kejta s. f. bf. kaitu, 'vänstra handen'. Han 
flyttar kaitu JK. Ja kan int ta äi någ me kaitu 
i dag häldar JK. Nå har ja fat så pass gutt i 
fingrä, att "gullhandi" (hygru) int far svar 
för allting aisummi, äutn kaitu fa va så go u 
slink me. — kejt-hänt a. kaithäntar JK(U), 
[vänsterhänt]. -labb s. m. bf. kaitlabbän. 
1) [vänstra handen]. Int fick än lug ti hald 
skaidi i vänsträ handi (kaitlabbän) .. för da 
kåm än ti nytt kaitu [om barn] JK(U). 2) 
[öknamn på vänsterhänt person]. Än 
vänstarhäntar 	kaitlabbän kalläd lauboar n 
förä JK. -lasse s. kajtlassä [vänsterhänt 
person] MK. 

kejta v. kaitä, pr. -ar, 'begagna vänstra han-
den att arbeta med och bära sig dumt åt': 
sta u kait(ä) pa de väisä, de däugar intä; 
han star där u kaitar u byglar [fumlar] JK. 
— Kaitä till bålln M K(1876-77). 

kela (källa) v. käll(ä), [kela, smeka, vänslas 
med ngn, vanl. djur)]. Käll me fylä, så bläir 
ä snart stadut u troä; käll(ä) me lambi, så 
bläir di snart källuä JK. Jfr da. (jy.) kalle 
(Feilb.). — kel-fäggig a. källfäggur, f. -u, 
'som låter "källa" med sig', [smeksam]. 
Ha jär så källfäggu (sum lättar käll me si) 
MK(1877). -ögad a. källaugä = källur. Se 
följ. 

kelig (källig) a. källur, f. -u, pl. -uä. 1) 'om 
djur, som äro trogna och sediga' JK; [smek-
sam]. Män i jär så källu; baggän jär källur; 

nauti jär så källuä u tronä JK. 2) 'om folk, 
t. ex. fruntimmer, som äro angelägna efter 
karlar' JK. De var faslit va de päiku var 
källu. De matt var n fäuling ti kal, han sag 
så källur äut JK. 

kepa s. kaipå f., bf. -u, pl. -år (Allium scoro-
doprasum). Kaipår kokäs me gröin [gryn] 

kyt u mjölk u mjöl; de säupu kalläs för 
kaipkål MK. — kep-kål s. kaipkål m. [sop-
pa på "kaipår" m. m.]. Di pluckar av bladi 

kokar kaipkål me kyt u kånngröin u någlä 
pärbitar [potatis-1 äi, u de raidäs av me 
mjölk. Kaipkål de har n pa ladingar; ja har 
läikväl jet kaipkål i ladi [i vår] MK. Mor 
kokt kaipkål me läit kånngröin äi, u gauk-
blåmbladar [gullviveblad] äi, u me söit-
körväl äi, u fanns de da a kytbain ti lägg i 
säupu me, så smakäd ha bra JK(U). 

kes-ost s. ki•sust [ost beredd av sur mjölk  

och ostvassla]. När n har gärt ust u så slar 
säur mjölk äi gläggän [vasslan], sum bläir 
yvar, så bläir de u ust, ä dän kallar di för 
kisust. Han jär sämmar u saigar ti tugg pa 
MK. 

keva v. kaivä JK(U), kalv'. 1) [gå slängigt] 
JK(U). 2) [ro vårdslöst, långsamt]. Vör läg-
gar uss bäggi täu, u J. kan gänn sit där u 
kaiv u ro ainsummän JK. Da staig 0. upp u 
gav J. än snöiting u maint pa, att han skudd 
ler n, um än int vidd ta äi u ro äutn börr 
[bara] sat u kaiväd me arar JK. — Kaivä 
el. kaivlä si fram (på en väg o. ss. en särk 
i en bat) (OL)M K. 

kevla v. kaivlä, pr. -ar, ipf. -äd. 1) [kravla; 
kava, gå slängigt, dåligt]. Fall pa rygg u ligg 
där u kaivlä me baini i vädrä [om gås-
ungar] JK(U). All [011e] lag där u krailädä 

kaivlädä JK. Så skudd di ga ste me än 
kårg strämming bäggi täu u häll ör i kar-
män; da fallt di kull bäggi täu u lag där u 
kaivläd i strämmingmoän JK. Ligg u kaivlä 
i vattnä. — [Refl.] En sum gar u kaivlar 
si fram = gar dålit. Ja far kaivlä mi haim 
MK. Att n haldar pa ti drunknä iblant i be-
kymmar u älländä .. män n far kaivlä si upp, 
så gutt n kan .. Män så läng än årkar kaiv-
lä ällar har hälsu, da far n ga iginum så gutt 

kan JK. — 2) [ro]. U ti kaivlä u ro så mik 
än kundä JK. Han rod u kaivläd at dann 
landä JK. 

kibb s. kibb m., bf. -än, pl. -ar, 'kalv, tjur, 
stut, oxe' (smeknamn och lockord) [för kal-
var]; lockord för oxar. De var n duktur 
kibb; de jär nuck a par stark kibbar de; kib-
bän, kibbän kum nå! JK. Ropar han kibbän 
da? MK. Kibbar u kuddår [kor] (barnspråk) 
MK. 

kibba s. f. bf. kibbu, smeknamn [på kvig-
kalv]. Läil kibbän, läil kibbu JK. 

kibbas v. kibbäs = kibblä, 'käbbla'. 
kibbel s. kibbäl n., bf. -lä, 'kiv, käbbel, träta'. 
De jär idlt kibbäl u gräl yvar allt JK. Ja, 
de jär a kibbäl u måk u såil me all släik 
tvistuhaitar! JK. 

kibbla v. kibblä, pr. -ar, 'gräla, käbbla'. Kim-
säs u kibblä MK. Di kibblar imot si MK. 
Di kibblar sum täidäst, dvs, tvistar u sma-
tretar JK(U). 

kika v. käikä, käik', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, 
käikt', sup. käikt, käikä, käik', pass. ipf. 
käiktäs OL, imper. käik [titta, se, fästa 
blicken på]. 1. [abs. el. med. adv.] Han 
bihövd bär [bara] käik riktut argt MK. 
Aldri har ja käik, va de jär ffi dag MK. 
Russi .. di star u käikar u vill ha någä JK. 
De var n läitn tålk [rödbena], sum jog 
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[sprang] för mi hail vägän .., så vänd n 
si um u käikt, u så gynt n tripp igän MK. 
När de (trollet) had stat där u käik a läiti 
stund, da letäd de si upp i vädrä u försvant 
JK. När n nå käikar däitat, så har "för-
ödlsäns styggälsä" gat yvar de vackrä.ängä 
OL. Di käikar allt bra skaift [snett], um di 
int far så mik di vill ha OL. Ja ,var nå äut u 
käikädä, u de säir äut, sum de rängnar ifran 
sudar till nårrväst JK. När di käikäd haim, 
da sto häusi i jaus lugä JK. Ga u käik haugt 
[titta högt, sätta näsan i vädret] JK(U). 
Han (el. ha) fick stor augå u sto u käikäd 
stinnt [starrbligade] JK(U). Dän sårkän de 
jär int någ ruff äi; de jär börr [bara] ti sta 

käikä JK. — II. [med preposition]. Va 
start u u käikar så mik ättar? JK. Kvinn-
fålki had .. stat u glot ällar käikt ätta n JK. 
Han sto där u käikädä in at Käldängä ätta 
harn JK. Han käikäd mik i gard [in åt går-
den] gärd n de MK. Vörr käikar i allnacku 
JK. Täidningar, daim far ja aldri täid ti käik 
äi i vikår JK. Ja har int fat täid ti käikt äi 
dum (böckerna) ännu JK. En gang rod ja u 
käikt i butt'n i väiki, u da fick ja säi än hail 
hopän tåsk JK. Ti strandtäid så var ä nuck 
mang gangar, sum ä käiktäs i luftn OL. När 

luckt upp u käikt in i körku 	JK. Da 
fick än säi a hul inn i backän, u där läggd 

si ner u käikäd in äi JK. Drängän lag u 
käikt ner iginum rindarhulä JK. Kum häit 

käik pa o [vår] gräisn! MK. Nä n käika pa 
jårdi, så jä ha fö de mäst väit, u nä n käikar at 
sjoän till, så liggar han blankar sum än spä-
gäl JK. När ja nå käikar pa klucku, så jär 
a allt hall näi JK. Hundn 	spasseräd rakt 
fram u käikäd stint u argt pa prästn JK. Där 
(i täidningi) var mang vackrä kåpparstyckar 
äi, sum badä ja u bani käikt pa OL. Han 
vill int gänn käik upp pa någän, när n sär 
någä MK. M. [skollärarn] han käikt knafft 
upp i skolu en endästä gang undar tärmäinar 
JK. Än stinkandä äur [rykande yrväder] 
så att ingän kan käik upp, när n jär äutä 
JK. Ja yppnäd bod-duri u käikäd äut JK. 
Käik äut (älla säi äut), så skatt u fa säi MK. 
Stårm u rängn i nårdn, sått mästn ingän 
kund käik äut JK. Vör 	käikt int äutat 
sjöän någ av uss undar täidn JK.— Särsk. 
förb. [I flera fall ovisst, om prep. (adv.) 
är betonade.] Ner n har yvarsträft n vintar 
.. da gar n u käikar ättar, um soli jär ti gynn 
fle [tina] pa snåiän någä OL. Sen skudd ja 
käik ättar, va ja skudd in äi för n vangn 
OL. — Soli gynna käik fram JK. — Va så 
go u käik in till uss MK. — De , var väl 
plumprä äuttryck, sum ja har skriv, när ja 

nå käikar pa de bättar JK. — Käik upp JK. 
— [Refl.] När han kummar in, så far han 
aldri säi ätt människ i stäuu, män så gar n u 
käikar si kring någ var stans i stäuu JK. Un-
dar vägän så gick än saktä u stännädä iblant 
u käikt si kring JK. Sum ja käikt mi kring, 
så fick ja säi båsman L:s sun Hj. OL. Ha 
had snot si u käik si um, när män dödä 
MK(1877). Så gick ja äut pa gardn u låveräd 
där u käikt mi umkring JK. Att n int skall 
käik si tillbakas, när n far säi någ galä ällar 
någ trull, de har ja int visst förrn nå JK. Da 
kund ja läikväl int hald mi, äutn ja skudd käik 
mi tillbakas JK. Ner vörr kåm mot haimä u 
käikt uss tibakas, så var gubbar u stäutn bär 
n läitn bit ättar OL. 

kikare s. m. bf. käika(r)n. Jfr mus-kikare. 
kikiken interj. kikaän ["tittut"], 'lek med 
barn'. 

kikna v. kittnä, ipf. -äd. Di gräinar, sått di 
skall kittnä bårt [tappa andan av skratt] 
JK(U). Nä ja da lissum aggerar läitä ällar 
retarä härmar källingi u sårkän, da kan a le, 
så att a rakt kan kittnä bårt [om en liten 
flicka] JK. Kånduktörn tyckt, att ä var rolit 
(att höra lauboska) u led .. sått n kittnäd 
bårt JK. 

kil s. käil m., bf. -n, pl. -ar. 1) [verktyg]. 
a) [att utvidga en spricka och så spräcka 
ett föremål]. Däu fart hugg än käil u sia äi 
dän packän. Vanlitväis ska de var a rimnå 
ällar sprickå fyst; annas gar int träikäiln 
äi, u för ti spräck än saigar pack' ällar 
stumblä, så nyttäs de vanlitväis janväggar; 
u ner n sär: hugg än käil, så mainäs de allt-
ut n träikäil OL. b) [att utfylla en liten öpp-
ning för att klämma fast ett föremål]. Iss, 
de jär laglaust [fiackigt]; de skall käil äi 
bugän [på räfsan] MK. Iställ för nackskräu 
hadd di a rem .. um sigdtjaugi u örvnackän 

u för ti fa de riktut spänt, så slo di .. äi 
än käil pa uppsäidu pa örvä u så in undar 
de remi OL. För ti fa plogän ti ga lagum 
djaupt ställdäs n me käilar millum drekti u 
kvistn JK(U). Käiln [kil, som slås i yxskaft] 
JK(U). Käilar, sum di slar imillum fram-
blåckä u bakblåckä, när di blåckar styv-
läskafti JK(U). Käil bäi läil vängä [i ramsåg] 
MK. Tvärslaar me hul iginum me käilar äi 
[vävstol] JK. — 2) [föremål, som genom 
sin form liknar en kil]. a) [kilformig forme-
ring]. Svanar di fiaugar iblant såsum äi än 
käil u iblant äi a lang linå [linje] MK. b) 
[kilformig stenyxa =torskil]. U ja har ännu 
dän käiln (torskäiln) M K. c) [kilformigt parti 
vid hälen av en strumpa]. När di gär hel 
.., så saumar di han för si självar, u sin 
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saumar di käilar, en pa var säidå, sum di 
saumar ihop me heln, sum haitar käilhel. 
Gär di int käilar, så bläir de runtar hel JK(U). 
Jfr snor-, sten-, tors- och trä-kil samt blegre 
och vigg. -skog s. käilskåug m., 'virke, 
lämpligt att göra kilar av'. -trä s. käilträi 
n. [-= föreg.] Ja fick käilträ a di MK. 

kila v. 1 käilä, käil', pr. -ar, sup. 	pass. 
ipf. käildäs , p. pf. pl. (fas t)käilnä JK(U) 
[medelst indrivande av en kil e.d. klämma 
fast ngt]. Olyckli yks! ha jär åidi i augä, u 
de jälpar int ti käilä MK. Käil kvännstål-
pän = slå ner stora gråstenar kring stolpen i 
gropen MK. — Särsk. förb. K. fast. När da 
träiskopackar jär äuthuggnä, så käila n fast 
dum i träiskobuckän JK. Så sprängdäs de a 
hul ner i hälli pa n träi änar [alnar] .. 
så käildäs n (stålpän) fast däräi JK. Stuckar 
[staketstolparna] jär 	säkat fastkäilnä me 
stam n [i jorden] JK(U). — K. sundar [me-
delst kilar spräcka sönder ngt]. Dän kan n 
käil sundar dän; han jä mitt i täu MK. Di 
har käil sundar stam n MK. 

kila v.2 käilä, pr. -ar, ipf. käiläd JK(U), sup. 
käil' JK, p. pr. käilnäs, [ila, fara i väg 
fort]. Stårmän käilar läik in [direkt in] MK 
(1876). Sum de star i väisu .. ja tar u käilar 
i väg u de me de samä 	så hadd ja käil 
ifran hail lortn JK. (Gäddår) kåm käilnäs 
läik ner i äutlummår [ytterfickorna] för dum 
JK. Än ångarä kåm käilnäs sudar ifran JK. 

kilig a. n. käilut JK(U), [kilformigt]. 
killa s. f. bf. ki•lu, 'lockord till get'. Kilu 
kum haim! MK. Kilu, kilu! JK. — kill-mätte 
s. ki lämättä, 'lockord till getter'. 

kula . ki•lä, pr. kilar, ipf. kiläd JK(U), sup. 
= inf., 'föda ungar, om getter'. Gaitnar kilar. 
Nå har gaiti kilä JK. Fram pa ladingän kiläd 
hännu [hongeten] JK(U). — kill-full a. kil-
full [som skall föda, om get]. 

killing s. pl. killiugar [unge av get]. Har int 
iss gaiti hatt killingar förr da? Jfr bock-, 
get-, getbock-, han- och hon-killing. -blom-
ma s. f. pl. killiggblåmmår (Anemone hepati-
ca) =blå-sippa. -tänder s. pl. killiugtändar. 
1) (Anhyllis vulneraria). Raudä killingtändar; 
gäulä k., me ludnä blåmmar pa MK. 2) (Lo-
tus corniculatus). Gäulä k. 3) (Lathyrus pra-
tensis). Gäulä k. 4) (Vicia villosa); [el. V. 
cracca]. Blå killingtändar MK. Se även (det 
identiska) kärling-tänder. 

kilo s. k-1u, -o n. Ja had fjortn hundrä kilo 
ällar fjortn säckar pa mäin sma russi JK. 
23 u 24 ör kilo för rygän u vaitn JK. -vikt 
s. pl. ki•låviktar. -vis adv. ki•loväis. När böi-
boar [stadsborna] kaupar kyt bäi kiloväis 
JK. 

kilter s. kiltar n. 1) 'oreda'. Um anglår kum-
mar i kiltar, när di kastäs .. de jär kinkut 
stranddont de MK. De där angläkrokar 
de kan bläi a olycklit sjau me, um di kum-
mar i kiltar, ti fa dum raiduä igän JK. A 
bomullsganhärvå, sum kummar i kiltar [blir 
trasslig] JK. 2) 'osämja'. Astukalar di har 
kumm i kiltar bäggi täu JK. Ja sägd, att a 
skudd bestämm a präis för mån'n, sått ä 
int blai någ kittar um sinä JK. 

kiltra s. kiltrå f., bf. -u, 'vingel' M K(1876). 
kiltra v. kilträ [trassla]. Kilträ ihop. Kilträ 
si. 

kiltrig a. kiltrur, f. kiltru, n. -ut, pl. -uä JK. 
1) 'oredig', [trasslig]. Tradän jär kiltrur 
MK. De ganhärvu ha jär så kiltru; tugä jär 
så kiltrut JK. Pa ganhärvår så jär de skäl-
band, för int ganä skall bläi kiltrut u otaidut 
i härvu JK. Um int härvår var för kiltruä 
ällar oraiduä 	så gick de an ti sätt härvu 
pa n spån-nystl u spol av härvu JK. Hårä 
jär langt u kiltrut JK(U). De jär a sånt 
kiltrut [krångligt] kappittl ti tal um för mäin 
räkning JK. 2) [ojämn, kortvågig, om sjö-
gång]. När da vädrä gar pa a ann håll .. 
u de gamblä vagi int har lägt si äutn ännu 
gar, da bläir de nöi dyning upp pa de gamblä, 
sått da bläir dyningän kiltrur u kummar ti 
laup pa flair håll .. u vattnytu bläir hulu 
[hålig] u kiltru JK(U). 

kim s. kimb m., bf. -än, pl. -ar, 'liten bräd-
lapp'. Baitä [betet] skära n pa n kimb, sum 
jär av laust träi JK. När n skall bait till av 
kimb [sätta på bete på krokarna från "kim-
men"] JK. När n skall sätt tåpsar i raivän, 
så har n än angläkimb pa knäiar — ja de 
gar an vickän kimb sum hälst föstas JK. 
Kimbar (lösa hyllor till en bokhylla) liggar 
där MK. Jfr angle-, brädes-, flundreangie-
och torskangle-kim. 

kimla v. ipf. kimblädä [klämta?]. Nä klucku 
kimblädä, vaknäd gubbän JK. Jfr följ. 

kimma v. kimbä, ipf. -ädä, -äd, pass. -äs, 
'slå med två stenar (kimbstainar) en i var 
hand på kyrkklockan; brukas ännu vid bröl-
lop och högtider' JK. Had M. vart äutä, 
så had n fat håirt kimbäs MK. U så ringar 
kluckan aftringning .. ja, de kimbäs me i 
kväld, rna håirä JK. Så mang, sum kund fa 
räum kring körk-klucku, kimbädä u slo pa na 
me stam, sått de jaudädä u var mussäik, 
skall ja sägä [på midsommarafton] JK. Un-
dar haj! täidn (under brudfärden till kyrkan), 
så kimbdäs de JK. Mang had rolit bär [bara] 
me träitallärkar, sumbli letäd upp dum i dain 
kantn u kimbäd pa dum u skudd håir, um di 
var spräcktä OL. — kim-sten s. kimbstain 
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m., pl. -ar [sten som användes att "kim-
ma" med]. Vör sum sårkar var, så var vör 
ste u laitäd kimbstain (sma u så läit avlang 
grastain, sum ännu jär ti fa säi i kluckhuli, 
för kimbningi jär ännu int avläggd jär äutat); 

så nä de skudd kimbäs, så mang sum kund 
fa räum kring klucku, så slo än me kimb-
stainar pa na [på midsommarafton] JK. 

kimning s. f. bf. kimbniugi. Me kimbningi 
gynnar di n bit förrn di kummar fram ti kör-
ku u haldar bäi, till däss di kummar in i kör- 
ku 	u kimbningi gynnar me de sam igän, 
när di gar äut ör körku [vid bröllop] JK. 
-hjälp s. kimbningjälp. När da täidn var inn, 
att ä skudd ringäs u kimbäs aftringning, da 
var de int ont um sårk i kluckhulä u int ont 
um ringningjälp u kimbningjälp [på mid-
sommarafton] JK. 

kimrök s. kimråik; kinnråik, "än dail sär 
kimmråik" JK(U) [svart färgämne]. Svärt 
kistu [likkistan] 	antingän me åljäfärg äl- 
lar me kimråik u läimvattn OL. 

kimsas v. kimsäs [kivas, småträta]. Kimsäs 
kibblä MK. 

kind s. kinn m., bf. kinn'n, pl. -ar. 1) [sidan 
av ansiktet, på människor och nötkreatur]. 
Augänbaini, u undar daim at säidår, kinnar. 

Kinnar kan n u• sätt undar binämningi 
ansikti JK. Ja har fat ont i dain kinn'n; en 
kinn jär sulln JK. Tarår rinnar ner langsat 
kinnar JK. A. har någ raud rosår i kinnar 
läikväl JK. De päiku, ha har sånn lögdalar 
[smilgropar] i kinnar OL. När n fick håir 
de beskeningi, sat n me handi undar kinn'n 
a stund bäi borä, u tarar sat i augu för n 
JK. Fäi Jakå: "de gär de sam um Är säir 
mi pa kinn'n ällar i rövi; de jär ätt skinn" 
MK(1877). — 2) [utskjutande parti, avsats]. 
a) [den del på en kniv, som omsluter bla-
dets fäste]. Kinn'n pa n knäiv = än plåt, sum 
bladä u nitar sitar äi MK. b) [de delar av 
drätten (på "spetsplog") som omsluta kvis-
ten och sulan.]. Dä sum kvistn jär hopsättn 
i drekti me n kinn äutför av drekti pa var säi-
då, sått drekti gar ner så langt sum kvistn, jär 
burn än starkar hel [plugg] .. tvärs iginum 
bad drekti u kvistn JK. -back s. kinnback m., 
bf. -än, pl. -ar [kind, särsk. det mest utskju-
tande partiet av denna]; 'kindben'. Han har 
sånn haug kinnbackar JK. -band s. kinnband 
n., bf. -ä [på oxar]; när stäutar jär ainväisä ti 
drägä MK. Stäutar kastar ukä av si, da skall 
di ha kinnband JK. De jälpar int ti bind kinn-
bandä undar, äutn di kastar läikväl ukä a(v) 
si JK. -ben s. n. pl. bf. kinnbaini [på män-
niskor, nötboskap och får]. Ha gynt sullnä 
i mandäs undar åirnsnapar, u sin har ä gat 

ner langsat säidår av kinnbaini undar käksä 
[om påssjuka] JK. De sum jär svart (pa kal-
vän) jär åiru u augu u kinnbaini JK. Kinn-
baini, sum tännar [dvs. t. i överkäken] sitar 
fast äi JK(U). -ked s. kinnkäd, 'liten järn-
kätting under käften på "stygg hästar—. 
-knoka s. kinnknåukå f. [kindknota]. -tand 
s. pl. kinntännar JK(U), [på häst]. 

kink s. kiyk n. 1) 'oreda'; [t. ex.] på tråden. 
De har kum kink (ä)i kättingän; de jär kink 
(ä)i stångkåppin = oreda JK. 2) [osämja]. 
Lais [hur] de var, så blai de någ kink daim 
imillum, så att källingi to laidå pa gubbän 
JK. De har kumm kink imillum dum bäggi 
täu, u de jär int ti undrä pa, för di jär kin-
kuä kalar bäggi täu JK. 

kinka v.1 kick(ä). [I förb.] Kink(ä) upp, för-
korta en sträng el. ett tåg (raip), när man 
sätter fast. Iss fastsättningsraipä, de jär för 
langt pa sånt grunt vattn ti sätt bäi; de kanst 
u kink upp. Man gör det (tåget) tredubbelt 
på följande sätt: man gör först en ögla och 
så en annan ögla och träder i den och så un-
dan för undan till dess man får tåget lagom 
långt JK. Jfr tia v. 

kinka v.2 kinkä. 1) 'bära på visst sätt'. Kin-
kä imillum si, så att de bär' nippar mot jår-
di MK. 2) Kinkä u linkä (pa ett bain) = 
halta MK. 

kinkig a. kiykur, -u, f. -u, n. -ut, pl. -uä, -u'. 1) 
[granntyckt, fordrande; om sak: som icke tål 
några påfrestningar; ömtålig]. Han jär kinku 
till tal ti laggs JK(U). Ja jär int alls någän 
kinku kal ti säg till va än [man] vill JK. 
Ha jär så kinku u grannfari JK. Um de int 
jär för fäint älla kinkut härrskapp JK. Vaitn 
[vetet] jär mäst kinkur för rängn JK. De jär 
så, när de gynnar kumm pinnår [fjädrar] 
äut, da jär di (gasungar) så kinkuä MK. 
Ofålki [de våra] pastar, att ä jär alls int mair 
kinkut me daim (sockerbetor) än me murrät-
tår JK. Pa iss haug lairjårdar jär de int hältn 
så kinkut sum pa sandn läikväl me kyldi 
um ladingar JK. Bäggi sårtar (havrä) jär bra 

jär alls int kinku pa jård JK. 2) [svår att 
komma till rätta med, brydsam, besvärlig]. 
Han (tåskän) jär kinkur ti fa ti ta krok u snöi-
rä, för han jär mättar, tänkar ja JK. Duktut 
mål ti prekä, sått n håirs bra i Lau körkå, 
sum jä kinku i dän vägän JK. Ja, go jär di 
de (tåskar), män kinkut ti fa någän av dum 
JK. De jär kinkut ti sia de där knäutar JK. 
De har vart så lungt, sått de har vart kinkut 
ti fat bandäldn ti brinn me skick JK. När 
de var stor bryggar, da var de kinkut me ti 
fa råstn bra MK. Vällaikän har vart rängnu 

blasu nå n fjortn dagar, så att de har vart 
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läit kinkut ti fat håiä tårrt JK. De jä riktut 
kinkuä sakar ti skriv um .. för de jä till u me 
oläik sidar u bräuk inum var sokän JK. 3) 
[i uttr.] int så kinkut [inte så noga]. Ha 
had fräiarä fran S., de var .. än fyllbult u 
slos me., .. män de fick int var så kinkut 
OL. Nå ja, me dän sakän ansäir ja de int 
jär så kinkut J K. 

kippa s. kippå f., pl. -år. 1) [knippa]. A kip-
på me nyklar MK(I877). 2) [knippa, klase, 
vippa (på växter)]. Havan var int så illä; 
vackrä kippår pa, aindäst tunnar JK. Gas-
havrä vaksar kippår pa; sumt gras vaksar 
u• sum kippår såsum bevagras [darrgräs] 
me fiairä JK. Vait, ryg u känn haitar aldri 
kippå äutn aks JK. Bäri 	haitar raurips 
[röda vinbär] u vaksar pa kippår JK. Jfr 
bär-, bävargräs-, gåshavre-, havre-, hötre-, 
körsbärs-, nättel-, oxelbärs- och släke-kippa. 

kippa v.1 kipp(ä), pr. -ar, ipf. -ädä. 1) [gå 
med bara fötterna i skorna]. Pa summan, 
när n rännar me bär bain, da jär de så be- 
händut ti ha a par sko stanäs 	ti putt bär 
baini äi u ränn u kipp(ä) me JK. Gar el. rän-
nar u kippar me bär baini i skoar JK(U). 
Kipp pa di skoar, dra skorna på utan strum-
por MK. 2) [gå dåligt på grund av ben-
skada]: gar u kippar JK(U). 3) [om det ljud 
som uppstår då man fått vatten i skor el. 
stövlar]. De kippädä (= var vat i styvlår) 
MK. — kipp-hatt s. kipphatt. Kipp(ä) el. 
kipphatt = en (fruntimmers)hatt på bara 
huvudet. Kanst däu begå di me kipphatt nå 
da, när ä jär så kallt JK. -sel s. pl. kippsilar, 
'gammalmodiga selar utan lokor och stång-
kopplar; i stället halsuk, vari tistelstången 
sitter' JK. Silar, de var gjårdar ällar kipp-
silar u halsuk (förr) JK. Förr .. så kåm di 
me kippsilar u halsuk u fairstigar JK. Allt 
ihop, bad gjårdar u halsuk (tillsammans) kal-
läs kippsilar (hail bihörä) MK. Jfr gjord s. 
-sko s. kippskåu m. o. koll., pl. -ar JK(U), 
'bara fötterna i skorna'. Kippsko pa ätt bain 
MK. Kanst däu begå di me kippsko nå da? 
De gynnar bläi kallt nå, gär ä de, män .. 
JK. Ha rännar i kippskoar sum a artå [årta] 
pa jårdi JK(U). -stövla s. pl. kippstyvIår 
[stövlar på bara fötterna]. -träsko s. kipp-
träiskåu m. o. koll. 'träskor brukade utan 
strumpor'. Gubbän Fäi-Las, han had sån 
säkrä u go bain, sått han kund ga me kipp-
träisko u sla hail lang täidar um sumrar. 
De jär så gutt u svalt um baini ti ga me 
kippträisko, när ä jär så varmt JK. 

kippa v.2 ipf. kippäd [draga efter andan]. 
Vörr kippäd ättar andn a stund [i det iskalla 
vattnet] JK. 

kippas v. kippäs, pr. kippäs „, ipf. -täs. 
1) 'darra el. hava ryckningar i kroppen, t. ex. 
när ett djur el. en människa håller på att 
dö': ko.i kippäs ännu, sått ha jär ännu int 
död; han jär så galn ättar brännväin, sått 
när n far säi de, så star n ret u kippäs JK. Ha 
jär så kalgali, sått när a far säi kalar, så star a 
ret u kippäs JK. Hästn star börr u kippäs 
(= läiksum darrar) u jär så sanslausar, förr 
n kan kumm i väg JK(U). Jär stäutn dödar 
da? — Naj, ännu jär de int ret släut mej än, 
för han kippäs ännu, ällar han liggar ännu u 
kippäs JK. Ja blai så rädd, så ja kipptäs hail 
(fem.). Ja kipptäs hailar (mask.) JK. 2) Kip-
päs ättar andn [draga efter andan] JK. 

kippe (?) s. kipp(ä) el. kipphatt. Se kipp-hatt 
(kippa v.1). 

kisa v. kisä, kis' JK(U). Kisä me augu [kisa 
med ögonen] MK — Idslögad a. kisaugä; 
-aug' OL [som kisar med ögonen]. Han jär 
så kisaugä MK. 

kiss s. kiss m., bf. -n, pl. -ar, 'lockord till 
katt'. Kiss! kiss! lockord till [katt]hannar 
och honor JK. 

kisse s. kissä m., pl. -ar, 'lockord till katt'. 
kissla v. kisslä, pr. -ar, ipf. -äd, sup. kisslä, 
'få ungar, om kattor'. Kattu kisslar JK. 
Kattu, ha kissläd fåm ungar MK. Va nå 
kattu har kisslä pla? OL. — kissle-full a. 
kissläfull, kisslfull [dräktig, om katt]. Nå 
jär kattu kisslefull igän MK. 0 kattu, ha jär 
bestämt kisslfull, för ha jär så bäuku JK. 

kista s. kistå f., bf. -u, pl. -år. 1) [förvarings-
möbel för kläder m. m.]. A kistå me bränn-
väinskaggän u brännväinsfiasku u bränn-
väinsbäkan äi JK. Kamman, sum gam' 
Gustä (sårkars faffar) hadd säin graiar me 
nattlådå u kistår JK. Måffar had u set n 
(torskäiln) ligg i sin fars kistu JK. Skatt u 
smäll' i kistu? (chiffoniern) MK. 2) [likkista]. 
De finns u de böindar, sum int jär aigarä 
av a bred' till gär a kistå av än gang OL. 
Sän um dagän, när n död', blai de bestöir, 
fyst u främst till fa någän ti gär kistå .. ja, 
di gärd kistå all träi till n um dagän u lägd 
n i kistå um kväldn JK. De gynnar bläi av-
lägt mair u mair nå, de där kallasä, när läikä 
ska läggäs i kistå um kväldn JK. Täu styc-
kän kvinnfålk kledar läikä i kistå, ti däss 
daim kummar, sum kumma(r) me sänningar 
[förning]. Di pinnar da rimsu kring kistu u 
lindar krans, sum ska sit pa lukä [locket] 
JK. Jfr bruk-, kalk-, klang-, klädes-, kyrk-, 
lik-, mjöl-, sten- och värning-kista. — kist-
botten s. m. bf. kistbuttnän JK. Han .. hadd 
läit pänningar pa kistbuttnän ätta si JK. 
-gods s. n. bf. kistgosä [innehållet i värning- 
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kistan]. Kistgosä skudd dailäs MK. -gärning 
s. f. bf. kistgä•rniugi [tillverkning av lik- 
kista]. Um ja kund kumm där upp till n u 
gär kistå till källingi. Ja, me kistgärningi 
kund ja int gutt säg nai, så bråttum ja haddä 
OL. -klädning s. kistkle-niug f., bf. -kledningi 
[klädande av lik i kista]. -lock s. n. bf. kist-
lukä JK(U), [lock på (lik)kista]. -låda s. 
f. bf. kistlå•du [låda i en kista]. När di 
(böiknar) var iginumlästä, lägd A. äut dum i 
kistlådu i nöistäuu JK. 	s. f. bf. kist- 
la•sku, 'ett särskilt rum i en koffert eller 
kista'. Ja far int säi någ av de jär i kistu? 
— Ja lägd ä i kistlasku JK. 

kitslig a. pl. kitsluä, -lu' [kinkig, retsam, 
ogin]. Fålki jär mair kitsluä u kinku nå bad 
me dain u dannä JK. Lauboar jär kitslu a si 
nå för täidn, ma L. tro (dvs. di jär int så 
yvar ains sum di har vart förr) JK. 

kitt s. kitt n. [fönsterkitt]. Kräitå u linnåljå, 
sum ja skall ha ti kitt ti finstri JK. 

kitta s. kittä JK(U), [öknamn på "rackarns" 
hustru]. 

kittel s. kättl 	m., bf. kättlän, kättln 
[större kokkärl vanl. av koppar]. De mäst av 
fläskä u de tjåck av ärtar, de had Jakå för 
si självt äi än kättl ti lauboar JK. Ti fa gröitu 
ällar kättlän yvar äldn u så gröini äi 	u 
så fa de ti kokä OL. Någän had set drakän 
sit u röir äi än stor kättl fullar av gull-
pänningar JK. Jfr koppar-, penning-, sopp-
och sviskon-kittel. -botten s. kättlbuttn. 
-brädd s. m. bf. kättälbräddn JK(U) [kanten 
av en kittel]. 

kittla v. kittlä, pr. -ar, pass. pr. kittläs. Däu 
fart int lug ti kittlä mi, för ja jär så kittlu. 
De jär någ sum kittlar mi i nackän JK(U). 
All dän där bråtn, sum jär i braustä u sum 
liggar u kittlar i halsn JK. Nä ja da fick dräg 
sjäglä bäi me skick, da ska ja säg, att ä blai 
fart pa. Ja, de var slikt, när riktut de värst 
böiar kåm, att ä ret kund kittlä unda järtä 
JK. De kittlar undar järtä, när di farar ti 
vädars [om barn som gunga bräde] JK(U). 
[Deponentiellt.] Mor ha kittläs MK. — 
kittel-hosta s. m. bf. kittlhåukstn [kikhosta]. 
-kött s. kittlkyt. Färskt fatt [fett] fläsk bräuka 
n kall för kittlkyt, för de läiksum kittlar i 
halsn u magän, när n svölgar de JK(U). 

kittlig a. kittlur, f. -u. Däu fart int lug ti kittlä 
mi, för ja jär så kittlu (han jär kittlur) JK(U). 
Ja jär för gammäl ti var kittlu JK(U). Jfr 
ur-kittlen. 

kittne-hosta s. m. bf. kittnähåugstn 'kik-
hosta'. Läil A. har fat n otäckar hogstä, u 
vör jä rädd för att ä jä kittnähogstn JK. 

kittning-hosta s. m. bf. kittniughåugstn [kik- 

hosta]. Märdäil [märrmjölk] bräuka n gi ban 
drickä, när di har kittninghogstn, för ti bot 
han me JK(U). 

kiv s. käiv [n.] [gräl, tvist]. Angåändä de 
skolbygg jär i Lau. Ja de blai sträid u käiv 
(sä de gamblä) um JK. 

kivla v. kivlä, pr. -ar, ipf. -äd, sup. =inf. 
[Vanl. refl.] kivlä si [trassla in sig]. När 
da fiskar rännar pa nätä, så gir skånkä si 
upp, sått fiskän lissum kivlar si i nätä, när n 
da fassnar i maskår me de samä JK. Läinä 
[nätet] de liggar så lauslit u fladdrar i vatt-
nä, u när laksn kummar, så har n gäinäst n 
hall hopän läin um si, sum än kivla si äi, 
sått n int batar bäi ti släit si lausar JK. Kår-
tarä hallstråppår jär, bättar gar di äut u kiv-
lar si intä MK. Ganstakar .. di hälläd [lu-
tade] mat skalln at de hållä, sum rävän kåm, 
u när han da sprank pa gani, da fallt gani 
ner yva n, u da kivläd han si i gani JK. 
Särsk. förb. De jär n tåsk, sum har kivlä si 
fast (= surrat in sig i strömminggarnet) MK. 
— Stainar [sänkstenarna] vill gänn kivlä si 
ihop undar sättningi [av flundrenät] JK. 
Kivlä ihop; hopkivlä u hopvivlä = kilträ ihop 
MK. 

kjol s. tjåu/ m., bf. -n, pl. -ar (nöjt) [nytt 
ord]. Se kolla s. 

kjortel s. se jungfru-kjortel samt kolla s. 
kjuk s. kiauk, kjauk, tjauk m., bf. -än, pl. 
-ar, 'avlång höstack'. Mor u ungmor pastar, 
att ä int haitar tjauk äutn kjauk; ja för min 
dail pastar, att ä haitar tjauk u, män mäst 
säs kjauk JK. När håiä hadd blitt tårrt i 
braidi, u än int kård in de undar tak, så sät-
täd n de i kjauk, u en kjauk i vart braidä 
JK(U). Kjaukar var int runt stackar äutn 
avlangä, u di sättädäs upp så, att dain ändn 
skudd väis at haimä JK(U). Ängshåi räkäs 
ihop till braidä ällar sättäs i köislingar straks 

Bihövar håiä sta äut i någlä dagar, u um 
vädrä säir hotfullt äut, så sättäs de i kjauk. 
Kiaukar jär lang u smallä, u ättar sum di de 
jär, så drägar vädrä ällar luftn fortarä ällar 
bättar iginum än n runtar stack JK. De ha 
vart så varmt, att håiä int har siat si i kjau-
kän än gang MK. Väilä kiauk, stödd på räf-
san böja sig ned på ett knä en stund MK 
(Spridda drag, s. 12). När di väilar kiauk, 
bläir de tjåck naut MK. Än skall väil kjauk, 
älläs träivs int naut. Ja, älläs bläir håiä flöit, 
sär di u jå MK. Jfr hö-kjuk samt kysling och 
stack. [Se ill.] -rum s. kjaukräum n., 'så 
stor vidd som behöves att få hö till ett braidä 
el. en kiauk'. 

kjuka v. kjaukä, kjauk', sällan tjaukä; pass. 
kjaukäs, 'sätta hö i kjauk'. Nå skall vör ste 



klabba 	 468 
	

klaga 

u kjauk håi; jär ä allt så tårrt, att ä däugar 
kjaukä? I kväld skall håiä kjaukäs JK. 

klabba v. klabbä, klabb', pr. -ar, ipf. -äd. 
[handskas med något smetigt; kladda]. 

Ligg pa pärstycki u klabb me labbar i de 
vat jårdi JK. Kund vörr da fa måk ner fåis-
skaftä .. sått gubbän klabbäd äi de .. JK. 

[smeta, klibba vid ngt]. Hälst för änd pa 
träiä så klabbar ällar fassnar fingri ällar hän-
nar bäi, u da far n sum sägt jär hail hännar 
full a kvadå JK. Klabbä bäi baini, lair u jård 
etc. MK. 3) [gripa, grabba]. [I förb.] Sår-
kän klabbar äi all stans, fingrar på allting 
MK(1876). U så klabbar n äi me naglar MK. 

Idabbig a. f. klabbu, n. -ut [smetig, klibbig]. 
Ti släut blai jårdi så vat u klabbu u klaisu, 
sått lairu klabbäd ällar fassnäd bäi baini u 
kledi u plogän, sått ja blai hail yvarmåkän 
me lairå JK. Bröiä jär läit klabbut u kaku 
läit klabbu JK. 

klack s. klack m., bf. -än. 1) [tjockändan 
av hammare el. yxa]. Klackän till klappä 
mej [klappa läder med] (skom.) MK. 2) 
[klack på skodon]. Sinkår [klackjärn] undar 
klackar JK. Jfr stövel- och yx-klack 
-fummel s. klackfummäl (skom.) -lapp s. m. 
bf. klacklappän, pl. -ar [de läderlappar, var-
av skoklacken är sammansatt]. Klack-
lappän el. spilflicken el. späjlflicken; dän 
äutarstä pa klacken. Den innarste klack-
lappen heter söjflicken MK(1877). Skär till 
klacklappar JK. -läder s. klacklä•dar [läder 
varav klacklappar göras]. -modell s. klack-
muddl (skom.). -pinna s. f. pl. klackpinnår 
[pligg, varmed klackarna pliggades]. Klack-
pinnår älla klackpligg JK. -pligg s. klack-
pligg (koll.) =föreg. -putsare s. klack-
putsarä (skom.), [redskap att putsa klacken 
med]. -stift s. klackstift JK(U), [stift, var-
med klackarna hopfästas]. -syl s. klacksöll 
JK(U) [en sorts syl]. 

klacka v. klackä, pass. -äs, p. pf. klackän 
JK(U) [sätta klack under skodon]. Di skall 
klackäs um [förses med nya klackar] JK(U). 

kladask s. kladasks, n. [smäll, slag?]. Duk-
tut kladask. Jfr da. k I ad a s k, smällande 
ljud. 

ldadaskning s. kladaskning [smäll, aga?] 
kladda s. kladdå f., bf. -u [bunt (papper), 
lunta]. De papperä, de har ja a hail kladdå 
av MK. Da fick di hail kladdu (= alla pap-
per) MK. Ja har yvarskriv träi ark me ård u 
äksämpäl 	sum ja int sändar nå, äutn sin 
[sedan] längar fram, när ja far a kladdå JK. 
Kårti [spelkorten], di var svart sum bik u 
flåttuä, sått när di sat u speläd u slo nävän 
i borä, så fassnäd di ihop i am n kladdå MK. 

kladda v. pr. kladdar, sup. kladd'. 1) [klib-
ba]. Sandjårdi har just int någ nöd av vetu 
u kladdar int bäi såsum pa lairu JK. 2) [röra 
ihop, juxa ihop]. Ja matt ick änd ha kladd 
ihop någ ja MK(1885). 

kladdig a. n. kladdut [klibbig, smetig, klad-
dig]. När jårdi där jär vat uppa, jär de för 
kladdut u klaisut ti arbet me u ga pa JK. 
Kladdut u daigut bröi JK(U). 

klaff s. klaff JK(U), [ett på övre sidan av 
hyveljärnet fastskruvat järn]. Jfr hjärt- och 
lomme-klaff. 

klafsa v. klapsä, klaps', pr. -ar, ipf. -äd, 
p. pr. klapsnäs, 'smälla'. Så kastäd sumbli 
kalar baindomtä pa säidå u dansäd me bär 
baini, så de bär klapsäd i gålvä OL. De kum-
mar ti klaps äi körkgålvä (mäin sinku) 
[klackjärnet] MK. Han kan äntliän klaps(ä), 
när n kummar laupnäs; ja gar u klapsar me 
a par stäur träisko pa mi um dagän JK. Han 
rännar så't treskoar klapsar um baini pa än 
MK. Ja kummar ännu klapsnäs jär in än 
gang (med träskor) MK. Han (prästn) kum-
mar nå; de jär någ sum klapsar (om häst-
trampet) MK. Da var vör där (pa statsjon'n) 
a läiti stund, så kåm tågä klapsnäs JK. Di 
klapsar me näbbän [om fåglar] MK. Så har 
di klaps [vispat] någ ägg u kånjak till mi 
(för hostan) MK. 

klafsning s. f. bf. klapsniogi [smällande]. Va 
ja ynskäd, att dän dagän skudd ta släut; de 
klapsningi, de bankäd u slo MK. Så gynnar 
klapsningi me braknar [linbråkorna] JK. 

klaga v. klagä, klag', ipf. -äd, sup. = inf., 
pass. pr. kla•gäs, ipf. klagdäs JK, p. pf. n. 
klagä, klag si. 1) [beklaga sig, giva uttryck 
åt missnöje över ngt]. Visst var de buttn i 
jårdi, de kan vör int klag um, ick de var 
JK. Sen far di jet u drick ättar bihag .. da 
kan di int klag, att di har fat för läitä OL. 
Int just mik häftuä stårmar kan vör Idag uss 
yvar, män rängn u slask de har vör hatt JK. 
Ja just att ä jä sånt faslit stort behov av 
rängn, de kan vör just int klag uss um JK. 
De jär int värt ti klag si yvar MK. Sum Gud 
i klagä sälln sker JK. 2) [hos myndighet an-
mäla missnöje över förhållande, beslut el. 
åtgärd; besvära sig]. Ja me flair andrä 
klagäd till kungs för ti fa rättväisu till ga igi-
num OL. Di, sum klagäd ällar har klagä, 
var ihop mä mi mang gangar, att ja skudd 
idag me JK. Särsk. förb. Klag yvar_ 	Di 
klagäd yvar de (= överklagade), näml. be-
slutet MK. Förr .. var fålki belåtnä, när di 
fick påst en gang i viku; så kåm di ti klag 
yva de; da fick di täu gangar JK. Ja had 
ärnä idag yvar de säist stämmu angåändä 
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uppbördn JK. Nuck jär skift i Lau tugg u 
umtuggä mang gangar nuck, män de kan 
ännu ingän vitä, ick de ännu bläir klag si 
yvar mair JK. — klago-mål (klagar-) s. 
klwgu-, klagomål; klagamål JK n., bf. -ä, 
pl.= sg, bf. -i. De hårdäs just int mik klag-
mål läikväl JK. De var nuck klagamål u rissl-
verning yvar de orättväishaiti JK. Till min 
stor gläd håirar ja int någ klagomål fran L. 
um de JK. Da kåm vör ti tal um skiftä u o 
[våra] klagomåli, sum jär bäi kungs JK. 
-skrift s. klagskrift [f.], pl. -ar. Ifall närkar 
kummar ti klagä .. att vör far dail av dairäs 
klagskrift JK. -tid s. klwgtäid m., bf. -n [tid 
för överklagning]. Nå jär de klagtäid pa de 
förrättningi i 60 dagar JK. Klagtäidn jär 
släut nå för läng sinä JK. -ton s. pl. kla-g-
tåunar. Vart rop (av göken) jär ret suckar 
ättar rängn, sum blandar si äi o [våra] suc-
kar u klagtonar JK. -visa s. klwgväiså f., 
pl. -år [klagan, jeremiad]. Ja far gynn mei 
a klagväiså, sum liggar mäst i tankar för mi 
JK. Da gynnar väl mor fa maurår bak åiru 
u gynnar väl me säin klagväisår OL. 

klagning s. f. bf. klawniggi [överklagande]. 
När täidar bläir, gar de me klagningi igän 
till säist instansn JK. 

klammer s. klambar [n.], 'bråte'. -hål s. 
klambarhul n., 'skräpbod'. De trid räumä 
nerä till hygar var a klambarhul JK. 

klamp s. m. bf. klampän. Klampän äi läiländn 
[på ramsåg] MK. 

klampa v. klamp', pr. -ar. 1) [gå tungt]. [I 
förb.] Klamp si av, sått de säir äut sum än 
[han] (a) [hon] skudd ga tvärs iginum jårdi 
JK(U). 2) [klumpa sig, fastna under skodon 
el. hästskor]. [I förb.] De klampar äi [det 
fastnar snöklumpar i hästskorna] JK(U). De 
klampar undar dum el. fassnar snåi undar 
buttnar [på träskor] JK. 3) [i förb.]. Klamp 
äut = ner di huggäd skog äut MK. 

Idampig a. klampur, f. klampu JK(U), [tung, 
klampande (om gång)]. 

klamra v. klambrä (till), 'ställa i oordning'. 
Vör jär i Lau haldäd pa me dän stor ripp-
sjon'n i Lau körkå, sått ha sto ofårdu u till-
klambri JK. Klambrä till, stöka till MK. 

klander s. klandar n. Undar de fåmtn, mästn 
säkstn ar, sum ja har liv ihop mej än, har ja 
alls int någ klandar imot n JK. Plassn pa 
dann säidu var int någ klandar bäi, ättar sum 
de var pa backhällingän u haugt u tårrt JK. 
-värd a. n. klanda-, klandrävärrt JK. Sum 
livd sin täid iginum, mik klandavärrt JK. 
Klandrävärrt tal JK(U). 

klandra v. klandrä, pr. -ar. Nå har ja vart i 
körkå u håirt va prästn har hatt för gutt ti 

sägt i dag, u de klandrar ja intä JK. Ja, de jä 
sant nuck u int alls någ ti klandrä pa JK. 

klang-kista s. klackistå f., 'piano'. 
klank s. klank [klagomål]. De håirs aldri ann 
än klank um han MK. 

klanka v. klackä, klack', pr. -ar, ipf. -äd, 
'beklaga sig, jämra sig'. Ga så u klank(ä) 
yvar de! u de gar ha u klankar yvar fö(r) 
jam'n; jär de någ tiga u klank yvar de da! JK. 
De jär ingänting ti klank um ällar yvar MK. 
De var gutt präis, män di klankäd änd um 
de, att ä var för döirt MK. 

klapp s.1 klapp m. [julgåva]. Er fick ingu 
mårtnsgas ifran uss i ar.. kansk de kummar 
n faitar klapp ti jaul i ställä JK. Jfr jul-klapp. 

klapp s.2 klapp n., 'stryk'. Han fick klapp; 
ja gav än läit klapp JK. 

klapp s.3 klapp n. (el. klappgrainar), slikt sum 
klappäs av till lambi. Jfr lamm-klapp. 

klappa v. klappä, klapp', pr. -ar, ipf. -äd, 
klapptä, klappt', pass. klappäs, p. pf. klap-
pän, pl. -nä JK. 1) [slå, bulta]. a) [genom 
bultande bearbeta]. Klacken [på hammarn] 
till klappä mej [klappa ut lädret] MK(1877). 
b) [hugga av grenar, särsk. lövgrenar att 
anv. till foder]. Vör skall ste u klapp lau 
ti lambi JK. Björklauän klapptäs i sla- 
ningtäidn JK(U). Så fort .. ä da blai nå-
gän vackar solskäinsdag, da bräukt di för 
de mäst ta ättar u klapp äsklauän [efter 
sädesskördens avslutande] JK. Äsknar klap-
päs lau av JK. Gamblä askar, sum klappäs 
gang ättar gang (för de mäst vart trid ar) 
bläir holä [ihåliga] JK. Bläir n klappän täilit 
pa sumrar, så jetar lambi än tämliäti bra 
[om björklöv] JK. Klapp av grainar till 
staur; gräni jär avklappi MK. 2) [giva någon 
lättare el. hårdare slag med handen o. d.] 
a) [lätt beröra med handen]. Kyss u klapp 
u hald av varandrä JK. Di klappäd n pa 
aksli u sägd, att n int skudd var laisn JK. 
Ha räckt fram kinn'n u lätt n klapp pa än 
JK. Klapp pa pållu [klappa hästen] OL. Ja 
de jär kuddår (konar), di vill gänn klapp dum 
läit ällar slet pa dum OL. b) [slå till någon 
hårt]. När di da snod si, da klappt n dum i 
ryggän me slaivi JK. 3) [slå händerna sam- 
man]. När ja da hadd släut de historju, så 
klapptäs de [applåderades], sått ä smaträd 
ättar JK. 4) [i uttr.] klappäd[l] u klar [efter 
rspr.]. Till missumman skall nöistäuu var 
klappäd u klar [färdig] JK. — Särsk. förb. 
Klapp av: 1) [hugga av]. Nå har di snart 
klapp av all skog JK. Di bräukt alltut kåir 
in lauän sam dagän, sum di klappäd av än 
OL. Lauän jär avklappän JK. 2) [genom 
stryk jaga bort]. Nordström han klappäd av 
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än, sått n kåm int däit mair (hunden) MK. 
Klapp äi [vispa i ngt, avreda]. Klappäd 

äi säupår el. vällingar me rygmjöil JK(U). 
Klapp um: 1) [smeka]. Kvinnfälki klappar 

um än (nykterhetstalarn) u bakar pannkakå 
lagar go mat till n JK. 2) [ge stryk]. Närk-

bodrängar .. di slo si ihop u klappäd um dum 
(rallrar) duktut någlä gangar JK. — Klappä pa 
(= vispa i) MK. — Klapp upp [ge stryk]. 
Faffar fick A. kull unda si ner i däikä u klap-
päd upp än duktut JK. — Klapp äut [platta 
ut]. Sulår 	klappäs äut sinä [sedan] på 
klappstain'n me skummakahamman JK(U). 

klapp-kränka s. klappkränkå JK(U), [en 
bänk med två ben i ena ändan och den andra 
vilande på marken, att klappa tvättkläder på]. 
-sten s. klappstain (skom.), [sten på vilken 
skomakarn bultar lädret]. -trä s. klappträi JK 
n. 1) [skaftat bräde, varmed våta tvättkläder 
m. m. bultas]. A duktut klappträi sum di 
sto u bankäd ganhärvår pa flair säidår me, 
så askläuti stank lang vägar kring OL. Hamp-
fråiä slo vör för de mäst av me a klappträi el. 
a annu slagå JK. 2) [skällsord]. 

klappning s. f. bf. klappnini [avhuggning av 
löv]. Äsknar di har ret blitt vackrä ättar klapp-
ningi MK. Jfr hjärt-, i- och löv-klappning. 

klappra s. kla-prå f. 1) 'träbit att hänga som 
märke om halsen på lamm' [med iskuret 
bomärke el. initialer]. Klaprår bräukt vörr u 
bind pa lambi iblant 	fastn di änd var 
märktä JK. [Se ill.] 2) [brädlapp som 
hänges på bröstet, då man gör träskor]. Att 

har n .. bändknäiv u lissum a stäur klaprå 
pa braustä, sum hängar me a snöir um 
nackän, 	u haldar träiskoän millum knäii 
.. mot klapru JK. Jfr träsko-klappra. 

klapsa s. klapså f., täu träipinnar sum skäräs 
haldäs millum fingrar ti klapsä me MK 

[ett slags kastanjetter]. 
klapsa v. se klafsa. 
klar a. klarar, klar, f. klar, n. klart, best. 
o. pl. klarä, klar', komp. -arä, superi. best. 
-ästä. 1) [ljus, lysande; ren (i färgen)]. Soli 
jär int riktut klar MK. Soli skäinar klart u 
lagum varmt OL. I dag så har vör hatt fagat 

gutt vädar u klart solskäin JK. Klart fåint 
månskäin JK. Da skäinäd mån'n klart JK. 
De var någ sum sag äut prässäis sum än 
klarar äld JK. Backmusn bläir gäult av, u 
mik grannarä u klararä gäult av än lauän u 
hundlökän JK. — 2) [genomskinlig, icke 
grumlig]. Hagli .. sag äut sum klarar äis 
ällar glas JK. Da fraust ä äis, sum blai läikså 
klarar sum vattnä JK. Iss [det här] vattnä, 
de jär klart de; klart sum brännväin, sum di 
bräukäd sägä MK. Vattnä de jär så klart 

sum pänning JK. Skall de var go saigar [ull-
rullar], så skall di var klarä, sum de haitar 
JK. — 3) [om dag el. himmel: ljus, molnfri]. 
Än klarar, varmar summadag JK(U). Så 
innali klarar u fräiskar luft JK. De kan ännu 
hinnäs (bläi kallt) nå i mass, hälst um de hal-
dar si klarar luft JK. Klart sum än pänning 
(när luften är fullt klar) MK. Himln var kla-
rar sum pänning JK. A äutrnärkt fåint u 
vackat vintarvädar var de. Klart u kallt u 
lungt, u läit snåi JK. De jär int all dagar 
klarä JK. — 4) [ren, pur, naken]. Hällmark, 
sum jär klar hälli JK(U). Träski, sum han 
har tat upp till haugt förbätträ värdä, bläir 
bär [bara] klar hälli JK. — 5) [om ljud el. 
röst: ren (och hög), klingande]. A läiti päikå, 
sum me säin klarä, raiduä u oräddä stäm-
må .. läst någlä värs OL. — 6) [begriplig, 
tydlig, redig]. Ner di hadd sammanträd, 
framställd ja mäin klagamål klart u töidlit 
OL. De mäst had vart klart i dän vägän, 
sum nå jär oklart (affärerna) JK. Ja fick klart 
för mi, varäi failä liggar JK. De ha ja nå 
kumm pa de klar me någlundä JK. När körk-
böiknar var iginumgangnä, så had källingi 
allt pa de klarä u hadd ret [rätt] JK. — 7) 
[tydlig, utpräglad, avgjord]. De bihövar du 
aldri tvffivlä pa de, för de jär klart sum dagän 
JK. De jär klart sum soli [självklart] JK(U). 
Vör tyckar, att sakän skudd ovillkårliän var 
avdöimdar u klarar, vaim sum har ret JK. 
Um ingän kaupäd [näml. skog], så va de 
klart, att ingän huggäd JK. De var a klart 
biväis pa, va a snill kund frambring dän 
täidn OL. — 8) [i ordning, färdig]. Kant u 
klar [alldeles färdig] JK(U). Ättar mang 
män u um me länsmann'n, lains vör skudd 
fa sakän klarar, så lugäd n uss, att .. JK. 
Dän där häusaffårn jär väl klarar nå? JK. 
Så tror ja, att allt arbetä pa Backän skall 
var klart i iss viku JK. När vör kåm haim 
ti kvarterä, så var de klart ti sätt si ti bords 
JK. Int had n handlingar klarä, när n had 
släutsammanträdä JK. Han skudd ha säin 
affårar för de mäst klar umkring nöiarstäid 
JK. Da had kvinnfålki stöir av där innum 
häus, sått där var de da pa de klarä JK. Jfr 
halv-, o-, själv- och stjärn-klar. -blå a. (pl.) 
klarblå. Klarblå augå OL. -himmel s. klar-
himmäl JK; OL [molnfri himmel]. De söins 
int n muln fläck än gang, så i dag da jär ä 
riktur klarhimmäl da JK. Ikväld blasar nårr-
västn ret tappart pa klarhimmäl JK. De vill 
mästn rängnä pa klarhimmäl JK(U). -luft s. 
klarluft [klar luft]. Iblant ner ä gynnar 
stårm' pa klarluft, da jär n änd raint galn 
ti stårm da OL. 
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klara v. klarä JK(U), kla•r', pr. -ar, ipf. -ädä 
JK(U). 1) [destillera, rena (brännvin)]. När 
di klarädä, da skudd di ha klarsupän JK(U). 
2) [ordna, reda upp]. De jär a langt kappittl, 
sum int jär gutt ti klar me än fart JK. Män 
så finns näti ti fa säi u jamföirä, sått da tror 
ja vör klarar de, sått ä bläir ret u riktut [be-
skrivning av flundrenät] JK. 3) refl. [reda 
sig]. Hadd ja vart där sum de [ovädret] 
gick fram, så tror ja att ja int hadd kunt klar 
mi me min läil tåskbatn JK. Tjänstmännar, 
di bräukar nuck klar si JK. Särsk. förb. 
Skudd Lekton fa förskåtter någ pänningar, 
.. ja ska sen söik klar upp de, ner vör träffås 
OL. — klar-sup s. m. bf. klarsupän JK(U) 
[sup som togs när man "klarade" det hem-
brända brännvinet]. 

klarera v. klårrerä, -er, pr. -ar [klara upp, 
undanstöka, "avverka"]. Tänk um vör 
kund fa klarrer all frågår u kund fa så mik, 
att boki kund gynn tryckäs JK. So.i klar-
rerar el. jetar [äter] fåir fåm vattnspann full 
av mat för dyngnä JK. 

klarinett s. klannätt, klånnel (g1t) (OL)MK 
m., bf. -n. De var int någät dålit bryllaup 
häldar, för de var träi spelmännar, täu styc-
kän sum speld pa fåjol u en pa klannätt JK. 
U så had a n läitn klannätt, u dän gynt a .. 
spel pa, u da dansädä de träi sma raud gräi-
sar [i sagan] JK. 

klarlig a. n. kla-rlit [tydligt, klart]. Um L. 
försto sakän så väl sum ja u flairä, så skudd 
n klarlit insäi, att skift alls int jär någän för-
dail för mäin räkning JK. 

klarna s. kla•rnå f., bf. -u [klar fläck på him-
len]. De var a klarnå i suvvästn, så att de 
tår bläi klart u kallt i nat igän JK. Kummar 
de klarnu upp, så bläir de klart u vackat 
vädar JK(U). De var a klarnå där i västar, 
män ha kraup ihop igän ha OL. Jfr blänka s. 

klarna v. klarnä, pr. -ar, ipf. -äd, sup. klarnä 
JK [bli klar, om luft, himmel]. Särsk. förb. 
Så var ä nuck mang gangar, sum ä käiktäs 
i luftn um ä var ti klarnä av någä OL. De 
klarnar av igän MK. — De gynt klarnä upp 
undatill i suvvästn JK. Pa jaulmårgnän hadd 
ä klarnä upp JK. De vill int klarnä upp, sått 
soli kan fa skäinä JK(U). 

klass s. klass m., bf. -n, pl. -ar. 1) [samhälls-
klass]. Landshövdingän .. int hållt si för 
sforar ti sia si ner iblant dän arbetande 
klassn OL. 2) [skolklass]. Fyst nä ja gynt, 
så var ä säks klassar i skolu, sum var täu 
klassar i var avdailning JK. 3) [grupp, ka-
tegori]. Trid klassn de jär sån, sum di [skval-
lerkäringarna] tror, att di ska bläi me ban 
OL. 

klatsch s. klats m. [kort, skarp smäll med 
piskan i luften]. När ungmansdrängän kåm 
räidnäs i gard, så gärd n en klatts el. smäll 
me smällsväipu JK(U). 

klatscha v. klatsä (me sväipu = smäll' klatsar) 
(OL)MK. 

klava s. kiwi/å f., bf. -u, pl. -år. 1) [det trä 
varmed "kobågen" låstes över halsen]. Bug-
band u klavå [ändr. t. klaivå, se kleva s.] 
2) Klavår, 'uppstående bitar, som gå ifrån 
"tappar" till yvarträiä [överträt], som vilar 
därpå' [i "stuck", vält] MK. 3) [i spelet 
"krona och klave"]. Hald klavå u kronå 
MK(1877). Dän sum kastar, frågar dann'n, 
sum skall ta: "kronå ällar klavå?" — 
"Kronå". — Liggar kronå uppat, så har n 
vunnä u far ta, män liggar klavå uppat, så 
har n fölorä, u dann'n, sum kastar, skall ta 
[vid lottning om "släka"] JK. 

klav& s. klavve.r _ [n.]. 
kleka(?) v. klekä JK(U), [nojsa, flörta]. Ti 
ga i fylg me päikår u skåi me daim, de haitäd 
förr "klekä" JK(U). 

klemig a. kle•mur [rspr.], pl. klaimuä [ömtå-
lig]. Ginum skolår .. så har di [svenskarna] 
blitt maigruä [kinkiga] u klaimuä JK. 

klemighet s. kle•muhait. Ja för min dail jär 
uppföidar äi a haim i all änkälhait u gimain-
hait [flärdfrihet] äutn pjåk u klemuhait JK. 

klen a. klainar, f. klain, n. -t, pl. klainä, 
klain', bf. klain', komp. -arä, superi. best. 
-äst'. 1) [tunn, smal]. Da har n än läitn klai-
nar käpp, sum än sättar .. ner i buttnän JK. 
Bäi var drekt har n än klainar stakä, sum 
än slar takä [agtaket] ihop el. jamt me JK. 
A klaint snöirä JK. Jär [här] jär bättar tug; 
dannä jär för klaint MK. Tallar, sum däugd 
ti balkar män va fö klain ti sagstuckar JK. 
Dän främst tann'n [på en harkla] .. jär 
längar u gråvarä .. De andrä tännar 	jär 
klain u vass i ändn sum nålar JK. Jär da tro-
lår stor u braidä, el. int allt för klainä, så 
bräukar sjau el. åt trolår räck pa de längdi 
JK. Dails gäs [görs] fodarhäckar av täu 
klain räckår, sum buräs hul äi u sättäs klain 
runt pinnår äi JK. Mitt i millum var stålpä 
star n klainarä stålpå JK. — 2) [klenbyggd, 
svag, kraftlös]. Jannå han var just int star-
kar, äutn han var ungar u klainar, män han 
var int ovanar pa sjöän JK. Ja ska säg, att ä 
var int fö någän klainar ti va äut i sånt ovä-
dar JK. P. sag si int kans me ti dräg gani 
upp .., fö sårkar va(r) fö klainä ti jälp än 
JK. Ha har vart fö mik gir till arbetä, män 
kraftar har vart för klainä MK. Rygän [rå-
gen] han jär tunnar u klainar när pa yvar 
allt JK. Rygroti jär faslit klain pa lairjårdar 
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u har int kumm upp hältn JK. — 3) [knapp, 
ringa, otillräcklig]. Såckarbetår har ja int 
ådlä någ i ar, för ja tyckt .. att vör var för 
klain jälp JK. Pa grund därav så blai de mik 
klain skörd pa säin ställar JK. Pa haug mar-
kar .. jär lagli väl håi, män där sum jär säit 
[sankt] ällar i vätar jär klaint JK. De bläir 
klaint me pärår i ar, sä fålki JK. I mårgå 
tror ja, att ä jä fullt sagvattn, män häitntills 
har de vart klaint me ä JK. Tåsk har de vart 
klaint me i sumräs u i haust JK. — 4) [sjuk, 
sjuklig, skral]. Klainar u dåli i hälsu MK. I 
prästgardn jä di sjauk än träi fåir styckän, 
sägd prästn i mårräs, u han var u• klainar 
JK. Fräui sag klain u magar äut JK. De jär 
mik klaint me far JK. Vör har hälsu; aindäst 
far jär läit klainarä än vanlit JK. — 5) [otill-
fredsställande, bristfällig, skral, dålig]. a) 
[om person]. Klainar i matn [som äter litet] 
MK. Skolläran, sum vör har, jär klainar ti 
bad sing u spelä JK. Än duktu kal ti hald 
skolå, män me de aind failä, att n jär klai-
narä i sångän än M. JK. A par träi gubbar, 
sum int däugar sta pa flakän me, för di jär 
för klain i häudknuppän 	JK. b) [om sak- 
förhållande el. sak]. Klainar årning [dålig 
ordning] OL. Min klain träiskallä JK. Attar 
mitt 'klain förstand så tror ja .. JK. Män 
launi för arbetä har vart för klain JK. Ja 
har sätt ihop de självar ättar de lerdomar ja 
har fat u vait mik väl, att di jär klainä OL. 
De var nå all de klain (= mindre förmögna), 
sum matt ga ti vägar pa de väisä OL. Tim-
mänteän u klövan jär u faslit klainar JK. 
Tänk att vör fick int mair n näi tunnår ättar 
träi tunnårs äutsedä! Så klaint ällar dålit vait 
ja aldri kånnä har vart någät ar förr JK. 
Strandi har de vart faslit klaint bäi i summar 
JK. Natrui va mair n klaint me i neträs JK. 
Di betalar klaint för kånnä i ar framfö(r) i 
fjor JK. De jär mang a dum (arbetskalar), 
sum de ha gat klaint av me fötjänsti för JK. 
Tjåckå de va de gutt um .., män rängnä 
de gick klaint av i ar ti missåmman läikväl 
JK. De gar faslit klaint av me skrivningi för 
mi i haust JK. -aktig a. klainaktur JK, pl. 
-ud [tämligen klen]. Än klainaktur tug-
stråpp JK. Ryktstängnar jär lang klainaktuä 
räckår JK. -laga a. klainlaw' [ganska klen, 
dålig]. 0 [våra] lambi har hatt klainlag 
baitår MK. 

klesa v. klais', ipf. -äd [klibba, smeta, fastna 
vid]. [I förb.] Klais bäi (om lera när man 
plöjer) MK. Da gynt de rängnä, u jårdi gynt 
klais bäi (fassnä bäi) baini u annä JK. Lairu 
klaisäd bäi baini läitä, män de fick ga JK. 

klesig a. klaisur, f. -u, n. -ut, pl. -ud, 'degig, 

klibbig', [kletig, kladdig]. Kvinnfålki rustar 
u tar pärår upp um dagän, män lairjårdi jär 
vat u klaisu, sått ä jär besvärlit JK. Pa sand-
jård, sum int jär så klaisu u gali JK. Ti släut 
blai jårdi så vat u klabbu u klaisu, sått .. 
JK. De jär olycklit va de jär klaisut u vat ti 
plög lairu nå; ha bläir så klibbu u gali JK. 
De var oskaplit va vägän jär klaisur u vatar 
ti kåirä JK. Di bläir för laus el. klaisuä [om 
potatis] JK. Iss kaku jär int iginumbakt, 
äutn ha jär klaisu inäi JK. 

kleva s. klaivå f., bf. -u, pl. -år. 1) 'en tre-
kantig tillställning av trä att sätta plogen på, 
när den köres ut'. Begagnas av somliga; 
(g1t) =plogtjaugå. 2) pa n spitsplog; späikäs 
pa dregti bakför väisn, i st. f. åirå = träi-
knapar pa säidår um dregti MK. [Se ill.]. 

[tjuga] 'att sticka ner i ishålen vid not-
dragning för att därmed vrida staken (som 
ligger under isen), så att den blir synlig i 
nästa hål' MK, [vanl.: tjaugå, se tjuga s.]. 

[trä varmed "bågbandet" knäppes fast 
över halsen]. Bugband me klaivå [ändr. fr. 
klavå] MK. Se båg-band o. jfr klava s. 

kli s. kläi n., pl. -ar, bf. -ar o. -i. [Pl. anv. 
mest om malningsprodukten som sådan, 
sing. om  kli till foder etc.]. De sum int gar 
sundar ti mjöil, när n siktar, haitar kläi el. 
skalar, sått av vaitä bläir de vaitäskläi u av 
ryg rygkläi JK(U). När skalar el. kläiar tas 
ifran, u mjöilä 	haitar siktmjöil JK(U). 
[När det var dålig fart på vattenkvarnen] 
da skild a int mjölä fran kläiar, sum a skud-
dä OL. Hynsi far fö de mästä kånn u röirå 
av kokt pärår u kläi JK. Jfr råg- och veteskli. 

klia v. kläiä, pr. kläiar. Um de hatar ällar 
kläiar i ansiktä modar stårm JK. Se hata v. 
o. jfr kratta v. 

klibbig a. klibbur, f. -u. Plöga n na [jorden] 
da fö vat, da bläir a så oskaplit klibbu u 
harrdängu u knåbbu JK. Jfr klesig a. 

klick s. se snö-klick. 
klicka v.1 klicka.. ipf. -ädä, -äd [om skjut-
vapen]. Klickä me hanän. Byssu klickädä 
(OL)MK. 

klicka v.2 klickä, ipf. klack, klickädä, -äd 
[spritta]. [I förb.] De riktut klickäd till i 
järt' för gubbän JK. De klack (el. klickädä) 
ret (el. till) äi mi MK. 

kläg a. kläiur, n. -ut [kliblandad]. Mjölä jär 
kläiut (OL)MK. 

klimp s. klimp m., pl. -ar. 1) [klump av snö, 
jord m. m.]. Annas så kund n int bat bäi 
[mäkta] u kast klimpar så haugt [om snö-
kastning] JK. 2) [klimpar i soppa]. Jfr ost-
o. snö-klimp. -välling s. klimpvälliug [välling 
med klimpar i, möjl. = stänkvälling]. 
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klinga s. f. bf. kliogu, pi. -år [sågklinga, jfr 
d. o.]. Ja har vart bäi sagi a par dagar .. 
ti ställ na i årning u sätt klingu äi JK. — 
kling-såg s. kliggsaw f., pl. -ar [cirkelsåg]. 
Män så kåm klingsagar i gang, da räivdäs 
de gamblä bladsagar bårt, u de byggdäs 
klingsagar äi än dail vattnfall i ställä JK(U). 
Så byggd vörr um Fäisag el. Botls-sag fran 
bladsag till klingsag JK. Förr klaudäs 
[klövs] janaikän ti spaikar, män nå sagäs 
bitar äut pa klingsagar JK. 

klinga v. klingä, pr. klio(g)ar, ipf. kliogädä, 
p. pr. kliognäs. 1) [ljuda, tona]. Klingnäs 
jaud OL. 2) [stöta glas e. d. mot varandra, 
så att det klingar, skåla]. U så drickar kalar 
vassin halvä, unda de att i klingar älla skålar 
me kåppar imot si u sär skål JK. Klingä 
me glasi (OL)MK. 

klingande p. a. klioandä. Allt um längä har 
vör nå fat n klmgandä slidväg JK. Sjau 
klingandä kluckår [i ramsa] JK. 

klingra s. se kringla s. 
klinka s.1 kliokå f., pl. -år. 1) K. pa a dur 
(durklinkå), de sum sitar äi durradar [dörr-
karmarna], sum fällä fallar äi MK. [Se ill.] 
2) 'hakar på ett led'. Klinkår pa a lid [grind-
led] = de sma krokar, sum falu sitar pa MK. 
Till stäng grindar me nyttädäs förr i än dail 
grindar klinkå, sum sat fast i grindstuckän, 
u i grindi a sia, sum sättädäs äi klinku JK(U). 

klinka s.2 se ars-klinka. 
klinka v. klinkä JK(U), [tillplatta huvudet på 
en nit el. bult]. 

klint s.1 klint m., bf. -n [hög, brant kalkstens-
klippa]. Där har vör dän stor klintn (Hög-
klint) MK. 

klint s.2 klint (koll.)= knykluä [knöliga] stai-
nar, sum int däugar till byggningstain MK. 
Släik runt kultarstainar kalla vör fö klint; 
slikt sum int däugar ti mäurstain MK. 

klinte-boe s. klintbåuä m. [iv. i Klinte sn]. 
ldipinsk a. klippinskar, 'slundig, slug'. Jfr 

kripinsk. 
klippa s. klippå f., bf. -u, pl. .-år [mindre, 
(fristående) kalkbergknalle]. Dän stain'n hit-
täd ja upp pa a klippå bäi käldår [Laus 
källa] MK(1877). Där jär klippår mair naugä 
[nära] sjökantn, så där jär di (petrifikaterna) 
så tvagnä MK(1877). Käld klippu 	— [klip- 
pa vid Laus källa] MK. 

klippa v. klippä JK, klipp', pr. -ar, ipf. klippt', 
sup. klippt, klipp', pass. klippäs, pr. klippäs, 
ipf. -täs JK, p. pf. klipptar, pl. klipptä JK. 
Sum lydri [lödjen] för de mäst gar av sumbli 
lamb äutn klippä JK. Kvinnfålki har klipp 
föidlambi i dag JK. Föidlambi daim klipp- 

täs föidtutt pa JK. Fylä hart du klippt stubb-
rump de me JK. Ja klippt vängar pa gassn, 
att n int skudd slas MK. De jär int all sum 
klippar hår jär äut pa landä, äutn de jär all-
tut någän apartur [särskild], sum än gar till 
u lättar klipp si JK. Dän (sjaln) to a u klippt 
a hul mitt äi JK. — [Bildl. i uttr.] klipptar u 
skurn [mycket passande, lämplig]. De 
arbetä .. tror ja att ja int var klipptar u skurn 
till JK. — Särsk. förb. Gar ja äut i hagän 
än halvar dag, så klippar ja av me ryddsaksi 

mang häckar ällar lass (ainä) JK. Jär bäi 
uss klippäs alltut lydn [lödjen] av. JK. Pa 
ättamiddagän har ja vart upp bäi O.A. u 
klippt hårä a mi JK. — Klippt till u söid(ä) 
skörtår gärd bondkällingar JK. När töigä 
var tillklippt JK. — De sum .. di byggar 
bjäru av, de jär kållfaldar [kjortelfållar], 
sum int jär uppklipptä; därför så klippar all-
tut ännu kvinnfålki upp dum JK. Jfr snöd-
och söndags-klippt. 

klippning s. f. bf. klippningi JK. De har vart 
mang modar pa klippningi u kämbningi [för 
karlar] JK. Klippningi u slaktningi [av får] 
sked umkring mikelitäid JK. De var int alltut 
bra [lyckosamt], att någän kåm u sag pa, 
när klippningi [får-kl.] angick JK(U). 

ldister s. kläistar n. Skumakan vill ha a pannå 
ti kok kläistar äi OL. Fodringar [fodret i 
stövlar] sättäs fast me kläistar JK(U). Da jä 
de upptåiä u sumput, så att de fassnar bäi 
jauli, u vägar jär såsum kåir i kläistar JK. 
-horn s. kläistahånn n., bf. -ä (skom.), [horn 
att ha klister i]. -panna s. f. bf. kläista-
pannu [panna vari skomakarn kokar klister]. 
-slev s. kläistaslaiv (skom.), [slev varmed 
klistret smetas på]. 

klistra v. kläisträ JK, ipf. 	Gamblä pap- 
perstållskillingar daim kläisträd di, u de blai 
ti släut sån tjåckskörtår, sått di kund int båig 
dum JK. Kläisträ undar o. sen spann' ihop 
(skom.) MK(1877). 

kliva v. kläivä OL; kläiv', pr. -gr, kläiva, ipf. 
klaiv, kläiväd OL, kläivd', sup. kläiv', p. pr. 
kläivnäs. 1) [klättra (upp, ned), bestiga]. 
Sumbli var rädd för kläivä [rädda för att 
klättra] OL. Såsum vör staig i land (kläivd 
ör batn u trampäd pa landä), så .. OL. Till 
kläiv undatill pa n stigä, me täiår [tårna] i 
stigspäilår, me hud [huvudet] nerat [idrotts-
lek] JK(U). 2) [stiga över hinder o. d.]. 
När han skudd kläiv yvar a stäitå .. da var de 
någ sum to han i baini JK. När de har kumm 
a källing pa vägän .. så har sumliä kalar 
kläiv yvar täunar u in yvar marki för ti slipp 
u kumm i möit me källingi JK. 3) [gå med 
stora, tunga steg]. Kåss va dän kläivar i 
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väg! (om en långbent spindel). Va kläiva du 
nå ätta da? MK. Han (el. ha) kläivar i väg 
me lang stig JK(U). Ja, u så gick vör da u 
klaiv där i akan JK. Ja sag läikväl en kal 
sum kastäd snåi u gick u klaiv där i dräivår 
JK. Ner di gick u kläiväd där i grastainar 

OL. Särsk. fört). R. kåm lycklit upp u 
gärd tugä fast u skudd kläiv ner JK. — Kläiv 
pa: 1) [stiga upp på]. Ätta handi sårkar klaiv 
pa, så blai fylä [fölet] längar JK. När galtn 
klaiv pa [för att betäcka suggan] .. JK. 
Jär um mårgnän klaiv än ännu pa mi, sått 
mårmår sag de [berättade hustrun om man-
nen] JK. 2) [gå fram med stora steg]. Han 

kläivar pa så mik sum n kan JK(U). — 
Kläiv upp pa n stol; kläiv upp äi a träi; 
kläiv haugt upp JK(U). Da kläivd J. upp äi 
än tall u skudd hugg av någlä grainar JK. 
Han klaiv upp pa n stigä [stege] JK. — Vör 
.. visst int va lidä var hännat, sum vör skudd 
kläiv äut pa lairu yvar JK. — Såsum vör 
skudd kläiv yvar Nöigarslidä, fick vör håir 
ätt skärnäs nödrop JK. Iss täun'n far vör 
kläiv yvar JK (ordl.). Så kåm ja ti täunar u 
klaiv yvar daim JK. — kliv-sporre s. kläiv-
spårrä, 'inrättning att kliva i träd med'. 
-stege s. kläivsti•gä m., bf. -än, pl. -ar 
[stege att kliva på]. När da all' har kumm 
lycklit u väl ner av häusryktä [takåsen] 
pa n stäur langar kläivstigä, så JK. 

klo s. klau, klåu f., bf. klåui, pl. klauar, klåu-
ar. [Formen klau mest i bet. 1, klo i bet. 
2]. 1) [vass nagel på djurs fot, skämts. om  
människas hand el. fingrar]. Klau (pa naut-
kräk) [se klöv] o. örnar o. haukar o. kattår 
o. folk), annars naglar (OL)MK. Än örn 
hadd slat klauar äi a stäur gäddå JK. Han 
har läikväl klauar ti kratt äi me MK. Kattår 
klysar me klauar MK. Puttkaln slo alltut 
bålin i vädrä, så langt n kund bat bäi [för-
må], u när n kåm däit, så var de alltut någän, 
sum hadd n i klauar [i nävarna] u drum-
bäd [slog] ti bakas igän JK. [Bildl.] K. u H. 
u P., di träi di visst u sia klauar äi me skick 
[: utnyttja gäldenären] OL. Ner n har fat 
klauar äi si [blivit fast], så jär de int launt ti 
stretä O.L. 2) [hake, krok, klyka el.d.] a) 
'träslå som håller stegen fast bäi häuän 
[takåsen]' (OL)MK. b) [kloformig arm på 
tistelstång]. A björkbit pa var säidå um täisli 

såsum än arm ällar klo, sum gick äut ti 
maidar u da hadd di a falljan pa maidn, 
sum di fälld ner yvar de jani, sum kåm fran 
de kloar i täisli OL. Di hadd klotäisl i 
vangn'n; så flaug dain ldoli ör framvangn'n 
JK. Kättingstumpar me kloar i ändn [på 
stubbrytare] JK. Jfr tistel-klo. -stege s.  

klostigä m., 'stege 	hänger på körktak el. 
andra tak'. -såg s. f. bf. klåu-, klausa•gi 

[att såga ut fan& med] JK(U). -tistel 
s. klåutäisl f., pl. -täislar [tistelstång med 
kloformiga armar i fästena]. Ti de slidar [slä-
darna] kund di int fa gär någ ann sårts täisl 
än sånn sum di kalläd för klotäisl, .. ner i 
ändn där mot slidn där var paspäik si a björk-
bit pa var säidå um täisli, sum äutgärd såsum 
än arm ällar klo, sum gick äut ti maidar OL. 
[Se ill.] -tång s. klåutaug f. (smid.), [tång 
med vinkelböjda käftar]; till hald lang jan-
bitar me, att di int far slintä. [Se ill.] 

klocka s. kluckå f., bf. -u, pl. -år, -ar. 1) 
[klocka att ringa med]. a) [kyrkklocka]. 
Um int nårrvästn jä pa väg, så ga de an, för 
Alsk kluckå (alskoboän, u de gamblä sär öl-
skän) hårdäs så grant, så sum a kund sta 
jär i Lau JK. De var klucku (kyrkklockan) 
sum gick MK. Klucku (körk-klucku) gar 
mästn va ivistn dag, sum de kläppäs u ringäs 
för begravningar JK. X. han kund härm Bal-
lingboklucku, när ha gick: JJ'71.J)71)))) 
Balling Balling Balling Balling etc. MK. 
Klucku gick så traugt, att n aldri kund fa 
na ti ga, u de bräuka mod [båda] läik sär n 
MK. b) [liten klocka på häst för släde]. Hal-
dar de pa a stund till, så jär de ti sätt russi 
förä u kluckår pa, u äut u kåir me slidä JK. 
Han kåm kåirnäs i gard me skryndå u kluc-
kår pa JK. 2) [klockformig blomma]. Di har 
väit blåmmar, de jär väit kluckar .. (vita 
blåklockor) MK. 3) [tidmätare, ur]. a) [i 
egentl. bet.] Däu hart fat nöi kluckå. Ja 
har int någu kluckå OL. Oska(r)s klucku ha 
har sin gang fö(r) si MK. Brakal [en båts-
man] .. kund gär kluckår av träi me träi-
jaul äi, sum gick ret JK. Kluckår kan ir säi 
bra äut, män de beror pa invaldä [innan-
mätet] MK. b) [i förb. med tidsbestämning]. 
Daim [stjärnbilderna] bräukt ir de gamblä 
fiskagubbar kunn säi pa um netnar, mik 
klucku var JK(U). Klucku gar allt till älvå 
JK. U så gynna klucku läid av ti sängdaks 
JK. Vör gar i säng för de mäst klucku täi um 
kväldar u jär upp' för de mäst klucku fåm JK. 
Släutliän had di (gråitsjussar) kumm allihop, 
u var da klucku tåll, blai ä middäsbud OL. 
c) [i förb.] klucku täi ["klockan ti", ett 
mellanmål kl. 10 f.m., numera kaffe]. Mil-
lum mårgmat u middag bräukar n dail såsum 
millum-mål kaffi ti klucku täi OL. Ner di da 
fick klucku täi, da gynt di prat u fa rolit. 
De nedastä äng' .. de skudd alltut skilläs 
av me till klucku täi. Ner di da fick skill av 
me rumpu, så var ä ti ga däit, sum di had 
ställt säin sigdar u säin drickbyttar; de skudd 
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sambläs hänn' pa väti, _så blai de klucku täi 
OL. Haimbryggt öl bläir de ti all måltäidar 
bad ti mårgmat u klucku täi u middag u autn-
dag u kvällsmat JK. Ungmor ha kåm me 
klucku täi MK. Jfr guld-, gång-, kyrk-, slag-, 
vipp- och öron-klocka. — klock-hål s. kluck-
hu.1 n., bf. -ä, -bier , pl. bf. -i, 'klockhål 
[tornglugg, ljudhål] på kyrktorn'. När da 
täidn var ini', att ä skudd ringäs u kimbäs 
aftringning, da var de int ont um sårk i kluck-
hulä [på midsommarsafton] JK. -ked s. f. 
hf. kluck-kä-di [urkedja]. Där pa kluck-kädi 
had ja n duktur hakä, män han brast av u 
tvärs MK. -lod s. klucklod. Föskräckliä 
klucklod — di had lod äi n skinnpusä MK. 
-slag s. kluckslaw n., bf. -ä [bestämd tid-
punkt, timme]. Ja kåm just haim prässäis 
pa kluckslagä JK. -smörja s. klucksmo•rå f. 
[olja e. d. att smörja klockor med]. -sträng 
s. m. bf. klucksträoän [i kyrkklocka]. -tim-
me s. klucktäimä m., bf. -än, pl. -ar [klock-
slag, bestämd timme]. När n bläir bjaudn pa 
a kallas .. till n vissar klucktäimä JK(U). 
Han .. sättar börr [bara] äut, va n skall 
möitäs pallä [någonstans] u så klucktäimä 
JK. Jä de så, att L. vill tal me mi i telle-
fon'n, så säg K. beskening, .. män sätt 
klucktäim äut JK. Ja kåm däit pa klucktäi-
män um mårgnän JK. Klucktäimän va innä 
JK. 

klockare s. kluckarä m., bf. -an, gen. -ans, 
pl. kluckrar. Ja har vart i körkå i dag u hårt 
kluckan ällar kantårn spel u singä JK. Kluc-
kan hängar si [ringer aftonringningen] 
JK(U). När kluckan hängd si (= ringäd aft-
ringning) u klucku var åtä, da gärdäs de aftå 
[slutades arbetet] JK(U). Så skall någän ste 
u säg kluckan biskening um att han skall 
ringä [vid begravning] OL. Förr var de a 
ungmansstang bäi körku me, sum kluckan 
skudd svar för ti skaffå JK. Pa langborä bäi 
kalar sto a stäur hail fläskskinkå mitt för 
kluckan, sum han skudd skärä, u han had 
alltut sin plass bäi uppäst ändn bäi langborä 
[på bröllop] JK. -bänk s. m. bf. klucka-
bänkän [kyrkbänk, där klockarn sitter]. -far 
s. kluckafa-r [klockare]. -folk s. (pl.)kluckar-, 
kluckafålk [klockaren och hans hustru]. 
Laik kluckarfålk [en lek, ej beskriven] JK 
(1889). Sumli päikår u drängar rännäd änklai-
kän u kluckafålk u langbod JK. -jord S. pl. 
kluckajå•rdar [jord som ingick i klockarens 
lön.]. Gam' kluckan had kluckajårdar, män 
daim vidd prästn ta igän. Män .. soknäboar 
.. fick prästn till hald nöi stämmå igän u lätt 
jårdar fylg me kluckalauni JK. -kärling s. 
f. bf. kluckakällingi [klockarens hustru]. 

-lön s. kluckarlaun f., bf. kluckalauni. Lau 
skolläran kåm i tvist me lauboar um någ 
kluckar] aun JK. -mor s. kluckamåur 
[klockarens hustru]. -tjänst s. f. bf. klucka-
tjänsti. När gam' kluckan dödä, så skudd M. 
ta imot kluckatjänsti JK. -val s. kluckavaq 
n., bf. -ä. Lauboar var så förargnä sin [se-
dan] skolläravalä, sått nå när kluckavalä 
skudd varä, gick ingän upp JK. 

klok a. klåukar, f. klåuk, n. -t, pl. klåuk', 
komp. klåukarä, klåukar' 	,„ klåukrä, 
superi. klåukäst, best. -ästä, -äst'. 1) [som 
har gott förstånd]. a) [om levande varelse]. 
Ha jär så klok, sått ha förstar n hail dail 
sakar, sum än talar till na um [om en liten 
flicka] JK. Vör var glad läikväl, att vör var 
så klok u bjärd ihop de (kånnä) pa sundagän 
JK. Tåskar jär iblant klok nuck; da lättar 
di hailt änkält bläi u ta OL. Han jär aldri a 
grand klokar „ än sårkar MK. b) [om 
sak el. sakförhållande: förnuftig, riktig, or-
dentlig, bra]. Um di hald (tråsk)vandringän 
klokar, så att kräki kund ga äi än, så hadd de 
nuck vart bra OL. Män n dail däugar int äl-
lar näns int bak' klok' akokar [avkok] OL. 
För' lag' skiftä så var de int gutt ti fa de klokt 
[med plöjningen], för figgäurar [ägofigurer-
na] var för de mäst stjånnuä u oläik braidä 
JK. Di spannt läingan ti bind slingår av; de 
var häldar int mang sum däugd gär de klokt 
OL. Fålki var mair u mindar glad u upp-
sluppnä av trakteringi u pratäd bad gal u 
klokt OL. Di svard iblant mair gal än klokt 
[på husförhöret] OL. Ja ha nå vart ti frågt 
kvinnfålki, män ja fick int mik klok svar, 
äutn di gräinar at mi JK. De jär klokäst u int 
lägg si fö naugä [för nära varandra, vid 
fiske] OL. De var klokäst, att ja medgav, 
att.. u de kansk jär de klokästä OL. De had 
vart de klokäst, um JK. 2) [kunnig, skick-
lig]. Han ha änd vart fyrmästarä sum fål-
ki sär jä klokar pa någ vart JK. Ja vidd tal 
mej än, för ja visst, att han var klokar pa 
slikt hällvittäs galnskap JK. 3) [som har klar 
insikt m. hänsyn till ngt visst]. Självar de 
bläir ja aldri kloka pa, va de ska var fö sia 
MK. Ja, ättar sum Andas var, så bläir n int 
ret klokar pa, lains [hur] jaul skall bläi i ar 
JK. Undar täidn kåm dän där härrn, u di 
var int klokarä jär haimä, äutn di lätt n fa 
män JK. Bani jär int klokar n di gnällar u 
vill ha någ väl OL. De jär gamblä kalar, 
sum int jär klokrä JK. 4) [som har magiska 
krafter; läkekunnig]. Da var de n klokar 
gubbe, sum di kalld för Väskind-gubbän 
sum di kård till u söikädä JK. Ga till n klokar 
gubb el. källing, sum kan läs bårt de ondä 
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JK. A klok botkälling JK. Mor späld [for] 
ste ätta(r) n gubb, sum jä sådär kloka(r) pa 
kräk, (han läsar yva(r) dum, gä n de) JK. 
Jfr oklok. -dom S. (pl.) klåukdåumar [i uttr.] 
Jär de klokdomar slikt [är det rim och re-
son]. Han gick ste u draiv till n än snöiting, 
u kaln had aldri gärt n de minst imot; var 
de klokdomar slikt da? Jär de klokdomar 
slikt, sum du bjärar di at da? JK. -het s. klåuk-
halt f., pl. -ar. Fastn ja fö min dail alls int 
vill beröim mi av någ klokhait älla väishait 
mair n andrä JK. Int jär de någ klokhaitar 
me, tyckar ja, ti lätt russi arbet .. me ti ränn 
i kämp JK. Jär de klokhaitar ti kast pänning-
ar äut JK. -skalle s. pl. klåukskallar [klok-
huvud]. De kan vör tack i [våra] förnums-
tuä klokskallar, sum vör har ti riksdasmän 
JK. 

kloss s. klåss m. [kort och tjockt trästycke]. 
Ti stäng grindi me hadd di än klåss pa grind-
stuckän, me a hul äi, sum gick äutför grind-

, träiä, u så n hel el. pinnå, sum gick iginum 
hulä i klåssn u så äut pa grindträiä JK(U). 
Jfr not- och trä-kloss. 

kloster s. klåstar n. Äi a klåstar en gang så 
var ä täu styckän päikår bäi si i ätt räum äl-
lar äi en klåstarsäll JK. 

klotter s. klå•tar,.,., n., bf. klåträ JK. 1) 'ore-
da'. De liggar i ätt klåtar (= huldar um bul-
dar) MK. 2) [oredig el. otydlig skrift]. De 
jär bär [bara] någ klåtar, u ja försto aldri a 
grand av de räckningi (om räkning i skolan) 
MK(1877). Iss klåträ, sum ja har klåträ ihop 
[om brev] JK. 3) [småsten o. bråte]. De 
var så mik stam n u klåtar MK. -verk s. klåta-
värk JK n. [invecklade skrivelser]. Lagar 
sum jär så förbannä inväcklädä, sått n dum-
mar jårdbräukarä int bläir klokar pa allt klåta-
värk JK. 

klottra v. klå-trä; ipf. -äd, sup. = inf. 1) [skri-
va otydligt el. oredigt]. Ja, nå har ja klåträ 
yvar a par ark i dag JK. Ja jär tvungän ti säi 

:ättar, va de var för sla, sum ja da klåträd 
ihop JK. 2) [tala oredigt el. osammanhäng-
ande ?]. Di klåtrar ihop u ramblar ihop; de 
årkar ja aldri håir pa MK(I877). 3) Klåträ si 
fram el. slurvä si fram (i arbete) pa va väis n 
kan MK. Klåträ si fram, leta sig fram i 
mörkret (OL)1V1K. 

klottrig a. klåtru, n. -ut, pl. uä [oredig, otyd-
lig, krånglig]. Nuck tyckt ja självar, att 
beskrivning var någ klåtru pa säin ställar u 
för en, sum just int had vart me i arbetä, int 
gutt ti första JK. De jä klåtrut, de släkt-
rigisträ, håirar ja mor tal um JK. De jär klåt-
rut ti räkä [räfsa], säs när de jär tupput u 
täuut [tuvigt] u ojamt MK. Vör har sån 

krånglu ällar klåtru bäiväg, sått de jär omöig-
lit för någän obekantar till träff pa JK. 

klottring s. f. bf. klå•träniugi [klotter]. 
klova v. klw', pr. klwa(r), ipf. khad, sup. 
klu', pass. pr. klwäs, p. pf. pl. (upp)-
klu-nä [sätta anglor i en klove]. [I förb.] 
När n skall klu upp (= sätt äi krokar i kluän) 
.. så har n än angläkimb sum kluän skall 
sit fast äi JK. Kluar upp dum gär n för dän 
dail, att n skall fa tårk dum; haldar n pa u 
baitar till u kastar a hail vikå, så kluar n int 
upp, förr n viku jär släut JK(U). Da klua n 
upp dum JK. Så skudd vör da haim pa lauda-
gän; män da skudd vör ännu klu all flundrä-
anglår upp JK. Än annar laudäskväld 
sum vör kluäd anglår upp ner bäi Nabbu JK. 
När anglår jär uppklunä JK(U). 

klove s. klwei m., bf. -än 	, pl. -ar. 1) 'ett 
träfodral att sätta in [angle]krokarna i'. Sätt 
anglår äi kluän MK. Tåskanglår, sum ja har, 
ha ja täuhundrä krokar i va(r) kluä el. i vart 
klau ["klöv"] el. i var klämmå JK. De jär a 
hul äi angläkimbän, sum än sättar kluän äi, 
u så tar n da en u en krok ör kluän u sättar 
en minning pa var krok JK. Far pusslar nå 
me u sättar .. krokar i kluar ällar kluar upp 
dum JK. [Se ill.] 2) [klyka, i en käpp, som 
är kluven i ena ändan]. Än käpp, sum jär 
kluän i ändn, u så sätt n stam n i kluän JK(U). 
3) kluän = slinghaukän [se sling-hök m. 
Jfr angle-klove samt klämma och klöv. 

klov-fall s. klufall [klov, spricka i häll]. De 
var klufall i hälli, u vattnä kåm spolnäs fram 
MK. 

klox s. klåks m. 'munsbit'. Ja tar i en klåks, 
så har ja skilt av (= i en munsbit, ett svälg; 
citat efter Löfsmor) MK(1884). 

kloxa v. klåks' [I förb.]. Klåks äi si el. slåks 
äi si [slafsa i sig], ss. hyns m. fl. 

klubb s. klåbb m., bf. -än, pl. -ar [fångsel, 
bestående av en träklump, på hästar som 
flöja]. Hästn jär galn ti ta fatt; ta u sätt 
klåbb pa n,MK. Jfr klump s. 

klubba s. klåbbå f., bf. -u, pl. -år. 1) [redskap 
bestående av en träklump med skaft]. a) 
[klubba att slå på kilar vid klyvning av trä; 
syn. nödja s.] Far han sägd till mi, att ja 
skudd ga in ätta nydu, u ja visst int va nydu 
var (fö sla); da gick han självar, u da va de 
klåbbu MK. Iblant far n nytt vägg [vigg] u 
klåbbå, när packar jär Mik saig u snonä JK. 
b) [liten klubba som användes vid samman- 
träden, auktioner etc.]. Or[d]förarn matt sia 
i borä me klåbbu JK. Män just sum klåbbu 
skudd fall pa de besläutä, så .. JK. Um 
än[d] gard u allt ann' .  gar undar klåbbu 
JK. 2) 'trästycke som kastas i vattnet med 
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fisknät', [flytklabb, som bär upp utsatta 
fiskegarn]. Klåbbå me a björkvidå i hulä u 
tug i vidu [vidjan] MK. Klåbbå me 12 fam-
nar sank JK. U så skall n ha am n klåbbå till 
vart gan, me än täi famnar sank i var klåb-
bå JK(U). Klåbbu bjärar [bär upp garnen] 
JK(U). Klåbbår, sum skall var av let gränä, 
jär int pa sam muddälln nå, sum när ja gynt 
bräuk strandi JK. Dain [den ene] kummar 
jär u dann där .. me all klåbbår pa ryggän 
fyst i am n bördå (täi älvå styckän) ..; fram-
kaln läggar säin klåbbår ner i batn undar 
framtuftu ..; var u en har säin klåbbå till de 
ganä sum sättäs JK. All klåbbår ifran stäut-
klåbbu till batgansklåbbu JK. Millkaln kastar 
klåbbår ägt JK. [Se ill.] Jfr båtgarns-, hank-, 
strand-, stut-, trä-, änd- och över-klubba 
samt nödja. — klubb-slag s. klåbbslaw n. 
[slag med klubba]. -stycke s. pl. klåbb-
styckar [trästycke varav en klubba tillver-
kas]. 

klucka v. kluckä, pr. -ar, ipf. -ädä OL, sup. 
kluck'. 1) [om hönsens läte], 'skrocka; då 
de skola ligga och ha ungar ut'. Hynu kluc-
kar u jär liggsjauk JK. 2) 'om barn, små-
gråta'. 3) [om vätska, som rinner ur ett trångt 
kärl]. Ner n da lag där i däik, så håird n, 
att ä var någ sum sådär kluckädä [när bränn-
vinet rann ur kaggen] OL. — kluck-sjuk a. 
kluckfauk, 'om en höna, som är liggsjuk el. 
"kluckar"; om barn' [gnällig?]. Vör far ta 
u lägg de hynu, för ha jär så klucksjauk u 
har gat u kluck i mang dagar JK. 

kludda v. sup. kludd', p. pf. n. kludd si. 1) 
[måla dåligt]. Fartöigä var för stort u tungt, 
u så var de kludd si pa någ gråv fåul mål-
ning, sum ja int tyckt um JK. 2) [skriva 
dåligt]. Än hall hopän ann' galnskapar u 
orättväishaitar, sum han har kludd ihop JK. 

klump s. klåmp m., bf. -än, pl. -ar. 1) [hop-
bakat stycke av snö, jord e. d.] Snåiän kum-
mar ti fassnä äi skoar fö mikä, u de bläir 
klåmpar i skoar. 2) 'träklump, som sättes 
fast på en av hästens fötter (framfoten) för 
att hindra dem från att flöja el. för att lättare 
få fatt dem': russi jär galnä ti flaugä, sått 
vör far ta u sätt klåmp pa dum JK. Syn. 
klubb s. Jfr sörj-klump. 

klumpa v. klåmpä, klåmp', pr. -ar. 1) [i förb.] 
kl. äi, undar [bilda(s) klumpar som fastna]. 
De klåmpar äi (snö under hästhovarne) MK. 
De jär för mik lausar snåi pa vägän, u ja jä 
räddar för att ä kummar ti klåmp äi för mik 
fö russi JK. Iblant när ä var mik snåi pa 
äisn så vidd gänn [gärna] klåmp undar 
baini ällar äisskoar till [jämt] JK. 2) [klampa, 
trampa hårt]. Ga u klåmpä me treskoar MK. 

klumpig a. klåmpur, n. klumput, pl. klåmpuä 
[grov, tölpig]. Däu jäst a naut, någän sum 
jär sådär dummar u plumpar u klåmpur OL. 
Nå kan ä händä, att ja pratäd någ dumhaitar 
u bjärar mi någ klumput u dumt at, när ja 
jär bäi Är JK. Klåmpuä styvlar OL. 

klund s. klund n., bf. -ä, pl. bf. 	'trästycke 
kring halsen på ett lamm'; iblant me en hel 
[pinne] u iblant me flairä. Iblant har di n 
bugä, sum knäppäs um halsen u MK. [Se 
ill.] Jfr båg-band. 

klunga s. kluygå f. I am n klungå [t. ex. om  
bin] JK(U). Da staig vör av, all lauboar, u 
sto där allihop i am n klungå JK. Så skraida 
n [makar man] ihop hallar i am n klungå MK. 

klunk s. k/uuk m. [munfull, sväljning]. En 
klunk öl JK. U så sägd ja skål u drack än 
klunk JK. Ja u så to di da vassin klunk ör 
flasku u vassit styck bröi ti brännväinsbröi 
JK. 

klunka v. klunkä (OL)MK, pr kluokar, sup. 
kluok', pass. ipf. klucktäs. 1) [dricka i klun-
kar]. Ain (flaskå), de ha a [hon] fat klunk 
ör, de MK. A stäurt bytt [brännvinsbytta] 
hadd n mässi, de klunktäs av langs vägän 
OL. 2) Klunkä pa en fåiol, knäppa med fing-
rarna på en fiol MK. Där sitar David u 
klunkar pa strängar [på en bild i bibeln] 
MK(1878). 3) [gräla?]. Klunk' u tretä MK. 

kluns s. klåns, kluns m. [klump]. A. har n 
lagli [ganska stor] klåns, han u• (håi) MK. 
Någlä ritår me kluns pa am n av dum I II 
MK. Jfr kött-kluns och följ. 

klunsa v. klunsä = giss pa någlä ritår me kluns 
pa am n av dum. En skall hald yvar ändar at 
de hållä, sum klunsn var, u så skudd dann'n 
[den andre] gissä MK. 

klyft s. klyft f., bf. -i. 1) [klyka]; 'vinkel mel-
lan två träd, som växt "klyftut'". De klyfti 
av dän talln de bläir a bra träislep el. stain-
slep av JK. Tornä [åskan] had slat i klyfti 
(på trädet) MK. 2) (el. klyftå), öppning i ett 
berg (OL)MK. 3) [halva av en kluven stock]. 
Klyfti el. halvu av stuckän JK(U). 

klyfta s. f. bf. klyftu. 1) [klyka]. Slep [släp] 
de jär sånn, sum di gär av än tväikluän tall 
u sum sagäs av straks bäi klyftu OL. 2) [hal-
va av en kluven stock]. Sin [sedan] så klauäs 
de trolår av de täu halvår el. klyftår JK(U). 

klyftig klyftur, n. -ut, pl. -uä JK [tvekluven, 
tvågrenad]. Slar di ner n pål' 1 abrinkän, 
sum jär klyftur [dvs. pålen är tvågrenad] 
MK. Träi sum vaksar klyftut (= kluvet) MK. 
De där tjaugår var av träi u klyftuä, el. me 
täu hånn pa, u så me än bugur [bågig] kram-
par tumling pa JK(U). 

klyfting s. klyfting m., pl. -ar, 'vedträ, mindre 
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än skid'. Hagg stäur' klyftingar MK (1877). 
Jfr ved-klyfting. 

klynge s. klyngä n. [klunga, knippe]. Di 
hängar ihop i ätt klyngä [om angletofsar] 
JK. Ätt hailt klyngä MK. Väisn [bivisen] 
sättar si fyst u de andrä där umkring han i ätt 
klyngä JK(U). 

klynne s. klyndä n. [klunga], 'knippa'. Bäiår 
[bina] sätta si, sått di sitar ihop i ätt kyllä, 
i 	am n klungå, i ätt klyndä JK(U). Jfr fet- 
o. torsk-klynne. 

klyva v. klauä, klau', pr. klauar, -a, ipf. -ädä, 
-äd, klaud', sup. klau', pass. -äs, p. pf. 
klwän, klauän, f. kiwi, klaui, n. (let)klwä, 
(sunda)klau' .1) [med eggverktyg dela el. 
stycka i längdriktningen]. Klau jan [klyva 
upphettat järn — mots. "mejsla itu" kallt 
järn] JK(U). Klau pärkar [spänta pärtor, lys-
stickor] JK(U). Förr klaudäs janaikän ti spai-
kar, män nå sagäs bitar ätit pa klingsagar JK. 
Aikgrainar 	klauäs ti staur, i täu träi fair 
dailar JK. Klaunä staur [kluvna störar] 
JK(U). Buttnar av klauän råtting i ställ för 
av klaunä röitar [i rissel] JK(U). Träibändar 
[tunnband av trä], sum var av klaunä hässl-
stakar JK(U). Pa ättamiddagän var ja me far 
i smidu a stund u jälpt han klau någ jan till 
hässko. När n klauar jan, nytta n a klaujan, 
sum än slar pa me a stäur släggå JK. I ställ 
för blasbälg så nyttäs de vaiftår, sum klau-
däs av rispret ällar retkluä tällä JK. Knäi-
karp .. han säir äut ungefårliän såsum än 
pack' [kubb], sum jär klauän mitt i täu av a 
stor hol grän JK. Ja to än täiöring u klaud n 
i fair dailar u så lägd ja i byssu MK. Klau 
strämming = skära itu från näbben, så att 
benen sitta kvar på ena halvan MK. Äi a 
däikä sum lag än hail hopar mänskbain, u 
där to än upp a halv ällar klaui läggpäipå. 
"Dän har di klauä u jet ör märgän", sägd n. 
— "Ha kan nuck ha kumm i täu ällar blitt 
klaui pa någ ann väis", maint ja pa JK. Ja 
skall klau ravid el. flovid u hugg u klau stumb-
lar sundar JK. Ja har nå stat u klau stumb-
lar tim dagän JK. — Klau vid: 1) [klyva 
ved till bränsle]; 2) [bildl., då man leker 
"springa fjär: kasta benen åt sidan i luften 
innan man kommer ned] JK(U). — Klau tro-
dar [klyva stockar el. spiror till gärdsle-
stänger]. Någän gang ännu kan de träff till, 
att n klauar trodar u int sagar, när n har 
letkluä u rispret gränä .. När n klauar trodar 
skall n alltut var täu styckän 	fyst klauäs 
stuckän mitt i täu me janväggar (järnkilar), 
sum slas äi me a stor träiklåbbå ällar nydå 
.. Dän sum slar janväggar äi haitar: han 
klauar förä, u dann'n sum har yksi u kum- 

mar ättar, haitar: han rispar .. De gynnäs 
klauäs ifran de säidu, sum rispu gar mat 
Jär de a räckå [spira], sum börr [bara] kan 
klauäs mitt i täu 	så haitar de a täuklui 
trolå JK. Far u ja had stat u klau trodar hail 
dagän vör klauäd umkring än säkstn sjuttn 
varpår JK. Jär stuckän rispretar, da klaua n 
me yks, när n klaua(r) trodar; annas far n 
nytt janvägg [järn-vigg] u käilar MK. De 
gamblä vävskaidar var råiri klaunä ällar 
klunä av bambaråir JK. — [Refl.] Stuckän 
rimnar el. klauar si mitt i täu JK. — 2) [all-
männare bet.: dela mitt i tu]. U så bindar n 
um 	någlä strad undar aksi .. förrn än klau- 
ar bandä [sädesbandet], hältn pa vart håll 
JK. — 3) p. pf. [som har en ingående för-
djupning]. Tärnår di har .. kluän stjärt MK. 
Pa späikhamrar jär päni klui JK. — 4) p. pf. 
[lättkluven, som låter klyva sig, rätkluven]. 
När vidn jär rispretar u kluän ällar kluvän 
ällar klåivän, sä de gamblä, da gar de bra u 
fort .. u star just int läng pa ti klau än kast 
vid. — Särsk. förb. Klau in läit flovidskffid 
[klyv (och tag) in (i stugan) litet famnved-
trän] MK. — Lambhudi [fårhuvudena] 
um di int var itäuklaunä ällar itäuklunä, da 
däugäd di me ti bjäru JK. — Klau vid sun-
dar [klyva ved] JK(U). Ti jälp uss klau sun-
dar dän vidn JK. Klau packar [kubbar] sun-
dar ti vid JK. Ner ä .. fram pa ladingän 
bräukt var avskilt me ravidn ti fa han sun-
darklauän u uppsättn OL. Vör ha fat a vidflo 
pa gardn me n par kastar flovid äi, u mair 
har vör ännu sundaklau, sum vör int hannt u 
lägg upp JK. — Så skudd ä klauäs upp, el. 
klauäs sundar, ti skäid el. flovid JK. Vör har 
nå klau upp umkring tåll kastar flovid u har 
ännu mair igän ti klauä JK. Jfr lätt-, o-, rätt-
och tve-kluven. — klyv-fall s. klaufalL. n. 
'sprickor i stenhällar'. De jär sånt väit klau-
fall i hälli = remnor i stenhällen. De var nå 
klaufall millum hällar (lair) [om jordlager] 
MK. Sumliä klaufall kan var så väidä, att n 
kan stick handi ner MK. Jfr klov-fall och 
av-sättning. -järn s. klaujw n n., (smid.), 
[= skrotmejsel] JK(U). När n klauar jan, så 
nytta n a klaujan, sum än siar pa me a stäur 
släggå JK. 

klyvning s. se troder-klyvning. 
Må v. kla, kliv,  pr. klår, ipf. klåd'. 1) [klö-
sa]. När a had kattu pa knäiar, då klåd ha 
ste me tassn u krattäd na undar dain augä 
JK. Kattu klåd n upp i augu MK. 2) [gri-
pa, roffa åt sig]. "Va mang vill äuglu ha?" 
— "Så mang ja kan na u kla" [i uggleleken] 
MK. Så mik sum plogän kund na u kla MK. 
Klå tak äi de [grip tag i det] JK(U). Så gynt 
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Fäir u tjugå man i rad .. sum gick u slo, 
snyggt u trivlit kledä OL. a) [om brud]. 
Bruttövarsku, sum hadd bräudpäikår ti jälp si 
kle bräudi JK(U). Ja, bryllaupä blai da, för-
stas, u prostinnu kled na (ällar kledäd na) 
bräud JK. b) [om lik]. U så fa handlä de 
nödvändust, sum skall var ti kle badä läik u 
kistå me OL. Till tänk pa att n skall ha någän 
sum skall kle i kistå; de bräukar för de mäst 
var garskvinnfålki OL. — 2) [förse med klä-
der]. Han glaid till Amerika, u ha sat jär me 
täu sma ban till föid u kled pa OL. — 3) 
[smycka, förse med prydnader]. Bräudpäikår 
di skudd svar för ti kled bräudstolar upp' i 
körku u så kled nöistäuu JK. Missåmmas-
aftnän .. da skudd maistängnar kledäs, u da 
skudd vör 	pluck bladar u rosår till mai- 
stangi, sum kledäs am n i var gard. Maistäng-
nar minns väl L., lains di sag äut, när di sto i 
körku kledä JK. Fäiä .. di kled am n pa var 
säidå um alträ, fastn di annas int skudd kle 
mair n am n där; män när da dannu [den 
andra] int blai kled, så kled di dän me ti 
släut JK. Lynbladar [lönn-] har ja set skol-
bani klet skolsalar me JK. Jaulgräni bjäräs 
in u kledäs i skäumningi JK. Jaulgräni, ha 
sto ännu kled u grann inn i stäuu JK. Dagän 
förr n ha skudd var bräud gick a upp pa körr-
gardn u kled gravi me blåmmår u grannlåtar 
— sin fyst kals gravi förstas JK. — Särsk. 
förb. Kle av, [o. refl.] kle a si all' kledar 
MK. Så skall bräudi kledäs av u kledäs till 
ungmor JK. Ja .. kled av baini u vadäd a 
stund JK. Alträstängnar 	liggar upp pa 
luftä pa handbalkar, avkledä förstas JK. 01 
Jansn fick källingar ti kle a(v) si, u så skudd 
di da ga iginum nöi föidlsän JK. Däu klert 
tråju a di? MK (1878). De andrä kler nå a si 
u gar i säng JK. Ja matt kle a mi va ivistn 
trad JK. — Kle pa [vanl. refl.]. Ja had ont äi 
hygrä armän, sått ja kund int .. kle av mi u 
pa mi ainsummän JK. — Maistangi .. bars 
haim för ti kledäs um JK. Da staig ja upp u 
gynt kle pa mi JK. Ja .. kled sundäskledar 
pa mi JK. A. kler nå pa si bäst kledi JK. Ja 
har klet pa mi u jär i årning JK. — Kle äut si 
MK. De var stor gamlä kalar ällar drängar, 
sum kled äut si till askkällingar me källa 
[kjolar] pa si u n hail hopar pasår [trasor] 
pa si JK. Ha.. var äutkled ti kal JK. — Kle 
yvar styvlår = sätt nöjt lädar uppa de gamblä 
yvalädrä, när de var sundar MK. Iss mäin 
styvlår di skudd ha vart yvarkledä OL. 
Bräudpallar, yvaklednä me vitt töig JK(U). 
Jfr miss-kläda samt fin-, full-, högtids-, kyrk-, 
lätt-, res-, svart-, vit- och väl-klädd. 

snåikastning .. så sum än nå jär kledar JK. kläde s. kledä, kled' n., pl. -ar, bf. -i. 1) 

n sia kring si me käppän u gynt klå ättar till 
fa tak i luggän för dum OL. Ti tal um mik 
vait u känn u havrä vör har fat, skäms ja 
mästn förä, sum tårkän kläd ällar to JK. 3) 
[prygla, ge stryk]. När n da int kund kumm 
at u slas ällar klå dän sum gnäggäd [skrat-
tade] .. JK. 4) [trakassera, förtreta, "kläm-
ma åt"]. De jär int frågän um .. me ansöik-
ningi, att vör vill K. [lantmätarn] i häudi, 
sum ä haitar, ällar klå än pa någ väis JK. 
Börr [bara] pa harm u förargälsä mot prästn, 
för di skudd klå han JK. För dän dail att di 
skudd fa klå uss ällar tret pa uss JK. Sumli a 
dum [tjänstemännen] funderar int pa någ 
annä, att börr di kan få klå böindnar JK. — 
Nå klår n pa V. ret lagli skarpt i täidningi 
JK. 

klåda s. kladä, klå-dä, klå•d' m. De var n 
galn klådä ja har fat i kruppän JK. Jär de så, 
att n har klåd i fingri [är klåfingrig], så skall 
ja väis n, att ja skall ta klådn ör fingri för n 
JK. Jfr hate s. 

klådd s. klådd, kludd n. [stryk, prygel]. Da 
fick di kludd (= smörj) MK(1883). Da blai de 
klådd. Va klådd han fick MK. 

klåpare s. klå•parä, klåprä m. Än jäklä klå-
parä el. knöl, sum skall gär si viktur u knö-
sar um sakar u ting, sum än int jär haim äi 
JK. 

klåper s. klå•par n. [dåligt, slarvigt arbete el. 
skriveri]. V:s gåttlänsku 	ättar mitt dumm 
förstand a jäklä klåpar JK. 

klåpra v. sup. klirprä [klåpa, skriva slarvigt]. 
Fräu V. had för de mäst skriv u klåprä ihop 
de JK. 

klåprig a. n. klåprut JK(U), [slarvig, klum-
pig]. Visst blai de mair klåprut u gråvt gärt 
[om smide] JK(U). 

kläck s. kläck n., 'knäpp'. Ja håird aldri a 
kläck MK. 

kläcka v. kläckä, kläck', ipf. -äd JK(U). 1) 
[kläcka ungar ur ägg]. Kläck hul pa äggi — 
ungar jär nå äutkumnä [utkläckta] (OL)MK. 
2) [i förb.] To ja skrivdoningar fram för ti 
fösöikä u kläck ör mi någä JK. De än kläc-
käd ör si [det han yttrade] JK(U). 

kläda v. kledä, k1e, kled', pr. kler, 2p. klert, 
ipf. kledäd, kle-d', sup. klet, pass. kles, 
kledäs, ipf. kledäs, kledädäs JK, p. pf. 
kledar, f. kled, n. klet, pl. kledä, (yva)-
klednä JK(U). 1) [ofta refl., sätta på (sig) 
kläder]. Ha skudd kle si så fäin, sum a nåksns 
kundä JK. Dän (särkän) kled a äutpa alltihop 
JK. De kan väl int tul [dröja] så läng ti kle 
si, vät jä OL. U så kled ja mi spitt nakän 
JK. De gar int an, att maggistan gar äut pa 
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[tygsort]. Förr da var de a slags töig, sum 
hait kledä OL [se klädes-kläde]. Bräudgums-
kledi var förr för de mäst av svart kledä 
JK(U). 2) [ett stycke tyg, duk]. Da lägga n a 
gammält kled yvar knäiar JK. Blaik sum a 
kledä [talesätt] MK. 3) pl. kledar, bf. -i 
[klädespersedlar, klädnad, för människor]. 
Va läit kledar di had da framfö nå: int had i 
styvlår äutn börr [bara] sko u int undakledar 
u int någ langbyksår ret i gamblä täidn äutn 
börr kårtbyksår, u int stor lang stortråjår 
sum nå, äutn di gick börr ätta hånar u ing 
ullhalsdokar had kalar; ja di had int hältn 
kledar pa si da framför nå JK. Ja för mäin 
räkning har int kaupt någ kledar, varkän till 
bättar ällar sämrnar, sin ja har kumm häit 
för yvar tjugå ar sinä JK. Di gick äi säin 
haimgärdä u haimfårgnä kledar u haimgärd 
baindomt JK. Ungmor rustar för de mäst me 
ulli 	u lappar kledi för uss, u söir för de 
mäst all kledar, såsum blusar u undarkledar 
till uss u all vardäskledar till kvinnfålki JK. 
Förr, da had n duktur stranddräng bär 
[bara] n trätti, håigst förti kronår för årä u 
mik sämmar kledar [ingående i lönen] JK. 
Jå, för pänningas skuld raisar di (till Ame-
rika) u int för mat u kledars skuld JK. Um di 
gick si vilsnä, da snod di kledi såsum tråju 
ällar myssu ällar någä; da kåm di ret igän 
JK. Ja, um ja skall fotografer mi, tyckt ja, 
så skall ja änd ha någ andrä kledar pa mi u 
säi äut sum fålk JK. A. kler nå pa si bäst 
kledi u skall ga i körkå me i dag JK. Da jär 
de de fystä, vör sum kalar gär, när vör kum-
mar i kledi, äut i stalln u gi russi JK. Vör 
skärd n [rågen] vatar, sått vattnä rannt ör 
kledi för kvinnfålki, när di to upp JK. Da 
far ja u hald upp me rasp me pinnu u kle 
kledi a(v) mi u ga i säng JK. 3a) [i tale-
sätt]. Nå har n int kledi pa kruppän [är ut-
fattig] MK. Nå vidd ja int var i astumors 
kledi MK. 3b) [klädesplagg m. m., som med-
föras vid fiske]. Ja har n hail höpän kledar 
mämmi [i båten] (= raksäck, täckar u tråjår) 
JK. När gani jär äibjärnä, så bjära n kledi 
äi, såsum vassin raksäck u vassäin röiå u 
stortråjår u åljäkledar JK. Jfr barm-, för-, 
hand-; lik- och tork-kläde samt arbets-, 
barn-, bomulls-, dun-, helgdags-, klädes-, 
kvinnfolks-, kyrk-, olje-, släp-, säng-, sön-
dags-, under-, utan-, vadmals-, vardags-, 
värkens- o. över-kläder. -slboning s. kles-
båuniog m., bf. kledsboningän JK, pl. -ar, 
[klädedräkt, kostym]. Börr [bara] di har 
klesboningar, sum di skall MK. Jfr kläd-
boning. -borst s. kle•dsbust m. [klädes-
borste]. -bylte s. kledäsbyltä JK(U) n. 

[bylte med kläder]. -dräkt s. kledsdräkt f., 
bf. kledäsdräkti JK(U), pl. kle•sdräktar 
[klädedräkt]. Bräudis kledsdräkt var: bräud- 
särkän, 	svartar ålljansklänning, 	väit 
strumpår, 	kronå u krans, .. pärläband 
kring halsn JK(U). Bruttbondns kledäsdräkti 
var när pa de samä sum bräudgummäns 
JK(U). Kalar u kvinnfålk um vartannä u 
klesdräktar av oläik färgar [på slåttergille] 
OL. -fjäril s. klesfjädavall m. (Calopteryx 
virgo L, jungfruslända) [?]. Di jetar sundar 
kledar MK. -fåll s. kledäsfald m., bf. -n, 
jär nedäst kållkantn [kjolkanten] JK. "Akt 
kledäsfaldn för taraldå", sär de sma undar 
jårdi, när di jär upp u dansar JK. -kista s. 
kledäskistå JK f., bf. kle•skistu [kista där 
kläder förvaras]. A gammäl kledäskistå där, 
sum mor Bräitä bräukt ha äppäl äi JK. Ränn 
in, sägd ja, u känn äi lummår äi de gra 
byksår, sum liggar i kleskistu JK. Jfr kläd-
kista. -kläder S. pl. kle•skle•dar [kläder av 
kläde eller annat fint tyg]. Skafft di si än 
klening [klädnad] av sånt töig [kläde], så 
haitäd de kleskledar .. De far var va slags 
töig de vill [utom vadmal, förstås], så haitar 
de kleskledar. Förr.. da gick de an ti ga ti 
körkår me vammälskledar, män nå, nå säir n 
da ingän ungdom, hälst um sundagar, äutn 
di jär kled i kleskledar OL. -knapp s. pl. 
kledäsknappar [knappar på kläder]. Fö de 
mästä så jär kledäsknappar i sam färg sum 
töigä JK. -lapp s. kledslapp m., pl. kle-däs-
lappar [klädesplagg]. Vetu rannt ör va 
ivistn trad ällar kledslapp, sum ja had pa mi 
JK. När n da har fat kast pa si, sum int jär 
så mang kledäslappar iss täidn 	JK. Ta 
aldri upp än kledslapp av jårdi äut pa marki, 
för da fart du sar pa härmar JK. -lina s. f. 
bf. kledsläinu JK(U), pl. -år JK [klädstreck]. 
-lus s. kledäsläus f. [lus, som har sitt till-
håll i kläder]. -lös a. kle-ds-, kle•slausar 
[utan kläder]. A. han bläir aldri kleslausar, 
för han far ärv ättar brorn MK. -plagg s. 
kledäsplagg JK n. -skrubb s. pl. kledäs-
skrubbar JK(U), [garderob]. -stång s. kles-
stang, pl. kledäs-stängar JK(U), 'stång att 
hänga kläder på'. Förr så var de fö de mästä 
lang hyvlädä slet stängar, sum kalldäs för 
kledäs-stängar, ti häng kledi pa ti tårkä 
JK(U). -tröja s. kle•dstråjå f. [kavaj av klä-
de]. -väg s. Någ prässäntar i kledsväg JK. 
— kläd-boning s. kled-, kle•båuniug 
m., bf. -iuän, pl. -iggar [klädedräkt, 
kostym]. Ja behövar mi än hail nöiar svar-
tar .. kleboning älla klesboning JK. Sam 
kledboning, sum N. beskriväd, sum han sag 
na äi, sam så blai a kled i kistå, när a begrav- 
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däs JK. Da var dän andrä kledboningän gi-
numvatar JK. Så mik kleboningar, sum di 
hadd förr i värdn, de har di nå u MK. Jfr 
klädes-boning. -kista s. kledkistå JK(U) f. = 
klädes-kista. -skåp s. kle•dskii.p n. [skåp 
att ha kläder i]. -stock s. kle•dstuck m., bf. 
-än [i vävstol], äv. undalaupan, de sum töi-
gä kummar pa MK. -söm a. f. 
[som kläderna pryda]. -sömma s. 
f. [utseende el. smak att bära upp kläder]. 
Ha far kle pa si va ha vill, så har a aldri någ 
kledsöimå MK. 

klädning s.1 kle•dniug f., bf. -i. 1) [handling-
en att kläda ngt]. Allt sum håirs ti kled-
ningi av läikä JK. 2) [träbeklädnad, t. ex. på 
kvarn]. a) [brädbeklädnad på kvarnhuset]. 
Kvännhäusä, sum nä skogän [timret] jär 
ihopsättn, förr n kledningi kummar pa, hai-
tar säidår grindar .. Bredi sum späikäs pa 
grindar älla storskogän, haitar kledningi JK. 
När da kvänni had surr älla ränt a käulå 
så gick fyst pastain'n sundar, u han kåm 
dansnäs äut iginum väggar, sått kledningi 
straik av JK. b) [brädbeklädnad på kvarn-
vingarna]. Till "kledning" pa skaidar [ving-
arna], sum späikäs pa slaar, bigangnäs tunn, 
hyvlädä vidår [tunna bräder] av träi JK(U). 
Ner i äutäst ändn jär n bit av kledningi, sum 
kan tas ör, sum haitar lukår [luckor] JK. c) 
'taket över trösktunnan'. Kledningi yva 
tråsktunnu MK. Jfr kist- och tunn-klädning. 

klädning s.2 kle•niug, klännigg m., bf. -än, 
klännivän, pl. -ar. 1) [mans- och kvinno-
dräkt, kostym, klänning]. Klening = rock, 
tröja, byxor och väst. Ja behövar mi än hai-
lar nöiar svartar klening nå JK. Han har 
kaupt töig till än hailar klening. Har n mik 
kledar, så säs de: ja kummar aldri ihåg, va 
mang kleningar n har ja i [inte], män ovanlit 
var de OL. Klening = kållå me läiv MK. 
De kvinnfålkä, ha had n sån langrandur kle-
ning pa si OL. 2) klänning [blott om kvinno-
klädnad]. De jär hännäs sunkunå me väit 
klänningän MK. Jär drängän förmögän 
så kaupar han än hail hopar till, såsum sjal 
u klänningar [åt fästmön] JK. Jfr brud- och 
gåv-klädning. -arm s. m. bf. kle•niugarmän 
[-ärm]. Nuck att de (trollet) int to styck ör 
din kleningarmän, för de straik snitt förbäi 
din armän JK. -kant s. m. bf. kle-niukantn 
[kjortelfållen]. -liv s. klänniugläiv n. [övre 
delen av en klänning, över midjan]. -tyg s. 
n. bf. klänniygtöigä. L:s klänningtöigä kan 
int bläi någ av i ar, för de har vör för läit 
ull till JK. 

klädsel s. kledsl, kle•sl f., bf. -i. [kläde-
dräkt]. Den där sprättn var ingän vanlir gråv- 

arbetarä .. de söintäs pa hans hännar u 
kledsl JK. De var a döirbar kledsl, vackar 
kledsl OL. De söins pa klesli pa 'n (OL) 
MK. Jfr brud-klädsel. 

kläm s. klämin m., bf. -än. 1) [hoppressning, 
klämma]. Kumm i kläm; sit i kläm MK. 
När da betu sitar i kläm millum hånni [på 
grepen] JK. Att n tar n hail hopän sålkar 
[ullrullar], så mang sum än kan fa räum me 
undar dän vänsträ armän, u sättar de lissum 
i kläm mot säidu u pluckar u lukar me hygrä 
handi JK. Da sat han (gasungän) där i kläm 
MK. 2) [kraft, eftertryck]. De var kläm u 
räutar äi än [i honom]. Män me mik bättar 
kläm u stor lust gick allt arbetä 	sum hår- 
däs till strandbräukä JK. Allt arbetä 	gar 
int me kläm sum förr [på grund av åldern] 
JK. Dän sum gärd klämmän, sått de jaugän-
ningar vannt de mäst pärkar, var fran F. JK. 
3) [i uttr.] pa kläm [på glänt]. Ä. had duri 
pa kläm ällar glänt JK. Duri star pa kläm 
MK. Jfr slut-kläm. 

klämma s. klämmå JK f., bf. -u, pl. -år. 1) 
[beträngd situation, bryderi]. Kumm i kläm-
mu MK. Da jär vör riktut i klämmu ällar i 
stort legarvald me arbetä JK. 2) [redskap 
att klämma ihop el. fasthålla ngt, klyka]. 
a) [klyka att sätta fast anglor i]. Klämmu 
(angelklämmu) ällar kluän [kloven] (angel-
kluän) MK. Flundräanglår .. har ja int mairn 
ett hundrä u tjugåfåm anglar el. krokar i vart 
klau el. i var "klämmå", sum de u haitar, 
sått ja har fair klämmår av 500 krokar .. u 
tåskanglår .. ha ja täuhundrä krokar.. i var 
klämmå JK. Da jär klauä el. klämmu i årning 
JK. b) [anordning vari sågen fastsättes un-
der filning] JK(U). Jfr sel- och såg-klämma. 

klämma v. klämmä (OL)MK, klämm', pr. 
-ar, ipf. klämd', klämmäd, pass. pr. kläm-
mäs. 1) [pressa, trycka]. Ja klämd dain fing-
rä ret lagli .. i går JK. Skoar klämmar [skor-
na trycker, är för trånga] JK(U). Ja had 
störr styvlår, sum int klämmäd me täu par 
strumpår äi JK. Var u en vait bäst självar, va 
skoän klämmar [ordspr.] JK. 2) [slå till 
med kraft]. Da kåm am n av de källingjäklar 
.. fram me a stäur yks u skudd hugg än älla 
klämm än i skalln JK. Särsk. förb. U när n 
(strämmingän) de (= staiktar) har blitt, så 
klämmäs spitä äi än igän OL. — To .. än 
fång sålkar [ullrullar] 	u klämd daim ihop 
mot säidu JK. — Va för int klämm in [sätta 
åt] pa de andrä fålkklassar u• ! JK. — Skudd 
int L. var så klokar u klämm pa V. för hans 
dumhait JK. — Ja klämma till u gär så gutt 
ja kan [med skrivningen] JK. Så klämmar di 
till u skrivar i täidningar män de bläir pann- 
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kakå av [att skriva gutamål] JK. — Di gyn-
nar klämm at [hålla efter] prästar jär äut pa 
landä JK. Jfr in-klämd p. a. — kläm-pärk s. 
m. bf. klämpärkän. Iss [det här], de jär just 
klämpärkän de (= den avgörande pärken, då 
vardera partiet vunnit en, alltså den tredje) 
MK. 

klänga v. kläng'. De har n nå raint kläng' 
ner (ss. en täun) (OL)MK. 

kläpp s.1 kläpp m., bf. -än, pl. -ar [klock-
kläpp]. Kluckhulä, de var så stamp me sårk 
[på midsommarafton], sått de var börr frå-
gän um ti fa klucku i gang, sått int kläppän 
slo i hel någän JK. A skällå .. me en ällar 
sumbliä me täu kläppar äi JK(U). 

kläpp s.2 kläpp n., pl. = [kläppande, kläm-
tande, enstaka slag med kläppen mot klockan 
i mots. t. ringning]. Fö ban, sum int ha hinnt 
näi ar, så tror ja, att ä kläppäs int mindar 
än näi kläpp, män nä di jä däryvar, så kläp-
päs de så mang kläpp, sum di jä gamblä, ti 
däss aldan jä säksti ar; män jär n där yvar, så 
kläppäs de int mairn 60 kläpp träi gangar, u 
så ringäs de a stund i vick fall sum hälst JK. 
Måffar u ja sto äut pa gardn än kväld, när 
de ringdäs aftringning, u da jär de vanlit, att 
di kläppar träi kläpp ti släut .. Da sägd måf-
far så ti mi: "Vaist du va för di kläppar träi 
kläpp var gang träi gangar?" — "Nai", 
maint ja pa .. "De jär för dän skuld, att di 
slo träi späik i frälsan, när di kårsfåstäd han, 
u så slo di träi rapp pa var späik, när di slo 
äi dum" JK. När prästn var me bryllaups-
tågä, så ringädäs de me körkklucku någlä 
kläpp JK(U). 

ldäppa v. kläppä, kläpp' JK, pr. -ar, pass. 
pr. kläppäs, ipf. kläpptäs, sup. kläppäs, p. 
pf. n. kläpp si, 'ringa så att det slår mot en 
brädd', [klämta, slå enstaka slag med kläp-
pen på kyrkklockan]. Kluckan .. han skall 
kläpp u ring för läikä JK(U). När de bläir 
äld laus i sokni, så ringäs u kläppäs de me 
körkklucku JK(U). Vör sägd igår, att ja had 
läikfläckar pa fingri u att de modäd [bådade] 
läik, u nå kläppa di MK. I dag kläppäs de 
för Botvid Hans MK. För daim sum jär un-
dar säksti år kläppäs de så mang år di jär; 
armas så kläppäs de bär [bara] säksti gangar, 
um di u jär mair MK. De jär någän dödar i 
dag u, för klucku har gat, u de har kläppäs 
JK. Rovalls Hans jär dödar; de kläpptäs äi 
mandäs MK. Nä någän dåir ätta klucku näi, 
älla så saint pa mårgnän, att n int kan hinn 
ti prästn u kluckan ti kl. 9, da bläir de int 
kläpp si [klämtat] u ring si dän dagän JK. 
Ifall dän död ha gärt någ gal, sum än ha be-
känt fö prästn, män sum prästn fa tig me; da 

kan prästn gär så mik, att ä bläir int kläpp 
si u ring si fö dän dödä JK. 

kläppning s. f. bf. kläppniggi [klämtning]. 
Kläppningi u ringningi halda pa en täimä, 
älla millum kl. näi u täi pa förmiddagän JK. 

klättra v. klättra JK, ipf. -äd, p. pr. klättränäs 
(avh.). Flas [klänga] u klätträ JK. N. klätt-
räd upp langsat skaidi [kvarnvingen] JK. 
Jfr kliva v. 

klös s. klys m., bf. klysn, 'klösharv'. Fyst 
skall de harväs duktut me janharväl .. förr 
n sar äut kånnä, u så skall de da bildäs ner 
me klysn JK. 

klösa v. pr. klysar, ipf. -äd. 1) [klösa, riva]. 
Kattår klysar me klauar MK. 2) [bearbeta 
åkern med klösharv]. Sumt klysäd ällar 
krokäd ner sedi äi tårr' jårdi OL. — klös-
harv s. klovsharv. -harvel s. klysharväl, 
klöis- el. klysharväl JK(U) m., pl. -harvlar, 
[bill-harvel, se d. o.] U så sar män da för 
hand .. u så myldar n ner de antingän me 
spissplog ällar. klysharväl JK. 

klöt s. pl. klautar, 'ovanligt stora fötter el. 
händer': dän, de var äntliän klautar pa JK. 
Klautar, um händar el. bain; vådliä klautar 
el. labbar, um händar. Stäur klautar = stäur 
bain el. händar MK. 

klöv s. 1 klau f., bf. -i, pl. -ar [hornbeklädnad 
på partåiga hovdjurs tår]. Klauar pa stäut, 
pa lamb, pa sväin; klauar jär de, sum di 
trampar pa älla gar pa JK. Autäst [yttersta] 
u innäst klaui JK(U). Stäutn har tramp någ 
äi dn klaui OL. Han har fat ont i am n klau 
JK. Kvi har fat ont i klauar JK. Kvinnfålki 
.. di rännar sått naglar skramblar pa täiår 
såsum håir konar, när klauar knäppar imot si 
JK. Jfr bak-, fram-, små- och stor-klöv samt 
klo. 

klöv s.2 klau n., bf. klauä JK, f. [?], n. pl. 
klau, bf. -i. Regt1.) klyka vari anglekrokarna 
fastsättas; (vanl.) antal anglar, som sättas i 
en klove]. Flundräanglår .. har ja int mairn 
ett hundrä u tjugåfäm anglar el. krokar i vart 
klau el. i var klämmå JK. När n da har fat 
krokar pa tåpsar u räknä daim, så mang 
sum skall ti vart klau el. i en kluä, så slar n 
um var bunt ti vart klau än trad JK. De jär 
millum 100-150 krokar pa vart klau; kansk 
sumli har 200 krokar pa vart klau, sått kastar 
n da tåskanglår än fåm ällar åt klau ällar a 
täusn krokar, så jär de täusn metar i amn 
sträckå JK. Tåpsknyppä me anglar pa 
ti de klauä, sum än arbetar me JK. Än fåir 
klau el. åthundrä krokar bräukar de fa räum, 
så väid kimbän jär någlund stäurar [när man 
sätter på betet; se angle-kim] JK. Ja u så 
dräga n da någlä klau pa var kimb [då man 
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drar upp anglereven i båten] JK. Vör 
fick väl dräg så där umkring a halvt klau, 
da var di avskavnä [reven var avskavd] JK. 
Millum var tåpså u krok bräukar va de vanliä 
en (1) metar, u så mik sum sitar ihop i amn 
sträckå u sum bräukar för de mästä var 200 
krokar, haitar a "klau" (= 200 met. raivä) 
JK(U). Ätt klau = hallåtnd stäig [71 tjog] 
anglar, kallä u för ätt angälhundrä. Ätt klau 
ällar ätt angälhundrä, fastn de bistar av 6, 7, 
8 stäigar [tjog]. Ja far lan a klau anglår a 
di. De var a faslit läit klau pa dän kluän, 
de matt int var mang stäigar äi de klauä. 
Klau är alltså ett obestämt räknetal i fråga 
om krokar, som finnas på en raivä el. hör 
till en kluä. Va mang klau har Är kast da? 
Vör har kast sjau klau u har ännu träi igän 
MK. 

klöv s.3 k/0-v n., bf. -ä, 'illa ansett folk, 
byke'. De fålki de jär a sånt klöv, sum ingän 
vill ha me u gärä JK. De fattistäukällingar, 
de jär a olycklig bökä; ja, de jär a klöv u 
pack, sum aldri störr finns JK. Imillartäid 
har rygän ällar rygroti tat mik skad av hail 
de klövä (snäglar) i haust OL. Än hail hopän 
kattår de jär ätt kattklöv MK. 

klöven p.a. klåivän, n. -ä [lättkluven]. Klåi-
vän skog = rispretar. Klåivä träi MK. De jär 
grän' sum jär så klåivä, att bär n fållar yksi äi 
de, så gar de sundar MK. 

klöver s.l. klervar_,„ m., bf. klervan [odlade 
Trifolium-arter, särsk. rödklöver, T. praten-
se]. Klövar, de jär bigärlit fodar för hästar 
MK. Gräisar jetar u klövar, i synnahait pa 
sumrar JK. Hadd börr [bara] summan vart 
um int mair n en mån längar, så skudd vör 
ha fat slat klövar träi gangar i summar JK. 
Int sad di (för 60-70 ar sinä) till någ akajård 
me klövar ällar timmänte häldar JK. Nå har 
klövan u timmuteän pa säin ställar när pa 
vaks läik haugt sum kånnä u fodrar väl tårk' 
u solskffin JK. Klövan där ner i ängä jär 
nuck läit avmodnäs ban u, män så vaksar 
timmänteän så mik mair JK. I ladissedä [vår-
säden] .. sar n till me de samä .. i stainu 
lairjård me läit raigras äi, för de skall hald 
klövan uppä, sått ä bläir bättar ti sia JK. 
Klövar u timmänte sättäs alltut i stack, när 
ä blai tårrt JK. Klövar strävar int mair n i 
träi ar; da jär han äutgangän JK. Jfr alsike-, 
annatsinn-, lucern-, röd- och sen-klöver. -bit 
s. pl. klorvarbi•tar [tegar beväxta med klö-
ver]. Ja gynt visst sia de timmänte- u klövar- 
bitar sum vör har, allt i täistäs i dann viku 
JK. -blad s. klöva(r)blad (JK)MK n., pl. 
-ar, bf. -i. Klövarbladar var svartä, sum kyldi 
had tat JK. Klövabladi ällar -bladar fallar av 

ällar tr så gar sundar, um n tårkar klövan 
fö(r) mikä JK. De jär sälln än kan hitt .. 
fåir klöva(r)blad pa klövan.. män hitta n de, 
så haitar de lyckblad JK. -blomma s. f. pl. 
klowarblåmmår. Klövarblåmmår had int bat 
bäi [mäktat] u kumm äut JK. Timmänteän 
u klövan skudd ha vart slagän i iss viku för 
han glångdäs allt missåmmastäid (tim:n) u 
klövarblåmmår gynt allt förväisnä JK. -frö s. 
klervarfråi n. När n sar till ypi [öppen] aka-
jård till fodar, så sar n klövar- u timmute-
fråi ihop ällar u så bärt klövarfråi. De jär 
vanlit raudklövar, någ ann slag har ja int 
set jär äutat JK(1889). -häck s. klo•va(r)häck 
m., pl. -ar, = en fodarhäck [höskrinda] ful-
lar av klövarfodar JK. De var n duktur klö-
varhäck ällar en duktur häck klövar JK. 
-land s. klervarland n., pl. =, bf. -i [teg be-
växt med klöver]. Ja klövar- u timmänteland 
har vör pa säin ställar, sum allt jär läik så 
mik pa.. nå, sum de var i fjord sumräs JK. 
Klövarlandi jär mästn så, att i jär ti gröinä 
[börja grönska] JK. Just i dagningi fick di 
säi n stäurar, faitar, tjåckar göiduksä 	ga 
tydrän pa a klövarland JK. Klövarlandi ällar 
klövarvallar 	JK. -skörd s. klervarskerrd 
f., bf. -i. Fämt arä har n a haustsedäs-skörd 
ättar klövarskördi u a klövarskörd ättar de 
sum var ladissed pa arä föräut JK. -sort s. 
pl. klervarsårtar. Nå för täidn ådlar vör sånn 
täiliä klövarsårtar, sum skall slas ällar 
håistäs missåmmarstäid JK. Klövarsårtar så-
sum: blålusärn u humblälusärn slas täilit JK. 
De andrä klövasårtar: raudklövar u allsik- 
klövan 	JK. -sträng s. klervarsträgg (JK) 
MK m., pl. -ar. De var n haplir stäurar klö-
varsträng, de kan mästn ingän grain' [kliva] 
yva n. Sno dän klövasträngän, så tårka n 
bättar JK. -stånd s. klöva(r)stand n., pl. =, 
bf. -i [klöverplanta]. De jär hapliä stäur lang 
klöva(r)stand, sått klövan har lägt si u slat 
knäi pa si JK. Pa klövastandi har allt klöva-
blåmmår kumm äut JK. -vall s. pl. klowar-, 
klo•vavallar. Natfrustar har gärt skad pa klö-
varvallar u ann' för uss JK. Akafodar, sum 
vaksar pa klövar- u timmäntevallar, sättäs 
i stack, när ä bläir tårrt JK. 

klöver s.2 klervar [färg i kortspel]. -ni s. m. 
bf. klervanäiän 	[klövernia]. -pamp 
s. m. bf. klervarpampän, 'klöverknekt'. 

knaber s. kna•bar m. [sup]. A par träi gub- 
bar .. gar u pusslar ner pa gardn 	u gär 
hänglår 	u tar nuck täidarä än knabar ör 
syllbägan än de andrä [vid ating] JK. 

knack s. knack, a sårts spel, sum di bräukar 
spelä, sum ja int ha vart me um JK. 

knagge s. knaggä OL m., pl. -ar. 1) 'kvist i 
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trä'; [vid trädstam el. trädgren eller i bräde 
kvarsittande litet stycke av en avhuggen el. 
avsågad gren el. kvist]. Raftar jär lang' 
räckår me knaggar pa äutsäidu JK. Ner nå 
bandar [hankarna] kummar fran äldn .. de 
jär alltut någ sma knaggar på dum, sum jär 
äld äi 	u så än träffar än sånnar knaggä, 
da gar ä mik let för si ti bränn blåsår i hän-
danä OL. 2) [baddare?]. Än säkar knaggä, 
om mska el. djur MK. Jfr fetveds-, för- o. 
gran-knagge. — knagg-fri a. knaggfräiar 
-fräi, n. -fräit [fri från knaggar]. Ner n klauar 
trodar ör n gränstuck, sum jär rispretar u 
knaggfräiar OL. De ska var någlund knagg-
fräi aikä MK. Till räivstakar [räfsskaft] nyt-
ta n rispret knaggfräit gränä JK. Klain lang 
knaggfräi(ä) grängrainar nyttäs ti gränbändar 
[tunnband av gran] JK. -hål s. knagg/m.1 
n., pl. =, 'kvisthål'. De jär knagghul där (i 
brädet) MK. Fullt me knagghul i vidår [båt-
borden] MK. 

knaggig a. knaggur, n. -ut, pl. -uä OL, JK 
[full med knaggar]. (I snickarbodi) så kan n 
fa kast iginum än hail hopän bredar, sum 
jär knaggut u snoä OL. Gråvarä u någlund 
gäin [raka] hässlgrainar, u int allt för knag-
guä nyttäs till yksskaft JK. 

knagglig a. knagglur, n. -ut. 1) [knölig, 
ojämn]. De var läit sumput u knagglut bäi 
bitväis pa vägän JK. 2) (bildl.), [besvär-
lig, motig]. De har gat knyklut el. knagglut 
pa de fläst ställar [med ekonomi o. d.] 
JK. 

knak s. knak n. [knakande]. Så var de a 
knak u brak jär i skogän 	sum grainar 
brakäd av JK. Ner di nå hadd kåirt a bit, u 
de träiä hadd laup si tårrt, da blai ä a brak 
u knak, sum blai värr u värr [i träaxelvag-
nar] OL. 

knaka s. se en- och enes-knaka. 
knaka v. knakä, knak', pr. -ar, ipf. -da, sup. 
knak'. Vaggu, duri, grindi knakar p knarrar 
MK. Ja har nöi styvlår pa mi, u di gynna(r) 
knakä el. knarrä MK. Ja vait aldri, va skum-
makan har gärt bäi mäin skoar, att i knakar 
så JK. Duktut kallt iblant, sått snåiän har 
knak u brak undar baini JK. Da kåird ja 

pa, så de bär [bara] knakäd u brakäd i 
tråskän OL. 

knal a. n. knalt, pl. knal' [knapp, torftig; 
skral]. Ja, i ar jär de a riktut knalt. ar  för 
uss JK. När de bläir knalt för dum me föidu 
JK. För far u mor gar de knalt, fastn di sle-
par u trälar dag in u dag äut, sått nasar 
mästn slepar mot jårdi JK. Ja har aldri vart 
pa någän prekstol ällar talarästol förr, sått de 
tår väl kumm ti ga knalt för mi JK. De skudd 

bläi än jäklä bra inkåmst nå i iss knal täidar 
JK. 

knall s. knall [i uttr.] knall u fall [plötslig 
katastrof]. Någ föidsmulå bläir de int ti sälä, 
sått ä säir äut till bläi knall u fall av JK. 

knalla v.1 knallä JK(U), knall' [gå, i uttr.] 
Knall (si) iväg [ge sig iväg (till fots)]. Ner 
di fick middäsbud, så var ä ti knall si i väg 
OL. U så ti knall iväg, så fort baini kund 
årkä OL. Knall si av MK. — De knallar u 
gar MK (c. 1880). [SAOB har uttr. fr. 1880.] 

knalla v.2 knall' [idka handel]. Ja tyckt de 
skudd var för besvärlit ti sta u knall pa tårg 
i dag MK. 

knalle s. knallä (OL)MK, m., bf. knalln, 
pl. -ar [gårdfarihandlande]. De var förr i 
värdn, när knallar gick kring landä u hand- 
lädä JK. Knalln kåm in pa gardn u frågd 
hänn [henne], va avträd' var någän stans 
OL. De var sum knalln sägdä, att de var 
mängdi, sum skudd gär de JK. Jfr skogs-
knalle. 

knap s. 1 kna.p m., pl. -ar [påspikad kloss el. 
mindre ribba att tjäna som fäste el. stöd för 
ngt]. Um än späikar pa än läitn träribb, t. ex. 
pa a sitbred, sum liggar tvärs yvar n karm 
.., de kalläs för knap, u för att de int ska 
rapp ner, så ska de än sånnar knap pa var 
ändä OL. Pa ställningsräckår slas knapar, 
sum bomar liggar pa ..; bad knapän u bo- 
män skall späikäs säka(r)t fast JK. Äut pa 
nackän pa aksln (pa a kvänn), sum armar jä 
glyggnä iginum .. sitar n träibit paspäikän 
me aikspäik pa var arm, sum haitar knapar 
JK. Styltår var täu stakar me knapar pa ti 
hald baini pa JK(U). 

knap s.2 se stor-knap. 
knapp s. knapp m., bf. -än, pl. -ar. 1) [på 
spann (ämbar): träplugg med huvud, som 
fasthåller grepen]. Gripä sitar fast äi knap- 
par. Kvinnfålki har a spann ner i brunn'n, 
sum knappar ha gat av; där ha gripä me gat 
ör MK. 2) [på kläder]. Knapp.. me knapp- 
hul JK. A dåssäin [1 dussin] knappar OL. 
Förrn vörr da gynt me samsspelä .. så blai 
vörr budnä pa ti fa än knapp i råckän, sum 
di bräukt sägä [en sup] OL. 3) [ringlednings-
knapp]. När ja kårn däit u ringäd pa• pa 
knappän pa duri, så fick ja int svar JK. Jfr 
hängsle-, kyrk-, spann- och tenn-knapp. 
-forma s. knappfårmå f., bf. -u [form att 
stöpa tennknappar i]. Där haim bäi Kauprä 
hadd vörr a knappfårmå av än sletar fåinar 
gräus-stain [sandsten], än snevar tum tjåc-
kar u umkring än fåm säks tum langar. Äi 
dän gräusstain'n var de nergraver si .. um-
kring än täi tåll styckän oläik fårmår ti knap- 
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par, sum däugd ti tråiår, västar u byksår 
Min farbrår had gärt de knappfårmu när 
n var sårk .. När n da skudd smält knap-
par .. så hadd vörr a janhåiså, så stor sum 
a håis-skaid 	sum vörr lägd tinä äi JK. 
-hål s. knapphwl n. -hålsiskär s. knapphwl-
ske.r 'sax att klippa knapphål med'. -nål s. 
pl. knappnålar. Um ja visst, va ja had blitt 
sjaukar pallä [någonstans], så skudd ja ta 
läit drick äi a spann, u äi de drickä skudd 
ligg någlä slantar u så någlä knappnålar 
u sia äut där sum ja had blitt sjaukar JK. 
-nålslhål s. knappnålshwl. Päukän sum kund 
kräup iginum a knappnålshul i finstablöiä 
JK. -nålsiskalle s. knappnålsskall' [knapp-
nålshuvud]. Så var hail kruppän fullar a raud 
prickar ällar fläckar så tet, att ingän kund fa 
än knappnålsskall imillum JK. -rad s. knapp-
rad JK m., pl. -ar [på klädesplagg]. Jär de 
täu knappradar pa västn 	JK. -rak s. pl. 
knapprak f., pl. -ar [knapprad]. För de mäst 
me täu knapprakar pa .. män tr me amn 
knapprak pa, såsum ti summavästar JK. 

knapp a. knappar JK, f. knapp, n. -t, [ä. 
dat.] knappå, pl. knapp'. 1) [som nätt och 
jämt förslår]. Täidn var knappar för mi JK. 
Täidn var fö knappt tilltagän JK. De jär så 
knappt me fodrä i ladi JK. Ta nå int till för 
knappt bärä [bara] MK. Han hadd int a tro-
lå till lägg äi än täun u knappt nuck pa iss 
ån i ti fa värm si bäi OL. I nårrkväiar u suda-
kväiar var de me knapp nöd, att vör kund 
fa kräki iginum JK. 2) [torftig, fattig]. De 
jär nuck knappt för dum undar täidn MK. 
Lains [hur] n skuldu bond, sum sitar i 
knapp ällar sma umständuhaitar, har ä ställt 
JK. 3) [kort, snabb, rask]. Andas Per Olsn 
(dän, sum pratar så knappt ällar fort, sått n 
börr [bara] sär äut halv årdi) 	JK. Tal 
knappå el. fort, mots. langå MK. Ro knap-
på = med snabba årtag; ro mair knappå MK. 
Ga knappå [gå med korta steg?], mots. 
langå MK. Spel' någ så här knappå i körku, 
de rinnar ihop alltihop MK. Ti tal um nå pa 
knapp hand va ja har rust me [sysslat med] 
um dagar, de huksar ja int föräutn grund 
ättar JK. Pa a sån knapp hand ällar mei a sån 
bråskå JK. Jfr knappast adv. och knappt 
adv. -het s. knapphajt (OL)MK, 'snålhet'. 
-hända s. knapphändå f. [hast, brådska]. 
Mej a sån knapphändå ällar pa a sån knapp 
hand ällar mei a sån bråskå JK. U da fick 
ja tak äi a bit papper u pännå 	u de gick 
mei a sån knapphändå.. sått ja visst mair n 
lagum int, va ja skrivd fö sia n gang JK. 
Snåidräivår, sum kåm nå i sainhaiti me a 
knapphändå, har ret vart saig ti tåig pa läik- 

väl JK. Vänlit i hast ällar me a knapp-
händå! [i brevslut] JK. -händig a. n. knapp-
händut [kortfattad]. A brev, sum blai mik 
kårt u knapphändut skrivä JK. -händighet 
s. f. bf. knapphänduhaiti [brådska]. Da i 
knapphänduhaiti, när ja raist ifran böin [sta-
den] sist .. JK. -sint a. knappsintar [hetsig, 
häftig till lynnet]. Han jär så hastur u argar 
u knappsintar JK(U). Aindäst han [prästen] 
var läit knappsintar iblant, män de gick fort 
yvar JK. 

knappa v. knapp'. [I förbi knapp av [mins-
ka]. De var nuck bra harmlit, ner dän amn 
skudd fa våld si till ti fa sag [såga] yvar-
täid, ner dän andrä fick knapp av pa sitt 
dyngn OL. 

knappast adv. knappäst. Förr da var de så 
gutt um strämming 	nå kan di knappäst 
fa a gail för int um summarn än gang OL. 

knappt adv. knaft, knappt. 1) [i inskränkande 
bet., nätt och jämt]. Rygän u vaitn har 
knafft gynt röirt si ännu., u så finns de knafft 
någän gröinar grasnack' ti fa säi JK. Vör 
far knafft (ällar knappt) gär någ ann sumli 
dagar än ga pa vägän u kast snåi JK. I hail 
mass har vör knafft fat set soli en end dag 
JK. Vällaikän jär 	äutmärktar i haust; 
knafft kallt u frust någu nat JK. De jär 
knafft vattn äi någät hul ällar däikä upp pa 
jårdi ännu JK. — [I förb. med annan nega- 
tion]. Sväini far knafft aldri kumm äut unda 
bär himmäl mair JK. Ja har knafft aldri hatt 
så rolit ällar gräin så mik undar någän mål- 
täid, sum ja gärd da JK. Ja nämdä, att väl- 
laikän aldri knafft var uss ti pass JK. Sällan 
u knafft aldri håirs de av jär i Lau nå, att.. 
JK. I onstäs var ä hallvägäs äur u slagg, 
sått knafft ingän kund begå si äutä JK. Int 
har ja hårt någän knafft (ällar knappt) grämt 
si, att di int har mat u kledar JK. — 2) 
[med bibet. av förmodan el. tvekan]. Ja 
tror knafft (ällar knappt) ja had däug rip 
[skriva] någ ård, um ja int had fat lert de 
.. i skolu JK. De vidd han knafft tro MK. 
Ja visst knafft någän bond jär i Lau el. När 

sum JK. 
knapra v. pass. ipf. knaprädäs JK. Män pa 
netnar fick di ingän frid .. äutn de knaprädäs 
u allarmädäs pa finsträ [av spöke] JK. 

knargig a. knargur, f. -u, 'gammal och knar-
rig'. De jär a olyckli källing (älla gubb) ti 
va knargu JK. Jfr gnargig o. knarkig. 

knark s. knark JK(U), [knarrande ljud]. 
Knark u brak [av knarrande skor] JK(U). 

knarkig a. knarkur el. knarrur u gnagur [knar-
rig, tjatig]. 

knarr s. knarr JK(U) m., bf. -n [knarrande 
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ljud]. Till ha knarr el. knarrn i styvlår el. 
skoar var de än mod [ett mode] i min ban-
dom u ungdom JK(U). Ja har knarrn i dain 
styvlu, u de jär ja räddar förä, att de skall 
kumm ti söinäs pa putträttä JK. Jfr grind-
knarr. 

knarra v. knarrä, pr. -ar, ipf. -äd (om snö el. 
grind e. d.). När styvlår riktut jär tårrä, da 
knarrar di, så de ristar i baini MK. De knar-
räd unda tännar, när n jetädä MK. De jä så 
kallt, att snåiän knarrar JK. Snåiän knarräd 
så vackat undar baini JK. De knarrar unda 
skoar MK. Natskäru .. me sitt knarrändä 
lätä JK. 

knas s. knas m. [kaxe]; 'stor och duktig, om 
folk och få'. De jär n räikar knas JK. 

knasslig a. knasslur, -u, n. -ut, 'knölig, t. ex. 
om  en käpp'; [ojämn, knagglig; (bildl.) be-
svärlig]. I sundäsnat had de fraus läitä, så 
att vägän var knasslur u styggar fö stäutar 
i går mårräs JK. Vangnvägän har vart knass-
lu u harklu häitntills JK. De jär så knasslut 
ti räkä jär MK(1877). Hälsu har vör u gutt 
um arbetä, män knasslut u dålit me affårn 
JK. De gar knasslut = knagglut el. knalt föir 
'n MK. 

knaster s. knastar [oböjl.], [något starkt och 
gott, t. ex. öl el. kaffe]. De var knastar de 
MK(1877). De blai öl, sum va(r) knastar u 
hait däugä JK. 

knek s.1 knik n. [gnissel]. Va jär de för a 
knik, sum håirs, säs um en spelar dålit u 
knikut pa fåiol ällar någ sånt, de kalläs u för 
gnik OL. Jfr gnek s. 

knek s.2 m. bf. knikän [i uttr.] kumm pa 
knikän [råka i obestånd]. De var nuck där 
iginum sum än kåm pa knikän [blev kon-
kursmässig] JK. Ja vill int pasta, att de har 
tat så mik skadä, att de int kan jälpäs igän 
iginum tjänlir vällaik, män knäckän har de 
fat u kummar ättar pa knikän [om gröda] 
JK. 

kneka s. pl. knikår [i uttr.] kumm pa knikår 
[råka i obestånd]. De säs um fålk, vars af-
fårar gar dålit: de jär int så gutt, ner n har 
kumm pa knikår fyst, ti ta si uppat OL. 

kneka v.1 knikä, pr. -ar, 'spela dåligt på 
fiol'. Lains [hur] sitar Är u knikar u spelar? 
JK. 

kneka v. 2 knikä, knik', ipf. -äd. 1) [gå el. 
färdas sakta, mödosamt]. Ga u knikä (=ta 
si fram mik saktä) JK(U). De sag äut, sum um 
di int skudd kumm haim kåirnäs me russi 
män di kåird u knikäd läikväl, så fort russi 
kund årk u ga JK. A. u ja har gat u gnik u 
knik mästn hail viku pa någ hard lairjård [om 
plöjning] JK. 2) [gunga med kroppen på en 

stol]. Sit u knikä pa n stol fram u tibakas me 
kruppän JK(U). — Särsk. förb. Ja, um de ret 
bläir gutt vädar, kanhänd att vör da kummar 
ti gnik ällar knik uss av (till torgdagen) JK. Ja 
skall nå knik mi i väg igän; ja har nå allt um 
längä knik mi häit JK(U). Jfr gneka v. 

knekig a.1 n. knikut [gnisslande, skärande]. 
Um en spelar dålit u knikut pa fåiol OL. 
Jfr gnekig. 

knekig a.2 knikur, f. -u, 'som växer trögt'. 
Rygroti, sum var kniku ällar traug ti vaks i 
fystningi, har ret tat si bra nå u jär vackar 
JK. 

knekt s. knäckt (OL)MK m., bf. knäktn, pl. 
-ar. 1) [soldat?]. Jäst ick däu en knäckt 
(OL)MK. 2) [stödjande brädbit el. dyl.] 
Nålbalkän .. sitar fast i ymsnä ändar me a 
par träibitar, sum jär glyggnä där iginum, 
sum haitar knäktar [i väderkvarn] JK. 
Knäktn [i ramsåg] MK. [Se ill.] Jfr press-
knekt. 

knep s, kniv, n., pl. =. 1) 'knep'. För de 
mästä, så har daim sum drägar [drar 
"hank"] a läit' knip JK(U). Han kan så mik 
knip (knep) MK. Ja har tänkt a knip, um L. 
så tyckar, u de skudd varä: 	JK. Tänk va 
pa mang täusntals fundamäntar [fundering- 
ar] u knip de jär uppfunder si jär i värdn ti 
skaff si pänningar JK. De gar int ti röir dum 
(stora gråstenarne i vastarne) äutn me knip 
u lämpår JK. Star bålln mair raidut äut u int 
pa knip u pa trilln [i pärkspel] JK(U). 2) 
[knip, magplågor]. Sårkän han grämd si, att 
n hadd sånt knip i läivä; värk i magän, de 
kalläs mäst för knip OL. Magplågår u knip 
JK. Int kännar ja någ värk i magän me någ 
knip ällar kulläik ällar vädaspänning JK. 
Jfr bond-knep. -rita s. knipritå JK f. [trång- 
mål]. Dän täidn så var de nuck a knipritå 
för de mäst bäi n stor dail, när vintrar var 
strangä [:ont om hö åt fåren] JK. -tag s. n. 
kniptakä JK(U), [knepet, det rätta taget]. 
[Um än] riktut kan kniptakä ti bind stytt-
staursbandar JK(U). 

knepa s. se knipa s. 
knepig a. knipur, n. -ut. 1) 'knipslug'. 2) 
[svår, besvärlig]. Visst kan de ännu så var 
sumliä ladingar, att ä kan var kniput bad fö 
dain u dannä [då vinterförråden tryta] JK. 
Ja har int vart .. radlausar .. när de har vart 
kniput för mi JK. Jär i Lau u När har ä vart 
kniput el. knipår bäi bitväis [på slädvägen] 
JK. 

knip s. se knep s., bet. 2) 
knipa s. (knepa) kni•på f., bf. -u, pl. -år. 1) 
[trångmål, kinkig belägenhet]. Ja jär äi a 
knipå nå, u kan L. jälp mi, så jär ja mik tack- 
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sammar JK. För ti bläi jälptar ör de knipu, 
har ja fat dän oförstanduä tankän ti bid L. 
um bårg [borgen] JK. Mor ha jär därimot 
aldri knafft radlaus, äutn ha vait snart sägt 
rad för all ting, när de jär någu knipå pa 
JK. U i värst knipu jär vör nå me kräki, 
för di star ännu inn' sumt, u baitar har vart 
häitntills traug ti vaksä JK. Ha [hon, flic-
kan] har nå fat någlä tännar, män de har 
int hårtäs av någ knipå pa na för de, äutn ha 
har vart läik rask JK. Daim sum jär stor-
skröituä u storskrävluä pa landbackän, män 
bär [bara] lortn u någ harar, när ä bläir 
stårm u ovädar u än kummar i knipå JK. 2) 
[bar fläck på slädväg]. Um vintarn ner n 
kåirar me slid, da kan n kumm ätit för knipår 
iblant; di kalläs knipår, u för kräki, sum skall 
ga yvar me lass, så knäipar de nuck till um 
dairäs kraftar iblant, ifall di vill yvar OL. De 
har vart knipår (små bara fläckar) häit u däit 
sumli stans pa gaimaldu, män skogvägar di 
jär äutmärkt goä JK. När vör kåm upp i 
Nöiakan, så var de knipår pa vägän, u vör 
matt kast snåi pa, förrn vör kåm yvar me 
lassi JK. De var sånnar dålir slidväg pa stor-
vägän, sått vör kund int läss mair pa, än va 
russi kund årk pa bär jårdi, u de var för lang 
knipår ti kast snåi pa JK. Slidvägän 	jär 
äutmärktar. De jär int a endå knipå pa (ä)n 
ännu JK. 

knipa v. knäipä, knäip', pr. -ar, ipf. knaip, 
knäipädä JK, knäipäd, knäipt', sup. knip', 
knäipä, knäip', pass. pr. knäipäs JK(U), p. 
pf. kni•pän, f. knäipi, pl. (bårt)knäipnä. 1) 
[klämma, nypa]. a) [med fingrarna eller 
verktyg]. Däu fart int lug ti knäip mi i skin-
nä JK(U). Um däu de gärt, så skall ja 
knäip di i täiår um nati MK. Fingri var hail 
väit, sum än knaip MK. Ja blai knäipi nöit 
MK ["knipen nytt"; då man fått något nytt 
klädesplagg brukar någon annan nypa veder- 
börande]. A tang av träi 	sum än -knäipäd 
um tisslår me, när n drog upp dum JK(U). 
b) [med näbben (om fåglar); även dep.] 
Han (gassn) knäipäd stäutn i läggän MK. 
Um de börr [bara] jär någlä dagar imillum 
var kull ungar, så hatar di varandräs ungar 
u knäipar i hel ungar för varandrä [om gäss] 
JK(U). Gassn gar kalur u argar pa gardn u 
vill knäipäs i ar sum i fjord JK. Da blasa n 
[: gåskarlen] el. väsar värrä u knäipäs u slas 
me vängknyklår, um än kan kumm at JK(U). 
— 2) [bild1.] a) [ansätta, gå hårt åt]. Gynnar 
de nå vaks så täilit u kyldi kummar ti knäip 
de sinä [sedan] .. da bräukar ä var strunt 
JK. De var knafft någät stand, sum var i 
aks .. för tårkän knaip ällar to ä så dant 

JK. Vör kund knafft hinn u fa håiä in, så had 
hitn u tårkän knip ällar knäip rygän u havan 

vaitn u kånnä, sått ä var moä JK. b) 
[opersonl.] I dag jär de ret kallt äutä; de 
knäipar ret i nasar MK. I dag har de vart 
lungt vackat vädar, aindäst läit kallt, sått ä 
har knäip i nasar u åirnsnapar läitä JK. De 
knäipäd i nasar läitä u nygläd i fingri i mår-
räs, när soli braut JK. Ja gynnar bläi så 
svämnu nå, sått ä knäipar i augu för mi JK. 
Nå gynnar de knäip i augu för mi; gu nat! 
JK. c) [gripa, taga fatt, lyckas få]. Läns-
mann'n kåm u skudd knäip än JK. En av 
dum blai knipän ällar tagän i böin [staden], 
när n staig av tågä JK. Ja har lait ättar dän 
sakän längä, män ja knäipäd n el. knaip än 
ti släut JK(U). Dän dagän gick ja ste (pa 
jakt) igän. — Fickst u än da da? — Jå, da 
knaip ja n da (haren) MK. d) [opers., i uttr. 
"om det kniper", vid behov, om det gäller]. 
Ja stäigar int upp täit [ofta] för' säks, män 
knäipar de, så kan ja stäig ör sängi vickän 
täim sum hälst JK. Anna svarar för städä 

intim häus u när de knäipar, äut u mjölk 
konar u söislä daim JK. Kansk de kund ha 
gat (ti jet ra tåsk), um ja had fat svält n dag 
ällar täu, um de had knäipä JK. — Särsk. 
förb. Däu fart int lug ti knäip av blåmmår 
JK(U). Än knäipar av de vass tännar, sum 
di har i munn'n me a apartu tang [om små-
grisar] JK(U). — De späikar di har blitt bårt-
knäipnä di MK. — Hynsi kummar börr da u 
da me a ägg, sått kyldi knäipar ihop dum 
för mikä JK. Saltä har knip ihop än (sträm-
mingän) [krympt ihop den] JK. Ja sitar där 
(på porträttet) .. u knäipar läppar ihop JK. 
— Knäip till: 1) [knipa åt]. Åiglu pa krokän 
far n knäip till me a knäiptang JK. N tar a 
nyt u läggar undar ätt a fingri, u så knäipa 

fingri till, u så 	JK. 2) [bildi., om köld]. 
De va duktut va de knaip till me kyldi me 

hast JK. — Tängar ti knäip späik u stift 
nudar ör me JK. — knip-tång s. knäip-

taug f. (skom. o. smid.), [tång att klippa av 
spik, ståltråd m. m., ta ur stift etc.] 

knipig a. f. knäipu, n. -ut [knal, snål]. Mamsl, 
ha va så knäipu; när int mor var haim sjalv, 
da .. (citat) MK. Pa ladingän jär ä knäiput 
pa mang väis, för dän dail att de jär sån lang 
täidar, sum än skall föid kräki innä JK. 

knippa s. knippå JK, pl. knyppår JK. A läiti 
knippå björkräisä, sum 	JK. Ganhärvår 
hängar i knyppår JK. 

knippa v. knypp' [i förb.] knypp ihop =bind 
ihop MK. 

knippe s. knyppä, knypp' n., pl. -ar, 'knippa 
halm el. d. el. va  sum hälst' (OL)MK. A 
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knypp lambkruppar äi a vitt lakän JK(U). 
När da hallar jär ihopskraidnä [hopmakade] 
u hängar i ätt knyppä 	JK. Stickganä 
hängar i knyppar i härvår JK. — knipp-tals 
adv. knypptcrls [i knippor]. Fäuglar kåm 
bäi k. (OL)MK. 

knippla v. pr. kni•plar [knåpa]. Han kniplar 
me läit a vart MK. 

knipp-sint a. knippsintar, f. -sint, pl. -sint' 
JK(U), [snarstucken, häftig till lynnet]. Ha 
[hon] var mik knippsint JK(U). Täu knipp-
sint' pickshanar [två arga kalkontuppar] 
JK(U). 

knipsa v. knipsä, ipf. -äd JK(U), sup. knip-
s(ä), p. pf. n. (crv)knipsä, pl. -knipsnä, 'i ett 
hugg hastigt avknipsa' JK(ordl.). Russi har 
knips(ä) av sedaksi; de vaitäsaksä jä avknip-
sä; blåmmår jär avknipsnä JK. 

knipsig a. knipsuar MK(1876), [mopsig?]. 
knipsk a. knippskar, 'som är på sig', [stram], 
intä gimain MK. 

knistra v. pr. knistrar [knastra]. De kan var 
klart u kallt, så de knistrar undar baini MK. 

kniv s. knäiv m., bf. -än, pl. -ar. 1) [slöjd-
el. fällkniv]. Go knäiv JK. Aldri gar ja ätit i 
stalln äutn knäiv MK. 2) [bordskniv]. Skai-
dar u knäivar u gafflar skall skäuräs blank u 
i årning igän JK. Int behövd i ha besvär me 
knäivar u gafflar till var u en, äutn da had 
var u en knäiv mässi i lummu [på bröllop 
förr] JK. Knäiv, gaffål u skaid skudd var 
gäst för mässi [på ett slåttergille] OL. U så 
skall di ha än knäiv ti gräus' me [breda 
"grus" på "sigdspånen"] OL. 3) 'risten' 
[i plog]. De där slxi fungerar lissum sum 
knäiv. Sla.i el. knäivän JK. Jfr bord(s)-, 
bröd-, bänd-, finger-, fåll-, hackelse-, läder-, 
rak-, sko-, slöjd(ar)- och träsko-kniv. — -si 
bake s. knäivsbakä JK(U) [knivbak, -rygg]. 
-blad s. knäivsblad JK. A tjåcklag' knäivs-
blad JK. -egg; s. f. bf. knäifsäggi. Da gnik-
strar ällar knikstrar de undar knäifsäggi [när 
man "grusar sigdspånen"] OL. -skid s. n. bf. 
knäivskäidä (skom.), [knivslida]. 

knixt interj. knickst. De gick av [brast] såsum 
knickst de MK. 

knixta v. knickstä. [1 förb.] knickstä av, 'med 
lätthet bryta av, ss. t. ex. en griffel' MK. 

knixtra v. pr. knikstrar [knastra, gnissla]. 
Da gnikstrar ällar knikstrar de undar knäifs-
äggi [när man "grusar sigdspånen"] OL. 

knog s. knåug n. [arbete]. Vör allihop har 
hälsu, män a jäklä jåbb u knog JK. De däikä 
var a olycklit knog ti grav upp JK. 

knoga s. nåuå, f., pl. -år, 'ett mått från och 
med tumnageln till första leden'. Hart du 
saum [stickat] någu noå; mang noår hart du 

fat? JK. Saum' a noå langt MK(1877). Jfr 
knoge. 

knoga v.1 pr. no•ar [mäta med tummen, vid 
stickning]. Kvinnfålki noar husu upp (melar 
me tummän) MK. 

knoga v.2 knogä (OL)MK, knåug', pr. -ar, 
ipf. -äd, sup. = inf. [arbeta, sträva]. Um 
vardagar da jär ä ti knog u bylt fran klucku 
fär fåm um mårgnar till klucku näi täi um 
kväldar JK. De arbetä, sum vör har knog 
me .. JK. Nå har ja knog u skriv än fjortn 
dagar bäi stundväis JK. Särsk. förb. Ja pa 
de väisä knogäd fålk si fram i min uppvaks-
täid JK. — Förr um kväldn knogäd ja ihop 
a par ark JK. — Da jär ä ti knog i väg än 
fäni fjärdingsväg ti Stangä [med betlasset] 
JK. 

knoge s. nåuä m. [blott i uttr.] än noä langt 
(g1t), [längden mellan knogen och tumspet-
sen] MK(1879). Jfr knoga s. och knoka s. 

knogig a. n. knåugut, pl. -uä [arbetsam, 
mödosam]. De jär knogut ti ga upp fö bac-
kän MK. Nå atar har a vikå gat av me säin 
knoguä arbetsdagar JK. 

knok s. se spets-knok. 
knoka s. knåukå f., bf. -u, pl. -ar, 'knoge', 
Ja har fat ont i am n knokå JK. De knoku ha 
jär så stor u så poi [svullen] MK. Han 
bast ner för backän, sått skinnflingår flaug 
um knokår pa n MK. Spelar kort u slar säin 
trumfar i borä, så att ä singar i knokår JK. 
Jfr kind-knoka. — knok-pris s. knokpräis , [pris 
snus] 'när snuset lägges på tummen' MK. 

knopp s. knupp m. (o. koll.), bf. -än, pl. -ar. 
1) [blomknopp]. Vallmogår jär så stor u 
haug 	u hail full av knupp JK. All pinst- 
liljår u tulpanar u päionar kummar si u jär 
knupp äi JK. 2) [fröhus på lin]. Sätt upp 
tuppar [linknippena] pa änd me knuppän 
upp at JK. Så läggäs tuppar millum pålar 
me knuppar bäi dain påln u röitnar bäi 
dann'n [vid rötning] MK. Sla knuppän av 
(pa läin) MK. Så skall (läin-)knuppar tas av; 
de gärs pa n läinkamb, u knuppar fallar ner 
pa a kledä MK. Ti däss n far all knupp av 
läintuppän JK. Jfr huvud-, hässle-, lin-, 
tistIe- och vill-knopp. 

knoppas v. knuppäs. Träii jär allt ti knuppäs 
OL. De säs aldri, att hässlä ällar björkä 
ällar äspä glångäs [blommor], äutn hässlän 
u björkän etc. knuppäs MK. 

knops s. knåps m. 1). 'handtag el. knapp att 
fatta tag i'; [knopp] 'på en käpp'. Sätt äi än 
knåps i duri ti dräg till na me JK. 2) [knapp, 
knopp tjänande till stöd el. fäste]. Naut-
bugar av träi besto av: bugän av a grän-
grain me n knåps pa dain ändn, för n int 
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