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skudd ga iginum hulä i klavu JK. A pinnå 
.. me n skall' el. knåps pa JK. 

knopsa v. knåpsä, knåps', ipf. -äd. 1) [knäc-
ka, smälla]. Knåpsä i baini pa kräk (el. 
knäckä) MK. Gubbar dansäd me bär bain, 
så de bär knåpsäd i larä, sum än bräukt sägä 
OL. 2) Knåps till (ngn), slå till; bitas. Mäni 
knåpsäd till mi u bait mi i armän JK. 

knorr s. knurr. 1) [liten ögleformad krökning]. 
Sma gräisar jausraudä u me n läitn knurr 
pa rumpu JK. Galtn 	gar där kalur [karl- 
aktig] me knurr pa rumpu JK. 2) [fnurra]. 
Um de (läinganä) jär för lenläimä [lenlim-
mat], så vill int maskår sta, äutn di slar si i 
knurr [om fiskegarn] MK. De angälraivar äi 
de anglår jär för hardslagnä u nuckar si el. 
rännar i knurr JK. Så skall all smasnarår 
åigläs upp .. u bräidäs snod [snodd, vrid-
ning] ör el. äi, sått all smasnarår star sum 
di skall u int rännar i knurr JK. 3) pl. knår-
rar [den ögla på ett gångjärn, vari tappen 
går]. Smäid [smida] knårrar pa dubbälgang-
jan MK. 

knorra v. knurrä. Knurr' si ihop i en knurr 
[trassla ihop sig] MK. Hardsnot (gan) de 
k-r si ihop (OL)MK. 

knot s. knåut n. [uttalat missnöje]. De jär a 
sjaud u kaum u knot undar iss täidn, bad 
yvar värm u kyld JK. Knot u missbelåtn-
hait JK. 

knota v. knåutä, ipf. knotäd JK(U) [yttra 
missnöje]. Far, sum far ligg där dag in u 
dag äut, män ja har aldri hårt n klag ällar 
knotä JK. — knot-sam a. pl. knåutsamm'. 
Fålki jär knotsamm u missbelåtnä 	yvar 
mobliserningi JK. 

knottrig a. knuttrur, f. -u, n. -ut, pl. -ua 
[full av knottror]. Da bläir n hail knuttrur 
i skinnä MK. Ner de bläir kallt, da bläir 
skinnä så knuttrut OL. Mattu äut i fastäuu, 
ha jär så knuttru [noppig?]; knuttruä mattår 
MK. De träiä de säir så knuttrut u grant äut 
OL. Knuttrut töig (smaknuttrut) (OL)MK. 

knubb s. knåbb m., bf. -än, pl. -ar. 1) 'knöl, 
knubb, klimp'. a) [knöl på eljes slät yta]. 
Nå hitt ja n trill, sum var full me knåbbar 
MK. b) [knöl, klump av sten el. trä]. En 
knåbb snysk [fnöske] JK. Dän knåbbän, 
han vill int brinn upp MK. Kattstain jär så 
där i knåbbar el. aitlar [körtlar] JK. c) 'jord- 
klimp', [jordkoka]. Plöga n lairu fö vat, da 
bläir a så oskaplit klibbu u harddängu u 
knåbbu, u de där knåbbar de star aldri till 
ti fa sundar sän, u när n da skall plög na ansn 
[andra gången], da jär a ännu värr hard än 
fyst gangän, u så bläir de än knåbb i var 
furbalk ällar millum vart fur JK. Sladd till 

knubbig 

sla sundar knåbbar me MK. d) [knöl, svulst, 
valk e. d.] Ja har fat n knåbb yva ristn JK. 
Da kåm de ti sit såsum än stor knåbb i 
braustä för n u blai så sjaukar, att .. JK. 
2) [bylte, knyte]. "Da kåm di me knåbbän 
(= knöit') undar armän", när di [fästman- 
nen och en till] kåm me ring u bok u dok. 
"Han ska ste me knåbbän" — de skudd var 
n laudäskväld MK. Päiku gick till drängän 
um mårgnän [med gåvor] .. ha had läik 
sån stor knåbb sum drängän, när han kåm 
JK. 3) [knippe, klunga]. A jäklä bröidaräi 
ti fa in gani, för sank u läin u tjanar u hall-
band u hallar jär ihop i en knåbb, flair otliä 
gan iblant JK. De har bärr [bara] vart 
någän läitn härt [stim] me laiksträmming 
ällar de har bärr vart någän läitn knåbb, sum 
har stat där OL. 4) [knubbig person, särsk. 
pojke]. Än tjåckar knåbb MK. Dän sårkän, 
de jär n bra knåbb de JK. Buttläknåbbän 
[öknamn på en puckelryggig handlande i 
Buttle] JK(U). 5) = kvinnmässknåbbän [köld 
och snöväder vid kyndelsmässan]. Ja, ättar 
sum ä stårmäd så mik, så far vör ta de där 
till, att kvinnmässlaku [blidväder] u knåb-
bän var pa en gang JK. Jfr arbets-, kalk-, 
kyndelsmäss-, ler- och små-knubb. -vis adv. 
knåbbväis [i knölar, klimpar]. När ustn 
hadd gat ihop knåbbväis i gröitu JK(U). 

knubba v. knåbb' OL, pr. knåbbar, -a(r), 
pass. -äs. 1) [knöla ihop, bulta ihop]. Um 
än änd knåbbar ihop bullar aldri så stäurä 
MK. 2) (dep. o. refl.) Knåbbäs säs um russ, 
nä di star u gnaga pa varandrä, fö de di jä 
hatuä [har klåda] MK. Russi knåbbäs, när 
di star u bäitar varandrä MK(1877). Russi 
knåbba si = bita sig, o. knåbbar andrä me 
JK. [När man förr ryktade hästar med kar-
dor kunde det bli revor i huden]: av de där 
rivår fick di någ sårts klåd i häudi, u da blai 
di galnä ti sta u tann si ällar knåbb si OL. 
Russi star u knåbbar si el. varandrä; di tan-
nar si MK. 

knubbig a. knåbbur, f. -u, n. -ut, pl. -uä. 1) 
'knölig', [försedd med knölar]. a) [kokig 
(om jord)]. I synnarhait lairjårdi var de ti 
pass upp me, sått a int blai vatklimpu ällar 
knåbbu JK. De andrä plogar., kan nuck var 
bra, när jårdi jär lagum 	jär jårdi för tårr, 
så gär di jårdi knåbbu JK. b) [om ojämnt 
spunnet garn]. Jär de för mik lensnoä [löst 
tvinnat] u ojamt spunnä, så haitar de, att de 
jär misut u knåbbut JK. c) [om stöpta ljus]. 
Var ä drag [: under ljusstöpningen], da 
pasto di, att jausi blai knåbbuä (knöluä) JK. 
2) [om person: kort och tjock]. A. han jär 
mair rappar u knåbbur MK. De kvinnfålkä, 
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ha sag knåbbu äut ha, kårt u tjåck OL. När 
Åll' .. sag, att gräisn ränd pa gatå, så jålläd 
han si ätta n .. me säin kårt knåbbuä jaul-
baintä bain JK. Så kård gubbar pa haidi me 
slidar u säin sma knåbbuä gåttlansruss JK. 

knubbla s. knåbblå f., pl. -år [knöl, särsk. 
frusen jordklump på väg]. A knåbblå pa n 
väg. Ja snubbläd pa a knåbblå MK. De har 
int riktut vart någ bevänt me slidvägän förrn 
i går, för de har tat iginum pa knåbblår pa 
storvägän, hälst jär pa lairu, sum snåiän har 
blas av JK. De har int vart ret någ go väg 

äutn i går, da var n int så illä, för da var 
knåbblår mjaukä JK. Bläir de kårt si [kört] 
läit mair, så bläir de snart bättar, u knåbblår 
bläir mair jamnbånknä [jämnbultade] JK. 
Han hald' kull pa a äisvät .. mäns russi 
flygäd där i harklä u knåbblår JK. 

knubblig a. knåbblur, f. -u, n. -ut [knölig, 
knagglig, ojämn (om väg); kokig (om jord)]. 
Knåbblur väg MK. Vangnvägän har vart 
häitntills knåbblur u galn, när ä har vart 
frusä, u för yvrit sumpur u vatar JK. Vangn-
vägän jär bra nå Fyst så var n harklur u 
knåbblur ti kåirä, när ä blai kallt JK. Ja tän-
kar, att vangn gar ännu bäst, fastn de jär 
knåbblut ällar harklut u galä, män me slidä 
tar de ännu iginum pa knåbblår JK. De aka-
tväri [åkertegen] ha jär så knåbblu el. knåb-
bu JK. 

knudda v. knuddä [knåda, gnugga]. Knuddä 
skinnä fran kytä (vanl. på lamm) MK. 

knuff s. knuff m. Da gav dän sum sat flest n 
än knuff, sått han flaug ner a bänkän JK. 

knuffa v. ipf. knuffäd, pass. pr. -äs. Ja vak-
näd u knuffåd till källingi mäin u frågd 
hänn, um ha int had hårt klucku slat JK. 
När sårkar sin [sedan] kåm i körkå, knuf-
fåd di pa varandrä U sägdä: "Där sitar far 
din" JK. Han sat så där mitt för säidu bäi 
a langbor .. män han arbetäd u knuffåd 
kring si, män de jälpt int, äutn han matt 
kläiv upp pa bredä, sum di sat pa OL. De 
kan ingän fa sit i frid pa bäislagä; di skuffås 
u knuffås, så sum di jär galnä JK. 

knul s. knäul m., bf. -n, 'knöl'. a) 'rygg, 
ryggknöl'. Ja har nå yvar åt dagar gat u grav 
betår upp va ivist n dag, sått de har sväid i 
knäuln pa mi JK. U hackar vör da .. sått ä 
värkar i knäuln pa uss JK. Sätt knäuln till 
[Jägga manken till], ta i av alla krafter MK. 
Angtråskar jär bra, för .. kräki slippar u ga 
där u sätt knäuln till dag ättar dag JK. Ja 
skall gi di yvar knäuln (ryggän) JK. Att n 
far smak bandar [vidjorna] pa knäuln JK(U). 
b) 'puckel'. Han har knäul pa ryggän JK. 

-ryggad a. knäulryggar, -rygg' JK, OL 
[puckelryggig; kutryggig]. Ha har knäul pa 
ryggän u jär knäulrygg JK. De kvinnfålk ha 
var så knäulrygg; dän kaln han var bra knäul-
ryggar; de fålki di jär så knäulrygg OL. 
Lains har han blitt så knäulrygg da? JK. De 
var oskaplit va de män i jär knäulrygg nå, 
dän har n läikväl fräst' för mik me säin stor 
lass, dän OL. De russi di har fat dräg så 
mik, sått di har blitt knäulrygg bäggi täu 
JK. -ryggig a. knäulryggur = föreg. 

knula v. knäul', pr. -ar, ipf. -äd [knoga, stre-
ta, särsk. om  man därvid måste gå krokig]. 
Kräki 	blai .. så äutlaisnä pa ti ga där hail 
dagar u knäul u drägä [för tröskvandringen] 
OL. Skjaut pa .. för ti jälp kräki, sum gick 
där u knäuläd u knappast kund årk lassä 
backän upp OL. Sitar u knäular bi väss-
stain'n MK. Kvinnfålki .. di har hatt för 
sträivt arbet me de sedupptagningi .. me ti 
ga där u knäul u buck si OL. 

knutig a. knäulur, n. -ut. 1) [knölig]. De jär 
så knäulut ti räk jär pa iss säidu MK. 2) [kut-
ryggig]. Han jär knäulur älla knäulrygg JK. 
Dän sum jär girur u snålar jär alltut häu-
härdar u knäulur JK. -het s. f. bf. knäulu-
haiti [kutighet]. Hans knäuluhaiti, dän ha 
vart värrä förr MK. 

knusa v. ipf. knäusäd JK, p. pf. knäusn, 
f. -i [stuka, kuva]. Turkar 	knäusäd gre- 
kar JK. Han blai knäusn (ha .. -i) JK. 

knussel s. Knussl u snålhaitar JK. 
knussla v. knusslä, pr. -ar, = såilä, huttlä 
(OL)MK. Sit nå int u knusslä äutn ga nå ste 
u skill a me de (t. ex. att ge gåvor vid bröl-
lop). De var da int värt ti knusslä me de 
(= huttlä); de knusslar ja int läng me de, 
förrn däu hart di en [örfil el. d.] (OL)MK. 

knusslig a. knusslur, n. -ut [snål, knal]. De 
blai så knusslut för uss i haust, sått ja fick 
int någ pänningar ti kaup någän albionplog 
JK. Att ä skudd ga så knusslut me skriv-
ningi för mi, att ja int skudd fa brevä i år-
ning förr JK. 

knut s. knäut m., bf. -n, pl. -ar. 1) 'knut' [på 
snöre, tråd]. a) [i allm.]. Sla pa än knäut! 
[slå en knut på]. Sumbli slar avuä knäutar 
u källingknäutar me OL. Reita knäut, riktig 
knut, mots. käringknut HG. När n har fat 
tampän iginum all buktar pa tjan'n 	så 
slar n en hallknäut el. u änkäl knäut av 
tampän u tjan'n, sått flaar u tjan'n jär i ätt 
knyppä [när man "tar ihop" fiskegarnen 
för att bära dem i båten] JK. b) (bildl.) 
Själv sakän jär.. int någ galä .. män knäutn 
jär dän, att ja onöidut skall kast pänningar 
äut ti härrar JK. Ja tror att knäutn jä dän, 
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att de jä ingän av uss, sum däugar skaff bårt 
all dän där bråtn, sum än bläir sjaukar av 
JK. Vör kan int fa sa någ haustsed 	u 
de jär just där, sum knäutn liggar, sått vör 
far int någ ryg ällar vait i nest ar JK. De jär 
just knäutn de, sägd källingi, när a fick tak 
i balln JK. c) [i vävbindning]. Knäut, -ar, 
sum knöitäs um käppän, när n gynnar pa 
vävän MK. d) [vid bindning av fiskegarn el. 
nät]. Knäutar kan slas pa träi väis. De vanliä 
knäutar jär (när n bindar slingå ti strämming-
gan) att n tar slingnåli iginum masku fyst 
gangän yvar ifran, u så langstangi [lång- 
fingret] iginum masku me de samä 	u så 
dräga n da till .. sått knäutn gar till gillt 
mot kavläkantn. Män de jär kinkut 	ti sia 
de där knäutar, av halt sno [tvinnat] gan, 
sått di int rännar, när n börr [bara] slar 
knäutn um en aksl 	JK. Allä akslar ihop 
millum knäutar kalläs för bord MK. Bant n 
räumt [vidmaskigt] ällar maskår störrä u 
längar millum knäutar, såsum 32 knäutar till 
äni [alnen], så bant n int mair n 141 maskår 
djaupt JK. Knäut [m. o. koll.], pl. -ar: en 
rad me maskår langs hail bräddn pa a slingå 
kalläs än knäut ällar n maskgang. Bind upp 
dän knäutn, bind dän knäutn färdur MK. A 
räum [vidmaskig] slingå jär 31-32 knäut till 
äni [alnen] JK(U). Pa kväldar var de de van-
liä, att n skudd hinn u bind minst a än [aln] 
slingå ällar trättifåir ällar trättisäks knäut. 
Ja, än skall var lagli snällar ti bindä, um än 
skall hinn tåll ällar fjortn knäut pa täimän 
JK. 8 knäut, tåll knäut; män de fyst åt knäu-
tar bindäs äutn avfållning [på ryssja] MK. 
Så jär ä än hundrä u förti maskår i knäutn; 
så mang maskår kalläs för n knäut, u så 
skudd n ha än trättitvå ällar trättiträi sånn 
knäutar ti äni [alnen; dvs en alns djuplek på 
hela garnet] OL. Ha har fösöikt u bind 
någlä knäut JK. 2) [husknut, hörn av en 
byggnad]. Nårdaustn väinar kring knäutar 
JK. De stårmar u rängnar, sått ä väinar i 
knäutar JK. Jfr band-, bod-, frambindnings-, 
halv-, hus-, kärling-, mar- och strup-knut. 
-byggning s. pl. knäutbyggningar [knuttim-
rad byggnad], se knut-hus. -gång s. m. bf. 
knäutgangän [knutföljden, vid "slingbind- 
ning"]. Tar a .. pinnå 	u tar var ann'n 
knäut tvärs pa nätä u haldar knäutgangän, 
sått en knäut kummar undar u en yvar pin-
nu JK. -hus s. knäuthäus n., pl. = [knuttim-
rat hus]; sma häus, sum di laksar ihop MK. 
Di byggäd häus u byggningar av äuthuggän 
fåirkantskog, sum di kalläd för knäuthäus el. 
knäutbyggningar, u sånn där häus u bygg-
ningar minnäs ja ännu fran ja var sårk, fanns 

knyckel 

jär umkring någät häit u däit i soknar JK(U). 
Knäuthäus, laks ihop [laxat ihop] MK. 

Knut n. pr. knäut [Knutsdagen, 13 januari]. 
Jauldagar, sum vör räknar pa, di haldar bäi 
ti Knäut ällar tjugändagän JK. Vör hadd 
Knäut el. tjugändagän i går, sum där me jaul 
gick äut JK. Ättar Knäut da skudd ruckar 
[spinnrockarna] in igän OL. Pa Knäut var 
de da rakt gal ti kåir i skogän, för da gick 
de alltut galä JK. 

knuta v. knäutä, pass. -äs [fira Knutsdagen 
med kalas]. Tjugändagän el. Knäut, da jär 
jaul släut, sum de haitar, u öltunnu drickäs 
släut u brännväinskaggän me, u da skall de 
knäutäs, sum de haitar; u förr atminstn, så 
var de för de mäst kallas i var bondstäuå 
me ti bjaud varandrä till si u knäutä u va(r) 
glad me varandrä JK(U). 

knyck s. knyck m., pl. -ar. 1) [hastig o. kort 
knyckande rörelse; ryck, stöt]. Gär n knyck 
pa nackän JK. Um ja gär n duktu knyck, så 
släitar ja nuck av ä (snöret) JK. Källingi 
blai arg u gali u drog döinu av uss, sätt 01' 
lag där u gärdä säin knyckar me bärä ändn 
JK. 2) [bildl., vana, lärdom]. Ha har tjänt 
bi härrskap än langar täid: fyst tjänt ha i 
prästgardn i mang år, u där fick ha nuck 
mang go knyckar äi si [om en "kokarmor"]. 
OL. De jär just han, sum har sätt knyckän 
äi n MK(1877). Han sättäd knyckar äi han 
MK(1878). 3) [skarp krök]. Va dän vägän 
gar i krokar, skarp knyckar MK. Så gärd 
råirä än skarpar knyck mitt pa MK. 

knycka v. knyck', ipf. -äd, knyckt' JK(U), 
sup. knyckä JK. 1) [kort o. hastigt rycka]. 
Vör matt sta upp pa tuftår u dräg u tänä, u 
än fick int knyck, för da kund n snart knyck 
än tjan [telne] av [när man drog fiskegarn] 
JK. Såsum di gick i dän fartn 	så bär n 
knyckäd läit i esar [tömmarna] .. så kund 
n fa dum ti stänn så gutt sum straks OL. 
Särsk. förb. Hästn ryckt el. knyckt silraipi 
av JK(U). Män så to vör tuftår ör batn u 
lägd äutför [på isen] .. u staig äut pa daim 
u knyckäd batn fram me de samä än läitn 
bit JK. Knyck ste [rycka åstad, rycka till, 
om dragare med fordon]. Vangn'n ryckt till 
el. knyckäd till, sått ja flaug av u slo mi 
JK(U). 2) [taga, lägga beslag på]. Daim 
[långa silverurkedjor] har nuck fö de mäst 
jäudar knyckä JK(1925). 

knyckel s. kny•käl, m. 1) 'en krokig linie 
eller väg eller ett trä' [träd]. De linju jär int 
gäin [rak], äutn de jär n knykäl älla krok 
pa na där hännä [där borta] JK. De var n 
fåular knykäl pa dän talin JK. 2) 'ett träd 
med många bukter på': dän talln, de var n 
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knykäl el. knykling JK. -fmgert a. knyklä-
fiutar [krumpen om fingrarna]. Valhäntar 
ältar knykläfingtar sä de gamblä JK. -hornt 
a. pl. knykälhåntä (naut) [som har mycket 
krokiga och vridna horn]. 

knyckla s. kny-klå f., pl. -år. 1) 'knöl'. Nå 
far vör knyklå pa rumpu [hö-"rumpan"] 
(vid "räkning") MK. 2) [vanl.: benknota, 
kota]. Knyklår el. ländknyklår pa stäut JK. 
Han slo si duktut pa all knyklår JK. Hugg 
bandar u staur u töinä u arbetä, sått de sväi-
dar i knyklår JK. De gynnar värk i knyklår 
u i kruppän all stans för mi JK. Jfr bak-, 
horn-, höft-, led-, länd-, ro- och ving-
knyckla. 

knyckla v. kny-klä, pr. -ar. 1) [gå i krokar, 
slingerbultar?]. Va lains gar kräki u knyk-
lar; kan är int ga gäint fram da? JK. 2) 
[streta, knoga]. Knyklä si av; k. si mej 
[med]; k. si upp, med en tung säck för en 
trappa MK. — knyckle-sam a. n. knykläsamt 
[arbetsamt o. krångligt]. I skogar, där sum 
de jär besvärlit u knykläsamt ti sno äut u kåir 
me vangn, kan n nä fa nytt slidä el. retarä 
kälkar JK. 

knycklig a. knyklur, f. -u, n. -ut, pl. -uä. 1) 
[buktig, slingrig]. För lagskiftä så var .. 
linjår knykluä u galnä JK. Täunar sto så fö-
skräcklit knyklut, så att de var hundrä buk-
tar pa dum JK. De var häut va vägän gar 
knyklut JK. De skall töinäs [gärdslas] pa 
nöiar väisä, sum skall stakäs me gäin' linjår, 
sått de bläir int någ knykluä täunar el. linjår 
inn i millum aigår nå sum förr JK. Stjånnuä 
u kramp u knykluä däikar JK. Kåir nå gäint 
[rakt] .. ättar stakän, sått pasättningi bläir 
gäin u int kramp u knyklu [om plöjning] 
JK(U). Stråln ränd så knyklut (om blixten) 
MK. 2) [knotig, knölig]. Tällgrainar .. di 
bräukar nuck var knykluä u hallgalnä di ty 
ti lässä JK. A kramp knyklu hogsl [oxel] 
JK. Björknar di vaksar alltut så knyklut JK. 
Knykluä stainar, sum int däugar till bygg-
ningstain MK. L:s hattn ha blitt så knyklur 
[tillknycklad] MK. 3) [bildl.: trasslig, be-
svärlig]. De har gat knyklut el. knagglut pa 
säin ställar [med jordbruket och ekonomin] 
JK. 

knyckling s. knyklivg m., 'ett träd med 
många bukter på': dän talln, de var n knykäl 
el. knykling JK. 

knycksel s. knycks! 	„, 'ett fårmärke'. 
Knycks' me nyggar. [Se ill. till kräk-märke]. 

knyppel s. knypäl 	m., pl. knyplar. 1) 
'om något stort, groft, starkt o. duktige; 
[bjässe, baddare]. Dän kaln de var n knypäl 

ti var starkar; de var n knypäl ti tall ti var 
gråvar; dän sårkän, de matt visst bläi n stäu-
rar gråvar starkar knypäl av JK. De var någ 
knyplar ti var storä MK(1878). Ja tänkar ha 
(de stainvasti) jär inmot n hall fjäringsväg 
lang me oskapliä stäur knyplar me grastain 
äi JK. Ti fa de stäur knyplar ti faitvids-
stumblar sundar JK(U). I fredäs så var far pa 
tåskän fyst gangän i ar u had fäm stäigar 
[tjog] tåsk, u de var tåsk sum int var dåliä; 
de var någ stor knyplar allihop JK. Jfr bröd-
knyppel. 2) 'knölpåk'. 

knysa v. ipf. knöist' [knusa, stuka]. Ja knöist 
n me mäin ård, sått n blai svarslausar 
JK(U). 

knyst s. knyst n. 1) [svagt ljud, halvkvävt 
ord]. Ja vill int håir a knyst av di mair, äutn 
gär sum ja har sägt JK(U). Di fick da läikväl 
haitä "älskadä kristnä" av prästar äi säin 
prädäikningar, sum vör nå int far håir a 
knyst av JK. 2) [liten smula, "dugg", 
"grand"]. Vör har aldri a jäklä smack me 
dairäs fastmarksjårdar ti gärä 	u de av- 
sägandä har int a knyst ti gär me jårdi i Laus-
möir JK. 

knysta v. knystä, pr. -ar, ipf. -ädä, -öd JK 
[säga emot, knota]. De jär int värt att du 
vitt sta u knystä JK. Ja, int jär ä värt att ja 
knystar imot n JK. Män knystäd soar imot 
n .. da blai än argar [om en galt] JK. 

knyta v. knöit', pr. -ar, ipf. -äd, sup. = inf., 
pass. pr. -äs, ipf. -ädäs JK, p. pf. (äi)-knöitn, 
f. knöiti, n. -ä, best. o. pl. -nä. a) [fästa, sam-
manbinda medelst knutar]. Däu knöitar så de 
snärar [spänner] i nackän; ja tular int så 
spänt ja MK. Da to ja u drog ett gan in u bai-
näd av än hall (f) val strämming av de u knöi-
täd taugi äi städganä JK. Ti knöit undar vidi 
[att knyta garnet direkt under "veden" (han-
ken) i båtgarnsklubban] JK(U). Vör gav int 
någ sank mästn, äutn vör knöitäd undar vidi 
allihop um kväldn JK. Taugi sitar knöiti äi 
vidi JK. De jär så knöitä [knutet], att de 
aldri låisar si självt JK. U så fa tak i matpusn 
u drickbyttä, sum knöitäs imot si, u så kast 
upp de pa aksli OL. 2) [sluta handen]. När n 
da kåm pa baini, da knöitäd n näv at daim där 
upp pa läktar JK. Han .. knöitäd nävän undar 
nasar för dän bäukuä härrn JK. Han var så 
stor sum knöit nävän [som att knyta näven] 
JK. Så knädäd di ihop de väidarä me hännar, 
me knöitnä nävar.. till n tjåckar daig JK(U). 
— Särsk. förb. Notstängnar, sum dain [den 
ena] ändn av taugar jär knöitnä fast äi JK. — 
När ä da blasar så mik .. da far n knöit taugi 
äi för vart gan sum än da lättar ga JK. När 
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ja väl har fat sätt av u knöit [knutit] taugi äi 
JK. Taugstain'n 	äiknöitn äi nedäst ällar 
dain ändn JK. När da melningstradn [mät- 
ningstråden] 	jär uppmeldar u märki äi- 
knöitnä [i rännvinden] JK. — Knöit ihop: 
1) [sammanbinda medelst knutar]. Nå jär 
gani ihopslagnä, u så knöitäs täu u täu ihop 
me tampar JK. När n har fat släut me anglår 
pa en kimb, så tar n än ann'n u knöitar raivar 
ihop [om anglor] JK. Dain styck knöitäs ihop 
me dannä, u ättarsum di blai hopknöitnä, så 
trädäs di pa stuckän [om snaror] OL. Näti 
knöitäs int ihop me varandrä, äutn di länkäs 
ihop JK. Da tos misu [ojämnhet i garn] bårt, 

så knöitädäs de ihop igän JK. 2) [sluta han-
den]. A. tar u läggar am n nyt undar ätt fingar 

knöitar handi ihop JK. Dän, sum skall 
gåim ringän, gar kring bäi allihop me ringän 
i hopknöitnä handi JK(U). — Så lämnar skaff-
rar kalas [karlarnas] mattaldrikar ti kvinn-
fålki sum di ta varå pa u knöitar ner bad sitt 

kalas i säin väit nasdokar JK. — Kink upp 
gani alla knöit upp gani .. da ror n langs klåb-
bår u knöitar mindar sank JK. Till släut knöi-
täs knäutar hailt u hald upp [knutarna lösas 
(mellan stat o. kyrka)] JK. — När taugi jär 
örknöiti ör batganä 	JK. — knyt-näve s. 
knöitnävä m., bf. -än, pl. -ar [knutna han-
den]. Ja gav än a slag i ändn me knöitnävän 
sått ä sväidäd JK. Ta upp knöitnävän [försö-
ka bryta upp en annans knutna näve (lek)] 
JK(U). 

knyte s. knöitä n., pl. -ar [bylte, omknutet av 
en duk]. Bräudpäikår ränd ättar kårgar u 
knöitar, u bräudi fick än kårg u bräudpäikår 
vassin kårg el. knöitä [med bullar] u dailäd 
äut JK(U). De kringströiknäs botkällingar 
di fick.. matvarår haim mässi i knöitar, kår-
gar u byltar JK(U). Jäudar, me säin grann 
äuslä kramvarår, sum di bar pa ryggän mäs-
si .. i stor knöitar JK(U). Jfr mat-knyte. 

knytning s. f. bf. knöitningi [hopknytningen av 
två fiskegarn, som sättas ut]. Äi knöitningi 
bindäs sankä fast JK(U). Låisningi av sankä 

gani gar me ätt tag lissum, sått börr [bara] 
drägar i sankändn, så gar knöitningi upp 

JK. 
knåka v. knukä, kntrie, pr. -ar, pass. ipf. 
knuktäs JK(U), [trycka, knåda]. [Så] snart 
ja bäitäd i mat, så blai ja så hopdrugän, män 
när ja fick ligg yvar a träi ällar så u knuk läitä, 
da blai de bättar MK. Daigän knuktäs u rull-
däs JK(U). Särsk. förb. De var nätt u jamt, 
att stäutar kund knuk si fram i snåiän JK. 
Knukä ner håi i häckän el. kn. ner än håi-
tjauk [höstack] MK. — Kvinnfålki, di kum-
mar me läit halm pa a tjaugå u knukar till 

läitä, män där me bläir de int hopstampä MK. 
knä s. knäi n., gen. knäis, bf. knäiä, knäi(j)ä, 
pl. knäi, knäiar, knäjar, bf. knäii, knäiji, 
knäi(j)ar. 1) [om leden mellan låret och un-
derbenet]. a) Ja har ont i a knäi; de to pa dain 
[ena] knäi(j)ä; de gär ont i knäi(j)i JK. Täu 
knäi (i vanlig mening) = själva knäet MK. 
U slat [slagit] bad läggar u knäi u håft-
knyklar, sått de sväidäd u värkäd JK. En av 
dum (tjurar) var så krampar i knäii ällar ha-
sar, sått . . JK. Di har blitt maddluä [klena] 
i läggar u knäii [om druckna] OL. Dän där 
fåin härrn had sånn undali bain u hånn pa 
knäji [om den onde] JK. Så knäppar bak-
kaln u millkaln äi i baktullar pa vassäin säidå, 
u knäji undar batn u lyftar JK. Sumli nyttar n 
angläkimb, när n drägar tåsk, sum liggar pa 
knäii JK. Mor själv .. sitar bäi späisstain'n 

u kardar, me kardpasu yvar knäiar JK. 
b) [i uttr.] ti knäis o. d. [till knähöjd]. De jär 
så oskaplit langgrunt där, så att de jär väl n 
3-400 famnar.. sum int vattnä gar mair n till 
knäis JK. De gick för si ti kumm kåirnäs däit, 
fastn de gar ti knäis i vattn för stäutar JK. 
Grasä gar upp till knäis JK. U gras ti knäis pa 
tvärlandi u ängsmarki sumlistans JK. Sty-
välskafti gar ti knäis JK(U). I mårräs gick de 
ti knäis me snåi JK. Där jär lairu så blaut 
sått a gar undar navu, u kräki sinkar ner ti 
knäis JK. Iblant . kan n fa sta ti knäis i vattn 
u lässä JK. De jä så mik lausar snåi pa vägän, 
sått de gar mästn upp mot knäis va ivist a stig 
JK. En dag, när vör skudd ga yvar äisn pa 
storkannaln, brast V. ner yvar knäis, sått n 
fick styvlår hail full av vattn JK. Snåiän gar 
yvar knäis JK. Klövan u timmänteän vaksäd 
så väldut .. sått de gar allt langt yvar knäis 
JK. Så var styvlår så lang i skafti, att di gick 
så där gillt yvar knäis OL. c) [i uttr.] pa knäi 
[på knä]. Ja had int någ nöd av de (åsk-
slaget), mair n ja straik pa knäi JK. Förrn di 
skudd kräup iginum stoln, så lag di pa säin 
bär knäi u gärd böin [på väckelsemöte] JK. 
Källingar lag pa knäi ijamt vaggu u singädä 
JK. [Bildl.: "få någon på knä", bringa ngn 
till underkastelse, på fall]. Länsmann'n 
blai där iginum räikar kal .., män böindnar 
di kåm pa knäi JK. Så gick ä da väl för n än 
täid, män så va da läikväl astu N. kal ti fa än 
pa knäi för sitt töivaräi JK. Förbaskadä J.L.! 
Skudd vör int fa dän pa knäi? MK. d) Båig 
knäi (om en s. gytt gi si undar) (OL)MK. — 
2) [om ovansidan av knäet jämte låret hos 
en sittande person]. A. me kattungän i knäiar 
MK. Bobar han sat me na pa knäiar u sletäd 
na MK. Vitt u sit pa knäjar för mi? (med knä-
jar torde menas detsamma som larä [låret]). 
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Sitt upp pa knäjar bättar! Sit däu pa de knäjä 
( = larä), u däu kanst sit pa dannä [det andra] 
MK. Fö rästn så sitar a u sivar me kardår i 
knäjar bäi späisstain'n JK. Anna bidar, att 
pappa skall kumm u ta na pa knäjar JK. Nä 
da kvälda(r) kummar, da vill (h)a faslit gänn 
sit pa mäin knäjar, u så ska ja da sing väisår 
fö(r) na JK. Vör kund ta dum (kvinnfålki) 
pa knäiar, ifall de var trangt um räum JK. — 
3) [krök, bukt]. Knäi pa a träi, sum vaksar 
krampt MK. Sia knäi pa si: när säd el. klöver 
el. timotej har lagt sig och så den börjar växa 
el. resa sig igen; da haitar de, att de har slat 
knäi pa si; sedi har lägt si u slat knäi pa si JK. 
Klövan har lägt si u slat knäi pa si, sått n 
liggar pa flair håll JK. Jfr bak-, byx-, fram-
och get-knä. -byxor s. pl. knäibyksår JK. 
Knäibyksår nyttäd de gamblä förr sumbliä, 
för n säksti sjutti ar sinä, u da räckt int byk-
sår el. bykslari längar än ti knäii. Sårkar flyt-
tar nå.. knäibyksår .. tills di far släut i fålk-
skolu JK(1924). -böje s. knäibåigä n., pl. 
-ar, bf. -i, 'knäveck'. Ja jä raskar u kröilar; 
aindäst ja har börr a gurblemå i dain knäi-
båigä JK. De kummar ti kännäs i knäibåigi 
( = knäiviki) MK. -karp s. knäikarp m., bf. 
-än [ett knäskydd, bestående av en kluven 
och urholkad trädstam, som man lade över 
knäna, när man drog torsk]. Knäikarpän 
a stäurt bratt bred ällar n stäurar braidar bre-
däskimb, sum jä väl köipur [kupig] u jär så 
langar, att n räckar fran läivä ällar graini u 
ner ti baini, när n sitar, u da jä de köipu säidu 
nerat, u da värar de graini u lari för vetå, 
när n sitar u drägar tåsk JK; han säir äut 
ungefärliän sum än pack [kubb], sum jä 
klauän mitt i täu av a stor hol grän u jä fö-
modliän gärdar därav ir män jär tunnar u 
letar sum fjädar JK. -rem s. knäire•tn f. 
(skom.) [spannrem]. -skål s. knäiskirl f., 
pl. -ar. Ha ha fölor' am n knäiskål me bain-
råitå MK. Ja slo knäiskålar, när ja fallt pa 
knäi JK(U). -snåll s. knäisnald m. [knäskål]. 
-stycke s. knäistyckä n., 'skiljeväggen mel-
lan bakstammen och bakräumä [-rummet]; 
träribb längs över skiljeväggen mellan bak-
stammen och resten av båten'. Knäistyckä 
haitar de i Lau u plikti i När JK. -styck' 
vrång s. knäistyckrayg f. 'rang [spant] undar 
knäistyckä; "rang" under väggen mellan 
bakstammän och resten av båten'. -stövla s. f. 
pl. knäisty•vIår [stövlar som gå till knäna]. 
Ja, de var int någ ann än in igän u så fa knäi-
styvlår pa si u tak i snåikastningskuru u så gi 
si av äut u säi ättar vägän JK. Fast n had 
knäistyvlår pa si, sum skafti gick ti knäis, så 
kåm än me styvlår hall full av snåi inäi JK. 

Ja had a par gamblä knäistyvlår pa mi me 
skafti äutpa (byksår) JK. Storstyvlår el. knäi-
styvlår JK. -svag a. knäisvagar, f. -svag, pl. 
-svagä [svag i knäna]. De var n nuck för 
knäisvagar till bi dän åldarn ti bjär a spann 
vattn OL. Gubbar.. bläir knäisvagä av stark-
varår u öl JK(U). -veck s. knäiva n., bf. 
-ä, pl. bf. -i. Ja had n stäurar buld i knäivikä 
JK. Da lag ja me knäiviki yvar balkän [säng-
balken] JK. Syn. knä-böje. -öden a. knäiåidn 
[trött i knäna]. När n gar läng i djaupar snåi, 
da bläir n knäiåidn JK. 

knäa v. knäi(j)ä, knä? JK(U), 'gå med svik-
tande ben'. Ga u knäiä, sått n jär krarnpar i 
knäii, sått rövi mästn tar mot jårdi JK(U). 
Knäi' u knog' nuck [då man "bär saltsäck"] 
JK(U). Da var ä sträift nuck ti ga u knäi upp 
för n langar stig [stege] me a stäur halm-
tjaugå pa nackän OL. 

knäck s. knäck m., bf. knäckän. De var en 
bra knäck för han (genom sjukdom el. för-
lust) (OL)MK. Fa knäckän [få svår el. 
obotlig skada]. Rygän pa säin ställar u vaitn 
har u fat knäckän, sått hältn aks jär väitä 
ällar släut JK. Dän gangän, när n rod äut 
ifran Sandpall imot västn, när han blasäd så 
oskaplit, da fick än just knäckän da u fick 
aldri n hälsgoar dag sinä [sedan], [om en 
fiskare] JK. 

knäcka s. se nöt-knäcka. 
knäcka v. knäckä, knäck', pr. -ar, ipf. -äd, 
knäckt', knack, sup. knäck', pass. -iis, p. 
pf. (a.v)knäcktar, f. knäckt. I. intr. 1) [av-
giva ett knäppande el. knastrande ljud, 
knaka]; 'även ljudet när något brytes av, 
även t. ex. när granveden sprakar och brin-
ner'. Ja hård ä knäckä, när bred' brast av 
JK. De jär så kallt, så de knäckar i knäutar 
MK. A kyld, sått ä knäckar i all ting JK. De 
knäckar i äisn, när det är mycket kallt (OL) 
MK. De knäckäd u smaträd äi dum (baini äi 
bainhäusä) JK. När de da bläir .. än säks 
sjau änar haugt pa säidår [med snö], da far 
n kast till, så att de knäckar i armar u sinår 
förrn kan fa yvar snåiklimpar yvar kantar JK. 
(När n int kan sivä), de jär ti ligg u räck si u 
sträck si, sått ä knäckar i sinår u i sängi me 
JK. Ja har.. gat i Lausmöir u grav däik um 
dagän u häv u släng pa myldå u blaikå, sått 
ä har knäck i sinår JK. Da had ja n sån för-
giftur djävlur tannvärk, sått ä börr knäckäd i 
skalln pa mi JK. Knäckäd äi fingrar el. knack 
MK. 2) [bildll G:s föräldrar had vart så snål 
u sniknä, så att ner någän fatti kåm däit u 
skudd kaup än laup sed ällar pärår, så fick di 
alltut bitalä, så de knäckäd ättar OL. Härrar 
ällar tjänstmännar, di tar fullt för de, u de sått 
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ä knäckar ättar JK. Ner di glaid ste [for 
bort], så had di a laikstäuå, så de knäckäd 
ättar OL. — II. tr. [bryta sönder, krossa]; 
'trycka sönder t. ex. nötter'. Di [nötterna] 
jär så hard, att ingän kan knäck dum OL. 
Hart u ännu sån go tännar, att du kanst 
knäck(ä) nytar da? Knäck luppår, knäck läus 
JK. Ti ta läiv av läus gick till pa de väisä, 
att n knäckäd dum me naglar JK(U). När n 
knäcka dum, så knäcka di så sum luppår [om 
gnetter] MK. Baini skudd knäckäs pa fiskar, 
ner n jetar fisk [se bjära s.] MK. Särsk. förb. 
Män att n knäckar av älla brautar av bainä, 
när n far någän riktu skarpar tåsk, de gär n 
sum täidäst, u så kastar äut n igän JK. Nå 
knäckt du av stangi; ha var knäckt in i halv 
förr (=brusten i halva träet) JK. Dän käppän 
jär avknäcktar JK. Fanns ä da någ tårrgrainar 
.. da knäcktäs di av [bröt man av dem] OL. 
De kan häit u däit [i "sigdspånsgruset"] 
finnäs någ sma fän aurkånn u ner n da 
.. skall bröin upp sigdn läitä, u så de gynnar 
knäck till så där läitä, ner n läggar ällar drä-
gar spån'n langs sigdäggi så gar a läit styck 
ör äggi pa n för var gang de knäckar till OL. 
Da bärr ä knäckäd till, u så var plogkvistn 
av OL. 

knäckande p. a. knäckandä [knakande]. De 
var da i någlä dyngn sum de var knäckan-
dä kallt u yvar tjugå gradar JK. De bräukar 
var klart u tårrt u a knäckandä kyld, hälst 
um netnar JK. 

knäcke-bröd s. knäckbro , -broi [förekom ej 
på Gotlands landsbygd]. Sen bakäs di upp u 
rulläs äut ti sma tunn kakår såsum knäckbrö 
[se av-kokar s. pl.] OL. Nå skall vör int jet 
mjaukt säurt bröi längar, äutn nå skall vör jet 
knäckbröi [enligt en föredragshållare] JK. 
Da var de han sum svard för spelä u lägg in 
säin pappskäivår [grammofonskivor], ällar 
sum di kalläd knäckbrö OL(1901). 

knäda v. knii•dä, knäd', ipf. -äd, sup. knäd', 
pass. knädäs JK(U), pr. knädäs OL, p. pr. 
knä•dnäs. 1) 'knåda' [deg m. m.]. Iss [den 
här] daigän dän fart däu knädä. Vaim av Ar 
vill nå knäd da? OL. Så fort di har fat knäd 
u lägt salt äi smörä 	OL. Di knädäd de 
[det nykärnade smöret] me smörskaidi JK 
(U). När di hadd fat röirt ihop de så tjåckt, 
sum di kund fa de me daigskuru, så knädäd 
di ihop de väidarä me hännar, me knöitnä 
nävar [om bröddeg] JK(U). Där fick de sta 
till dann mårgnän, sum da ännu daigän skudd 
knädäs um JK(U). 2) [pulsa, i snö, modd 
etc.]. Ga u knäd i sump u mörjå JK. De har 
di (kräki) nå gat u knäd i dän sumpän (träsk-
vandringän) hall dagän OL. Så sum kräki 

(mairndails stäutar) gick u knädäd där pa de 
tunn starroti 	så straik di ner OL. Had ä 
vart snåi .., da had ä vart ti gat u flånsä u 
knäd i snåi, u de had int vart bättar stort än 
vattn u sump JK. Ja, u så gick di da ain-
sumnä u knädäd där i snåiän i täuår [tuvor] 
u hular, sum int jär gutt ti säi för snåi JK. 
Nå kumma pappa knädnäs jär äutä me skuru 
[snöskoveln] för åiru MK. [Da. k n ce d e]. 
— knäd-sam a. n. knä•dsamt [tungt att gå]. 
De jä knädsamt ti laup jär u MK. 

knäkel s. m. bf. knä•kln [svordom]. Ja, män 
för knäkln! JK. 

knäpp s. knäpp. 1) n., bf. -ä [minsta ljud]. 
När de jär gärt så tyst sum möiglit, sått de 
int skall håiräs a knäpp, da kasta n än stamn 
ällar någä i äidskåckä [idstimmet] JK. A hailt 
ar ättar J. A. dödä, så va de frid u ro i bygg-
ningän, u ha hård aldri a knäpp JK. När a 
fick håir fyst knäppä JK. 2) m., bf. knåp-
pän [knäck, svår skada]. Han har fat knäp-
pän ginum strandbräukä JK. Da bräukar 
rygän u vaitn far ill u fa knäppän JK. 

knäppa s. knäppå f., pl. -år, 'sölja el. d.'. Nöi 
silar de var så mik knäppår pa, tyckt far MK. 
Jfr bänd-, es-, hals- och skakel-knäppa. 

knäppa v.1 knäppä JK(U), knäpp', pr. -ar), 
ipf. knäppt', knäppäd, sup. knäppt, pass. 
knäppäs. 1) [åstadkomma ett smällande 
ljud].Källingar . di rännar sått naglar skram-
blar pa täiår, såsum håir konar, när klauar 
knäppar imot si JK. När klucku int jär drugi, 
da knäppar a så saktä MK. Sin [sedan] när 
svärtsnöirä had blitt tillräcklit vat i svärtu, to 
en i var änd i snöirä u haldäd de spänt .. u 
dän trid to u lyftäd upp snöirä mitt pa stuckän 
.. sått de smälläd ner pa träiä, u haitäd knäp-
pä, u da blai de än svartar rand äi barkningi 
JK(U). 2) ["knäcka", tillfoga svår skada]. 
Kånn [korn] .. de jär väl pa jårdi, aindäst 
att tårkän har knäppt ä pa säin ställar JK. 
3) [stuka, besegra]. Um du int had vart så 
haltar bärä, så skudd u allt ha knäppt dum 
[i pärken] JK. Knäppt n gärd n de (sprang 
om honom el. vann) (OL)MK. 4) [fatta, 
gripa, taga]. Så n vacka(r) dag så glaid Fäi-
kalar ner i Böiängä för ti knäpp drakgosä 
[lägga beslag på drakgodset] JK. Ja fick amn 
[: sill], u han knäppt si för de mäst am n me 
JK. Da knäppäd di än läikväl [: mötte bollen] 
OL. Så knäppt n tak äi a källing ällar päikå, 
u så gav än si i väg, så fort n nåksns kund 
ti stuck me nä [stocka v.] OL. 5) [fånga el. 
skjuta ett villebråd]. Kattu knäppt a råttå 
(OL)MK. Ja kund int fa mysslä [visslingen] 
fram; annas had ja nuck knäppt harn MK. — 
Särsk. förb. Så var ä ti knäpp tak i taugi u 
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så drägä, män iblant knäppt di a [ryckte av] 
nä, um a int var säkar OL. Dän hadd blitt 
kännmärkän, um än had fat knäppt bainä av 
för n JK. — Stäutar knäppäd äi [högg i] me 
kraft JK. Iblant ner n da sättäd fåisu i jårdi, 

så russi knäppäd äi .. da välväd fåisu yvar 
OL. 

knäppa v.2 knäppä, knäpp', pr. -ar, ipf. 
knäppt', sup. knäppt, pass. knäppäs, pres. 
-äs, ipf. -täs, p. pf. knäpptar, f. (äi)knäppt, 
pl. knäppt'. 1) [fästa med knappar, spännen, 
krokar etc.]. [Vanl. med prep. o. adv.] Mäl-
lå [märla] i framstamnucku ti knäpp fåckän 
fast äi JK. Femarstängnar jär knäppt i braust-
ringar JK. Bugän [se nöt-båge] me n knåps 

u [äi] dann ändn a hak, sum än knäppar 
äi dann ändn av klavu JK. Di jär för kårt u 
rak i läggän, sått .. när n tåsk nappar, så 
knäppar int krokän äi, äutn ör [ur], [om 
torsk-krokar] JK. Kvänni .. star ännu laus, 
ällar kädi [kedjan] jär int äiknäppt i dain 
skaidi JK. När ä jär a rem t. ex. me a sölgå 
pa, sum skall knäppäs ihop me sölgu .. Dän 
ändn av remi, sum bläir ti yvas .. när n har 
knäppt ihop remi i sölgu, skall .. trädäs un-
dar dän slaifän JK. Pa de väisä så kan n ställ 
spitsplogar, sått di gar lagum ner. Ällar u så 
kan de jälpäs me knäpp frammä me halsukä 
el. bringtampar upp el. ner, haugt el. lagt 
JK. Stäutkättingän knäppäs längar älla(r) 
kårtarä; gar plogän för läit ner, så knäppar 

ner älla(r) legar [lägre], u gar n för mik 
ner, så knäppa n upp ällar håigar JK. Da bar 
de ti knäpp ner dain byksluku ättar dannu 
OL. Hakar av jan, sum än knäppar um stum-
bläbainä [stubbroten] me kättingän JK. Till 
russi nyttäd di n knäppfjätarä, sum knäpptäs 
um dain frambainä JK. Silheln .. sitar i drekti 

u där knäppäs silbroi pa JK. Knapp me 
knapphul till, sått n kan fa knäpp till skörtu 
pa braustä JK. Ja slo tråikragän upp u knäppt 
till stortråiu JK. Han had fotsjackän till-
knäpptar MK. Ja årkäd ga upp u äutä me a 
stortråiå tillknäppt um mi JK. Gubbän 
gynnar så till u knäpp upp am n bykslukå OL. 
Da to ja u knäppt skörtu upp för n bäi halsn 

sag pa kruppän för n JK. För ti fa plogän 
ti ga lagum ner, knäppäs skaklar upp u ner 
JK. Knäppar upp silar [löser remtygen i 
selarna] JK(U). Krokän knäppar int ör, när 
tåskän tar [kroken lossnar ej] JK. 2) [sluta 
ihop handens fingrar]. De pekfingrä kan ja 
int fa knäpp till så mik sum de andrä fingri 
MK. — knäpp-fjätter s. knäppfjä-trä, -fjä•tarä 
m., pl. -fiä•trar, 'en vidja, som kan knäppas 
om foten på hästar, när de stå bundna i bås 
eller annars skola hava klump på foten' JK. 

Fotbinsl, jankätting ällar vidå me n knäpp-
fjät(a)rä = ringen av vide kring benet med två 
öglor, av vilka den ena träddes i den andra 
och hölls fast med en pigg av denna knäpp-
fjätare såsom en sölja el. rem MK. A hand-
stang [spak] me n knäppfjätarä i ändn, sum 
hängdäs pa n bakstav u slepäd ättar [på 
skogs-släde] JK. -fjättra s. knäppfjätrå f., pl. 
-år [= föreg.]; en vriden björktelning; har 
begagnats förr o. kallades fotbinsl (nu nyttjas 
halsbinsl), um hästbain; när di star i bas, da 
jär di bundnä me haldår u knäppfjätrår; hal-
dår sitar fast i väggi MK. -sko s. knäppskåu 
[skodon som knäppes med knappar]. 

knäppning s. f. bf. knäppningi JK. Sått int 
knäppningi [med söljan] skall ga upp JK. 

knävla v. knävlä, ipf. -äd, sup. = inf. [pulsa, 
gå tungt]. Ga u knäi(j)ä u knävlä i snåiän 
JK. Sanning så var ja rakt stam n tråttar, när 
ja kåm haim; för ga där u knävlä i snåi upp 
ti knäis va ivist a stig! JK. De ska go lar u 
knäiar till ti ga jär u knävlä (trampa hö i en 
häck) MK. När brännväinä var äutdruckä 
så knävläd di i väg me vassäin handstang pa 
nackän. När di da had knävlä kring skog-
styckä u käik u grundä så far dän ainä augu 
pa n gammäl halltårrar tall JK. 

knäxla v. knäkslä [karva, kreta]. Sjärgä u 
haggä u knäkslä MK. Jfr sjärga v. 

knöl s. knovl m., bf. -n, pl. -ar; knöilar JK. 
1) 'en liten upphöjning i liten omkrets på 
jordytan eller hvilken annan sak som helst; 
även en skarp bukt på en linje, som skall 
vara rak'; [jfr pöl s.]. Nå gynnar de ränn upp 
än knöl uppa handi, sum jär av tan'n [senan] 
ifran pekfingrä JK. Nå ha de sullnä upp än 
stor knöl bakum åirä JK. Ja slo pannu i jåns, 
sått ä blai än stor knöl älla påil i pannu JK. 
Russi di var.  .. hall full av stor knölar u påilar, 
sum hagli had slat dum JK. Undatill pa väisn 
[spetsplogåsen] jär de nog' me, för där far 
int finnäs någän back' el. knöl, sum jär i 
vägän för bildn JK. Ta u fåiS av dän knöln 
alla påiln där pa de tväri [tegen]. De däik 
jär n sån olyckli knöl alla påil pa de JK. 2) 
[knotigt vedstycke]. Träi fäir knöilar [ved-
kubbar], sum liggar där inn i bodi, sum ännu 
skall sundar JK. 3) [bildi., drummel, tölp]. 
Än jäklä klåparä el. knöl, sum skall gär si 
viktur um sakar u ting, sum än int jär haim 
äi! JK. Jfr arbets-, brems-, hat-, is-, kalk-, 
köld- och mygg-knöl. -påk s. pl. knolpåk 
(OL)MK m., pl. knölpåkar JK. -vis adv. 
knöl-, knöilväis [i knölar]. När ustn had gat 
ihop knöilväis i gröitu JK(U). Aikä [eke], 
sum int har ruttnä ti muld, äutn haldar ihop 
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bäi knölväis ällar knåbbväis [i knölar el. 
klumpar] JK. 

knöla v. knor [klå]. Knöl pa dum ret duktut; 
knöl upp ngn (OL)MK. 

knölig a. knöilur JK(U), f. -u. Knöilur u ojam-
nar äis JK(U). De jär a olyckli jård ti var 
knöilu u påilu, sått de jär stort arbet ti fa na 
jamn JK. 

knörpa v. knörp' [i förb.] knörp' ihop el. 
snörp' ihop [snörpa ihop] MK. 

knös a. knersar, knäisar, f. kno-s, pl. kners', 
'morsk, stursk, duktig'. De jär n knösar, 
stuskar rackarä; de jär haplit va de fräui jär 
knös a si JK. Prästn gynt bläi knöisar a si JK. 
Måttlit knös matt di varä imot arbetrar, u någ 
aktning matt di gi dum läikväl JK. 

ko s. kåu f., bf. kåui, pl. kåur, bf. kåunar 	, 
gen. konas JK. Riktut någu go ko star int 
till fa kaupä JK. Dain [den ena] koi var stäut-
gali JK. U snart väntar vör am n ko till, sum 
snart skall kalvä JK. De koi ha gick gald i 
fjor OL. Koi ropar, baular el. braular u mum-
blar u brålar el. vrålar JK. U da (mell. 6-7) 
gar mor u gir konar fö de mäst bäi jaus u lyftå 
JK. Stäutar u konar ällar nauti har vör nå 
liggnäs inn um netnar, män russi far ännu 
läivner si äutä JK. Förr va de vanlit, att konar 
skudd ligg äut fyst nati pinstnati, för da bräu-
käd komunnar [Sesleria coerulea] var så 
haugä, sått di kund liv äutä JK(U). De fystä 
sum a ko el. kväindå [kviga] skall ha, ättar 
ha har kalvä, jär a skäivå bröi me smöir pa 
u så än saltar strämming, sum jär staikän pa 
avu ristn JK(U). Koi mjölkar me hånni 
[skämts. ordspr.] JK(U). Jfr kalv- och molk-
ko. -bent a. kobaintar, -baint JK(U), pl. -ä 
OL [om människor; även om hästar i avs. på 
frambenen]. -brems s. kobrims [insekt]. -bås 
s. kåuba.s n. [bås för ko]. -bär s. kobär 
n., bf. -ä, pl. bf. -i. 1) (Viburnum opulus). 
2) (Rhamnus frangula). Kobär. Di jär svartä 
u så stor sum blåbär. Män ja undrar, um di 
int jär raud fyst .. di kan int jetäs .. ja har 
hårt, att förr så gärd di skrivbläck av dum 
JK. Sumliä kallar de för bainvid MK. Kobär 
jär mörkar bark u bainvidn jausar bark så-
sum ja vill ha de (=enligt mitt förmenande) 
(JK)MK. Jfr gul-bark och kvalke-bär. -bärs' 
träd s. kåubärsträi n. (Viburnum oputUs o. 
Rhamnus frangula). Kobärsträi .. de jär int 
någ stäur träi äutn så där i gråvlaik i stam- 
män, sum armän ällar larä. Di jär mörkgröin i 
barkän, u di har mörkgröin bladar JK. -fitta 
s. f. bf. kåufittu [cunnus vaccae]. -fot s. korn-
fot m., pl. -fotar [bräckjärn med kluven 
klo]. -gubbe s. ko.gubbä JK m. [karl, som 
sköter korna]. -handlare s. kåuhandlarä m. 

[person som köper upp kor]. -horn s. kåu-
hånn. -hud s. kåuhäud f., [hud av ko]. Um 
än hadd någu ung kohäud ti söi av, de skudd 
var de bästä [till vad-stövlar] OL. -hus s. 
kåuhäus n., bf. -ä, kåusä (ä.), pl. bf. -i [den 
del av ladugården, där korna stå]. Sälln 
jär ä håigar undar räiar äi a kohäus el. stall, 
än att n behövar mair n am n ställning införä 
ti räigangän JK. Ja skudd gär a bas [bås] i 
årning i kohäusä, sum tildi var rutnä u åidnä 
äi JK. Kvinnfålki gläidar äut i kohäusä u 
gir konar u gär kohäusä raint u mjölkar u 
ryktar konar u gir kalvar u gräisar JK. Så 
sättäd ja äld i lyftu, så äut i kohäusä ällar 
kosä, sär de gamblä, u gär de raint u så gi 
konar JK. Päikår söislädä i kohäusä i skäum- 
ningi um kväldar JK. Da sjaudäd [gnällde] 
kvinnfålki u mor mäin um de, att kohäusä int 
sto pa någät bra ställä, fö de att konar int 
vidd träiväs bättar, när di kåm in JK. -hus' 
dörr s. f. bf. kåuhäusdwri el. vanl. kåusdwri. 
-husglugg s. kåuhäusglugg m., bf. -än [övre 
halvdörr på kohusdörrar]. -husgödsel s. ko-
häusgöisl el. nautgöisl JK(U). -huslgödsel-
hop s. m. bf. kåusgöislhOupän  
[gödselhög utanför kohuset]. -huslloft s. n. 
bf. kåuhäus-, kåusluftä [skullen ovanpå ko- 
huset]. -husistig s. m. bf. kåustäigän, 'stigen 
kastad i snön till kohuset' MK. -häkt s. n. 
bf. kåuhäktä (g1t), 'inhägnad, dit korna drivas 
för att mjölkas' MK(1878). -koppa s. f. pl. 
kokåppår JK [utslag på juvret hos kor]. Sar-
spintä .. De bläir di av kokåppår JK. -läder 
s. kolädar JK [anv. till skodon]. -mjölk s. 
komjölk. Föid upp daim [smågrisarna], sum 
int spinar räckar till, bäi komjölk JK. -mun s. 
komunn m., bf. -n, pl. -ar [ett gräs], (Sesle- 
ria coerulea). Komunnar jär n sårts gras me 
runt strad, me kårt aks pa ändn JK. När rau- 
bäri [smultron] bläir monä u bani jär äut u 
pluckar, da bräuka(r) di träd upp bäri pa släik 
strad MK. När komunn'n jär så langar, att 
han jär uppkummän, da kan konar liv äutä 
MK. När komunn'n kummar äut, da kan n 
släpp kräki i hagar MK. -rumpa s. korumpå 
f. JK(U), [kosvans]. -råka s. korukå f. [hög 
av spillning efter ko]. -skalle s. ko•skallä 
m., bf. -skalln, pl. -ar [kohuvud[. -skäll s. 
koskäll f. [-skälla]. -spann s. kåuspann [äm-
bar el. hink att vattna korna ur]. -spene s. 
kåuspi•nä m. Än [man] kan int fa dum ti 
dräg äi n kospin(ä) än gang [om nutidens 
flickor] JK. -stut s. kåustäut el. fastar stäut 
[tjur]. -våm s. kovamb JK(U). 

kock s. kåck m., pl. -ar. Så fick di (lauboar) 
astu Danjäls Jakå ti kåck för si [på exercis-
platsen] JK. 
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kock interj. kåck. Han'n [tuppen] .. sär käck, 
käck MK. 

kocka v. pr. kåckar. Han'n kåckar = sär käck, 
käck MK(1878). 

kodilj s. m. bf. kuddiljän [skämts., hög, mas-
sa]. Ja glåimd bårt u tack L. för brännväinä 
u kaggän u allt besvär u brevä u haj! kuddil-
jän JK. De bläir int ann' jåbspåstar haj! kud-
diljän JK. 

kofta s. kåftå f., bf. -u [kvinnoplagg]. Jfr vär-
kens-kofta. — koft-arm s. m. bf. kåftarmän 
[ärm på kofta]. Min kåftarmän han jär så 
näggar [trång] MK. -liv s. kåftläiv n., bf. 
-ii [själva "livet" på koftan]. 

koig a. kour „ , f. -u, n. -ut. Russi ränd' 
fasli kout (ss. en ko); ha jär kou MK (c. 
1877). 

koj s. gen. kåis [i uttr.] ga ti kåis [gå till 
sängs]. Var u en gick ti kåis el. i säng JK. 
Ungdomar all träi, di lag ännu ti kåis .. för 
di had vart pa dans JK. 

kojs s. kåis m. (o. koll.), bf. kåisn, 'lockord o. 
smeknamn' [på får]. Kåis! Kåis! locknings-
ord till lamm JK. Kåis, kåis, kåis, när man 
kallar på får i allmänhet MK. 

kojsa s. kåiså f., bf. -u, pl. -år. 1) 'smek-
namn för honan [tackan]' . 2) 'luckård' [för 
får]. Kåisu! kåisu! lockord till honan JK. 
Kåisu, kåisu, kåisu, när man kallar pa a ei 
[tacka] MK. Kum nå kåisu da! JK. Misär! 
kåisår! lockord till hannar och honor JK. 
Kum nå, sma kåisår, kum nå! JK. Nai, va kåi-
sår! MK. — kojs-bock s. m. bf. kåisbåckän 
[smek- och lockord till gumse]. -lamm s. 
kåislamb n., bf. -ä, pl. -lambar[!], bf. -lambi. 
1) 'smeknamn'. 2) 'luckård' [till får] JK. Sma 
kåislambar! JK. Va star de till me kåislambi? 
MK. 

kok s.1 kåuk m., bf. kokän JK, pl. -ar [det 
som kokas på en gång]. Pa de väisä ränsäd 
di .. ti däss di fick till n kok ram n ärtar JK 
(U). De bästä sum nå star i säckar, jär täi (10) 
laupar u a par kokar [: potatis] JK. När n 
har fat kokän [strandkoket] i årning älla kok-
tar u upphälldar pa a stainfläis u fat jet si mät-
tar JK. När ärr [ni] kummar tibakas, så kum 
in i bodi till uss, da har vön kokän i årning, 
för vörr skall nå snart sätt pa a gröitå pärår u 
strämming JK. När n da hadd fat kokän ti 
läivs, da så sivd n gutt a par träi täimar JK. 
Jfr strand-kok. 

kok s.2 kåuk m. [i uttr.] en kok ströik. Di bord 
ha si n duktur kok ströik för säin fäaktuhait 
JK. 

koka s. se av- och smedje-koka samt hop-ko-
kor. 

koka v. kåukä, kåuk', pr. -ar, ipf. -äd, kåukt', 

sup. kåukt, kåukä, pass. -äs, pr. -äs, ipf. 
kåuktäs, kokädäs JK, p. pf. kåuktar, kokän 
JK(U), n. kåukt, (äut)kåukä, pl. kåuktä, 
kåukt'. I. tr. [genom kokning tillreda el. be-
handla ngt]. 1) [tillreda mat el. dryck]. Da 
kokädäs u lagdäs mat äi dän ypnä späisn JK. 
Besparningspäisn kokäs u staikäs u bakäs 
äi var u var ann'n dag JK. Vör vill int ha dum 
(strämmingar) ti tåskbaitä äutn ti kokä JK. 
Sumliä to akaroår [åkerrovor] upp i Nöiu u 
kokäd (i) fylg me strämmingän bäi strandi 
JK. Sum än kokar, så far n jetä, u sum än 
bäddar, så far n liggä, haitar de i ordspråkä 
JK. — Flipp = öl u brännväin u äppäl u kakå 
u såckar kokt ihop MK. Ner ha [grytan] nå 
hängäd i späisn, da var ä int mik räum ti yvas, 
möiglitväis di kund fa päin däit a pannå ijam-
tä, sum di bräukt kok fisk äi, u um di hadd 
lägt pärår i gröitu, sum skudd kokäs ti mid-
dag, da kund di fa kok pärår u fisk pa en 
gang OL. Vör had kokt flundrår, män vör 
årkt int jet upp allt, sum vör had kokä MK. 
U så koktäs de gråa pa kånngröin ällar kånn-
gröinsgråit JK. Gråitgröitu star i späisn u 
påttlar me jaulgråitn äi, sum jä koktar pa bär 
[bara] mjölki, antingän av räisgröin ällar pa 
kånngröin JK. Di hadd fat n harä, u dän 
skudd di da kok u jet upp um kväldn JK. Nai 
tack, kok int kaffi ti mi nå, för de jär int kaffi-
täidar JK. Unda täidn kaffiä blai kokt.. JK. 
De jär bråttum .. för kvinnfålki föräut me 
bak u brygg u kok kyt u allting sum skall 
till (vid bröllop) JK. Matn bisto av .. fisk me 
sås (sinap), kokt kyt, vanlitväis sväinkyt 
[på slåtteröl] OL. Sväinhudä, sum blai kokt 
ti jaul 	JK. U så pärår [potatis] till föstas! 
um di änd int jär kokt sam dagän, de gär ing-
änting JK. Nå har vör fat middag: koktar 
strämming u sinap u kål u fläsk JK. Middagän 

besto av koktar tåsk (saltar förstas) JK. 
Tåskbåddar kokäs fö de mäst me livrar äi JK. 
När upplänningar kåm ti strand.. så behövd 
di int ha pänningar ti kaup förä, äutn föid-
varår såsum äppäl u pickår u hängpärår, 
sum var kokt iblant, u plomår u kyt .. bad 
kokt u rat JK. Läit [litet] koktar humblä 
JK(U). Me de samä, sum di lägd jäst i 
mäskän, så lägd di kokän humblä äi än JK 
(U). 2) [medelst kokning bereda el. behandla 
vissa ämnen]. Kok bik [beck, se d. o.] JK 
(U). Förr så koktäs de ganlit [färg till fiske-
garn]. — II. intr. [vara i kokning]. De drickä 
hälld vör i strandgröitu, u så brautäd vör sun-
dar bröistumpän där äi, ti däss bröiä kokäd 
sundar JK. U så gröin äi u så fa de ti kokä, 
för skudd di ha gråitn goar, så skudd n kok 
langsamt OL. Mäns kaffipannu kokäd JK. 



kokbok 	 499 	 kolstybb 

— Särsk. förb. U de fick än ha läit läut i parrad 
till häll pa, när ha kokäd bårt MK. — Artar 

bläir hardä el. kokar int sundar JK. — Kok' 
upp: 1) [komma i kokning]. Mäns kaffipannu 
kokäd upp .. JK. 2) [bubbla upp, svalla]. 
De jär a hällrivå i hälli, sum gar mitt i ginum 
hail brunn'n, u de jär där, sum vattnä kum-
mar påttlänäs läik upp .. ällar vattnä kokar 
upp där JK. — Gamblä örkokt akokar [se av-
koka s.] OL. — Da bräukt di kok äut läin- u 
blårganä .. de fick da sta u kok äi a stor in-
mäuri gröitå någän täimä, sum var fylld me 
gan u askläut OL. De ganä, de skudd ha vart 
äutkokä OL. Jfr hård-, len-, lös- och mör-
kokt. — kok-bok s. kåukbåuk f., bf. -i. Sänd 
äut a bra kokbok ti kvinnfålki! JK. -gryta s. 
kåukgröitå f., gröitå sum kokäs ann' mat äi 
än kyt u fisk MK. När kokgröitu hängäd i 
späisn JK. -het a. kokhaitar JK, n. -hatt, 
-hitt, best. kåukhait'. När ja kåm haim, så 
var ja kokhaitar u svaitn, el. ginumvarmar 
JK. När vamlä valkäs, så skall de kokhatt 
(-hitt sär sumbli) vattn pa de JK. U så håisäs 
de kokhait vattnä pa, så mik sum de ska varä 
MK. -kär s. kåukkikr n., pl. =. All kokkär 
(gröitår u pannår), sum fanns till besparning-
späisn JK. -mjöl s. kliukmAri, -mjöd n. [mjöl 
att reda av soppor o. vällingar med; förr var 
det finsållat kornmjöl]. Kokmjöl, sum maläs 
av känn; så raida n pa de till säupå (nå nytta 
di int de) MK. Pa min täid, när di ådläd känn, 
nyttäd di kånnmjöl ti raid av el. klapp äi väl-
Ungar el. säupår, u haitäd "kokmjöil" u 
skudd maläs så fäint sum möiglit .. När .. 
vaitäsådläningän kåm mair i gang, .. da kåm 
vaitäsmjöilä i bräuk ti kokmjöil JK(U). Kån-
nä .. tämstäs [finsållades] ti kokmjöl u gråit 
JK. -panna s. kåukpannå f. -strömming s. 
kåuksträmmiug m. [nyfångad strömming, 
avsedd att kokas direkt]. Ligga n da nerä 
(bäi strand), så bräuka n kokä. Täu älla träi 
slar si ihop u kokar än träi fåir kast sträm-
ming .. sum haitar koksträmming. Iblant to 
än av än fåm säks kast koksträmming, um 
än skudd ha strämming mässi pa rak [driv-
fiske] i askän (fiskaskän) JK. -torsk s. kok-
tåsk (m. o. koll.), [nyfångad torsk, avsedd 
att kokas direkt]. Me tåskaräiä [torskfisket] 
blai ä int mik av för n dän dagän, sått n börr 
[bara] fick någlä koktåsk till si självar, sått 
n fick si a mål, när n kåm i land JK. -varm 
a. n. kåukvarmt [kokhet]. När da vammäls-
ganä jär spunnä . . u ganhärvår hängar i knyp-
pår, så skall de i kokvarmt vattn JK. -vatten 
s. kokvattn JK(U), [vatten avsett till kokning 
vid matlagning]. -vattenspann s. n. bf. kok-
vattnspannä JK(U), [hink med kokvatten, i  

köket]. -ved s. kokvid JK [ved att koka mat 
vid]. Visst skudd ä var läit hardar goar tårrar 
kokvid ti lag mat bäi JK. -ärter s. pl. kåuk-
ärtar [ärter att koka till mat]. Go kokärtar 
vaksar int pa va jård sum hälst, män di däugar 
int ti kokärtar all stans äutn bläir hardä ällar 
kokar int sundar. Go kokärtar 	bläir pa 
aurmyldå JK. Da var ännu umkring halv 
jårdstyckä igän där, u de skall sas kokärtar 
äi JK. 

kokar-mor s. kåukarmåur, kåukamåur f., pl. 
-möidrar [kokerska, kokfru]. De jär ätt 
kvinnfålksmänskä, sum skall var van me bak 

brygg u lag mat, vickän sårt sum hälst, 
sum skall till i kallasä, sum haitar kokarmor, 
sum skall stöir me tillagningi för kallasä JK. 
Kokamor u kärvaskasku [diskerskan] u 
skaffrar jä de fyst, sum ska var pa plassn 
[i bröllopsgården] hälst kokamor, sum all- 
tut fö de mäst bräukar var pa plassn bad netar 

dagar JK. Ifall n vill gär någän bigravälsä, 
så skall någän ste u håir ättar kokarmor; de 
jär iblant ret svårt ti fa någu OL. Ungmor 
älla källingi mäin var kokamor själv [lagade 
till kalasmaten själv] JK. 

kokning s. se gröt- och let-kokning. 
koksa s. se koxa s. 
kol s. kul n., bf. -ä, pl. bf. -i. 1) [träkol; 
stycke av kol]. Förr da bränd di mäilå u säld 
kul OL. När glöidnar har slucknä, haitar di 
kul. Äldn har slucknä u glöidnar me, sått 
nå jär de bön [bara] kul av brasn. Kuli glöi- 
dar ännu = har int slucknä JK(U). Da tar ha 
de ringar me fingri; så brännar a si, da läggar 
a kul imot MK. Kul, de liggar äi jårdi, um 
de var täusntal av år MK. Far skrivd pa 
slingu um mårgnar me kul för mi till märkä, 

där ifran skudd ja bindä minst a än [aln] 
JK. Askå u kul täppar w till a hul [ordspr.] 
MK. Kul mörkt [kolmörkt] MK. Vör har 
vart kul svart' såsum negrar i lädu [ladan] 
JK. 2) [stenkol]. Smidn lugd, att um ja vidd 
kumm så vidd n jälp mi, um ja vidd skaff 
kul u sakar där ner JK. Ronhamn därifran 
kan n transporter(ä) kuli me russ u sjuss JK. 
Jfr mil-, sten-, södes- och ugns-kol. -eld s. 
kuläld JK(U). De skall börr brinn kuläld u 
aldri lugäld [i "södel JK(U). -fat s. kul-
fwt , n. [korgfat med handtag i vardera 
änden, att bära tvättkläder m. m. i]. -gruva s. 
kulgräuå f. = när di brännäd kul, kulmäilå 
MK. -mila s. ku•lmäilå f. Brännäd kulmäilå 
var dei int någän just sum gärdä jär i trakti i 
min täid JK(U). -skopa s. f. bf. kulskopu 
JK(U) [skopa att ösa smideskol i ässjan 
med]. -stybb s. kulstybb JK(U) [avfall av 
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kolig a. kulur, pl. -uä JK(U). 1) [smutsig av 
kol], 'om en säck' (OL)MK. 2) [ytligt för-
kolnad]. Jär stuckar [staketstolparna] av 
fyrä [furu], så bräuka n bränn dum, sått di 
bläir kuluä äutpa, äi dän ändn sum än sättar 
i jårdi JK(U). 

kolik s. kulläik m. [magplågor]. Di läidar av 
någ magplågår ällar kulläik OL. Han pasto 
att n had börr [bara] starkar kulläik, u kund 
n fa bot fö de, så blai än raskar, maint n pa 
JK. Ja minnäs, när a källing skudd bot n häst 
sum hadd kulläik me ti läs bårt JK(U). Hästn 
har fat rift ällar krattu ällar kulläik JK. Jfr 
buller- och väder-kolik. -sldroppar s. pl. kul- 
läiksdråppår 	[medicin mot kolik]. 

koll s. kål! m. [kolt]. Säi, dän sårkän han gar 
ännu me kåll pa si JK. 

kolla s. kållå' f., bf. -u, pl. -år, 'kjol utan liv'. 
Mäin kållu! issu [den här] ha jär någ gran-
nar n däin! MK. Ja skall ha nöi svart kållå; 
ja har fat fläckar i bäst kållu JK. Svart kållu 

[svarta kjolen] JK. Um de jär sån där 
kållår me snibb pa läivä JK. Päikår u kvinn-
fålk i säin jaus blusläiv u kållår i oläik färgar 
[på slåttergille] OL. E. rännar så de sydar 
[susar] i kållu MK. Han säir äut sum mors 
svart' kållu ( = sårgli) MK. Kvinnfålki gräi-
nar ännu u ja me, sått di sär, att di kummar ti 
piss i kållu, um ja frågar mair hallgal u dumt 
JK. Ga me kållu ["gå med kjolen", göra sin 
tarv, om kvinnor] JK(U). Så skudd di fram u 
läs i katkesn, da var de mang sum darräd i 
byksår, u i kållu me [på husförhör] OL. Ättar 
sum a [hon] håirs ti daim, sum gar me kållå 
pa si, så vill ja int säg någ därum; män när ka-
lar bjärar si at så ( = blir baptister) dumt; di 
bord aldri var värduä ti ga me byksår pa si 
mair, äutn di skudd ga i kållå i all sin täid JK. 
Jfr bomulls-, höft-, kalkulls-, lin-, redgarns-, 
snibb-, under-, ut(an)- och värkens-kolla. — 
koll-fåll s. m. bf. kållfaldn, pl. -ar [kjortel-
fåll]. Um kållfaldn ällar kleningkantn sitar 
dubbäl (el. uppä) för kvinnfålki, modar [bå-
dar] att di bläir bidd pa kallas JK. De sum.. 
di byggar bjäru av, de jär kållfaldar, sum int 
jär uppklipptä; därför så klippar alltut ännu 
kvinnfålki upp dum, att di int ska däug ti 
bygg bjäru av JK. -liv s. kålläiv n., bf. -ii. 
Da haitar de snibbkållår, um kålläivä sitar 
ihop me kleningän JK. -lomma s. kåll-lummå 
f. [kjortelficka]. - När di laupäd u saumäd 
[gick och stickade], så hadd stickgansnystä 
sin plass i kållummu JK(U). 

kollekt s. kålläkt m., bf. -n, pl. -ar [insamling 
inom en menighet av penningar]. Kålläktn 
[i kyrkan] skudd var till dän inrä missjon'n 
JK. De tas kålläktar upp tr jå, när n far skill 

av me jetä [slutat bröllopsmiddagen]. Fyst- 
dagän tas en kålläkt upp till de fattiä i sokni 

så en till spelmännar u så en till kokarmor 
u så en till kärvaskarsku JK. 

koller s. kållar JK(U), [sjukdom hos hästar]. 
Hästn har kållar JK(U). 

kollrig a. pl. kållruä JK [tokig]. Andrä sum de 
nå tycks i iss täidar har blitt kållruä i häud-
knuppän JK. 

kolna v.1 pr. kågnar [svalna]. Nå tänkar ja, 
att lugän har slucknä 	u hans (V:s) brasn 
gar upp i råik sinä u kålnar av JK. Jfr kal-
na v. 

kolna v.2 p. pf. pl. ku•Inä 	„, [förkolna]. 
Räiar [takbjälkarna] lag inn äi kustain'n, så 
di var kulnä [kolnade] MK. 

kolportör s. m. bf. kållpito.r, kållpårto•rn, pl. 
kållpetörar, kållpitörar. Ja har nå präddäik u 
förklar fö kvinnfålki sum dän värst kållpitör 
um o [vårt] arbetä JK. Prästar u kållpetörar 

de där läsrar skräiar u ropar .. för dumm' 
fålk, att i bär [bara] skall tro u tro JK. Kåll-
petörar sum rackar jär kring landä, sum andrä 
ska föidä u int äidäs arbet självä JK. 

kolv s. kålv m., bf. -än, pl. -ar. 1) [bösskolv; 
även på "pilbössa"]. Kålvän pa givvär (JK) 
MK. 2) [stång med handtag i "pärbråk", 
potatiskross]. 3) [låskolv]. De var a kånstut 
lås; de jär fäm kålvar äi (JK)MK. -lås s. kålv-
lås MK. 

komma v. kummä, kumm', pr. kumma(r), 
kumbar (ä.), ipf. kåm, kummän (sälls.), 2 p. 
kåmst, sup. kumm', kumt, pass. pr. kummäs, 
ipf. kåms JK(U), p. pf. kummän, f. -i, pl. 
-nä, imperat. kum. 1) [anlända, ankomma, 
begiva sig]. Da var de ste [iväg] så mang 
sum kund kummä ifran häusaldi JK. Vägän 
lag väl till [var ordentligt tillsnöad], sått de 
var omöiglit ti kumm kåirnäs fram JK. Di 
grämd si guss jämmalit, lains [hur] di skudd 
kumm i skogän JK. När vattnä kummar rin- 
näs JK. Ja, u än vackar dag så kummar B. J. 

F. J. raisnäs i böin [till staden] JK. Va 
kummar däu ifran da? Um än [han] had visst, 
att du kåmst, så had n kårt läikväl [: för att 
hämta dig] JK. Lyckå va de fö di, att u int 
kåmst för saint JK. När n har kumm äi än 
vädavärväl JK(U). Vör ha ännu int set någ 
av starn; han bräuka(r) var kummän i fibba-
varus sumli ar JK. Svan'n jär allt kummän; 
starn u bläcku [vipan] jär allt kumnä JK(U). 
A. blai så glad, att boki jär kummi JK. När 
da kardningkvinnfålki var kumnä så sät-
täd di si runt umkring ulli u späisn JK. Män 
när vör da var kumnä allihop, u Arvid gynt 
tal um hail affärn, så JK. — "Um måndä 
u täistä kummar ja visst, um onstä u torsdä 
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alldrä sist; kummar ja int um fredä el. laudä, 
så kummar ja int äi iss viku" [sades om 
skräddare och skomakare] JK(U). 2) [kom-
ma så långt, hinna]. A stor skam .. att 
svänskar ännu int har kumm så langt, att di 
.. har gärt sånn bra vändplogar JK. 3) [in-
träffa, infalla]. Ja, u så gick dän dagän all 
värdsns väg, u så kåm sundagän JK. Sim-
marn kåm u slaningtäidn me OL. Kåm så 
själv sletkaldagän [slåtterdagen] OL. Nå jär 
iss snåiän, sum kåm i mårräs, mästn bårtå 
igän JK. Haustn jär kummän JK. 4) [här-
stamma (ifrån)]. Per var kummän ifran Kull' 
pa När JK. Arvid .. raiv ner alltihop bäi 
Hallsrä u flyttäd ti bakas ti Bjärgäs igän, sum 
än var kummän ifran JK. Hans källing, sum 
var kummi ifran Masrä JK. 5) [fogas till, 
följa efter]. Bäst ä jär, så kummar (kumbar 
sär ret de gamblä) de a stäur lang ravväinå 
[ramsa] igän JK. 6) [betecknande förändring 
av tillstånd el. läge]. Kumm pa sokni [i sock-
nens vård, om fattiga] MK. De had kumm 
hul pa täun'n [gärdsgården] JK. De kum-
mar int pa frågu MK. De kåm int pa frågän, 
ick skolu fick bigangnäs därtill JK. Pa sam 
täidn sum klingår kåm i gang, så tillvärkäd 
di n sårts tunn blad [sågblad] OL. De sum 
var bra spunn', de var riktut blankt, när de 
kåm i härvå [om lingarn] OL. Di kåm i lur-
vän [i luven] pa varandrä OL. 7) [med efter-
följ. inf. el. supinum, inledda av ti(ll)]. De 
kåm ti rängnä, när di skudd skärä JK. När 
vörr 	skudd gläid äut, så kåm de ti blas' i 
nårrvästn JK. Da jär de ti laup u ränn när 
n kummar ti frausä JK. Skall däikä var a än 
[aln] djaupt, så skall de var täu änar i dagän, 
annas så kummar de ti slänt [slutta] för läitä 
JK. En man star pa jårdi .. för ti säi, att spärr-
pari kummar ti sta gäint [rakt] upp JK. Tim-
mänteän slas säist, män förr n han kummar ti 
glångäs [blomma] JK. När björknar kummar 
ti springä [börjar spricka ut] JK(U). Män så 
blai de kallt, u äisvätar kåm ti haldä [bära] 
JK(U). Drickä kummar int ti jäsä [råkar ej i 
jäsning] JK(U). 0 lambi [våra får] .. di kåm 
ti flaugä JK. Vör har ännu int sätt äut dag, 
när vör kummar ti rais in JK. B. kåm ti tal um 
för far, att .. JK. Um däu kåmst ti prek [pre-
dika], va däu skudd säg fö sla? JK. Däu 
kåmst ti säi så allvarsammar äut JK. Så har 
de hal fram badä väl u längä, förr n ja har 
kumm ti gynt [kommit att börja] me någ 
skrivning OL. 8) [lända, vara el. bliva (ngn 
till ngt)]. Ner ja tänkar ättar 	va mang 
gangar ja u har kumm pa bisvär OL. Han 
(täiän) kåm väl ti pass JK. — II. [refl. med 
intr. bet.]. 1) [taga sig fram]. Gamblämor 

jär halt, sått ha kan just int kumm si langt 
nå JK. De var fö läit snåi .., så att de var 
just int ti kumm si me ti kåir någ stor lass 
JK. Vör kan int kumm uss äi någän skog, för 
de jär så oskaplit vat u buttnlaust JK. Far 
årkar int i skogän um dagän, för han kan int 
kumm si i snåiän JK. Kummar de ti blas 
mikä, da blasar de av pa gaimaldu, u sum-
listans bläir de dräivår, så att da kan n int 
kumm si varkän me vangn ällar slidä JK. 
Dain [den ena] kåm tåtlänäs jär u dann'n 
där pa vägän ättar, ättar sum di had russ, sum 
kund kumm si ällar ränn fort JK. Nårsk russ 
.. di jär bra pa vägar ti kumm si me JK. Pa 
laikstäuår var bad gubbar u källingar me, 
daim sum kund kumm si [komma ifrån] fö 
ban JK. Had vör kunt kumm uss, da had vör 
vart ste (hade vi haft tid, så hade vi rest till 
en strand för att höra efter strömming) MK. 
Spel pärk, de kund n aldri kumm si me amn 
grand MK. 2) [härleda sig av ngt]. Jä jä vetå 
[här är vått], lains [hur] kumma de si? JK. 
Snäuu kåm si av de, att ja blai vatar JK. Mass 
skaivtrad, de namnä kummar si därav, tänka 
ja, att .. JK. 3) [komma i gång, i farten]. 
Nårdn bräukar var n best ti hald bäi me vetå; 
när n kummar si äi me de, så bräukar de tul 
bad väl u läng(ä) JK. Da fick di ga u hugg 
jård, ner di int kund kumm si till [komma åt] 
någ annä OL. — III. tr. [föra, bringa]. Ja 
skämdäs för ti ga in u gär paläit [intrång] 
u kumm fålk pa bisvär OL. De jär nå int all 
sum så gär (vankar um netnar), män stöist 
dailn, för dain [den ene] kummar dann [den 
andre] till = dain luckar dann'n me OL. Nå 
jär ja så daigtäntar [ömtänt], att ja int kan tul 
kumm tändarnä imot si än gang OL. — Särsk. 
förb. Kum an! välan! MK. K. an pa, bero på, 
[gälla]. Bäi drägning [av fiskegarn] kummar 
de mäst an pa framkain till hald batn bäi MK. 
Va mik än skall plög u harvä, förrn än skall 
sa ... de kummar an pa jårdi, mik ha egänt-
liän behövar JK. De skudd ja säg dum mitt i 
augu, um de Uni an pa JK. Ättar sum A. L. 
jär pratnäs u muntar 	u ja u har mål i 
munn'n, nä de kummar an pa, så visst vör 
int ård av, förrn klucku var näi täi JK. — K. 
av: 1. itr. a) [komma bort ifrån, komma ut 
ur]. Nä vör kåm av Alsk-skogän, där var 
omöiglit ti kumm fram JK. b) [stiga av t. ex. 
en skjuts]. Ja kund int kumm av äutn matt sit 
pa JK. c) [bli avklippt el. avskuren]. Lambi, 
di kännar int till varandrä, när ulli kummar av 
MK. Daim, sum int kård in n (vaitn) så fort 
sum möiglit, när n kåm av JK. d) [komma 
ifrån, glömma]. När n kummar av de 
(= glömmer bort), da jär de int så gutt MK. 
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K. av si [staka sig, tappa sammanhanget]. 
Däu kåmst tvärs pa i talä, sått nå kåm ja a(v) 
mi, va ja had ärnä sägä JK(U). 2) refl. [förmå 
sig till]. Att di kan kumm si av me ti bijaug 
fålk pa de väisä OL. — Kumm bäi: 1) [kom-
ma åt, vidröra]. Ti röir de banä, de jär sum 
kumm bäi 	) tynnä [törne] MK. Var kvist 
n kåm bäi, så stratt vetu kring JK. 2) [komma 
åt, om hingst som betäcker sto]. Fuln [fålen] 
han var för läitn ti kumm bäi na [märren], de 
sag ja pa all skapning JK. Fuln sto pa kantn 
u sprank pa män i u had n inn hailar flair 
gangar, sått n kåm bäi na ret bra JK. 3) [vid-
komma, angå]. Slikt sum aldri kummar dum 
bäi MK(1877). — K. bårt: 1) [försvinna]. I 
ladi [vår] när nå tjäln gar ör u snåiän kum-
mar bårt JK. Sin [sedan] så kåm de ti hald 
pa me rängn .. a par vikår, sått all snåi-
dräivår kåm när pa raint bårt JK. Gamblä 
källingar, di dåir int, äutn di bär kumma bårt 
(citat) MK. Mäin myssu kåm bårt MK. Ha 
sträikbredä kumm bårt? MK. De kåm täu 
styckän gafflar bårt pa bryllaupä MK. 2) 
[dö]. De blai mik saknäsamt u ovant, att far 
kåm bårt JK. Min bror kåm bårt ifjor, han 
drunknädä JK. 3) [komma ur bruk]. Atvarsl: 
gammält skråck, sum fålk mik trod pa förr i 
täidn, män sum än int mik far håir av nå, u gi-
num de så kummar årdä mair u mair bårt el. 
blffir mair sällsöint JK. Bomärki gynnar 
kumm mair u mair bårt JK. Någän gang ännu 
händar de .. sum ä jär häusating, män de 
dråigar int längä, att de raint kummar bårt, 
för dän sårtns tak kummar bårt JK. Drag-
stäutar kåm bårt närpa allstans JK. 4) tr. 
[tappa bort, förlora]. Ja har kumm bårt dain 
hanklä [den ena vanten] JK. Ja har kumm 
mäin tråiu bårt; de jär de sum ja gar u påttlar 
um MK. Ja kåra bårt vammälståttn, sum ja 
had pa tummän u sum ja to av mi, när ja 
skudd jet middag JK. N. had vart ste u lait 
igän n bålt sum han had kumm bårt JK. 
Kumm nålar bårt, de skall n gär de, för annas 
fick di aldri avgang me dum MK. — Kumm 
ättar: 1) [följa efter, gå efter]. Kvinnfålki 
di kummar ättar [efter den som mejar] u tar 
upp ryg el. vaitä JK. 2) [bli efter, ej hinna 
med]. Di .. har kumm langt ättar, fastn di var 
i fylg me uss JK(U). Vör kummar ättar me 
arbetä pa de väisä MK. 3) [hämta]. Jå, de 
(rygsiktmjölä) var i årning, sått vör kund 
kumm ättar de, när vör viddä JK. 4) [ha obe-
hagliga följder]. De kåm ättar (att bli våt), 
ska ja sägä: fyst blai de snäuå u så ont i brau-
stä JK. De kåm ättar sum svartns öl JK. — 
Någän end bondsun har nuck lust u kan 
bräuk strandi, män där kummar de imillum: 

att de jär int täid JK. Alltut så har de vart någ 
ann', sum har kumm i millum ällar i vägän 
JK. — Kumm imot, k. mot [råka vidröra, stö-
ta emot]. Um än aldri så läit kåm mot någän 
kvist älla busk, så blai än vatar JK. Kummäd 
n imot någän kvist, så blai än hail fullar me 
snåi JK. ikttar va ja har håirt, så skall di akt si 
för till kumm mot läikä (vid mätningän). 
Lains [hur] ja såilädä, så kåm ja mot ä [: li-
ket] me handi ällar armbugän, u de var just 
iss säidu, sum ja nå jär så åidi [skral] äi OL. 
Kåmst u mot boki da? (så att den föll ner på 
golvet) MK. — Kumm fram: 1) [träda fram, 
stiga fram]. De säir rolit, ja till u me vackart 
äut, när n tjugåfär man kummar fram ör bus-
kar äut pa a sletå [slätt] äi än rad [vid slåtter] 
OL. 2) [anlända, hinna fram]. Äntligän kåm 
de gråitsjussar fram OL. De tuld när pa än 
hall täimä, förrn ja kåm fram JK. Da matt u.  
aldri L. ha vart haim, ner brev kåm fram OL. 
Vör har allt kumm så langt fram i iss mån'n 
sum till dän säkstndä JK. 3) [taga sig fram]. 
Vägar lag så mik till, sått ingän kund kumm 
fram JK. I täistäs sto de mästn int till ti kumm 
fram vaskän me vangn el. slidä JK. 4) [fö-
das]. U så skudd ja gär a stäiå i årning till n 
kalv, sum kåm fram i går JK. 5) [konfirme-
ras]. När n har kumm fram, sum ä haitar, 
u blitt kånnfirmern JK(U). — Kumm för 
[komma i tankarna]. Nå ha ja.. talt um någ 
häit u däit, sum ha kumm för mi JK. Kumm 
för(ä): 1) [förekomma, förefinnas, inträffa?]. 
De kummar häldar int förä MK(1880). 2) [in-
finna sig]. Ännu så jär int fiskrar håpplausä, 
ick strämmingän kan kum för jär ännu i haust 
JK. 3) [upptagas till diskussion på samman-
träde el. dyl.]. Da kåm frågu för fyst um 
plassn, um ha (skolu) skudd byggäs där JK. 
— "Vör skudd ha .. gräl pa di i tällefon'n, 
för du int kåmst haim i kväld." — "Vaim 
har sägt, att ja hit kåm haim i kväld?" JK. 
Va dags kåmst däu haim da? OL. — Kumm 
äi: 1) itr. När da basbredi i bas-stuckar kum- 
mar äi, 	så jär basi [båsen] i årning JK. 
2) refl. a) [komma i gång]. När vör väl har 
kumm uss äi me dän rasn (Ayrshire), så far 
vör fortsätt me de MK. b) [förmå sig till]. 
Att n kund kumm si äi me de u behald de 
därä MK. — Kumm ifran: 1) [skiljas från, 
lämna]. De jär än dail (tjänrar), sum alltut 
far någ äutväg till kumm ifran de ställ di jär 
pa OL. Soar bräukar ta galt . . i trid dyngnä, 
ättar gräisar har kumm ifran JK. Dän, sum 
rispar, haldar ättar u huggar äi yksi i rimnu 
ättar handi hail vägän, till trolu kummar ifran 
[lossnar] JK. 2) [förlora, mista]. När n far 
håir a par gubbar prat um någän, sum har 
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kumm ifran gassdailn JK. Sia källingar, de jär 
int gutt, de kan n kumm fran gardar me (citat) 
MK. Han hadd i all fall gärt någ failstig, ättar 
de än kåm ifran dän plassn OL. — För kvinn-
fålki har de mästn vart omöiglit ti kumm äut u 
kumm iginum dräivår JK. Nä ja kåm iginum 
na (boki) JK. — Kumm ihop: 1) [mötas, nå 
ihop]. När flakar [sidorna på agtaket] har 
kumm ihop pa ymsnä säidår, så skall de läg-
gäs rykt [takås] pa JK. 2) [ta itu med]. När 
ja kummar ihop me skriv ti Lekton, da lättar 
ja all sårgar farä! JK. Ja kåm saint ihop me 
skrivä JK. Da lugäd n [lovade han], att n 
skudd jälp uss, när vör kåm ihop me rot-
fruktar JK. Da glaid far ättar H. H. [en klok 
gubbe], u när han kåm ihop me mi, da gick 
de yvar JK. 3) bildi.: 'komma i luven på 
varandra'. De sag äut iblant, sum um di 
skudd kumm ihop u slas JK(U). När täu ällar 
flairä kummar mik hart ihop me grälä u tretä 
JK(U). — Ja skudd ännu kumm ihåg en ting 
OL. Annas har de vart n gammäl vanä, att 
di har skutt kumm ihåg u låimt [lämnat] av 
någlä sånn braid bredar, sum skudd var till 
läikkistbredar OL. Han har kumm ihåg uss 
me allnackå i ar tr [till julklapp] JK. Ja tror 
knafft, att alltihop kummäs ihåg, um än änd' 
ård för ård gar iginum hail böiknar JK. Tilläik 
så skudd ä kummäs ihåg g kaupäs haim a här-
vå tobak. — Kumm in: 1) [anlända, särsk. 
komma i land el. in mot land]. Kring Laus-
hålmar jär de flak täusn lass släkå sum kum-
mar in um an JK. 2) [komma inomhus]. När 
ja had kumm haim u fat söislä av u kumm in 
[i stugan] JK. Um kväldar har ja kumm saint 
in u vart tråttar JK. Aldri hård ja, att däu 
kåmst in i kökä MK. När däu da kåms[t] in i 
körku, da .. JK. 3) [inträda, inbryta]. Nitti-
fäirn [1894] kåm ret snarvar in JK. 4) [hin-
na]. Vör har kumm in pa a nöit arstal JK. De 
ma ick nå snart bläi bättar, när vör kummar in 
pa nittn hundrä u älvå JK. 5) [råka in på 
(ngt)]. Storspelmännar .. när di har kumm in 
pa "älvstrikä", så har di int kunt hald upp 
JK. — Kummar L. me i Tranängä i dag? — 
Um all iss vetå [väta] had kumm ner me snåi, 
så had vör vart rakt oklar me all snåi JK. 
Värst jär de ti kumm trappi ner JK. Di bräu-
kar kumm ner, sum de haitar, i synnarhait um 
di har fat van'n ti fat någ av dän sum mjölkar 
[: korna kommer till mjölkplatsen] JK(U). 
Um än (strämmingän) änd' kåm ner ti sam 
präisä sum förr JK. — Kumm pa: 1) [stiga 
(upp) på ngt; beträda]. När ja kåm pa (tågä) 
där, u de bar iväg, så JK. De var omöiglit 
ti kumm pa någ jård pa n langar täid JK. 2) 
[drabba, komma över (ngn)]. Kåm de pa uss,  

att vör skuddä (skäitä älla pissä), så 	JK. 
3) [lyckas erinra sig]. Va va de ja had ärnä 
sägä, ja kan int kumm pa de, fast årdä flaugar 
i munn'n JK. 4) [inträffa]. Raisu kåm för 
happart [oförmodat] pa OL. — Kumm ste 
[komma iväg]. Ja jär nå så bundi me iss 
banä, så ja kan aldri kumm ste MK. Så far n 
änd vit någ jå, när n kumma ste MK. Ner 
n da kummar ste u skall bröin upp sigdn läitä, 
u så de gynnar knäck till .. OL. — Kummar 
de någ sundar (på kalaset), så betalar värtn 
natäurlitväis JK. Han kund väl int jälp, att ä 
had kumm sundar (= gått i kras) JK. — 
Kumm till: 1) [bliva till, uppstå, födas]. 
Nöimoduhaitar, sum har kumm till nå i sai-
narä täidar JK. För' min täid el. förr nja kåm 
till JK. Fastar ha har int vart jär upp bäi uss, 
sin [sedan] Valborg kåm till ällar blai föid 
JK. 2) 'komma att trivas (även om ungdom 
o. d.)'. De var nuck sån go årning pa pärår 
[potatisen] .. um di nå kummar till ,„ 
vait ja MK. 3) [bli stängd, spärrad, t. ex. 
genom snö]. Snåidräivår kåm ti ligg upp yvar 
all täunar, u all kväiar kåm till JK. — Ingän 
ha kumm tibakas JK. Dän hundn han blai av-
päiskän någlä gangar, sen kåm än int tibakas 
mair OL. — Kumm upp: I. tr. 1) stiga upp. 
a) [taga sig upp]. Stor haug tallar, sum int 
någän kund kumm upp äi JK. b) [komma i ett 
högre el. bättre läge]. De skall ske a stort 
undar, um fiskräiä skall kumm upp igän sum 
förr JK. Män så sättäd di präisä ner pa 
såckarbetår, sått da haldäd ja upp me såcka-
betådläningi .., män sin [sedan] kåm präisä 
upp igän, u da har ja vart me hail täidn sinä 
JK. 2) [förflytta sig upp]. a) [om himlakropp 
el. moln o. d.]. De molnä jär a vädamoln, för 
de kummar upp me än rasandä fart JK(U). 
Kummar de klarnu [klara fläcken] upp, så 
bläir de klart u vackat vädar JK(U). b) [om 
växt ur jorden]. Sedi, ha jär allt ti kumm upp 
OL. Fråiä kummar upp, när de har ligg i jårdi 
n täi tåll dyngn JK. Ladissedä (kånnä u havan 
u ärtar) jär gröint u trivlit u har kumm bra upp 
JK. Lambi u kräki jetäd av ograsä ättar 
handi de kåm upp JK. Vaitn .. han jär vackat 
uppkummän JK. Haustsedi jär uppkummi nå 
JK. De säist stor rängnä .. de gärd ännu mäst 
skad pa kånnä, sum var uppkummä JK. När 
ä da gar um än fjortn dagar .. så jär betår 
uppkumnä JK. 3) Kumm upp me [framställa, 
hitta på ngt]. Dän sum har kumm upp me iss 
läsningi, dän skudd nackän ha vart av (citat) 
MK. 4) [om byväg: nå fram till (högre lig-
gande) landsväg]. Så var de n smid . . sum 
bod mitt för Krussbackä, där sum Andas-
kväiar kummar upp pa storvägän JK. 5) 
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[bli öppen, farbar, om väg]. Skall n av gardn 
u äut pa storvägän, så kan n int kumm 
förrn vägar kummar upp [blir uppskottade] 
JK. 6) [bli upptagen (ur jorden), uppgrävd]. 
A. hannt int u kåir ste så mik (betår) ättar 
handi, sum de kåm upp ällar blai i årning 
för dagän JK. II. refl. Kumm si väl upp (el. 
bra) [ha framgång, nå en bättre ställning?] 
MK. — Kumm ör [ur]. Da gar n imot si me 
gailakslstakar u de så fort sum möiglit, för 
int äidi skall hinn u kumm ti bakas igän u 
kumm ör noti dän vägän JK. Ti släut så kåm 
ja ör skogän JK. När da all läsår [veck] hadd 
kumm ör, u n hadd fat de så slet sum möiglit, 
så hängdäs de äut ti tårkä [om valkat vad- 
mal] JK. — Kumm äut: 1) [begiva sig ut]. 

[bort från hemmet, ut i världen, på lan-
det]. Att n skudd kumm äut i värdn JK. Säg 
nå beskening någlä dagar föräut, sum Lekton 
vill kumm äut till uss JK. H. A. pa När had 
skick bud ti mi, att ja skudd kumm äut till 
han JK. Storkräki di kummar int äut pa än 
mån ännu [på bete] JK. b) [ut på sjön]. Så 
kåm a par styckän i land, u en iblant daim 
0. J. me min batn, sått da kund ja kumm äut 
[och fiska] JK. Di fick vänt ti strandi blai 
ypi .., da skudd di ha sitt därifran u fick mair 
u mindar, ättar sum di hadd täur till träff pa, 
ner di kåm äut OL. 2) [om mindre väg, myn-
na ut]. Där sum gamblä Sunkörk-kväiar kum-
mar äut JK. 3) [bildi., sägas rent ut]. Iblant 
kummar ä läik [direkt] äut, att däu bär 
[bara] int däugar bröinä [duger till att bryna 
lien] OL. 4) [ brista ut, komma fram]. a) 
[slå ut, om blommor, löv]. Lauän kummar 
saint äut JK. Vaitäsaksi di jär allt ti kumm 
äut JK(U). Än hail hopän sedaks har u kyldi 
tat, hälst daim sum nöis ha kumm äut JK. Iss 
nälknar [nejlikorna] jär nöis äutkumnä MK. 

[om utslag]. Nä vör fick dåktamäntar, 
da blai de fart pa smittkåppår, ällar da sto 
de int läng pa, ick di kåm äut JK. c) [om 
tårar]. När ja kåra ifran böin [staden] jär 
um kväldn .. så fick ja mi a mik sårglit sårg-
bud, sått tarår kåm äut JK. d) [komma ur 
ägget, kläckas]. Gässnar .. di var för pinnuä, 
dvs. fjädri var int äutvaksnä, sum di skuddä, 
u de berod där pa, att di kåm äut för saint 
JK. 5) [spridas, bli bekant]. Historju kåm äut 
blant allmänhaiti JK. 6) [härstamma, härröra 
ifrån]. A näckut russ, sum jär äutkumm ifran 
Bålarä i Gardä JK. Läilbjärgäs jä äutkumm 
ifran Storbjärgäs JK. 7) [orka med]. Da för-
läggäd [förelade] n smidn än täu träi ting, 
sum smidn skudd gär till vissar dag u sum 
var raint omöiglit för a mänsk till kumm äut 
me OL. 8) Kumm äut för(ä) [råka ut för]. 

Att ännu troi sitar äi, att fålki kan kumm äut 
för någ galä, när di bläir sjaukä JK. Ner de 
jär någän, sum har fat a sull [svullet] bain 

ällar någ sånt, sum töidar pa, att de jär 
någ gal sum di har kumm äut förä OL. U da 
had dain kvinnfålkä sägt, när ha lägd boki un-
dar käpän för källingi (läikä): "När du nå fart 
läs iginum dän, da kanst du kumm haim"; 
u träi dyngn ättar kåm källingi haim [o. spö-
kade], u de kvinnfålkä, sum sägd de till na, 
kåm äut för na, så att ha förlord dain augä 
JK. Att M. skudd kumm äut för de otäck 
sjauku JK. Ja nuck att u int fickst ga där i 
nat u kåmst äut för näckän JK. I sundäs-
kvälls så kåm än [han] ill äut nuck för närk-
bodrängar JK(U). — Kumm at: 1) [vidröra]. 
D. kåm int alls någ at n JK. 2) [komma till; 
bli i tillfälle till, förmå]. Int kund vör kumm 
at jårdi u fa ans dän JK. Där sum soli int 
har kumm at u skäinä JK. De gär aldri ann 
rängnar nå för täidn, sått vör kan int kumm 
at någ arbet me akabräukä MK. Mang gangar 
sacknar ja gamm tråskän, för de finns täidar 
. . sum de jär otjänlit ti kumm at någ ann årkå, 
da tråskäd vör alltut förr JK. Så mang sum 
bär [bara] kund kumm at, så päind di si 
däit u skudd gräusä OL. De har ingän kunnt 
kumm at u fat ådlä JK. De var., än fyllbålt 
u slos u, ner n kund kumm at OL. 3) [kom-
ma över, ansätta]. Va har -de kumm at hänn 
[henne] da? JK. Va kumma de at i [dig]? JK. 
Va päukän de kåm at mi a par gangar i sum-
räs, de kan ja int fösta mi pa JK. — Kumm 
yvar: 1) [gå el. föras över]. Hald batn bäi 
.. att n int kummar yvar tjan'n [telnen] MK. 
2) [få fatt på, få tag i]. Än tar va n yvar kan 
kummä MK. De bläir int mik täid ti lag mat, 
äutn de far n jet iblant, va n kan yva(r) 
kummä ällar va n kan kumm yvar JK. 3) 
[drabba, ansätta]. Andrä sjaukdomar, sum 
kummar yva dum JK. De förbaskadä bond-
grillår kummar yvar n JK. De var a källing 
.. ha var i körku en sundag, u mäns a sat i 
körku u skudd håir preku, så kåm de yva na, 
att a skudd ha ban JK. — Kumm yvarains. 
Ätt var de, sum di hadd kumm yvarains um, 
u de var att di skudd giftäs OL. När vör kåm 
yvarains, att vör skudd skräiä, så gynt vör 
da baulä [böla] JK. Skudd giftamålä .. var 
någ snart ättar förlugningi, så kåms de yva-
rains da, när fåstfålki skudd ga ti prästn u ta 
äut löisning JK(U). Så gick målan in pa, att 
n skudd mål hällvitt pa dain väggi u fa hail 
summu, sum var yvarainskummä JK. Da 
rissälveräs ällar kummäs yvar ains, mik di 
skall betalä JK. Jfr in-, om-, till- o. över-
komma samt bort-, försig-, hem-, kär-, ny-, 
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på- o. väl-kommen, full-, på-, åt- o. över-
komlig. 

kommande p.a. kummändä, -andä. När n 
skall njaut av sitt arbetä för n kummändä 
vintar JK. Upplöisning äi o [vårt] yrk 
för iss täidn u kummändä täidar jär va n be-
hövar JK. U än säir si int alls någän äutkåmst 
till n kummändä täid JK. Tänk um än nå 
visst, va de försto [förestod] än undar dän 
kummandä täidn! JK. 

kommando s. kummandå [m.?], [befäl, makt, 
ledning]. Så va de muntörar [monitörer], 
sum sto me battångän u had int dålir kum-
mandå mässi, ska ja sägä JK. Bondn jär sin 
aigän härrä u fräi kal u star int just prässäis 

undar andräs kummandå JK. Bodslagarä 
jär alltut n sårk, dän stöist u gevästä, sum 
da har kummandå yvar vassitt partäi [i leken 
"lång-bod"] JK(U). När .. bräudparä sto 
framför bräudstoln ..; um bräudgummän sto 
ti vänstar läitä at bräudi till, så var de han, 
sum to kummandu i häusä JK. 

kommendera v. kumderä, kumde•r', pr. -ar, 
ipf. -ädä, -äd; kumderd' JK(U) [befalla]. 
En anföirarä sum kumderd de andrä 
[i lek] JK(U). Farsgubbän had träi duktuä 
sårkar u täu duktuä päikår ti kumderä JK. 
Um 	bräudi sto mair ti hygar, da var de 
hännä, sum kåm ti kumderä u to kummandu 
i häusä JK. Ha [hon, flickan] sto i jamt u 
jälpäd till me u kumderädä u lagäd kvistar i 
årning (till julgranen) JK. Nå sto mor G. u 
pratäd för mi bäi sängi u kumderäd mi: var 
nå int laisn, läil Jakå da, äutn löidu u snällar 
u gär sum ja sär JK. 

kommers s. kummärs m., bf. -n [affär, köpen-
skap]. 1..a kummar i böin [staden] .. me kyt 
.. vill Ar da gär kummärs mämmi, så kan är 
fa JK. Vör tyckar de jär för galn väg ti kåirä 
u kan händ därtill dålit me kummärsn JK. 

kommissarie s. kumswl m., bf. kumswln, kum-
swrn, pl. kumswlar [länsman]. Kronoläns-
männar, sum de gamblä tittlerd för kumsalar 
JK. En duktur kummsal, sum var mik månar 
um att lagar skudd haldäs JK. 

kommissions-väg s. pl. kumfåunsvä•gar [kom- 
munikationsväg, biväg]. De gar int an längar 
ti undarhald lansvägar u kumsjonsvägar pa 
de gamblä sättä JK. Kumsjonsvägar jär i 
allmänhait för smallä; di skall var säks änar 
[alnar], män de hinnar di int sumlistans JK. 

kommitté s. kumte• 	m., bf. kumte-än, pl. 
-ar. På bevillningsberedningi ällar pa kum-
teän, sä de gamblä JK. All sum sitar i kumm-
tear JK. 

kommod s. se tvätt-kommod. 
kommodig a. kummåudur, -u, n. -ut, 'underlig,  

sällsynt'; [även: ståtlig, fln]. Eisn! så va de 
a kommodut namn (JK)MK [avser tydl. 
Gustaf Eisen (1847-1940)]. [Hästen] sättar 
nasar i bringu, när n rännar, u har krumm pa 
nackän u säir kummodur äut JK(U). Galtn 
sag riktut kummodu äut JK. 

kommun s. kummwn m., bf. kummwn'n. Inum 
Lau kummun JK. 

kommunal s. kumnwl m., bf. -n, pl. -ar. 1) 
[kommunalnämnd]. Kumnaln älla kumnal-
stöirlsn JK. Ordförarä i kumnaln u stämmu 
JK. 2) [kommunalordförande]. Masrä kum-
naln [kommunalordföranden, boende å 
Mattsarve] JK(U). Dän stackäls kumnaln u 
skolläran sat där u skrivdä, sått svaitn rannt 
av dum JK. 3) 'kommunalutskylder'. Nå jär ä 
årkå ti skrap pänningar ihop ti skattn u så 
ha vör da kumnaln sänn JK. Sin gick ja ner 
till Häusrä u skudd betal kumnaln JK. All 
stäur skattar u kumnalar u avbitalningar JK. 
-nämnd s. f. bf. kumnwInämdi. K. J. jär ord-
förarä i kumnalnämdi JK. -ordförare s. kum-
nwlåurdffrrarä m. De skudd var jäkln, um 
ja skudd fa de plagu 	ti bläi kumnalord- 
förarä JK. -sedel s. pl. kumnwlse-dlar [kom-
munalskattsedel]. All kumnalsedlar skall 
debteräs MK(1882). -skatt s. kumnwlskatt. 
Än jäklä haugar kumnalskatt har vör jär i Lau 
i flest ar JK. -styrelse s. kumnwlstöirlsä 
m., bf. -än, -stöirlsn. -stämma s. kumnwl-
stämmå f., bf. -u. Ja, igår var de sokänstäm-
må ällar kumnalstämmå JK. I kumnalstämmu 
var de val i kumnalstöirlsän u byggnads-
stöirlsn u magsäinstöirlsän JK. 

kommunikations-väg s. se kommissions-väg. 
kompani s. kumpnäi n., bf. -ä. 1) [militär av-
delning]. Närs kumpnäi, sum var När u Lau, 
äkseräd dails i Stang' pa Stangmalmän 
el. u-  så pa Åindaräum pa När JK(U). Vör 
var i Gard' för någlä år senä u skjautäd så-
sum pa våg [tävling], Närs kumpnäi OL. 
2) [lag, sällskap, vid "våg" eller "lek-
stuga"]. Emil u Rudolf me vassin fäijol var 
spelmännar för,kumpnäiä [i "lekstugan"] JK. 

kompass s. kumpws _L; kumpirs m., bf. 
pa-sn, på.  sn. Kumpasn har sin plass pa a 
hyllå, undar framstamluku JK. Han (fram-
kaln) haldar bakstammän yvar någät visst 
förmäl pa landä 	u sinä [sedan] antingän 
imot vagi 	ällar u så ättar kumpås JK. 0. 
sättäd kumpasn ijamt si pa framtuftu, u så 
rod vör läik [rakt] äut i sudaustn JK. 

kompiska s. kumpiskå f. [egtl. dålig kvinna]. 
Ha jär a kumpiskå (=utskott) MK. Ja to 
kumpisku undar armän u gick upp till prästn 
(citat) MK. U. [också] um päikban u gamblä 
fräuntimmar, sum jär äilackä, t. ex. de päik- 
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ungar jär någ kumpiskår = olöiduä u styggä 
JK. 

komplott s. kåmplått JK n. Daim all träi hadd 
sitt kåmplått ihop, att i skudd ta läiv av Per 
JK. 

kona s., se kåna s. 
konfirmera v. p. pf. kånfirme•rn, f. -i. När ja 
had fat gat u läst av, blitt kånfirmern JK. 
De sag äut, sum um a int skudd fa bläi kån-
firmeri pa missåmmasdagän, för ha blai sjauk 
JK. 

konjak s. kånjak m., bf. -än. Lenar [mild], 
starkar kånjak JK. -s halva s. kånjakshalvä m. 
[kaffehalva på konjak]. Had ja börr [bara] 
hatt mi än litar äkta gutt [!] kånjak haimä 
u fat drick mi n duktu kånjakshalvä u så gat 
i säng än halvar dag — da bräukar de ga yvar 
(hosta o. snuva etc.) JK. 

konkarong s. m. bf. kåukaråukän [i uttr.] hail 
kånkarånkän [hela bunten, hela klabbet]. 
Ryssar u tyskar u hail kånkarånkän JK. Ar-
betskustnän jär för döirar u all raidskapar u 
häus u byggningar u hail kånkarånkän JK. 

konkurs s. kuukuss, kunnkurs, kunnkuss m., 
pl. -ar [cession, bankrutt]. De jär säist äut-
vägän bondn har till ga i kunkurs JK. De jär 
int pa langt hältn så mik kungkussar äi de 
soknar, sum int skifti ha vart JK. Kunnkus-
sar el. kungkussar JK. -auktion s. kuu kuss-
a-vfåun,,,, . Far han ropt in tigli pa kung-
kussavsjon JK. 

konst s. kånst f., bf. -i, pl. -ar. 1) [svår sak, 
konststycke]. De jär just kånsti dän till träff 
me linju prässäis i säist stain'n ällar punktn 
(lantmäteri) JK. Nå var de kånsti ti fa in de 
(kånnä u havan) undar tak någlund tårrt JK. 
Därättar skudd jäsningi försiga, u de var just 
kånsti ti fa de ti bläi lagum OL. De jär kånst 
me ti fa bland de jamt [om ull] JK. Fargaltn 
.. kan kånsti [att betäcka], um soar börr 
[bara] vill me JK. De jär ingu kånst ti pratä, 
män de jär värr ti ga äut u piss när ä jär 
mörkt (citat) JK. Ja, maint skummakan pa, 
att um han kund sit pa körktakä u söi a par 
styvlår .. Ja de matt väl int var någu kånst, 
tyckt päukän [fan] JK. 2) [insikt, skicklig- 
het]. Ja trod mästn, att ja had glåimt bärt 
de kånsti (skrivkonsten) nå, män .. JK. De 
far L. självar döim um, för ja tror, han jär ler- 
dar i kånsti (rör. accenten) JK. 3) [hemlig för-
måga, trollkonst, botkonst]. Flair gubbar, 
sum .. kund kånsti me stillnä blod u annä 
JK. Än båsman ifran Ronä, sum hait Ka-
jäutn, var en sum söiktäs mikä u kund mik u 
mang kånstar, sum int mang dåktrar kan nå 
JK. Så gynt ha da läs yvar dum (konar), u 
så gärd ha da säin kånstar me läikbain u läik- 

muld JK. När Gumbald Las blai gammäl u 
int årkäd längar, så lerd n kånsti ifran si till 
Per Hallandar JK. 4) [i uttr.] gär n (go) kånst 
äi [strunta i]. Nå sitar ja i kamman igän [o. 
skriver] u har äld i lampu, fast ålju jär för- 
baskat döir .., män de jär ti gär a kånst äi 
JK. Kalar nå för täidn rännar int .. sum di 
gärd förr u gläidar ti strand u gär a kånst i 
jård u gröidä JK. När de gynt rinn ner langs 
at ryggän för mi [av regn], gärd ja a kånst 
äi betår u gick haim JK. Um ja had någ äut- 
siktar till förtjän 6-700 kronår um arä, så 
skudd ja gär a kånst äi ti va bondä JK. Di 
(fålk) vill gär a kånst äi bad prästar u körku 
JK. Jfr räkne- och troll-konst. -gjord p.a. f. 
kånstgärd, pl. -ä. De finns kånstgärd göid- 
ning ti fa kaupä JK. Puckättar var int någ 
nattäurliä rosår äi, äutn di var kånstgärdä 
JK. -gödning s. kånstgöidniug f., bf. -i 
[konstgödsel]. Ja skudd ha någ kali ällar 
kånstgöidning ti såcka(r)betår JK. Kånst-
göidningi bräuka n sa äut pa ladingar JK. 
-gödsel s. kånstgöisl JK. 

konstig a. kånstur, -u, f. -u, n. -ut, pl. -uä, 
komp. kånstuarä, super!. (de) kånstustä. 1) 
[invecklad, svår]. Sumli ård u äuttryck jä 
riktut kånstut ti stav till JK. De jär nuck kåns-
tuarä figgäurar ti plögä JK. 2) [egendomlig, 
besynnerlig]. Da sägd han, att de var n mik 
kånstu gubbä, u bisynnalir, "u i dag pa sun-
dag", sägd n, "fart du int a ård av än knafft" 
JK. Ja för min dail tyckar, att svänsk lagän 
jär kånstur i mang styckar JK. De var a jäklä 
kånstu ravväinå [ramsa], sum ja int mik kän-
nar till JK. G. u ja pratäd gåttlänskå, u de där 
fröknar u härrar tyckt, att ä låtäd kånstut 
JK. De kånstuä årdä "gubbrack" JK. De var 
ätt me de kånstustä ård ja har set JK. Vät' 
körkå, de var änd de kånstustä JK. -het s. pl. 
kånstuhaitar [svår sak]. Int för dän dail, att ä 
jär någ kånstuhaitar ti bygg a sånt häus (till 
hynsi) JK. 

konsul s. kånsl m., bf. kånslän (avh.). 
kontor s. kantåur n. 
kontrakt s. kuntrakt f., bf. -i; n., bf. -ä, pl. -ar. 
Nä kuntrakti va äutä (=tilländagånget) JK. 
Daim sum ropäd in de där arbetä 	daim 
skudd ja skriv kuntraktar me, u de skudd di 
ha vassäin JK. Täidn var snart äutä, sum 
päukän [fan] had skriv kuntrakti pa JK. Jfr 
köpe-kontrakt. 

kontral a. (konträr?) n. kuntra•lt, 'motigt', 
[besvärligt, illa]. Jårdbräukrar gick de int 
sum värst nöd pa fastn de var kuntralt nuck 
för uss JK. De var a gammäl klok källing .., 
sum svard för ti var jårdgummå [barn- 
morska] 	u de hårdäs aldri av, att ä gick 
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kuntralt sum nå JK. Så gick de kuntralt för 
A., u han halt pa u kåir sundar si JK. 

konvalj s. kuu vall 	m., bf. -n 	, Pi. 
kuuvallar 	, 	, 'liljekonvaljer' (Con- 
vallaria majalis). Sumbliä pluckäd kungvall u 
sumbliä väit santpersnyklar [vid midsom-
mar] OL. Kungvall u kungvallsbladar ti kled 
majstangi me JK. Gi mi dän kungvalln; säi 
va kungvallar där star MK. Anna har vart 
upp pa backar n dag u planter kungvallar där 
i ed' träigardn JK. Jfr lilje-konvalj. -siblad 
s. pl. kuuvallsbla•dar [blad av liljekonvalje]. 
Vör rust da äut i marki u skudd skaffa!! blåm-
mår älla rosår, sum majstangi skudd kledäs 
me, såsum kungvallsbladar u ättanällår u be-
vagras u mair där till JK. Pa läggän [nedre 
delen av majstången] lindäs de me kungvalls-
bladar u ättanällår JK. -blomma s. kuuvalls- 
blåmmå f., bf. -Ii, pl. -år, 	[blomma av 
liljekonvalje]. Va kungvallsblåmmår där star! 
JK. -ros s. f. pl. kungvallsrosår 'lilje-
konvaljer'. 

kopp s.1 kåpp m., pl. -ar. När ja da had kumm 
i paltår u fat n kåpp mjölk u kaffi äi mi, straik 
ja äut i kohäusä u söisläd konar JK. Da drack 
ja än halvar käpp u så a skårpå till JK. U så 
drickar kalar vassin halvä, unda de att i 
klingar älla skålar me käppar imot si JK. 
Jfr kaffe-kopp. 

kopp s.2 se brun- o. yr-kopp. 
koppa s.1 f. pl. kåppår [smittkoppor]. När 
smittkåppår gick kring jär i Lau, för millum 
trätti förti ar sinä, så fick di fyst kåppår bäi 
Snausrä JK. Di försto si int pa kanskä, att ä 
var kåppår han haddä JK. Int var a just mik 
sjauk häldar u had int mair kåppår pa si, än 
någlä stycknä kring munn'n JK. 

koppa s.2 f. pl. kuppår 'humleax'. Jfr humle-
koppa. 

koppa v.1 kuppä, kupp', sup. kupp', kåppä 
'koppa' [sätta kopphorn el. -glas på nå-
gon]. De källingi, ha kan kuppä. Han har 
kupp si OL. Va ska vör ta vägän, när Ja-
kupsnsmor dåir; vör far aldri kupp uss MK. 
Di har kåppä mi MK. — kopp-horn s. kupp-
hånn. -kärling s. f. bf. kuppkälliugi [kvinna, 
som koppar]. De jär gam' kuppkällingi; dän 
känna ja till MK. -mor s. kuppmåur f. 
[=föreg.?] De jär kuppmor MK. 

koppa v.2 kåppä, kåpp', pr. -ar, ipf. -äd JK, 
pass. pr. -äs, p. pf. -än 'taga bort huvud och 
"gailar" (tarmar) på strömming'. Da var vör 
äut u jälpt dum käpp el. gail strämming JK. 
När a [hon] kård ifran strand me strämming-
lassi, så sat a alltut u kåppäd strämming av 
lassä 	u kastäd gailar langsat vägän JK.  

Strämmingar kåppäs u skylläs fyst JK. När 
strämmingän var kåppän JK. 

koppar s. kåppar,,,, MK; JK(U). Brännväins-
pannu var för de mästä av käppar JK(U). 
-gryta s. kåppagröitå f., (me bain undar). 
-kittel s. kåppar-, kåppakättl m., bf. -kättln, 
pl. kåpparkättlar JK(U), (äutn bain). Stor' 
kåppakättln .. dän gar de just jamt ha tunnå 
häi (citat) JK. De där gosä [godset] .. de var 
n storar kåpparkättl fullar av sylvarpänning-
ar JK. -slagare s. pl. kåppa(r)slagrar JK(U). 
-slant s. kåppaslant. I släkdöiän jär de sälln, 
sum någän har någän kåppaslant mässi, män 
da nyttar n än stam n i ställä [att slå krona o. 
klave] JK. -stycke s. kåpparstyckä n., pl. 
kåppar-, kåppastyckar, 'kopparstick'; [bild, 
illustration (i svartvitt)]. Han var jär bäi uss 
u sag pa kåppastyckar äi dän gam' bäibln, 
sum L. haddä JK. Täidningi sum ja fick; 
där var mang vackrä kopparstyckar äi, sum 
badä ja u bani käikt pa OL. 

koppel s. kåppäl n. Ett hailt k., = många 
(OL)MK. Jfr stång-koppel. 

kor s. n. bf. kåurä [kor i kyrkan; van!. i uttr.] 
sta i korä [konfirmeras]. Läsbani sto i korä 
jär i Lau dän dagän OL. -karl s. pl. kåurka•-
lar [särskilda sångare i koret?]. Så var de n 
sundag, så skudd kluckan gynn sing än salm, 
sum gynt så jär: "Kristus ner till hälvet for", 
nå ja, kluckan han gynt da .. u da gynt väl 
int dann korkalar straks me, vätjä, äutn när 
kluckan had sing äut taktn: "Kristus .. for", 
da sägd kluckan 	"Hald ättar korkalar!" 
JK. 

korall s. krallä m., pl. -ar, 'pärla'. Snåibär, 
de träd fräu Norrby pa i st. f. el. såsum kral- 
lar u kled bräudar me MK. Da va de grod- 
räun [-rom] hail sträckår sum a snörä me 
krallar, sma runt käulår MK. -band s. krall- 
band n., 'pärlband'. Di trädäd bäri [snö-
bären] pa tradar u gärd så sum krallband av 
dum u hängäd pa bräudar JK. 

korderoj s. kåddråij JK [tygsort]. Tråiår 
[rockar] av fäinarä töig el. kauptöig såsum: 
kledä, dåffäl, kåddråij JK. 

korg s. kårg m., bf. -än, pl. -ar. Kårgar var 
för de mäst tillvärknä av röitar JK(U). Daim 
sum kummar me sänningar, di skall ha någ ti 
bästår di u• 	u så skall de läggäs någ i kår- 
gän haim u JK. Da blai ja såsum läit langar i 
söini, när kvinnfålki to u ypnäd lukä pa dän 
kårgän OL. När a päikå skall gi fräian "kår- 
gän" el. sia upp förlugningi .. I korgän, 
sum fräian skall ha, skall de var kattungar u 
taraldå [Silene venosa] u matrå [Chry-
santhemum parthenium], da jär kårgän full-
ständur, u fräian förstar mainingän JK. (Han) 
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vill nuck var ansedar sum håigst hyns i kår-
gän OL. Jfr bröd-, grepp-, hall-, höns-, mat-, 
mul-, mun-, rev-, seg-, skol-, spån-, strand-, 
strömming-, så- och tvågrepp-korg. -håpa s. 
kårghåpå f. [bärträ];=käpp ti bjär kårgar 
pa, båigä ättar aksli u me n näps till hard kår-
gän pa MK. -makare s. kårgma•karä m., pl. 
-makrar JK(U). Löf .. han var kårgmakarä u 
gärd risslar u såll JK. -pil s. kårgpäil [pil att 
göra korgar av]. Kvistar [av vattenpil] bläir 
kårgpäil av JK. Kring Kluckabröiu planteräd 
Mårtnsän kårgpäil, dän täidn ja gick i skolå 
JK. 

korge s. kårgä „ m. [korg]. Han har nå fat 
töim [tömma] sin kårgä MK. Jfr betes-, fisk-
och tvågrepp-korge. 

kork s. gurk m. Så skall n ste u hugg flabark 
ti flaar [flarn] .. nå nyttar di gurk i ställä 
JK. De jär int mair n fullt hall trid mark gurk 
[i flarnen på ett garn], u nå kan di bjär trättn 
markar hallar MK. Ganflaar pa flskgani av 
gurk JK. -bit s. gurkbit [en bit kork; låg inuti 
pärkbollen] JK(U). -dragare s. gurkiidrä•-
garä m. 'korkskruv'. -flå s. gurkfla• f., pl. 
-flcrar [flarn av kork på fiskegarn]. Förr nyt-
täd di barkflaar pa gani; nå flyttar di gurk-
flaar JK. -propp s. gurkprupp m., bf. -än, pl. 
-ar 'kork' [i flaska o. 	Så kåm än da haim 
ti kvinnfålki me lummår full av gurkpruppar u 
sägd, att nå skudd di fa gurkar, när di skudd 
kok u sylt lindbär JK. Pa snöirä [torsksnöret] 
har n än gurkprupp me hul iginum, sum än 
kan skraid [flytta] pa snöirä Gurkpruppän 
flautar upp pa vattnä JK. -skruv s. gurk-
skräu m., bf. -än, pl. -ar. 

korkad p.a. n. kårkat, pl. kårkadä, -ädä [dum]. 
Nå skall är [ni] int tro, att ja jär så förbannat 
kårkat dummar JK. Någlä styckän soknäboar 
.. de stöist träibuckar u kårkadä dummä JK. 
Sånn förbannadä kårkadä dumskallar jär di 
JK. 

korn s. kånn n., bf. -ä, pl. = , bf. -i. 1) [frukt 
av någon sädesväxt; sädeskorn]. De gärd int 
a si [lönade sig ej] ti kast sedi i de tårr varm 
jårdi, för de jär omöiglit för a kånn ti springä 
[gro] JK. De har int hältn av kånni springä 
JK. De kåm för mik rängn ättar vör had sat, 
sått kånni mjölkäd si för mikä JK. Kånni 
känns hardä män ha [säden] jär ännu så raud 
i halmän, så de jär int någän hast me ti skär 
nä ännu i [inte] OL. Än stor dail har int fat 
sat a end kånn vaitä JK. Ryg blai int stort 
mair n tjugå tunnår, så att de blai aldri a kånn 
ti sälä JK. Ja skudd bid [be] um någlä kånn 
malt MK. 2) [sädesslag av si. Hordeum]. 
Jä i Lau jär sad di int någän ting kånn förr 
i gamblä täidar äutn börr [bara] ryg JK. Faf- 

far han hadd tjänt i Aikä da föräut, u där hadd 
di da allt gynt me sa kånn (1840-talä) u da 
skafft han si läit kånn um ladingän u så sad 
de, u de fick di läit ättar (JK)MK. Ja, kånnä, 
de jär dän gamblä vanliä sårtn, täuradut JK. 
Um än göidar järdi me släkå jamt till, så har 
int kånnä sån trivnä, sum um de far göisl 
imillumat JK. Nå plögdäs de i sam akrar . . 
me vändplog u spitsplog pa en gang pa 
haustn, sum de skudd sas känn äi pa ladingän. 
Män de jårdi, sum var vändi, blai bättar kånn 
pa u havrä JK. Ja har gat u sat kånn nå i viku, 
så de har nyglä i fingri u snåi u kånn har fallt 
pa jårdi i fylgä bäi stundväis JK. U när jårdar 
blai tjänliä för de mäst i april, sad vör kånn u 
havrä u JK. Pa sandjårdar har int mang 
sat känn ännu, för sar n de täilit, da frausar 
de av.. så att de bräukar n dråig me ti sa pa 
sandjårdar ti släut av mai sumli ar JK. 
Vör hadd sat n träi laupar kånn ner pa 
sandjårdi i ängä 	u var vackat u bra, sått 
där bläir någlä häckar JK. Ja i täistäs gynt 
vör pa lairu me sa kånn u da sad vör någ 
yvar träi tunnår JK. Kauprä far han talt um, 
att i hans ba(r)ndom, så sad n fjärndails bond 
bäi Kauprä höigst en laup kånn u en laup 
vaitä JK. Kräki skudd ha n bit av jaulbröiä, 
u att di skudd vask si väl rainä, nä di skudd 
sa kånn, u att de blai väl [rikligt] kånn, nä 
tårrdöivin hadd väl läus pa si JK. Undar de 
dagar vör sadä, så var de lang varm tårr da-
gar, u när n skall myld kånnä u havan ner 
antingän me bildharväl ällar plog .. tårkäd 
jårdi ör så fort JK. Kånnä gynnar kumm upp 
pa säin ställar, de sum jär sat si [sått] för n 
fjortn dagar sinä u längar sin ännu JK. De 
va för kallt um netnar u jårdi var för mik 
iginumkald ännu, så att kånnä kummar ti ligg 
fö läng i jårdi u bön.  [bara] ogras kummar ti 
spel till u ta läiv av kånnä u havan JK. Bläir 
de mik frustnetar straks ättar kånnä har 
kumm upp, da frausar de av, u bniddn bläir 
hail gäular JK. Kånnä de kan n fa säi sumli 
ladingar, att de kan sta gröint u vackat, män 
så kan de kumm a duktu kyldnat, u hail aka-
fålti kan bläi hail gäul .. män lairjårdar har 
dän fördailn, att frausar de av pa daim, så 
kan de bläi vackat kånn läikväl, män de jär 
int så pa sandjårdar JK. Kånnä star i bölg 
[axet ännu inneslutet i slidan] u jälpäs int 
me rängn än hail hopän a de, .. för de har 
allt gynt gäulnä i roti, u da jär de förbäi me 
de JK. Kånnä sto i städ [stod stilla] u vakst 
aldri ör fläckän JK. Ja, de sum kåm upp av 
kånnä u havan har stret imot tårkän u stat 
gröint häitntills all stans .. män för de mäst 
gynnar de nå gäulnä u fall ner, u för de mäst 
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av kånnä jär släut för i ar u tar si int mair JK. 
Kånnä u havan har tat si lagli ätta rängnä, 
fastn de (kånnä) jär tunnt pa säin ställar, u 
de har gat i skaft u jär i bölg [i slida] u gyn-
nar ga i aks sumlistans JK. Kånnä gynnar nå 
kumm i aks MK. Kånnä pa möiri jär duktut, 
sått ä börr star u sväigar [böjer sig] JK. Ja, 
kånnä star w krampt u moä u bord ha vart 
av för läng sinä JK. Nå har vör kånnä u havan 

ärtar igän [: att skära] stanäs pa roti JK. 
Undar täidn sto kånnä u havan pa roti i vetu, 
yvamoä. Sumt känn had lägt si för uss u de 
springäd [grodde], sått de var lang gröin 
alar [groddar] pa JK. Ja, de arbet, sum nå 
jär mäst nödvändut för o [vår] räckning, de 
jär skär u räk [räfsa] kånn, för de star ännu 
pa roti alltihop JK. I fredäs skärd vörr av a 
par strik äl. tvärar kånn ner i ängä där pa 
nöiådlingän, sum vör har sat klövar u tim-
mäntefråi äi i ladis me de sam när vör sad 
kånnä JK. Kånnä, sum vör da skäräd, fick 
vör tårrt u bra ihop i stack i stårmän, när ä 
fick ligg u tårk pa slag än täu träi dagar; u star 
ännu där nie trolår imot stackar JK. Iss kån-
nä, de jär så langvaksä, sått de far vör ta u 
skupä [binda i kärvar] JK. Kånnä jär så 
oskaplit missmo [ojämnt moget] i ar, så att 
de jär otjänlit ti sätt i stack straks, äutn de 
behövar ligg pa slag u tårk än dag ällar täu 
JK. Så hadd vör a par tunnland (kånn) 
liggnäs pa slag, sum vör gick u snod u vän-
däd pa dag ättar dag a hall vikå, u de sto int 
till ti fa de så tårrt, att vör kund fa de i stack 
för rängnvädräs skuld JK. I sundäs gick vörr 

snod u tårkäd känn u havrä till middagän. 
u klucku träi gick vör där ner igän me tjaugår 

gafflar u räivår u skudd bjär ihop u räkä 
JK. De jär stort arbet isynnarhait me kånnä 
jär pa iss stainuä akrar, när de jär kårtvaks u 
tunnt. Da jär de besvärlit ti räk u fa upp allt-
ihop JK. Ja, u så kånnä välsingnä, sum jär 
smat såsum dus ällar int stort längar n fingrä 
sumt av ä, fö fö de mäst a de hadd int kumm 
i aks äutn sto börr [bara] i bölg [slida] u 
jär mik besvärlit ti tråsk u arbet me, nä de 
så jär JK. Jär kånnä tårrt i halmän u int gra-
sut, så sättäs de i storlag stackar JK. Allt 
känn har vör ännu i stack äutä, u fålki rustar 
[sysslar] nå för de mäst me kånnä JK. Vör 
har kärt kånn ifran möiri a par dagar JK. 
U när vör ännu hadd säks häckar kånn äutä 
da kåm rängnvädrä .. sått de sto int till ti fa 
in de tårrt u klokt JK. Ja, u så fick vör da allt 
um lång kånnä u havan undar tak så ner sum 
pa säks häckar kånn, sum vör stackäd pa 
gardn JK. Tråskäd u vindäd kånn gärd vör i 
dann [förra] viku n tjugå tunnår JK. 1 iss 

viku har vör.. skilt av me tråsk kånnä, sum 
vör har hatt n fair råm häckar liggnäs i basä 
(lädbasä) än langa täid. Ättar häcktalä aukäd 
de lagli bra JK. I går gärd far u ja kånnä raint. 
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. När 
kånnä var tråskä så skudd ä täinäs, för ti fa 
staggän av de JK [se tina v.]. Iss kånnä jär 
vör tvungnä ti täinä, för de jär så mik stagg 
pa JK. I dag har vör täin kånn u så risslä u 
vind sinä, u så ha ja vart äut bäi K. [hand-
landen] me a lass kånn JK. Pa ättamiddagän 
skild far u ja a me risslä kånnä. Ja, kånnä 
säir märkvärdut smallt u dålit äut, u int jälpt 
ä ti täin ä häldar, att staggän (ällar stjärtn 
sär sumli) gick av JK. Ann' u ja gynt vind 
kånn i lädu i mårräs u när ä var middagar, 
hadd vör skilt av där me vindä u bjärt upp 
pa luftä någ yvar täi tunnår. Vör har nå um-
kring trätti tunnår känn liggnäs pa luftä, u vör 
har int sält någät kånn ännu JK. Ja, kånnä 
aukar int just så dålit för uss i ar; vör har kårt 
in ällar tråsk åt häckar, ällar ättar någ yvar 
täu tunnårs äutsedä, de ha vör fat 14 tunnår 

u de betalar di just int så läit för tunnu i 
ar, di betalar 13 öre kilo, ällar vör far 15 kr. 
tunnu JK(1891). Di betalar klaint för kånnä i 
ar framför i fjor. Vör far int mair n 10 ör kilo, 
män de vägar lagli väl i ar. De vägar umkring 
120 kilo pa tunnu, sått de bläir så där um-
kring 12 kr. tunnu JK(1892). Astu 0. han gar 
. . u svärar u döivlar yvar haglä, sum förstöird 
hans kånnä. Ja kåm i möit me n förr um 
dagän, ner ja kåird äut pa När me någlä tun-
når kånn u skudd sälä. Da maint n pa: "Däu 
hart änd kånn till sälä." — "Ja, de blai någ 
läitä", sägd ja OL. Vör har kånn i ätt bing-
räum u ryg u havrä i ätt JK. Kånnä skall 
nå skruddäs [gröpas], förr n gär gröin pa de 
JK. Kånnä maldäs för de mäst haim pa väda-
kvänni u tämstäs [sållades] till kokmjöl u 
gråit, u ti kånnkakå JK. 3) [smådel av ngt]. 
Någlä kånn mjöl MK. Slidvägän .. kund 
snart jälpäs me någlä kånn snåi igän JK. "Ja 
far än präis snäus av Är i dag." — 
sägd gubbän, "vör har aldri ätt kånn någ av 
uss" JK. 4) [i uttr. "ha korn på", ha sikte 
på]. Ja har ännu kånn pa ällar gutt aug till a 
par styckän [bidragsgivare] JK. Jfr bryg-
geri-, fastmarks-, grus-, gryn-, hagel-, 
havre-, malt-, mull-, myr-, salt-, sand-, slö-, 
små-, snö-, så-, säd-, vetes-, ögon- o. ök-
korn. -agn s. pl. keuznau nar. Kånnangnar, 
sum bläir när n tråskar kånn, av kånnstaggän, 
sum sitar pa kånnä.. Män de jär int bärt [en-
bart] kånnstagg, de där kånnangnar, äutn 
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ann' drussl [boss] me, sum tråskän star av 
halmän JK. Kånnangnar däugar ti gi kräk, 
fastn di jär vass u sträivä, när de jär väl känn-
stagg äi dum, män int ti äifyl märar u äikalv 
kor, män di skall var vatä u blåitäs i vattn, 
förr n gir kräki dum JK. -ax s. kånnaks n. 1) 
aks pa känn. De var a stort vackat kånnaks. 
De jär minst tjugå känn pa de kånnaksä JK. 
2) [kornagnar o. -boss]. Iblant så säs aksi um 
alltihop såsum kånnaksi .. bad um angnar u 
hail smörju JK. -blixt s. kånnblikst. Känn-
blikst, de bräukar var pa haustns täid pa klar-
himmäl, för de mäst lagt ner mot horisåntn 
u bräukar mod [båda] väst vädar JK(U). 
-bläding s. kånnblä•diog m., pl. -ar 'korn-
brodd'. De gamblä sägdä, att kånnä skudd 
int stuckäs [vältas], förr än när a akadäuå 
kund gåim si i kånnblädingän JK(U). De var 
int bärt rängn, äutn de va hagäl me, sum slo 
kånnblädingar rakt ner i jårdi JK. -brodd s. 
pl. kånnbruddar JK. -bunn s. kånnbunn f., 
bf. -i, pl. -ar, sum kånnä läggäs äi me kallt 
vattn [för mältning]; har tapphul ner mot 
laggi MK. -fluga s. f. bf. kåurn-, kånnflu•gu 
[insekt, vars larver angripa säd]. -fråga s. f. 
bf. kånnfrågu. Jå, de välsingnä kånnfrågu, 
sum di diskuteräd mik i haustäs, män sum ja 
int fick raidå pa 	vickän kånnsårt sum 
skudd var bäst ti fa sälä JK(1905). -gryn s. 
kånngröin m., bf. -gröin'n JK. Förr n gröin-
kvännar kåm i gang så gärdäs de kånngröin 
haim' pa vädakvännar, sum sadår dryftädäs 
ör me dryft-trug JK. Haimgärdar kånngröin; 
dryftn kånngröin JK(U). Jaulgråitn . sum jä 
koktar antingän av räisgröin ällar pa kånn-
gröin ällar helgröin JK. Räisgröin'n bläir fort 
koktar .. sått ja tror, de jär mäst för dän dail, 
sum räisgröin'n har kumm så mik i bräuk u 
trängt äut kånngröin'n JK. -gryns gröt s. 
kånngröinsgråit m. Sumliä 	arbetskalar 
vräkt äi si så mik av dän kånngröinsgråitn 
pa sletkalgildar, sått di haldäd pa ti rimnä 
OL. -gryns gärning s. f. bf. kånngröins-
gärningi [tillverkning av korngryn]. De var 
bäst ti säl kånnä u kaup räisgröin, sått kånn-
gröinsgärningi kåm när pa raint bårt JK. 
-gryns korn s. kånngröinskånn [(ett) korn-
gryn]. -gröt s. kånngråit m. [korngryns- el. 
kornmjölsgröt]. Män tänk va än träivdäs bra 
av rygbröi u fisk u skyr u pärår u kånngråit 
u ryg-gråit JK. Ti rniddagän (bäi slaningi) 
da bläir de .. kånngråit av helgröin JK. 
-halm s. kånnhalm m. Ja, väl [rikligt] kånn-
halm fick vör i ar. Vör fick än älvå tält 
häckar, u de jä draugt ti gi av bad ti russ u 
stäutar JK. -häck s. kånnhäck m., bf. -än, 
pl. -ar ["häck", lastad med korn]. En känn- 

häck sto lässtar äut i akan JK. Så äut i hagän 
u fa tak äi a par russ .. u äut i akan ättar känn-
häckän u fa han undar tak i portn JK. -jord 
s. kånnjå•rd f., pl. -ar [jord vari odlas korn]. 
De blai jård 	sum blai de yppastä vaitäs- 
jård u kånnjård JK. I mårgå har ja tänkt, att 
ja skall gynn harv kånnjårdar me krokharväl 
JK. Ja har bräukt till kånnjårdar, sått i liggar 
i årning ti sa JK. -kaffe s. kånnkaffi = kaffi 
sum jär kokt pa bränt mal' kånn. I brist pa 
vanlit kaffi, så far kånnkaffi däugä JK. 
Gamblämor jär [här] talt um .., att pa 
sumbliä ställar fick di int någ ann n känn-
kaffi pa laikstäuår JK. Han styttar för känn-
kaffi [egtl. han tål kornkaffe; han står ut med 
litet av varje?] MK. -kaka s. kånnkakå f. 
[bröd, bakat på kornmjöl]. Di kund int fa 
rygbröi äutn matt jet kånnkakå i ställä [un-
der nödåren]. De blai än rakt maktlau-
sår[!] av, sägd gubbän JK(U). -korn s. kånn-
kånn JK n., pl. bf. -i [enstaka frö av korn]. 
När de ännu sitar någ kånnkånn u havräkånn 
pa aksi [efter tröskningen]. Helgröin jär börr 
[bara] skali avtagi av kånnkånni JK. -kysling 
s. pl. kånnköisliggar [mindre stack av korn, 
på åkern]. Ynsklit skudd ä varä, um de vidd 
bläi fagat [vackert], sått vör kund fa känn-
köislingar u havräköislingar tårrä JK. -malt 
s. kånnmalt JK(U). -mjöl s. kånnmj0.1 n. 
Vaitäsmjöl var de brist pa sum täidäst [of-
tast], män de nyttädäs kånnmjöl i ställä, bad 
[både] till kokmjöl u kakå JK. -mjölsipann-
kaka s. kånnmjölspannkakå, -mjöils- JK(U) 
f. [användes mycket förr]. -mjöIsisoppa 
s. kånnmjöilssäupå el. kånnmjöilsvälling 
JK(U). -moe s. pl. kånnmåuä [kornhög, 
dröse av tröskat korn]. -rissel s. kånnrissl 
JK(U), [grövre än rågrissel]. -siktimjöl s. 
kånnsiktmjöil JK(U) [siktat kornmjöl]. -skal 
s. pl. kånnska•lar. Kånnskalar daim sålläd di 
ifran mjölä u fick så haft' sadår [sådor] JK. 
-skärning s. f. bf. kånnskii•rniugi [att meja 
korn]. De har rängnä bäi skåvväis, så att de 
har hindrä kånnskärningi betöidlit mik för 
uss (JK)MK. -skörd s. kånnsko•rd f. Pa sand-
jårdar, frausar de av pa daim, da bläir de 
dåli kånnskörd JK. -sort s. kånnsårt m., pl. 
-ar. Sjevalikånn [Chevalierkorn], än känn-
sårt sum kaupäs fran fråikåntori JK. Da kåm 
aggäntar ifran fråikåntori u bjaudäd äut säin 
äutmärktä kånnsårtar JK. -stack s. kånnstack 
m., bf. -än, pl. -ar. 1) [för torkning på åkern 
hopräfsad och uppsatt mindre stack av korn, 
ngt större än korn-k y sling]. När 
kånnstackar jär uppsättnä bra, u di far sink 
ihop u di int blasar kring, så har di sälln någ 
nöd av rängn JK. När vör skudd sätt kånn- 
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stackar upp .., jårdi var för vat ti sätt dum 
pa, så att de stackar, sum fick sta äut yvar 
åt dagar pa bär [bara] jårdi, blai kånnä 
sprung' [grott] undartill pa jårdi JK. Sin 
[sedan] har vör ännu stanäs trättn fjortn 
kånnstackar ner i ängä, sum väl bläir umkring 
än hallsti [10] häckar JK. I fredäs så hadd 
vör årkå a stund .. me all kånnstackar, sum 
lag äutblast kring all jård JK. 2) [större stack 
av hopkört korn, i regel på gården]. När de 
blai middagar, had vör kärt ihop tåll häckar 
kånn äi n stack pa gardn .. män kånnstackän 
var ännu int i årning, för de var ännu a par 
häckar kånn jär äut i akan JK. Nå har ja 
kumm ifran ångtråskän bäi Hallutä .. di hadd 

stäurar jäklä kånnstack JK. -stagg s. kånn-
stagg 'vass agn på korn' [borst från kornax]; 
= stjärt pa kånnä. Kånnstagg jär a olycklit 
pack ti fa i halsn u vill börr [bara] nerat u 
star int till ti fa upp JK. De säs nuck bad känn-
angnar u kånnstagg JK. -stock s. kånnstuck 
m. 'vält'. U så harväs jårdi, ättar sedi jär 
nermyldi u så stuckäs ha sin' me n känn-
stuck, u da jär de i årning [om nysådd åker] 
JK. Ja har rust' [arbetat] u gärt nöiar känn-
stuck JK. -strå s. kånnstrad n., bf. -ä JK. 
Kånnä jär så tunnt, sått de börr [bara] star 
häit u däit a kånnstrad el. stand JK. -sträng 
s. kånnsträgg m., pl. -ar [sträng som bildas 
av det avmejade kornet]. När kånnsträngar 

havrästrängar jär avbjärnä, så räkäs [räf-
sas] de sinä [sedan] .. ättar handi JK. 
-stubb s. kånnstubb 	= de sum bläir 
stanäs pa jårdi, när de jär skurä JK. -stöv s. 
m. bf. kånnsto•vän [damm som uppstår vid 
tröskning av korn]. -sådor s. pl. kånnsadår 
[vid förmalning frånskilda skal av korn]. När 
gröinkvännar kåm i gang, så gärdäs de hel-
gröin ällar kråssgröin u da kåm kånnsaclår 
bättar ör [ur] JK. -såning s. kånnsa•niug f., 
bf. -i [kornsådd]. Töin' [gärdsla] de ha de 
vart för vat till, u sam så jä de me kånn-
saningi, de jär ännu jårdar för vat u otjänli till 
de tr JK. Ja, de jär mik nåis [bestyr] me 
kånnsaningi u ti fa jårdi riktut sum a skall 
varä, när n skall sa JK. De jä ovanlit täilit 
me kånnsaningi i ar framfö de nå ha vart ad 
föräut JK. I mandäs gynt vör me kånnsaningi 

haldäd pa i täistäs u onstäs, u da sad vör 
någ yvar träi tunnår me kånn u havrä JK. 
-tal s. n. bf. kånnta•lä [tal som angiver skör-
dens storlek i förh. till utsädet]. De jär riktu 
auksed, sum vaksar pa dän akan = de auka(r) 
bra ätta kånntalä MK. -finare s. kånntäinarä 
m., 'en särskild maskin vid ångtröskverk'. 
Se tina v. -tjuga s. kånntjaugå [tjuga som 
man bär korn med]. -tunna s. f. bf. kånn- 

tunnu JK [1 tunna korn]. Så u så mik kustar 
rygtunnu uss, u vaitästunnu u kånntunnu 
u. s. v. JK. -åker s. pl. kånna•krar [åker, 
besådd med korn]. Kånnakrar jär gröinä u 
vänta pa rängn JK. -år s. kånnar n. [år då 
kornskörden är riklig]. När tårrdöivIn har 
läus pa si ällar sma väitaktuä insäktar, bläir 
de gutt kånnar ällar väl kånn JK. De bläir 
tårrsummar u dålit kånnar, um de rängnar pa 
langfredagän JK(U). 

korp s. kårp m., bf. -än, pl. -ar. 1) [fågeln] 
(Corvus corax). Förr i min bandom var de 
lagli fullt av kårp, u hadd raidar u fick ungar 
äut i stor haug tallar, sum int någän kund 
kumm upp äi u daim kalläd vör för Kårp-
tallar JK. Förr.. så häudäd (slaktäd) di russi 
ner i hagar .. u där fick di ligg upp-pa 
u rovfäuglar (örnar, kårpar, lcrakår u haukar) 
hadd kallas JK. I Lau fattistäuu där säir ret 
bidrövlit äut, för där jär finstri sundar, sått 
där flaugar kårpar u krakår tvärs iginum MK. 
Svanar sum än kårp haitar de, um en sum jär 
lortur u svanar JK. Dain kårpän pickar int 
augu ör dann'n. Säs um prästar u härrar JK. 
2) [redskap: hacka vars ena el. båda ändar 
äro utdragna till en lång spets]. Än kårp, sum 
just int har vart i bräuk så mang ar jär at iss 
soknar (jfr ör-picka) JK(U). Da .. to ja 
spadn u släntskopu u kårpän u däikläinu pa 
nackän u straik äut i Kluckabjänn u gravd 
däikä JK. Så sto ja där u piräd me kårpän a 
stund u tänktä: de skall väl änd bläi läit myr 
[fuktighet] u vataktut, längar vör kummar 
ner JK. 

korpa v. kårpä, kårp', ipf. -äd, sup. = inf., 
pass. -äs, p. pf. pl. kårpnä JK [hacka med 
korp]. Jär i lairhällar jär int gutt ti fa kårp 
de så djaupt sum de skall [för täckdiken] 
JK. I dag har vör vart ner i ängä u pick u 
kårpä i avlåppsdäikä JK. De jär mästn bärt 
[enbart] häll, sum skall kårpäs u brautäs 
upp JK. Däiki [dikena] sum jär picknä ällar 
kårpnä ner i hälli JK. 

kors s. kårs, kiss n., bf. kårsä, kåssä. I. sbst. 
1) [Kristi kors]. När frälsan laid pa kåssä 
JK. När fräl san hängd pa kårsä JK. De gotxr 
int Hildebrand .. att han (frälsabildn) far 
hang dar .. atminstn äutn kårs JK. 2) [min-
nesvård i form av ett kors]. De jär a kårs äi 
Buss, de skudd fall kull 3 gangar, u trid 
gangän da blai de dom JK. 3) [om partiet 
kring korsbenet på mskor o. ryggradsdjur]. 
Ner till ifran häftar u in ti ryggradn haitar 
kårsä JK. Kårsä (millum roknyklår) [på häst] 
JK. Röird ja mi aldri så läitä, så skäräd de 
till där ner yvar kårsä, u i håftknyklår JK. 
4) [ritad, målad el. ristad figur i form av ett 
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kors, ofta anv. i magiskt syfte]. Da var fältä 
uppritä i räutår u i vart kårs [skärningspunkt] 
skudd sättäs n krupp [grupp] betår JK. Da 
flyttar n än stain 	sum än skrivar el. ripar 
a kårs pa [att singla slant med] JK. När ja 
nå skärar yvar fiskän [en böld] så där a 
kå(r)ss, sum int tar hul pa skinnä JK. Han 
glaid ti Digaråir u skudd bjaud trulli däit [till 
ett bröllop], män fyst så plögd n kårs yvar 
Aikstmöir. När n hannt kårsä, da kund int 
ainbaintn kumm yvar. Män han kåm int ihåg 
u sia kårs fö stalläsduri JK. Han [spöket] 
buldräd u allarmäd i byggningän va ivist a 
nat, män .. di slo kårs för duri u lägd sigdar 
u yksar i duri JK. Gubbän A. han .. liggar 
nuck inför me kårs för durar, att int källing-
spittaln skall kumm in till n [om ett spöke] 
JK. kin kund n fa säi a kårs mål si [målat] 
me tjärå pa yvastä karmträiä pa durkarmar 
till stalln u kohäusä u så a kårs av tjärå yvar 
vart kräk pa räfi yvar basi förmodliän där-
förä, att int någ ont el. galä skudd kumm at 
kräki JK(U). Lambi smöird sumbliä a kårs i 
pannu me tjärå, när di släppt äut dum pa äut-
marki um ladingar, därförä att int rävän 
skudd ta dum JK(U). 5) [om föremål lagda 
så att de bilda ett kors; även i vissa uttri. 
Flovidskäidi [vedträna] liggar alltut pa kårs 
yva si i flohudä JK. Sin [sedan] .. lägga n 
trolår langs äi de kårsä ällar kåssä, sum bläir 
av de trolår, sum star pa änd [i stånd-tun] 
JK. Mot innästä armstakän lägga n än käpp 
ifran landä, u där imot sätta n dän innästä 
tumlingstakän, sått de bläir a kårs av innäst 
armstakän u innäst tumlingstakän; där äi de 
kårsä lägga n dän äutäst tumlingstakäns in-
nästä ändä [om å-ryssja] JK. När n kastar 
muld pa läiki u så än har skilt av [slutat], 
da jär de vanlit, att n kastar all spadar pa 
kårs yvar si pa gravi JK. Da tar n noti pa kårs 
me en arm undar u en uppa JK: Sin [sedan] 
tar n läiländn u läggar a bukt um dän staurn 

u så tibakas um dann [den andra] staurn 
igän, kårs yvar JK. U så sträikar n pa de gast-
gripnä ställä me fjädrä än täu träi gangar 
kårs u tvärs av de sum jär i flasku OL. 
Säksti styckän, sum int läggar a strad pa 
kårs ti frambring någ föidå JK. — II. interj. 
[uttryckande förvåning, överraskning el. 
häpnad]. Kåss va täidn rännar fort av! JK. 
Kåss va de rängnar i kväld! för fasingän va 
bläir de av! JK. Kåss va de äuräd u blasäd 
JK. Män kåss va fålk de var ner bäi hamni! 
JK. Ja, u kåss va ringpyls [lammkorv], sum 
hail stängnar hängäd full av pa luftä JK. Kåss 
i jivi täid vickän vällaik pa mårgnän! JK. 
Kåss i jivi namn han kummar jär in till uss,  

u kalar jär int haimä JK. När n da blai vakän 
me skick, da sägd n: "Kåss i jissu nam, va 
va de? dän kalk-knöln han kund (h)a slat ihel 
mi" JK. Kåss i häckänfält, gani jär hail full 
av tåsk me; u tåskän har när pa jet upp all 
strämming! JK. Jfr sten-kors. -får s. pl. kårs-
firrar [plogfåror som korsa varandra]. Att 
di gärd kårsfurar pa tvärar [tegarna], de ha ja 
set sumli gärt, män int fö någ gäiskaräis 
[skrocks] skuld, tror ja, äutn för vattnäs 
skuld JK. -fästa v. ipf. kårsfästäd. Vaist du, 
va för di kläppar träi kläpp var gang träi 
gangar? [vid aftonringning]. — De jär för-
dänskuld, att di slo träi späik i Frälsan, när 
di kårsfästäd han, u så slo di träi rapp pa var 
späik JK. -rem s. kårsrem f., bf. -i, pl. -ar 
[remmar (i parselar), som gå från yttre töm-
marna över hästens rygg o. korsa varandra 
mellan hästarna]. -spila s. f. pl. kårs-späilår 
[korsträn mellan grindträna i en grind]. A 
läiti grind .. me fän' kårs-späilår äi JK. Se 
bild till grind s. -tecken s. n. bf. kårstäcknä. 
För vart mål di mjölkar, så gär di "kårs-
täcknä" yvar jaurä u sträikar koi yvar ryg-
gän me handi u nämnar Jesu namn, för ingän 
skall kunn förgär koi JK. Spytt pa jårdi, där 
n skudd sätt si, u gär kårstäcknä me pek-
fingrä i spyttn JK. -väg s. kårsvii.g m. Um 
någän vidd säi, vaim sum had bjäru, da skudd 
di bränn näi slags vid pa än kårsväg, ällar pa 
ätt ställ', sum täu vägar gar pa kårs yvar si, 
u dän sum da kummar fyst, han ältar ha [hon] 
har bjäru JK. -åder s. kårsådar [korsande 
vattenådra?]. 

korsera v. pr. kårserar, kåsserar, imper. kås-
ser [korsa]. 1) [bilda ett kors, gå i kors]. 
När n har fat gasshaudä [gårds-huvudet] 
i årning, så siar n täu staur ällar ätt staurpar 
pa skyns [snett] äut, en pa var säidå, sått 
di kårserar yvar de undästä trolu, u äi de 
kårsä lägga n am n ällar täu trolår JK. U så 
kårserar spärrnackän [spanarna korsa var-
andra upptill], sått de kan fa ligg a räckå 
där äi JK. Så ringläs de [svärtspöret] upp, pa 
tummän u pekfingrä, sått slagi [varven] kås-
serar JK. Di bär [bara] kårserar (dansar inte 
runt, alltså ss. i bumfalleralla) MK(1880). 
2) [placera i kors]. När da kalvän [notkal-
ven] kummar me kalvgraini u storspjäldä, 
sum bläir söinlit fyst, da ropar u kumderar 
dän sum gäigar till daim sum drägar unda 
tjanar: "kåsser!" MK. 

kort s. kåurt (i bet. 1); kårt (i bet. 4) n., bf. 
kåurtä, pl. kåurt, kårt, bf. kåurti, kårti. 1) 
[brevkort, vykort o. d.]. Anna tackäd så mik 
för kortä [julkortet] JK. 2) [fotografikort]. 
Vör lätt fotografer läil A. u nå sändar vör a 
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kort a na, slikt ä jär JK. Vör håppäs, att Er 
skall fa uss pa kort bättar än anna gang JK. 
De kortä, sum jär tag, när n jär 50 ar, säir n 
ret ungar u hurtu äut pa läikväl JK. Vänd-
plogän nummar täu. Han finns int pa kort, 
män de jär int ont um ännu ti fa JK. 3) [ran-
soneringskort]. Kaffi skall u var kort pa 
JK(1917). 4) [spelkort]. Gubbar, a par lag, 
sat u speld kårt (bräus u marjas) u slo i bod 
JK. All daim sum int vidd ällar årkt dansä, 
di sätt si bäi de langborä u speld kårt me a 
brännväinsfiaskå i vart lag JK. Kårti, di var 
svart sum bik u flåttuä, sått när di sat u speläd 
u slo nävän i borä, så fassnäd di ihop äi amn 
kladdå JK. Jfr brev-, fem-, jul- och nyårs-
kort. -lapp s. pl. kårtlappar [spelkort]. Slo 
i borä me kårtlappar, sått borä huppäd iblant 
JK(U). -slump s. m. bf. kårtslumpän, pl. -ar 
[kortlek]. Jä de da vackat vädar .. så tar ka-
lar ihop me spel pärk u kast varpå; annas 
stuppa n päipu u drägar kårtslumpän fram 
JK. När täidn blai för langar, sått int prat 
kund räck till, så kåm a par kårtslumpar fram 
u så speldäs de marrjas u bräus JK. -spel s. 
kårtspel n., bf. -ä. Annas så jä kårtspelä lagli 
bårtlägt jä i Lau framför förr JK. Så vill ja 
nämn, va de jä fö slags spel, sum jä de vanliä 
jär äutat: marjas me hailt älla viv u marjas me 
trumf i buttnän iblant, u bräus, fair u säks 
mans bräus, u när n spelar fair, så skall n ha 
råm spel ti vunst, u när n jä säks, så behöva n 
int mair n fåirä. Ja, u fåmkårt speläs de, u 
knack .. män a sårts spel, sum haitar spel 
gubbän, sum så mang kan fa va me sum hälst 

u dän sum fölorar ällar far hald säist kårtä, 
bläir gubbän JK. -spelning s. f. bf. kårtspel-
niugi. När prostgubbän speld sin pålskän u 
gubbar aldri had så bråttum me kårtspelningi, 
så var di såsum ätt int pa baini JK. 

kort a. kårtar, kårta, kårt, n. kårt, pl. -ä, kårt', 
best. kårt', komp. -arä, kårträ, superl. -äst, 
best. -ästä, -äst'. 1) [i fråga om utsträckning 
i rummet]. a) ss. adj. Vaitn har läikväl gat i 
aks män jär faslit kårtar JK. Kårt vangn me 
flätar pa JK. Ja had a par styvlår pa mi me 
kärt skaft pa JK. Da hadd di någ sma kårt 
sigdar mot va di nå har hatt läiår [liar] OL. 
Stäutkättingän knäppäs längar älla(r) kårtarä 
JK. Um di fick så mik kårtarä väg, så.. OL. 
Dain'n [den ene] vill int ha kårträ gan [fiske- 
garn] än dann'n JK. Gasshaudä [gårds-
huvud] gynnäs me kårt stubbar ner bäi jårdi, 
u längar u längar, när n kummar höigar upp 
JK. De kårtästä stubbar liggar börr [bara] 
pa en bandä i fyst staurparä JK. Nå jär int 
allt läin liksi langt .., da tar n upp de längst 
fyst u de kårtästä sinä [sedan] JK. De var 

kårt [sprött, sönderfallande] u smulut [om 
nödbröd] JK(U). Kårt minnä MK. b) ss. 
adv. Där jä dän stor stain'n igän. Kanst u fa 
bräid [vika med vagnen] så kårt, att u int 
kummar upp pa än? MK. 2) [i fråga om ut-
sträckning i tiden]. a) ss. adj. Kåir pa haidi 
u hugg u läss a duktut lass skog pa n kårtar 
vintardag JK. (Pärår) fick för kårtar täid pa si 
ti vaksä JK. Skall ja skaff nöit (stranddomt), 
da skall ja ha täid pa mi u int sån kårta täid 
JK. Iss kårt dagar [de här korta dagarna] 
OL. De gynnar ret bläi kårt kväldar nå allt 
JK. Dagar bläir kårtarä u kårtarä JK. b) ss. 
adv. Jårdi bihövs plögäs kårt för' saningi 
JK. Han had fat brev ifran L. kårt föräut 
JK. Tornä [åskan] kåm nemrä u nemrä, för 
de blai kårträ u kårträ millum skralln u blikstn 
JK. 3) [i fråga om tal el. skrift: kortfattad]. 
De sto än bra bit i täidningi jär um dagän 
um såckarbetår, fastn mik mik för kårtar JK. 
Prästn skrivd na (ansöikningi) hailt kårt u än-
kält OL. 4) [snäv, avmätt]. De blai väl kårt 
nai, tänka ja [avslag på ansökan] JK. Jfr 
ben-kort. -aktig a. n. kårtaktut OL [ganska 
kort]. Såndär kårtaktut gras OL. -ansiktad a. 
kårtansiktä. Skalln [dödskallen] had ja tak 
äi u betraktäd nogä .. De matt int ha vart nå-
gät mänskä, sum har vart langansiktä, äutn 
de matt ha vart ovanlit kårtansiktä me kårt 
trubbuä nasar u lag pannå JK. -bent a. kårt-
baintar, pl. -baintä OL [som har korta ben]. 
Än läitn kårtbaintar tjåckar gubbä me ,gra 
vammälskledar JK. -buktig a. kårtbuktur 
[som har skarp bukt?]. -byxa s. f. pl. kårt-
byksår. Va läit kledar di had da framför nå:.. 
int någ langbyksår ret i gamblä täidn äutn bön 
[bara] kårtbyksår JK. Kårtbyksår de minns 
ja intä (Fie-far 1884) MK. Sårkar flyttar knäi-
byksår el. kårtbyksår JK. -dräktad a. kårt-
drektar [som har kort drätt]. Kårt-drektar 
plog, när drekti int räckar fram till halsukä 
ällar bringtampar, äutn silbroi sitar pa ändn 
[av drätten] me n krok (sam sum vändplog-
drektar) MK. -halsad a. kårthalsar, pl. 
-halsä, -hals'. Um russ.. sumbli jär langhals, 
u sumbli jär kårthalsä, därför bräukar di sägä, 
att di kårthals jär bäst russi OL. -halsen a. 
f. kårthalsi = föreg. -het s. kårthait. Ti räknä 
upp, lains de har gat av för uss ti bärg gröidn, 
bläir nuck a lang ravväinå, män ja skall i kårt-
hait nämn um ä JK. De sum skall gäräs jär i 
kårthait: nöit gålv 	JK. -hornt a. f. bf. 
(självst.) kårthånntu [namn på ko som har 
korta horn] JK(U). -lagad a. kårtla•gar 
[ganska kort]. Vaitn jär i aks all stans män 
jär kårtlagar JK. Än .. kårtlagar millum-
storar tall OL. -livig a. kårtläivur [kort i li- 
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vet]. Kledi jär kårtläivuä MK. -långvit s. 
kårtlaugvi.t, -lau gir,' [kort skäftstång]. Kårt-
langvit (el. -gut) nyttäs till kårtvangn, såsum 
när n kåirar släkå ällar me karme MK. -län-
dad a. kårtländar OL [som har kort länd 
(om häst)]. Jfr lång-ländad. -länden a. kårt-
ländn, f. -ländi, pl. -ländnä =föreg. -sjöig 
a. n. kårtfåuut [med korta vågor (om sjö-
gång)]. De jär alltut vanlit jär i väiki, att ä 
jär kårtsjout ällar kårtskvabbut, hälst när ä 
blasar mik hart JK. -skaftlstövla s. f. pl. kårt-
skaftstyvIår [stövlar med korta skaft] JK 
(U). -skvabb s. (?) kårtskvabb [korta vå-
gor]. De va kårtskvabb där innä MK. -skvalb-
big a. kårtskvabbur, f. -u, n., -ut [= kort-
sjöig, se d. o.]. Vågdaln jär iblant lang-
svängur u iblant jär n kårtskvabbur MK. 
Kårtskvabbu vag el. sjöi JK(U). I väiki där 
var så kårtskvabbut (= krabb sjö) u galä JK. 
Jär de da kårtskvabbut el. kårtar sjogang, så 
hinnar int batn ti lyft si för var sjöi JK(U). 
-synt a. kårtsöintar, pl. -ä. 1) [avsedd för 
närsynta?]. Säs um brillår; sumbli jär lang-
söint u sumbli jär kårtsöintä OL. Kårtsöintä 
brillår MK. 2) [korttänkt]. För än kårtsöintar 
en, sum ja u flairä, tyckäs 	JK. -tröja s. 
kårt-tråjå f. [kort rock, kavaj] (g1t); de hadd 
i förr, u di räckt int längar än till håftar. Ja 
kan ännu minnäs de (JK)MK. -tänt a. f. kårt-
tänt räivå [räfsa med korta tände.] MK. 
-vagn s. kårtvaun [vagn med kort skaft-
stång]; bakraidä [bakbanke] u framraidä me 
kårtar langvit MK. -vist a. kårtväistar, n. 
-väist, pl. -ä. 1) [om spetsplog: som har kort 
"vise" (mullstock)]. De jär för kårtar väisä 
pa plogän (kårtväistar) ..; langväist plogar 
jär bättar än kårtväistä JK. Såväid n int jär 
för kårtväistar, sått n fyllar si för fort JK. 
2) [om gärdesgård, där "trolorna" bilda 
större vinkel mot jordytan]. Jär de kårt ifran 
nedästä staurparä ifran täunväisn, så haitar 
de kårtväist, u jär de langt, så haitar de lang-
väist JK(U). Jär de kårtväist, så star trolår 
mair gäint [rakt] upp, jär de langväist, så 
liggar di mair pa skyns [snett] MK. Um di 
töinar täun'n .. för kårtväistar ällar för lang-
väistar OL. -väkt a. n. kårtvekt [då det är 
kort avstånd mellan "väktens" (häv-
stångens) fästpunkt och stödet under "väk-
ten"]. Ligga n [han: väkt-packen] naug 
längdbainä [nära stubbroten], så haitar de, 
att de jär kårtvekt JK(U). Flytt packän nem-
rä, så far vör de mair kårtvekt MK. -växen 
p.a. kårtvaksn, n. -vaksä OL, -vaks' [kort-
växt]. Rygän jär betöidlit kårtvaksn framför 
de n var i fjor(d) JK. När tårkän päinäd kån-
nä, så de blai kårtvaksä OL. -växt p.a. kårt- 

vakstar. I ar far vör aldri en skup(ä) av vaitn, 
för n jär för kårtvakstar JK. 

korta v. Kårt' av präddäikningi [förkorta —] 
MK. 

korv s. kårv m., pl. -ar. Pyls jä de gamblä; 
kårv jä nöiarä MK. Jfr blind-, blod- o. lung-
korv samt pöls. 

kos s. kåus [i uttr. "sin kos", borta, bort]. 
Nå jär iss nöi snåiän, sum kåm i mårräs, 
mästn bårtå igän u slidvägän sin kos igän JK. 
Um nå nårdn kummar ti hald bäi, da sträikar 
väl strämmingän sin kos JK. Nå jär all fräirar 
[friare] sin kos JK. Pa de väisä gick dän 
dagän mästn hallar sin kos JK. Täi ar gick 
snart sin kos igän JK. Summan gick sin kos, 
u haustn kåm JK. 

kosa s.1 se kausa s. 
kosa s.2 m. bf. kåusn [riktning, väg]. Da sät-

täd ja kosn at haimä JK. 
kost s. kåst [rspr.] m., bf. -n [mat]. De var 
dairäs kåst um mårgnar: smörbrö u n sup JK. 
Gär' sträift arbetä pa dän där kåstn JK. 

kosta v. kustä, kust', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd. 
1) [stå i visst pris, draga vissa kostnader], 
Sänd pänningar me, de hadd vörr gärt, män 
vörr visst int va mik de kustädä OL. De kus-
tar minst hundra kronår JK. Laigar ja någän 
ti hugg bandar, el. kaupar dum, så har di förr 
kust tåll (12) stöivar varpu JK. Ti gär kallas 
de kustar straks läitä JK. De kustar pän-
ningar u täid JK. De kustäd ti laigä [det kos-
tade pengar att leja (arbetsfolk)] JK. De har 
kust Er mair n va de kustäd uss JK. 2) [an-
vända pengar (på ngt)]. Kust pa göidning 
för någlä hundrä kronår JK. — kost-sam a. 
kustsammar OL; n. -samt, pl. -sammä JK, 
-sam', superl. best. (de) kustsammästä JK 
[som drar höga kostnader]. Pa summan .. 
da jär ä väl int alls någ kustsamt ti föid russ 
u kor JK. De va häusluft [skuffar], sum var 
.. int hältn så kustsammä [att bygga] JK. 

kostnad s. kustnä, kustn' m., bf. kustnän, 
kustn, pl. kustnar. Täunar [gärdsgårdar] jär 
än betöidli kustnä fö bondn ti undahaldä JK. 
Ja, värst kustn för uss jär i Lau körkå de bläir 
ti fa all väitläimning av all huggän stamn 
ja, de bläir n olyckli kustnä, sum kummar ti 
kännäs för lauboar i mang ar JK. Pa de väisä 
gar de ti fa grastainar pa säidå i akrar 
föräutn just int [!] synnali kustnä JK. Sakän 
jär i u me si självar bra, de jär onaiklit, män 
kustnän jär för döirar JK. Så tror ja, att n 
had läik så stor inkåmstar av dum (möirar) 
för' äutdäikningi, för de sum än da fick, had n 
äutn äutgiftar u stäur kustnar JK. Jfr arbets-, 
odlings-, om-, skiftes- och utdikningskost-
nad. -sjförslag s. kustnäsfösla.g n., bf. -ä. 
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I åktobar sum kustnäsförslagä skudd gäräs 
upp för körku u skolu för 1895 JK. Kustnäs-
förslagä var när pa tåll täusn kronår JK. 

kostym s. kåsstym JK m., bf. kåsty•män 
[klädedräkt]. En kåsstym kledar till n kal 
JK. De fick var så kallt sum hälst, så staig 
di ör sängi u börr [bara] drog undarbyksår 
pa si u bär baini i träiskoar, u så äld i jaus-
dankän i hinnlyftu u så äut i stalln äi dän 
kåstymän u gi russi JK. 

kot s. kaut n., bf. -ä, pl. bf. -i, 'första leden 
över hovarna; nedersta leden på ett ben' 
MK; pa russ; pa stäut; kaut pa lamb har ja 
int håirt JK; 'nedersta (= hov-)leden på bak-
benet på en häst' MK(1878); 'nedre leden av 
foten mellan "socken" och hoven på hästar 
och mellan småklövarna och klövarna, som 
de gå på, på nöt och lamm' JK(ordl.). Hästn 
har fat ont i kautä JK(ordl.). Ja kåird kauti 
av än uksä MK(1876). Hästn slar me kraku 
uppför kautä; de haitar, att i sträika si. Braut 
kaut, bryta i led igen, när en häst har "kaut 
si" MK. Jfr bak- o. fram-kot (-köt). -hälta s. 
kauthältå JK(U), [hälta i karleden]. -led s 
m. bf. kautli•dn = kaut [karleden]. -slapp a. 
kautslappar [(häst) som är slapp i karleden]. 

kota v. kautä, kaut', pr. -ar, sup. kaut'. Kaut 
si, vricka kautleden i olag MK. Dän hästn 
har kaut si (= fått leden ur lag), för de söins 
de, han nippar börr [bara] pa täiu (= går och 
trampar på hovsnipan) JK(ordl.). Dain hästn 
had ont i kautä u had kaut si; män ja to u 
braut n [honom] kaut, så att nå jä n bra igän 
JK(ordl.). — Kaut yvar = ner lidn fallar fram 
yvar hoi MK. Hasar yvar el. kautar si, när n 
sträckar kautlidn u bläir haltar JK(U). Kaut 
yvar el. has yvar bräukar russi gärä, när di 
bläir tansträcktä [sensträckta] i kauti JK(U). 

kox s. kåks n., bf. -ä, 'nisch i väggen att ha 
tjära i att antända vid tröskning med val' 
MK. Kåksä, de var n stam, sum di had tjärå 
u fått äi u så n vaikä (JK)MK. Jfr tjär-kox. 

koxa s.1 kåkså f., bf. -u [långskaftad klubba 
att slå sönder gödselkokor på åkern med]. 
Jårdi gynnar gro ällar gröinä, u da jä göisli 
så tårr u hard, att a int gar sundar fö kåkså 
ällar någ ann pa villkår JK. När a (göisli) 
liggar i vattn .. da kan n int fa sla sunda na 
me kåkså JK. De gär mästn ont i armar, sum 
ja har slat u tårv till göislrukår me kåksu JK. 
Så to ja a kåkså u skudd tråsk göisl JK. Jfr 
dyng- och gödsel-koxa. 

koxa s.2 f. bf. kåksu JK(U) [käften]. Slag pa 
kåksu JK(U). 

koxa v. kåxä. Sta u kåxä, storskrävla (OL) 
MK. 

krabat s. krabbat m. [kanalje]. Ja jär för- 

myndarä för sårkän hännäs, sum ja har hatt 
läit krångäl me, för de jär n jäklä krabbat 
JK. Ja vait, att n jär n naggfullar [lömsk] 
krabbat, fastn han för de mästä jär sletar i 
augu OL. 

krabba v. krabbä, krabb', pr. -ar, ipf. -äd JK, 
pass. -äs. 1) [krafsa, grabba]. Hald handi 
lagt nerä, så krabbar n bättar MK(1878). 
Krabbä tak [grabba, gripa tag] MK(1876). 
— Krabbä si fram, arbeta sig fram MK. 
Krabbä till si [grabba åt sig?] MK. 2) [krafsa 
upp t. ex. potatis medelst en "pär-krabbe"]. 
Krasp(ä) el. krabbä i jårdi ättar pärår JK. 
Pärkrabbä de har ja krabb upp mang snäckår 
me, de MK. 3) [dragga på sjöbottnen medelst 
en "krabbe"]. Snarår 	krabbäs upp fran 
buttnän me n snarkrabbä JK. De jär int alltut 
så gutt ti krabb igän snarår; de jär ti ligg u 
krabb iblant, sått äisn liggar um fingri JK. 
Krabb ättar tåskanglår JK. I dag jär ä lungt 
u fåint vädar, u da skall vörr äut u krabb 
anglår igän JK. Bön [bara] ä nå bläir lungt, 
så skall vör försöik u ste [åstad] u krabb 
ätta dum JK. Anglår hadd fassnä i buttnän 

u ti krabb upp dum i blasvädrä u sjo-
gangän, de gick intä, el. de va(r) fö sjout ti 
krabbä JK. — krabb-tag s. krabbtak n. 
'grabbtag'. [kraftigt tag]. 

krabbe s.1 pl. krabbar [krake, stackare]. 
Riktut laisamt ti håirä, att pänningar skall ligg 
pa räntaräiä 	u vör fattiä krabbar int jär 
värduä ti fa a ör' av dum JK. De vait vör intä, 
o [våra] armä krabbar JK. Jfr land-krabbe. 

krabbe s.2 krabbä, krabb' m., bf. -än, pl. 
ar [dragg, att "krabba upp" anglor o. snaror 
med från sjöbottnen]. Så skall n skaff si n 
krabb ti krabb me .. Ner n ska skaff si än 
krabbä, så jär de bär [bara] ti ga ste till n 
unggröinslundä u så ga u käik i tuppän pa 
dum, um di jär skapliä. Di skall ha minst fåm 
hånn [horn] pa si um di ska var bra.. Hån-
ni pa än krabbä, de jär all de grainar, sum 
vaksar äut för var årsväkst runtum själv 
stammän. Di skall sit äi än ring u um möiglit 
liktsi langt ifran si runt um stammän. Tilläik 
ska di spjaur [spreta] äut lagum; annas tar di 
int snarår pa sjöbuttnän. De jär 	ti hugg 
tuppän av än unggröin, u så jär de bär ti 
skal barkän u savän av u lait igän n skapli 
stam n ti bind fast bi krabbän u så a gutt hår-
sank ti bind äi krabbän u så ti krabbä OL. 
Dän sårtns krabbar, sum nå nyttäs, jär av jan 
JK. De va(r) fö sjout ti krabbä, sått krabbän 
to dum intä [om anglor] JK. [Se ill.] Jfr 
jordpär-, järn-, pär- o. snar-krabbe. — krabb-
skaft s. n. bf. krabbskaftä. -sten s. krabb-
stain m., bf. -'n, än langar stam, sum bindäs 
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pa krabbskaftä. -tåg s. krabbtwg n., 'tåg som 
bindes vid "krabbän" '. I uppäst ändn pa 
skaftä bant n fast krabbtugä, sum än haldar 

när n krabbar Krabbtugä jär så gråvt 
sum än gantjanä [-telne] 	Langt krabbtug 
bör n ha JK. 

krabb-sjö s. krabbfo• [sjögång med korta 
vågor]. 

kradig a. kradur, kradu, f. -u, pl. -ud, 'hurtig, 
glad, kry'. Ja var så mattar u sultn, män nå 
fick ja läit mat äi mi, sått nå blai ja ret kradur 
JK. I onstäs var ja int fullt kradur JK. Nå 
fick ja siv äut, sått nå blai ja ret kradu igän 
JK. Gubbän J. var livnäs, när n kåm iland u 
blai kradu läikväl JK. Nå jäst du ret kradu 
igän ättar sjaukdomän JK. Emeli jär bättar 
nå än i haustäs u säir ret kradu äut JK. När 
Mårmår blai så kradu, sått ha årkt ga uppä 
JK. De gamblä äut i kamman, sum snart jär 
90 ar, jär ännu kraduä u skåitar si självä JK. 

kraft s. kraft f., bf. -i, pl. -ar. 1) [förmåga att 
uträtta el. åstadkomma ngt; makt, styrka]. 
De tyckäs, sum de int jär någ kraft äi daim, 
sum jär livnäs, sått di årkar bjär ste än dödar 
[en död] nå sum förr JK. Så gutt förstandä 
u hälsu u kraftar räckar till, så arbetar vör 
så gutt vör kan JK. Ha har vart fö mik gir 
[ivrig] till arbetä, män kraftar har vart för 
klainä MK. Braut stumblar .. de jär a olycklit 
sträivt arbetä, sum tar pa kraftar JK. U han 
till rop u skräi u ro så mik, sum krattar slo 
till JK. Per gick åt pa sjoän [: drunknade] 
äi säin krafts dagar JK. Där jär kraftar innä, 
när de stäur falli u sjöar vräkar imot JK. 
2) [energi, eftertryck]. Stäutar knäppäd äi 
me kraft JK. 3) [särskild makt el. förmåga 
hos ngn el. ngt att verka på ett visst sätt]. 
När de jä klart u soli skäinar, da tåiar de, 
um de änd jä kallt, fö soli ha fö mik kraft allt 
JK. Sedi [säden] .. ha har int kraft ti föid 
bruddn, äutn han tallar ner JK. Män um de 
var någ kraft äi de där bärräsgrainar [till 
fårfoder], de var väl frågän um de JK. Så 
kummar de till jäs för fort u galä, bläir u så 
fort säurt, u tilläik jäsar de n hail hopän kraft 
[ur drickat] OL. Jfr arbets-, dom-, hand-, 
kropps-, människo-, vatten- o. växt-kraft. 
-lös a. f. kraftlaus. U jetar slisk slask ällar 
kraftlaus föidå JK. 

kraftig a. kraftur, n. -ut, pl. -ud, best. -ud, 
superl. pl. (de) kraftustä. Förr .. så had di 
nuck allt sitt öl så gutt u kraftut, så att fraggår 
sto kring de OL. När di nå hadd fat säin hal-
var u sin kraftuä goä mat .. OL. Stark' 
kraftuä kalar JK. De stöist u kraftustä gräisar 
JK. 

krag s. krwg m., bf. -än [krage]. Ja vill int 

ha någän krag, sum jä näggar MK. Han (nos-
hörningen i Brehm) flyttar krag 4. MK. U så to 
a [hon] än väitar krag JK. 

krage s. kragä JK m., bf. krwgän 	. 1) 
[krage på skjorta (löskrage), rock etc.]. 
Väitar krag(ä) kring halsn nytta n.. när n jär 
hälgdagskledar JK. "Jaså", maint fabbror pa 

u to skrivan i kragän JK. Jfr hals-, kapp-
rock-, lös-, nattkapp-, päls-, rock-, sammets-, 
skjort-, tröj- o. väst-krage. 2) Kragän älla 
kragäisträ, pa sväin [ister på tarmkäxet i 
slaktat djur] HG — krag-ister s. n. bf. krag-
äisträ =föreg. Aitlar [körtlar] i kragäisträ 
JK. -talg s. m. bf. krwgtalgän (pa naut). 

kraka s., se häst- o. russ-kraka. 
krakel s. krackel n., bf. -ä [bråk, tvist]. I 
ansäiändä pa täunar så ha vör u all gass-
kalar [grannar] kumm i krackel me astu J., 
sum jär n spirant [skälm] pa allt sätt u väis 
JK. Män så kåm än i krackel me prästn u 
körkrådä JK. Sumli dagar kåm vör i krackel 
um leru [läran] u um rilljonar JK. Nå gar ja 
till bakas igän till krackelä mot Mullvalls 
[gd i Ardre] JK. 

krakla s. krwklå f., se enes-krakla. 
krama v. (kråma) kråmd, kråm', pr. -ar, -a, 

ipf. -äd, kråmd', sup. kråmä, kråm', pass. 
-ds, p. pf. n. (in)krå-in', pl. (sundar)kråmdä 
JK(U) [krama, pressa, trycka, klämma]. Int 
bihövar di sta u kråm braustä i fördärv mot 
de burskaftä [på hall-borren]; för de skudd 
kråmäs pa så mik än kund .. OL. Han .. hadd 
de sätt [det sättet], att n kråmd sigdn [lien] 
så naug [nära] ner mot jårdi OL. Vör suttäd 
[skakade] u vör lcråmäd, män de var lyngn, 
att strämmingän gick ner äi spannä MK. 
Slipp u kråm de i någu lummå [klämma det i 
ngn ficka] MK. Da kråmd n pa augä u frågd. 
um  de gärd ont MK. De gär ont, när n tar älla 
kråma pa ä, dä sum ä jä sullä JK. Sin [sedan] 
puttäd ja hul pa de me a nål. Sin to ja u krå-
mäd de så mik sum ja kund tulä, u da kåm 
de läit blodgräus äut JK. De har gat hul pa; 
ha har kråmä MK. De gär ont, ner n sträikar 
[stryker] ällar kråmar pa a ställ, där n har a 
åkåmmå OL. Had ja hatt n jär, så skudd ja 
riktut ha hald av än [omfamnat honom] u 
kråm än duktut JK [om MK]. — Särsk. 
förb. Ner n skall bur [borra "hallar"] till a 
slingå, så jär de mästn så, att braustä bläir 
kråm [kramat] in mot ryggän OL. Um de jär 
pa än arm, sum de ond har blitt inkråm, så.. 
[om gastgripning] OL. — Söik nå kråm ner 
[om båtbygge] MK. Därpa läggäs täu bredar 
yvar me tung stam n pa ti kråm ner de [: linet] 
i vattnä MK. — Ner n sigd jär slåiar .. da 
gittar n kråm pa örvä läit mair n vanlit OL. 
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När di nå sto u skudd skrap dum [: hästarna] 
me de kardår, u di da kråmäd pa OL. — 
Far han sätt si pa pusn u kråmäd n rakt sun-
dar MK. Klucku [fickuret] had ja häng äi n 
läitn tall där nerä, för dän kund ingän ha pa si, 
när n lag pa längdar [hävstängerna] me läivä 
u braustä u häväd grastain u stumblar, för 
da kråmäd n sundar na JK. Sundarkråmdä 
tåsklivrar JK(U). Fö någlä dagar sen, da 
kund n ännu kråm sundar sedi [säden], så 
blaut var ha MK. — Um dåktarn lissum krå-
mar till um de sjauk ställ läit ovanlit hart OL. 
— De jär ja int kråpp ti kumm ihåg i kväld, 
män ja skall väl kråm ör de ör skalin någän 
gang JK. Mjölki skall kråmäs ällar kröistäs 
ör jaurä för konar JK. 

kramp s. kramp m., bf. -än [sjuklig muskel-
sammandragning]. Hästn har fat kramp JK. 
Fa krampän i bainä MK. 

kramp a. krampar, f. kramp, n. -t, pl. -ä JK, 
kramp', komp. -arä. 1) 'krokig'. Krampar 
skog [krokigt timmer] JK(U). Än bugur [bå-
gig] krampar tumling [på tjuga] JK(U). 
Krampar sum än bugä [liknelse] MK. Dän 
talln han jär krampar sum bugä OL. De jär 
bäst vör tar in konar i kväld för di star u 
frausar u jär kramp sum bugä OL. De planku 
.. ha jär så kramp sum än päilbugä JK. Åiru 
[plogöronen] späikäs fast pa nedäst ändn av 
drekti .. av än krampar träibit JK. Papgåjå; 
krampar näbb de had a de MK. Kånnä [kor-
net] star ty krampt u moä JK. Grainar sum 
jär kramp u knykluä u galnä ti lässä JK. 
Stjånnuä [vinkliga] u kramp u knykluä däi-
kar JK. De jär förskräcklit, va kramp' staur 
Är har; de jär int ann n gaitbain pa iss täun'n 
MK. A par go kardår skall var lagum krampä, 
el. int för rakä u int för krampä JK. Krampar 
i knäii [knäna] JK(U). Far gynnar bläi mik 
krampar u haltar nå JK. Hugg skog äut jär 
sträivt arbetä, för n skall sta krampar JK. 
Jär sigdn el. läiu för läit jårdlägd, .. så far n 
ga krampar för ti fa grasä av JK(U). Arbet 
si haltar u skaivar u krampar JK. De hygrä 
langstangi [långfingret] ha vill bläi kramp el. 
sit kramp inn i handi fö(r) mi JK. — Yksi jär 
för krampt pa skaft [sitter i för spetsig vinkel 
mot skaftet] JK(U). Lains [huru] di skudd 
sätt sigdn pa örvä, va krampt ällar va rakt 
han skudd sitä OL. De jär kramparä än vin-
käl [spetsigare än rät vinkel] MK. 2) [vrång, 
besynnerlig]. Han har sån kramp tankar um 
fålk MK. L. tyckar, att vör böindar har faslit 
kramp (ring') tankar um tjänstmännar JK. 
Vör ha mästn hat kramp tankar nå undar 
täidn JK. -ars s. m. bf. krampassn [egtl. 
krokstjärten, skällsord?; i ramsan:] 

Krampassn liggar i lädu u lydar lamb 
sma drängar gar pa gardn u störtar stang 
gamblä päikår gar u fläipar 
u far ingän man. MK(1880). 

[Jfr P. A. Säve, Gotl. visor, nr 112 o. 221 
med kommentar.] -mask s. krampmack m., 
bf. -än. 1) 'en liten gajting m. bältar pa o. 
krampar i änden; oxars förskräckelse' MK, 
[insekt, någon sorts styngfluga?]. Än annar 
sårt sum di kalld för krampmackän, ner di 
kåm u hälst' pa stäutar, da vankäs ä int läng 
sit säkar [näml. för körsvennen] OL. Kramp- 
mackän sätta si pa russ MK. 2) [sjömask 
(Gammarus?), som förstör fiskegarn] = 
kramp-rygg. De där krampmackar i sjöän 
jetar upp räusår av hamp älla läingan. Nån-
baggar kallar dum för "sjömar" (kanskä 
maräld kumma därav, för gani har kunt löis 
hail u haldnä, u hail batar har kunt vart full 
me släik kramp mack) MK. -mogen a. n. 
krampmoä [om brådmogen säd, vars ax krö- 
kas neråt]. Kånnä, de sto u var krampmoä 
OL. -näsad a. krampnasä, -nas' [kroknäst]. 
Ha jär så krampnas, sått nasnäbbän el. nas- 
tippän star läik upp [alltså konkav krökning 
på näsan Han jär krampnas han rr jå! De 
banungar di jär krampnas allihop JK. De var 
a gammal krampnas källing OL. -rygg s. 
kramprygg m. = krampmask (bet. 2). -ryggad 
a. krampryggar OL, -ryggä, -rygg' JK, f. 
-rygg', pl. -iyggä OL, -rygg' JK; OL [krok-
ryggig]. Dän hästn ällar dän stäutn han jär så 
krampryggar; de män i ällar de koi ha jär så 
kramprygg; de kräki di jär så krampryggä 
OL. De var oskaplit va de Botlsmor gar 
kramprygg nå så OL. Ed nauti di sto så 
kramprygg u frusnä där ner bi haglidä OL. 
De jär faslit va dän sårkän jär kramprygg 
(el. -gän). Ha jär så kramprygg, sått ä säir 
äut sum än sväinrygg. Di jär så kramprygg 
allihop JK. -ryggen a. kramptyggän, f. -i, 
pl. -ä [= föreg.]. Han jär krampryggän; ha 
jär krampryggi; di jär krampryggä JK. -ryg-
gig a. krampryggur JK(U), = föreg. 

kran s. kran m., pl. -ar. De aind kranar, sum 
di har, sitar i drickkär. Lyftkranar haitar 
spel, stainspel (JK)MK. 

krank s. krayk n. (koll.), 'en mindre sorts 
mygg', [knott]. De sma kranki, de jär olyck-
lit, va di kan stickäs. De var häut, va jär var 
fullt av krank! JK. 

krank a. kraykar, f. krayk [sjuk]. Ja kåm ti 
tänk me de samä pa L., sum liggar där kran-
kar JK. De va förskräcklit va ha [hon] har 
blitt krank JK. 

krans s. krans m., bf. -n, pl. -ar. 1) [ring av 
sammanbundna blommor o. blad, anv. som 
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prydnad vid högtider o. högtidliga tillfällen]. 
Upp yvar stäuduri bräukt var täu runt' kran-
sar [i bröllopshuset] JK(U). Kring durkar-
män pa äutduri till byggningän bräukt u var 
fastspäik si en krans, av gränä el. lind 
[lingonris] JK(U). Bräudpäikår, di skall .. 
kled .. själv gäststäuu me kransar någ var 
stans .. u mitt pa himln [brudpällen] skudd 
var a kronå u så n krans av grann blåmmår 
JK. [Bruden skulle ha] kronå u krans pa hudä 
av myrtn, sum bräudslöju var fastsätti äi 
JK(U). Pa missåmmasaftnän sambläd si all 
päikår .. där sum maistangi skudd kledäs, u 
så ti bind kransar u gär puckättar JK. Pa 
Mors jamnarsdagän .. så kåm vör häusfålki 
in till na me någ prässäntar u så blåmmår 
u kransar JK. Di .. lindar krans, sum ska sit 
pa lukä [likkistlocket] JK. De var mik haug- 
täidlit me äidgränä 	ti bind kransar av 
JK(U). 2) [girland, bunden av granris 
el. dyl.]. U så skall di [: ungmansdrängar] 
svar för ti lind kransn, sum skall var kring 
fastäuduri; han skall var av gränä JK. I 
uppäst ändn undar tuppän [på ungmans-
stången] bräukar n lind n langar krans av 
fäin gränkvistar, sum än bindar kring stangi i 
spiral fårm, ifran tuppän u ner pa stangi n 
bit JK(U). 3) [bukett]. Vitt du ha n krans 
lavvändlknupp av mi? JK. Jfr kryddes-krans. 
4) [krans på nylagt agtak]. Så jär takä i år-
ning .. da kummar all päikår u ban me kronå 
u kransar, sum di har vart i ängi u bindä 
Kransar sitar .. i andrä hängläpar pa säidu 
um kronu JK. 5) [hopbunden ring av t. ex. 
lin]. Tagå [lintåga] .1. de bindäs ihop till n 
krans JK. Jfr lin-krans. 6) 'ring av tjärved 
och brostickor vid såidä [tjärdal]'. 7) se rot-
krans. -dräng s. pl. kransdrängar JK [vid 
kransgille utsedd kransbärare]. -gille s. pl. 
kransgildar, bf. -gildi JK [ungdomsgille vid 
pingst, då man band en krans, vari flickorna 
flätade granna band; kransen hängdes över 
axeln på kransdrängen, som utsetts före-
gående år, han dansade då först med den lika-
ledes förut utsedda kranspigan, och så gick 
dansen vidare. Kransdrängen o. -pigan voro 
värdfolk och anskaffade trakteringen. Sön-
dagen efter pingst träffades man ånyo, då 
ny kransdräng utsågs, kransen togs sönder 
och man dansade långdans. Litt.: P. R. Kul-
lin i Sv. Landsm. III. 2, s. 24; P. A. Säve, 
Gotl. saml. (MS i UUB, R 623: 1, I Lekar, 
s. 43); D. Kindstrand o. M. Söderberg i Gotl. 
Arkiv 1949, s. 44. U bindäd aiklaukransar 
ti häng pa kranslöidn, ällar kransdrängar u 
kranspäikår JK. -lyd s. kranslöid m., bf. -n 
[kransfolket, dys. kransdrängen o. -pigan]. 

Täu par kranslöid har di jär i Lau nå 
MK(1916). -pika s. f. pl. kranspäikår [krans-
drängens moatjé vid kransgille]. 

krapa v. krapä, krav'', pr. -ar, -a, ipf. -äd 
[treva]; 'känna sig för i mörkret med hän-
derna, ja även fötterna'. Da bar de ti krap i 
lummår, um där int fanns någ späik JK. De 
var så mörkt sått ja matt krap mi fram me 
hännar u bain; ja matt krap, förrn ja fick igän 
de JK. Um vör skall i källan, så ska vör ha 
någ löisä? — De gär de samä, da krapa vör i 
mörkrä MK. Krap i plånboki ättar pänningar 
OL. De aigändomli var, att n slapp u krap i 
lummu ättar plånboki u kaup biljätt, äutn än 
fick rais fräit JK. Ner de har gat um än täid, 
da jär de dairäs stöist bikymmar ti ga u sutt 
[skaka] u krap ällar skrap i säckar (vaitäs-
mjölsäckar förstas) [efter mjöl att baka på] 
OL. Ha krapäd gråit i skaidi me fingri MK. 
Ner di skudd sop upp sed u örsmylar [av-
fall], ättar di nå hadd tat sedi bårt, någ fick 
di krap ihop, ner di skudd söik ga u sop där 
[vid tröskning] OL. De jär n läitn siländ ner 
äi akan, sum ha skall krap ihop (räfsa höet 
på) MK. Da var ä tjänstsårkäns täur ti ga 
ste u fa krap ret pa kräki [leta reda på krea-
turen] OL. — krap-hal (krapal?) a. n. krap- 
halt 	kra•palt 	. 1) [svårt att finna (sig 
till rätta)]. När int lampu brinnar, jär de så 
krapalt i stäuu MK. 2) [ont om, brist på 
(ngt)]. Niklasgutt någän slant me, um de jä 
rad pa.. män Gu nad uss, de jä kraphalt ättar 
all täidar fö någ var JK. -sam a. n. krapsamt. 
1) [svårt att finna; som man måste treva 
efter]. Um kväldar jä de så oskaplit mörkt, 
så att de jä besvärlit u krapsamt ti kumm 
haim JK. Krapsamt u pirsamt (om ngt som 
förorsakar besvär att krapa o. pira ihop) 
MK(1877). 2) [ont om, brist på]. Kronskattn 
.. de var nuck krapsamt för sumli iblant ti 
fa JK. 

kras s. kra.s [oböjl., i uttr.] i kras [sönder]. 
Kistu straik i kras JK. Stoln glaid i kras MK. 
Såsum di sitar u far mat, så bläir de än sån 
förskräckli dyning inn i nöistäuu, u de hadd 
hårtäs, sum bon i hadd glid kaväl umkring u 
va ivist n kärlapp i kras JK. Bygg-Oläs kvän-
ni .. har blas ner .. Han malädä, ti däss de 
glaid i kras alltihop u flaug sin väg JK. De 
jär sum ordspråk haitar, att ä jär skit fö kal-
las, um int någ gar i kras JK. 

krasa v. krasä, kras', pr. -ar, ipf. -äd [harkla 
(sig)]. Ja .. har n olyckli hokstä, sått ä jär 
börr [bara] fö de mäst ti sit u hokst u gläps 
u kras u spyttä JK. Såsum än sat, så gynt n 
sit u kras si; de håirdäs, att n had fat någ i 
halsn JK. "Jå, ja gick jär in till Är u skudd 
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häls pa i hälgi" — u så krasäd n da si — "u 
tänkt, att ja skudd fa mi n andnäbb [sup]" 
JK. Kras upp kvavän [slemmet] u bråtn, så 
fart u halsn rainar OL. De harklar ännu i 
braustä för mi, när ja vacknar um mårgnar, 
förrn ja da kan fa hokst u kras upp JK. 

krasch s. krats m., 'krasch', [fallissemang]. 
Upp at landä, där di nyttäd bankars pän-
ningar ti bygg stäur, fän, grann byggningar 
u häus förä, di gärd krats fyst JK. 

krasning s. kra•snigg f. [krasande, harklande]. 
U så plågäs vör me snäuå så dant allihop, 
sått ä jä bär [bara] .. i am n hokstning u kras-
ning u spyttning u JK. 

kraspa v. kraspä, krasp', pr. -ar, 'krafsa (ss. 
hund på dörr)'. Kardor kraspar (om ljudet 
vid kardning) MK. Därumkring (brasn) sättar 
kardningkvinnfålki si allihop u gynnar krasp 
me kardår älla blandä u gär sålkar [större 
ullrullar] JK. Täimar gar langsamt av, um 
var u en sitar tyst u kraspar pa sitt håll JK. 
Kraspä (el. krabbä) i jårdi ättar pärår JK. 
Särsk. förb. Krasp bårt snåiän MK. Vör fa 
krasp ihop någ (håi) fyst MK. Ja, än far 
krasp(ä) si fram jär i värdn, så gutt n kan JK. 

krassla v. krasslä, pr. krasslar [nödtorftigt dra 
sig fram]. Vör har hälsu allihop u arbetar um 
dagän u krasslar uss fram, så gutt vör kan 
JK. Vör far krasslä pa u arbet, så gutt vör 
kan, u vällaikän far rad si självar JK. 

krasslig a. krasslur, krasslu, f. -u, pl. -uä [nå-
got sjuk, skral]. Ja har vart läit krasslur nå n 
åt dagar me snäuå u hokstä u ont i braustä 
JK. De bläir just int mik av me arbetä, så läng 
ja jär så där krasslur a mi JK. Far ha vart läit 
krasslu a si nå a par träi dagar, män int så, 
att n just ha vart sängliggnäs läikväl JK. Mor 
jä läit krasslu a si, så att a årkar mästn int 
var uppä äutn matt ligg bäi skåvväis JK. 
Glansäsfålki jär gamblä u krassluä nå JK. 

krats s. krats JK(U), krass m. [en spade av 
järn med litet blad och långt skaft, att kratsa 
smedkokorna ur ässjan och maka ihop kolet 
med] JK(U). [Se ill.]. 

kratsa v. kratts' JK(U), krass' JK [krafsa, 
riva fram något med en krats el. dyl.]. Kratts 
smidkokår ör esu [ur ässjan] JK(U). Krass 
ör sandn [ur borrhål i sten] JK. Krass' ör 
ett skått el. ta ör me krass (till en bössa) 
(OL)MK. 

kratsch interj. krats [återgivande det ljud som 
uppstår då ngt brister, går i kras]. När själv 
bilduddn to [i en sten e. d.], u kräki [dra-
garna] had någlund go fart, så var de krats, 
så var plogän sundar JK. Kratts! sägd ä da, u 
slepskoän gick sundar JK(U). Kratts — sär 
de i bredä [då brädet brister] JK(U). 

kratscha v. ipf. kratsäd [krascha]. Nä vör va 
sårkar, da jetäd vör släikännar [slån-kärnor], 
så de kratsäd unda tännar MK. 

kratt s. se små-kratt. 
kratta s. krattå f., bf. -u, 'hästsjukdom, kolik', 
"rift". Krattå, än slags sjaukdom, sum russi 
bräukar var bikajnä me, ner di star innä. De 
jär int någ ann än kulläik, män haitar, att 
russi har krattu OL. De kurrar u påttlar i ma- 
gän för hästn, han har rift el. krattu JK(U). 
Ner di nå gav sörpå, så nyttäd di .. rygmjöl 
.. så blai ä gal' i magän för dum .. da gynt 
di sta u spark u sia i basä u kast si kull u ligg 
u bräid si.. russi fick krattu (rift), u för ti bot 
de, så var ä ti sätt pa dum a baisl u så pa u 
räid ste [åstad] .. ti däss di fick räid dum 
svaitnä OL. 0 [våra] russi har fat rift el. 
krattu JK. Räidä krattu, rida med en häst som 
har kr. MK. 

kratta v. krattä, kratt', pr. -ar, ipf. -äd, kratt', 
pass. -äs, imper. kratt. 1) [riva], 'klå, klösa' 
[särsk. med händer, naglar el. klor]. Sit u 
krattä så mik pa läggar. Kratt mi pa ryggän, 
för där hatar så mikä JK. Di kummar int ti vill 
kratt si själv snart [om lata pigor] JK. Kratt 
si i skalln [gest uttryckande bekymmer el. 
villrådighet]. Ja krattar mi ännu i skalln, när 
ja grundar pa de JK. Så gar n langsat n åidn u 
fallfarn täun u krattar si i skalln u döivlar 
JK(U). När ja tänkar pa skogän [som sköv- 
las], så krattar ja mi i skalln JK. Böindnar 
krattäd si ret i skalln någ var .. när vör gick 
haim, yvar solhitn u tårkän JK. Da krattäd ja 
mi bakum åirä u raiv mi i skalln JK. Ja ar vart 
så laisn, säja ar kast mi kull hu kratt häi jårdi 
(citat) MK. All [011e] lag där u krailädä . u 
krattäd sväinmatn ör augu, sått n kund säi 
JK. När a [hon] had kattu pa knäiar u laikt 
me hännä, da klåd ha ste me tassn u krattäd 
na undar dain augä JK. Han'n [tuppen] .. 
spärräd me klauar u krattäd stäutn i rövi JK. 
2) dep. [slåss. rivas]. Slas u krattäs um mat- 
bitn JK. 3) [med kratta el. d. bearbeta jord]. 
Kvinnfålki .. gynnar nå kratt u spark u grav 
i jårdi jär i träigardn MK. — Särsk. förb. Kratt 
av gäldi MK [så småningom betala av skul-
den?]. — Kratt bårt gras o. d. MK. Han krat- 
täd bårt n finnä, u de blai hans död MK. — 
Bäst jär de, att var u en söikar till kratt si 
fram, så gutt n kan OL. — Han har läikväl 
klauar ti kratt äi me MK. Fyst u främst jär 
vör för läiti jälp, sått vör far kratt äi [hugga 
i] allihop, så mik vör kan JK. 

kravla v. se kröla v. 
kreatur s. kre-täur, [även] 'ss. skällsord' 
(OL)MK. Var u en haldar sånnar vård um 
säin kretäur, att di int oluglit kummar in pa 
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andräs aigår JK. Vör blai ginumvat pa hann-
vänningi sum kretäur JK. Se f. ö. kräk s. 

krek-magad a. kraikma•gar (m.), -ma•gä, 
-mag' (oböjl.), 'kräsmagad' [kräkmagad, 
som har svårt att äta föda som luktar el. sma-
kar illa el. ej tål höra talas om vämjeliga sa-
ker utan att må illa]. Ofar [vår far] han jär 
så kraikmagar, att bär n håirar taläs um russ-
kyt, da jär ä int langt igän, ick än skall krä-
käs OL. Ha kund int säi pa de sarä ällar känn 
de fäul lukti, för ha var så kraikmag(ä), sått 
a fick spöi JK. Di jär så kraikmag (-ä, -nä), 
sått di tular int känn lukti av fåult [skämt] 
kyt u int häldar av någu rystå, äutn da far di 
kräkäs JK. Pa förhand far ja säg L., att um 
än jär kraikmag, så lätt bläi u läs na (historju) 
JK. Di åt u drack u gärd si go dagar av de di 
blai budnä, u dän täidn var di värkliän int så 
kraikmag, ska tro OL. -magen a. kraik-
magän(?), f. -i, pl. -magnä = föreg. (Me retå 
tyckar ja de skall haitä: ha jär kraikmagi u 
han -gän? JK. Di skall int var kraikmagä ällar 
kraikmagnä OL. 

krepation s. krippafåun, klippafåun [m.?], 
'lägervall'. Han jär i krippasjon för pän-
ningar; han kåm i krippasjon me än [med 
honom] JK. Vör jär i krippasjon för mjölk 
MK(1878). Vör i skolrådä var i klippasjon ti 
fa någän ti hald skolå nå i vårtärmäinu JK. 
Ja jä i stor klippasjon sum täidäst, nä ja ska 
skrivä, ti fa grund upp någ ti skriv um JK. 

krepera v. krippe•rä, pr. -ar, ipf. -ädä, 'fat-
tas; gå sönder'. De kripperar int mik pa tunn-
landä (= fattas); dain silraipä jär så dålit, sått 
de säir äut, sum um de kummar ti kripperä; 
ja kund tro, att ä kripperädä JK. 

krets s. kräts m., pl. -ar. 1) [ring, ringformig 
grupp]. När de star björkar tet bäi si i (ä)n 
kräts JK. Nä kaffidrickningi da jä avskild.. 
da slar kalar u kvinnfålki si ner va fö si i krät-
sar JK. 2) [grupp av personer, utgörande en 
enhet]. Um räkningkvinnfålki, inum dairäs 
kräts så var ä viss uppdrag, sum int all blai 
bitrod till OL. 

krevera v. klivverä JK, pr. -ar, ipf. kriv-
verädä, -äd JK [brista, gå sönder]. Tåsk-
snöirar har n fö de mäst täu styckän mässi . 
ifall um någät skudd klivverä JK. Da kläiva 
n ti vädas pa de springlängdi u så ti gungä; u 
klivverar da någä, da jä de int rolit ti var me 
JK. Dän där slepskoän av träi, sum sat undar 
äutäst ändn av drekti, han krivveräd, .. han 
gick sundar el. gick ifran JK. 

krick-and s. krickand MK. Av krickand finns 
täu sårtar, en sårt jär han'n grannar män honu 
änklarä, dann' sårtn jär han'n u honu lick si 
pa färgän: graspättur. Krickandi haitar u 

artå MK(1926); [Anas crecca o. A. querque-
dula?, se f. ö. årta s.]. 

krig s. kräig n., bf. -ä, pl. =, (bf.) kräigar. 
Tal gick att di (Åkajälm u Fajsack) had läik- 
bain pa si i kräig JK. Ja ha läst .. um finsk 
kräigä JK. De lcräigar 	, de vait ja aldri 
va för de ska varä MK. -slfartyg s. kräigs-
fartöig n., pl. =, bf. -i. -här s. kräigshä.r. 
-man s. kräigsman m. Far talar nå ännu um 
än gammäl kräigsman fran När, sum halt R. 
JK. -marsch s. pl. kräigsmarsar. Han had lert 
si:. sing u skrål pa någ sångar, sum gick pa 
sam ton'n sum någ gamblä kräigsmarsar [om 
en predikant] JK. -rätt s. m. bf. kräigsre•tn. 
Nils Närstrum han var in för kräigsretn fjortn 
gangar MK. -tid s. pl. kräigstäidar. Nå i iss 
kräigs- u kräistäidar JK. Undar kräigstäidn 
när di bitalt janskrotä JK(U). 

kriga v. kräigä, pr. -ar, ipf. -äd JK. Kr. 
imot 	MK. 

krikon s. kräikå f., pl. -år, -ar (När), (Prunus 
insititia). De gamblä sägd kräikar, kräikå, 
män sumbli kallar dum för hängplomar (När) 
MK. Se även lång-plommon. 

krimskrams s. krimskrams n. [småkram, bjäfs, 
grannlåt]. Han [föreläsaren] fördöimd allt 
krimskrams u all byggningar me årnamäntar 

listvärk u 	JK. Han .. kård kring .. u 
säld töigar [tyger] u ann krimskrams för n 
fabbrik i Nårrköping JK. Mat .. de var de 
da int ont um, män allt krimskrams, sum 
jär nå så gutt um, såsum ringar u pippakakår 

tårtår u makronar .. slikt visst di int av 
förr JK. 

kring prep. o. adv. kriug, ikriyg. 1. prep. 
1) [för att beteckna befintlighet av ngt utefter 
alla el. flera sidor av ngt annat]. Nå sita vör 
inn kring brasn JK. Da sat di all träi ikring 
späisn JK. 2) [för att beteckna en rörelse i 
krets om ngt]. Grav kring stumblar u grastain 
[gräva bort jorden omkring stubbar och grå-
sten] JK(U). Ga u vadä langs at strandi 

lait ål kring strandstainar JK. Russi .. di 
käikt pa gaitbuckän, sum gick u spasseräd 
där ikring dum JK. Så var ä ti sla si ner kring 
kaffiä OL. Ha blai änkå me n hail hopän sma 
ban ikring si JK. 3) [i alla riktningar el. åt 
skilda håll från ngn el. ngt räknat]. Ja käikt 
mi kring OL. Han hadd nå set si kring pa 
andrä håll pa landä OL. Ja tänkäd mi kring 
läitä OL. Han damp i backän, så sagdusn 
[sågspånet] råikäd kring dum [om brottare] 
OL. Han rappäd än späis inn i stäuu, så att 
bräukän [murbruket] stratt kring väggar OL. 
4) [i el. till el. genom alla delar av ngt; här 
o. var]. I sundäs gick ja kring hail Lau sokän 

var inn pa n nemrä trätti ställar JK. Ja for 
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hail sokni kring JK(U). Di bräukt kåir ti 
strand u kaup strämming upp .. u kåir kring 
landä ällar till böin u säl n JK. Möllar [Möl- 
ler] 	raist hail landä kring JK. Så lag än 
[han] snart sägt där bäi Nabbu arä kring 
[och fiskade] JK. Sokänskräddan .. gick 
fran stäuå till stäuå u söid haim bäi fålki ani 
kring JK. De finns daim, sum har tillräcklit 
[med matförråd] hail ån i kring OL. — II. 
adv. 1) [i fråga om rörelse kretsformigt]. 
Så had nykln bräid si kring a halvt slag till 
JK. 2) [om läge- el. rörelseförändring genom 
att ngn el. ngt vänder sig el. vändes åt annat 
håll]. Batn hittäd di undar haidi 	u sum de 
pastas int har vart kring [: kantrad], för sumt 
doningar lag ännu äi än JK. Aldri så läitn 
vädarpäust de kummar, så läggar n till, så 
att n mästn skall kring (säs um än bat, sum 
jär mik valtar) JK. Nå har H. siglä si kring 
[kantrat] JK. Framkaln star iblant u stydar 
av framstammän, ti däss n (batn) kummar 
kring [vänder] JK. Ti stöir plogän, så att 
vändtårvu kåm kring [tiltan blev vänd] 
JK(U). Sno kring [vända, tr. o. itr.]. Da to 
ja n staur u så snod kring dum, sått di fick 
tårk pa undasäidu me (ärtar) JK. Vör var 
kåirnäs ner pa Kauprä Jannäs gardn u snod 
kring JK. Ja matt sno kring u kåir haim igän 
JK. Nå skall di kring [: vända], nå bläir de 
läikväl någ' ti gärä MK. 3) [åt alla el. skilda 
håll]. Spyttäd .. sått väitlöksdauni [-lukten] 
sto kring i stäuu JK. Lairjårdar jäsa(r) kring 
JK. 4) [här o. var]. U så da bud kring i plog-
lagä u så äut igän i dagningi u kastä [skotta 
snö] JK. Di matt laup me påstn, sum gick 
kring ätta(r) gardgang JK. När di gick kring 
ätta jaul u to retuhaiti upp JK. De var a ja! 
[sorl, stim], så de håirdäs langt kring OL. 
Stang [Stånga] skollärarän 	raist kring i 
soknar u prädäikädä JK. Di var kring u söi-
näd jär bäi uss u jär i grannlagä jär um dagän 
JK. De var en kring u handläd upp uksar JK. 
Nä da gässnar va ti fas, så blai vör nåigd u 
glad .. u så da kring äi de andrä aigår u säi 
ättar de andrä kräki JK. Jfr ner-, om- och 
ute-kring samt bjuda, bråka, kasta, köra, 
mura, pira, raka, ränna, sno, stryka, trilla, 
tyna, vira o. vrida (i)kring. — kring-byggd 
p.a. pl. kriygbygd' Gardar där [i staden], 
sum int jär kringbygd me häus JK. -fluten 
p. a. kriogflu•tn, n. -ä JK. Gåtland sum liggar 
kringfiutä 	JK. -gången p.a. Kringgangi 
sjaukå [epidemi]. -lopp s. kringlup [kring-
löpande]. Ha jär äut' pa kringlup (men icke 
fårsjukdom) MK. -murning s. f. bf. kring-
mäurniggi. Ner kring masträ [i kvarn] .. 
har råttår vart så olycklit galnä ti skär sun- 

dar .. kringmäurningi, sum har vart kring-
mäur me kalkbräuk u tigälstain JK. -strykan-
de p.a. Kringströiknäs botkällingar [kloka 
gummor, som gå omkring och bota] JK(U). 
-sätten p.a. n. kriygsätt [kringsatt]. Där var 
.. a hailt bord kringsätt me kalar, sum sat u 
drack kaffi me flasku pa borä JK. -vriden 
p.a. kriygbri•dn, n. -ä, -brid'. Han jä ret 
kringbridn MK. De jä så kringvräng u kring-
brid MK. -växen p.a. kriygvaksn. Han (gra-
stain'n) lag mitt äut äi a tvär [teg] u var 
kringvaksn me tynnä, sått n int söintäs JK. 

kringla s.1 kriyglå f., pl. -år [ett slags bak-
verk]. Ti klucku täi far n än sup u iblant täu 
u så a kringlå älla annas n bit kakå ti bränn-
väinsbrö [på slåtteröl] JK. — kringle-deg 
s. kriyglädaig m. [deg varav kringlor bakas]. 

kringla s.2 kliygrå, kriylå, f. [draganordning 
på harv]. Janharvlar .. me klingrå u annä 
JK. Jfr harvel(s)-kringla. 

kripinsk a. krippinskar (= snidur), 'rask i 
vändningarne' (OL)MK. Jfr klipinsk. 

kristen a. kristn, pl. kristnä JK. Fålk u släktar 
sum .. kallar si för kris tnä, män livar u jär 

int stort bättar mot varandrä än daim, sum 
int bjär de storståtliä namnä JK. 

kristendoms-kläder s. pl. kriständomskledar 
[dopkläder]. -mössa s. kristndåumsmysså 
f. [dopmössa]. -namn s. n. bf. kristndåums-
namn [dopnamn]. De var bär [bara] amn 
dotar i häusä, u hänn kalld di fö Gretä, män 
kristndomsnamnä va Margretä JK. 

Kristi himmel(s)-färd s. kristihimmälsfä•rd 
[11 maj]. De jär a gammält ård, att de 
bräukar int bläi gutt vädar u varmt förrn 
ättar Kristihimmälsfård JK. -slafton s. m. 
bf. Kristihimmälsfärdsaftnän JK(U) [da-
gen före Kristi himmelsfärdsdag]. -dag s. m. 
bf. kristihimmäls-, kristihimmälfärdsda•gän 

44, 	; um de rängnar pa han, så bläir 
de stor tårk' pa summan JK(U). -morgon 
s. m. bf. kristihimmälsfärdsmårgn, -mårgnän 
JK(U). Soli .. dansar mäst Paskmårgnän u 
Kristihimmälsfårdsmårgnän, så trod u sägd 
de gamblä JK. -natt s. f. bf. Kristihimmäls-
färdsnati [natten till Kr. h.f. dagen]. De var 
vanlit, att konar skudd ligg äut Kristihim-
mälsfärdsnati fyst nati pa ladingar JK(U). 
-tid s. kristihimmälfärdstäid. De bläir int 
varmt riktut, sä de gamblä, förrn Kristi-
himmälfårdstäid, ällar sum astu gam' mor 
Läis sägdä: "hatt de bläir haldri varmt förrn 
an for ti immäls" JK. 

kris-tid s. m. bf. kräistäidn, pl. -täidar. Lindar 
kräigstäidn el. kräistäidn JK. I iss [dessa] 
kräigs- u kräistäidar JK. -år s. n. pl. bf. kräis-
ari JK. 

8-742402 Laumålet 
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krokpinnharvel 

kristna v. kristnä, sup. =, pass. ipf. kristnäs, 
p. pf. kristnän, kristn, f. -ni, n. -nä, pl. -nä, 
'döpa'; [ge namn]. Jär de någän, sum jär 
kristn me de (Johannäs), så kalläs han för 
Johan u all de där bäinamni, sum kummar 
av Johan [Jannä etc.] JK. Ja vait daim sum 
jär kristnä me Pättar, män kallar dum för 
Per JK. De bani di blai kristnä i fylg di OL. 
Dän (kalvän), sum kåm fram i går, har int 
A. gitt någ namn älla kristnä ännu JK. 

kristning s. kristniag f., bf. -i [dop]. Di had 
int kristningi förrn så langt ättar jå OL. Jfr 
barn-kristning. 

krita s. kräitå f., bf. -u. 1) [ämnet krita]. I 
mårräs var ja äut i bodi u handläd någ kräitå 
u linnåljå, sum ja skall ha ti kitt ti finstri JK. 
Han el. ha matt visst ha jet kräitå [säges om 
någon som har fin, pipig röst; saga om räven 
som åt krita o. kom in i hönshuset] JK(U). 
2) [i bildl. uttr.]. De håirs aldri någ ann, än 
n har int täid, u de jär bråttum jamt till, fastn 
när de kummar ti kräitu, så såila n nuck bårt 
dagar u stundar onöidut JK. Jfr röd-krita. 
— krit-vit a. kräitväitar.N__,,;.4.L„ , f. -väit, n. 
-vitt, pl. -väitä. Kräitväitar näbb [på fågel] 
MK. Han [kalvän] jär hail kräitväitar me 
mästn ramsvart hudä JK. Lindar in spägln äi 
a kräitvitt lakän [då någon dött] JK. Laus-
hålmar där äutförä, kräitväitä [av snö] JK. 

krog s. kråug m., bf. -än. Mäin svärrmors far, 
suin var föidar 1808 hadd brännväinsförsäl-
ning el. krog arä kring, u han bod .. bäi 
vägän sum gar till strandar (Nabbu u Ham-
manäs), u när kalar gick ti strand, så taläd di 
till där u skudd fyst u främst ha vassäin jåm-
fräu äi si .. u vassitt kvarter mässi i lummu 
JK(U). U så pa Jaugan me (bredi) u sälä, u 
där blai pänningar u där blai supar, för va di 
int fick bi kaupmann'n, så fanns de pa krogän 
OL. 

krok s. kråuk m., bf. -än, pl. -ar. 1) [föremål 
som är krökt och kan användas att gripa, 
fasthålla el. därpå hänga ngt]. Börr [bara] 
di nå kund va kalar ti fa krokän ör mällu, 
sum sat i kvännarmän, da var de vunnä [att 
få kvarnen i gång] JK. Brunn'n jär n sjau åt 
änar [alnar] djaupar, sått ä jär langt ti dräg 
upp me krok [se brunns-krok] JK. a) [krökt 
järn el. trä i vägg, att hänga ngt på]. Ja 
hängd n (blusn) ti hygar um stäuduri, pa n 
krok, där i nedästä räumä JK. Yvaråckän, 
sum hängäd där pa krokar.. JK. b) [redskap 
att fånga fisk, särsk. torsk, med; jfr angel]. 
Namn pa dailar av krokän jär: uddn, hul-
dungän, bukti, läggän u åiglu JK. Så sättäs 
minningar [strömmingsbitar] pa, en pa var 
krok, u krokar me minningar pa läggäs i rad 

MK. Tåsksnöirä me sänk u krok u stikäl JK. 
Krokar ti tåskanglår gäs av ståltrad u kro-
kar ti flundräanglår jär av mässingtrad JK. 
De jär imillum 100-150 krokar pa vart klau 
[se klöv si. Kastar n da tåskanglår än fåm 
el. åt klau el. a täusn krokar, så jär de täusn 
metar i am n sträckå JK. c) [redskap för spin-
ning]. Spinn pa krok. Hårsank, sum än spin-
näd självar me krok, u slo ihop pa rännå JK. 
Krokar u trillå till spinn hårsank me JK. [Se 
ill.] d) [handtag på "örve", lieskaft]. Int 
hadd di någän skräu ti skräu krokar fast me 
häldar. I ställ' hadd di glygg hul pa örvä pa 
de ställi, där sum krokar skudd sit i örvä OL. 
Än duktur sletkal me go armar u me sigd pa 
.. har örvä än famn ifran örvnackän u ti upp-
ästä krokän. För ti ha lagum avstånd minium 
krokar .. bräuka n mel [mäta] me, fran arm-
bugän ti handi JK. [Se ill.] 2) [i överförd 
anv., om föremål el. figur som har formen av 
en krok]. Krok (fårmärke), [se ill. till kräk-
märke]. 3) [krökning, bukt, sväng]. Va dän 
vägän gar i krokar, krokar så de aldri jär likt 
MK. I går da kård ja mjölki pa majaräiä, u de 
gar halv dagän at, förrn än hinnar kring i all 
krokar, bäi Kauprä u Halsrä u Smiss JK. 
Silbroi sitar pa n krok av drekti [på "spets-
plog"] JK. 4) [i uttr.] sin hals i krok [långt 
borta]. Nå jär di sin hals i krok MK. Jfr 
angle-, av-, betsel-, brunns-, bälg-, flundre-
angle-, föd-, gryt-, hö-, järn-, läst-, nöt-, röv-, 
söd-, torsk-, torskangle-, tvilling- och örv-
krok. -finger s. kråukfiugar [i uttr.] dräg 
krokfingar [dra fingerkrok (idrottslek)]. 
Dräg krokfingar yvar aksl; dräg krokfingar 
pa rak arm MK. Ja drog krokfingar me läil-
fingrä, män de gärd olycklit ont OL. Imillar-
täid förlord Löiboar krokfingrä [krokfinger-
dragningen] JK. -fingerdragning s. kråuk- 

f., bf. -i. Mäin lang-
stangi pa hygrä handi jär kramp u skaiv av 
krokfingardrägning JK(U). -harva v. kråuk-
harvä, -harv', ipf. -äd, sup. -harv' [harva 
med krokharvel]. I dag så ha ja vart ste u 
krokharv u plög någ sandjård, sum vör skall 
ha havrä äi i ladi JK. Krokharväd na [:jor-
den] gärd ja igår JK. -harvel s. kråukharväl 
m., pl. -harvlar [harv med krokiga, spetsiga 
järntänder]. Pa ladingän 	um lairjårdi jär 
tårr ällar tjänli ti sa kånn ällar havrä, da harva 
n na fyst me n vanli janharväl, ja de kan träff 
till iblant me n krokharväl JK. [Se ill.] -käpp 
s. m. bf. kråuk-käppän [en krokig käpp för 
visst ändamål?]. -nägg a. n. kråuknäggt. De 
(örvä) skall int var för kroknäggt (=krokarne 
skola inte sitta för nära varandra) MK. -pinn i  
harvel s. kråukpinnharväl = krok-harvel. 
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kropp 

-skruv s. kråukskräu m., bf. -än, pl. -ar 
[skruv varmed "örvkrokarna" fästas vid 
"örvet"]. -snodd s. kråuksnåud [krök, om-
väg]. -vid a. n. kråukväit [om "örve": då 
krokarna sitta för långt ifrån varandra]. Vidd 
n ha örv läit mair krokväit ällar kroknäggt, så 
var ä bär ti flytt krokar, så de blai lagum, män 
int längar än att spån' n, sum än hadd ti bröin 
me, hadd lagum räum pa krokar OL. 

kroka v. krokä JK(U), pr. -ar, ipf. kroktä, 
-ädä, p. pf. f. kroki, 'harva med krokharv'. 
Oskar A-m han jär äut u krokar MK. Vör var 
äut u kroktä el. krokädä; jårdi jär kroki el. 
krokharvi MK. 

krokig a. krokur (OL)MK, kråuku. Än langa 
kroku käpp JK. Jfr kramp a. 

kroll s. kråll n., [myller]. De jär a faslit kråll 
me hynsungar u ban MK. 

krona v. krållä, [krylla, myllra]. De krållar 
rakt [riktigt] MK. 

krom s. krom n., bf. -ä [kromföreningar, som 
anv. vid färgning]. Krom ti färg svart me 
prässäis 1 lod ti mark brissl [bresilja] u mark 
gan [garn] MK. Läggä baitän pa kromä MK. 
De baitäs undar me krom, u brisslän läggäs 
uppa MK(1878). 

krona s. kråunå f., bf. -u, gen. -us, pl. -år. 
1) [egtl. furstlig huvudprydnad; den sida av 
ett mynt, som bär regentens bild]. [I uttr.] 
kronå el. klavå [då man singlar slant, se 
klava s.] 2) [konungamakten, staten]. Släik 
kalar, sum har stäur haug laun av kronu JK. 
De hårdäs int av, att vör skudd ha någ mat av 
kronu älla någ kronus mat JK. Da blai de 
besläut si .., att ä skudd säläs a styck skog 
fö kronus räkning JK. 3) [krans av blommor 
o. d. såsom prydnad på ngns huvud el. an- 
norstädes]. Bräudsmyckä 	ällar kronu u 
kransn sum di [: brudarna] had pa hudä JK. 
Da skudd ä dansäs kronu av bräudi JK(U). 
Mitt pa himln [tronhimmeln över brudparet] 
skudd var a kronå u så n krans av grann 
blåmmår JK. Kronu bäi häusating = täu kran-
sar i vinkäl MK. [Se ill.] Da kummar all 
päikår u ban me kronå u kransar, sum di har 
vart i ängi u lindä. Kronu skall sta mitt pa 
häusä el. äi de hängläparä sum jär bur si 
[borrat] a hul i ukä [oket], sum stakän sättäs 
äi, sum kronu sitar pa JK. 4) [om föremål 
som genom sin form el. sin plats över• ngt 
erinrar om en krona]. a) [kam på höns el. 
andra fåglar]; [särsk.] 'tuppkam'. Säi dän! 
han har skägg u kronå (en liten unghane) 
MK. Hynsi .. har kronår JK. Hynsi jär så 
raud i kronu, di kummar snart ti värpä JK(U). 
Han [härfågeln] var mik grannar, hälst när n 
slo äut kronu .. När int kronu var äutslagi, 

så var a börr [bara] sum a spjäut i kullu JK. 
b) [den del av en tand, som är ovanför tand-
benet, mots. rot]. c) [ljuskrona]. Klucku tåll 
skudd ja var i körku u jälp kluckar 01' sätt 
jaus i kronår u i stakar i all bänkar JK. 5) 
[visst mynt]. Höigst am n kronå dagän JK. 
För am n kronå kilo JK. Han had int mair n a 
kronå, u dän gav än mi JK. Någlä hundrä 
kronår JK. 6) [i vissa bildl. uttr., beteck-
nande höjdpunkten av ngt]. Flipp, sum blan-
däs av öl u brännväin, kakå u äppäl, män 
brännväin jär kronu pa värkä, u de sättäs till 
ättar bihag OL. Jfr brud-, ljus- och tand-
krona. — kron-allmänning s. kråunallmän- 
nig g 	4-1,. -ek s. kråunaik f., pl. -ar [ekar, 
som tillhörde kronan]. Jä ner i astu Böiängä 
u i Kauprä haimängä minns far jär mang 
otli stäur kronaikar u andrä aikar u ..; all 
kronaikar di va kröintä u fick int huggäs 

Kauprä kalar fick bud .. um di vidd låis in 
säin aikar ällar intä .. män da fanns de aldri 
am n endästå kronaik, för de had iss böindnars 
förfklar hugg av JK. -eke s. kråunaikä m. 
(koll.), bf. -än [eke, tillhörande kronan]. 
Kronaikä, de skudd stämpläs JK. För um-
kring 15-16 ar tibakas (sål. 1876) da va de 
frågän um att böindnar kund få låis in kron-
aikän JK. -fogde s. m. bf. kråunfåugdn JK. 
Kronfogdn kummar snart jär äut i Lau 
u skall ha sammanträd me fiskrar JK. -gevär 
s. kråungivä.r, 	n., bf. -ä [armégevär]. 
Ja har ännu krongivärä, u de skall lämnäs in 
nå i summar pa förrådä JK. Ja ha tänkt, att 
ja skudd ga ner at sandä i dag u pass pa svan, 
för ja har krongivär u ammusjon JK. -skatt 
s. m. bf. kråunskattn. Ja skall nå betal kron-
skattn u kummnaln JK. -stång s. f. bf. kräun-
staugi [vevstake i vattensåg se ill.]. -tapp 
s. m. bf. kräuntapp m., bf. -än. Kräuntapp, 
stäur vaiv, sum sitar pa vattnjaulaksln, u 
däräi sitar kräunstangi, u dän gar upp i grindi, 
sum bladä sitar äi [i vattensåg (ramsåg) se 
ill.] MK. -vägg s. kråunvägg [spel med slan-
tar som kastas mot en vägg]. Kast kronvägg 
me slantar; daim sum lag kronå, daim fick 
än, män daim, sum lag klavå, daim fick än 
intä MK. 

kropp s. krupp m., bf. -än, pl. -ar. 1) [leka-
men, människokropp]. Da fick jaga u bjär pa 
a jäklä tung bördå, sått ja kund fa ont äi bad 
akslar u härdar u rygg u .. de kund sla si 
kring äi all min krupp u bläi gal' av JK. 
Arbet, så att de värkar i all krupp JK. U så 
känns ä riktut obehaglit i hud [huvudet] u 
kruppän JK. Ja arbetäd mi väl svaitn, u de 
kåm väl ti kalnä kring kruppän för mik för mi 
JK. De surrar i hail kruppän JK. Han hadd 
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far' mik ill' me sin krupp JK. Han har blitt 
gastgripän i armän ällar i läggän ällar någ 
annstans pa kruppän OL. Ti gär träisko, de 
skall go krupp till JK. De skall badä gutt tul-
mod u go krupp till, ner n far si n släikar bask 
[slag av "fåisu", mullskopan] OL. De jär så, 
att n läidar [man lider] till själ u krupp av de 
(processer) OL. 2) [djurkropp]. De jär n få-
aktu [väldig] krupp pa dän stäutn JK. Lamb-
krupp, gaitkrupp, gaskrupp, dvs. a slakt 
[slaktat] lamb, gait u slaktnä gäss, män sälln 
far n håirä någän sägä: hästkrupp, kokrupp, 
stäutkrupp, sum jär slaktä 	u innälvår ör- 
tagnä, äutn de jär bön [bara] um lamb, gaitar 
u gäss JK(U). 3) [huvuddelen av ett före-
mål]. Bildn u slepskoän etc. (utan trävirket) 
kalläs kruppän [på vändplog]. Ja börr [bara] 
kaupt kruppän; träivärkä .. gärd n självar 
MK. Kruppän el. fotn [nedre delen av ett 
smedstäd] JK(U). 4) kråpp [i överförd anv.: 
person, människa]. De jär ja int kråpp ti 
kumm ihåg i kväld JK. Lains [hur] fan'n, 
tänkt ja, skall ja fa de där pänningar av dän 
kråppän JK. Jfr nöt- och svin-kropp. -racka s. 
f. bf. kruppracku JK [kroppen]. De jär lort, 
när int kruppracku kan var bi läikä [i gott 
stånd] JK. Visst kändäs de läit sart i krupp-
racku, när n gyntä [med slåttern] JK(U). 
slarbete s. kruppsarbelä 	 -side' s. 
kruppsdail m., pl. -ar. Fålk had för de mäst 
fat ont skått i någän kruppsdail ällar blitt 
gastgripnä JK. Kruppsdailar pa n häst .. JK. 
-s 'hydda s. f. bf. kruppshyddu JK. Iss äuslä 
kruppshyddu [den där usla kroppen] JK. 
-*raft s. pl. kruppskraftar. De kan int' 
kruppskraftar sträv' till me sånt (OL)MK. 
-si liknelse 	s. 	kruppsläiknälsä 
[kroppslig gestalt]. Dän prästn, sum had 
hängt si .. hans andä väist si för daim i 
kruppsläiknälsä, såsum än var, mäns n livdä 
JK. -sistyrka s. kruppsstyrkä JK(U) m. 
-siställning s. kruppställniug f., bf. -i (JK) m., 
bf. -ställniyän (OL) [kroppsbyggnad]. A. 
jär sum a stäur lang räckå u har mammas 
kruppställning JK. Lambungar, sum var när-
pa hältn lamb u hältn gaitar, bad i krupps-
ställningi u i ulli u hånni JK. 

kroppa s. f. pl. kruppår [smet av torsklever, 
korn- el. vetemjöl, gräslök och mjölk, som 
stoppas i färska torskhuvuden; sådant fyllt 
torskhuvud]. — kropp-bodd s. m. pl. krupp-
båddar [torskhuvuden, fyllda med en smet 
av torsklever, mjöl, mjölk och gräslök o. kok-
ta]. -deg s. m. bf. kruppdaigän [smet som 
ovan]. -huvud s. krupphaudä n., bf. =, pl. 
-haudar, bf. -haudi [= kropp-bodd, se d. öl. 
-kaka s. kruppkerkå f., pl. -år [maträtt av 

mosad potatis med mjöl, ägg, lök, krydd-
peppar, fläsk och köttbitar inuti, formade till 
bullar, kokta i vatten]. -skalle s. kruppska/lä 
m., pl. -ar [= kropp-bodd, se ovan]. -smet s. 
kruppsmait JK(U), [= kropp-deg, se ovan]. 

kropsa v. kråps' , ipf. -äd, 'knapra' [tugga på 
ngt hårt, så att det krasar under tänderna; 
krasa]. Kråps pa a kakskårpå. De kråpsäd 
unda tännar MK. Evä, ha kråpsäd äi si sitt 
äpplä ha [hon] JK. 

krospa v. kråspä, 'knapra', (t. ex. pa  roår, 
såckar etc.). 

kross s. gråss [krossad sten]. De jär fåaktut, 
vick a kraft dynamit kan ha; de blai bär 
[bara] gråss runt kring burhulä, nä grastainar 
sprängdäs MK. 

krossa v. gråssä, gråss', kråssä, kråss' JK(U), 
pr. grå ssar, kråssar JK, ipf. gråssäd, p. pf. 
gråssn, kråssn, best. gråssnä JK(U), pl. 
gråssnä. 1) 'krossa' [sönder]. Än bat jär i 
Nabbu, sum ätt fartöig gick pa, de gråssäd 
täu vidår [bord] i framstammän JK. Till 
kråss pärår [potatis] gärd di me a såns in-
retning, sum haitar pärbrak JK(U). Nå gråssa 
n (el. kråssa n) dum [jordkokorna] me ring-
vältar JK(U). Så hälläd di de gråssnä maltä i 
maiskningbunni JK(U). Gråss sundar de 
[maltet] pa a handkvänn JK(U). 2) [kapa, 
såga sönder i smärre längder (med cirkel-
såg)]. Stuckar jär sjau änar, u da gråssar n av 
bäi bitväis; gråssnä tvaitar [kapade bakar]. 
Tvaitar bräuka n gråssä el. kråss(ä) av pa 
gråssklingu JK(U). — kross-gryn s. kråss-
gröin, gråssgröin JK m. [krossade korn-
gryn]. Kråssgröin el. gråssgröin, sum till-
värktäs av kånn pa apartuä [särskilda] gröin-
kvännar JK(U). Kråssgröin gäs av vait el. 
känn .. att n kråssar el. malar helgröin'n 
sundar, sått gröinkånni bläir mindar. Kråss-
gröin'n bläir mik snällarä koktar än hel-
gröin'n JK. -grynsigröt s. kråssgröinsgråit 
JK. -klinga s. f. bf. gråssklingu [kapsåg]. 

krubba s. krubbå f., bf. -u [vid väggen i spil-
tan, resp. båset, fästad matho för häst o. 
nöt]. Förr hade man ej fasta krubbor utan en 
"haggvann" (ho) som kreaturen fingo mat 
och vatten i HG. Hästn bäitar i krubbu (= är 
krubbitare) JK. — krubb-bitare s. krubbäi-
tarä el. -jetarä MK m., 'häst s. biter i kr.'. 
-ätare s. se föreg. 

kruka s. kräukå f., bf. -u, pl. -år. 1) [för-
varingskärl av lergods e. d.]. Upp i n akar .., 
sum di hittäd a grav, sum var a kräukå me 
askå äi JK. Så hittäd di a kräukå undar n stamn 

Maiän Söddagren hadd sägt, att ingän fick 
ta upp de kräuku, så läng ha livdä JK. Kräu-
ku gar ti brunn'n, ti däss a bläir spräckt, äl- 
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lar: um kräuku änd aldri gar så mang gangar 
ti brunn'n, så bläir a spräckt ti släut JK. 
2) [pultron, ynkrygg]. Däu jäst a kräukå 
(skällsord) OL. Böindnar, sum alltut har vart 
någ dumskallar u kräukår JK. Jfr grädd-, 
gärd-, jäst- och mjölkkruka. 

krull s. krull m. 1) 'lock, om hår'. 2) [trassel, 
tova el. d.]. De liggar i en krull alltihop MK. 

krull-bodd s. krullbådd HG ["krus-
huvud", barn som har lockigt hår]. 

krulla v. krull' ihop si [knorra ihop sig, trassla 
ihop sig]. 

krullig a. krullur, n. -ut, 'lockig, om hår o. d.'. 
Hårä jär krullut MK. 

krum s. krumm [ind, [böjning, bukt]. 
(Hingstn) kummar äut ör stalln me språng-
tyglar pa si me krumm pa nackän JK. 

krum a. krummar [krokig, rund, bågformig]. 
Sita [sitter] så krummar sum än stor prost 
MK [syftar väl på den runda fylligheten]. 
-kniv s. m. bf. krumknäiven (skom.), 'att 
skära hållfotar med' MK(1877). -språng s. 
pl. krumsprång JK. När gräisn kåm äut pa 
gardn, gärd han någ krumsprång u vinkäl-
käusar [snedsprång] JK. 

krumelur s. pl. krummlöirar JK(U), [krokig 
linje el. figur]. För ti rit upp krampä u 
krokuä linnjår pa än träibit, nytta n mall ti 
rit ättar, så sum halvsirklar u andrä krumm-
löirar JK(U). 

krumma s. krummå f., bf. -u, 'det som sitter 
innanför skorpan i bröd (råg- el. vetebröd)': 
ja har sån dåliä tännar, sått ja matt skär skår-
pu ifran u jet krummu JK. Jfr ost-krumma. 

krumma v. refl. krummä si [kråma sig]. Star 
u krummar si MK. 

krummig a. krummur, 'högfärdig'. 
krunga s. kruggå f. [klimp i soppa]. Krungå 
äi säupu MK(1884). 

krunge s. kruggä m., pl. -ar. 1) 'klimp i sop-
pa.; klimp av vetemjöl o. mjölk, begagnas 
för det mesta i färsksoppa': har Är int lägt 
någ krungar i säupu? nå fick ja än krungä 
JK. 2) "inmäte" i [pärk]-boll MK. Jfr boll-
och kött-krunge. 

krunglig a. kruyglur, 'skrynklig". Än krunglur 
dok = skrynklig; de jär bär [bara] um kledi 
de MK. 

krus s. kräus n. A läiti runt doså till ha snysk 
[fnöske] äi hait kräus ällar äldkräus MK. 
Jfr salt- o. sand-krus. 

krusa v. kräusä, pr. -ar, ipf. -äd, pass. -äs, p. 
pf. pl. kräusnä. 1) [åstadkomma veck el. reff-
lor i ngt]. Smörtåppar grannt kräusnä [på 
kalasbord] JK. 2) (refl.) Sjoän kräusar si 
[bildar småvågor] JK(U). 3) [fjäsa för, ha 
försyn för]. Aldri ja årka vida n [orkar med 

honom]; de skall kräusäs så mik, att MK. 
L. skall int tro, att ja kräusar för prästn JK. 
Arndatorar där, di kräusäd int me junkar, 
äutn di to u stämd n JK. 

krusig a. kräusur, pl. -uä [refflad, som har 
småbuktad yta]. Snäckår jär så kräusuä MK 
(1877). Bladi jär läit kräusuä [på lukttörne] 
JK. 

krus-kål s. kräuskecl .4 j. [krusbladig kål]; 
gröinar, u vaksar sum vanlir kål i hudar el. 
båddar me kräusuä blad JK. -mynta s. kräus-
myntå [Mentha crispa?], till pylskryddår 
MK. -pannstycke s. kräuspannstyckä JK(U), 
-styck' n. [pannstycke med krusad kant?]. 
Förr .. så blai ungmor kled i kräuspann-
styckä u mysså JK(U). Kräuspannstyck av 
töld [tyll] älla flor nyttädäs mot de att sårgi 
ska läggäs av MK(1892). 

krusning s. kräusning JK(U) [L], pl. -niggar 
[fjäsk, överdriven artighet o. blygsamhet]. 
De var mik kräusning me bidningi ti bon 
av daim sum skudd sit höigst el. i främlu 
JK(U). 

kruspel s. kruspäl [n.], 'ojämnhet'. Jfr krys-
pel. 

krusplig a. krusplur, n. -ut, pl. uä, 'sträv och 
ojämn, [med] en ojämn, småknölig yta'. 
Äisn jär så krusplur u galn ti ro skrittsko pa; 
hännar jär så gaistrivnä u kruspluä JK. Iss 
töigä [tyget], de jär int slet, äutn de jär 
krusplut JK. 

krut s. kräut n. De skall dynamit el. kräut till, 
ti spräng sunda n me [om en stubbe] JK. De 
jär sum sätt äld i kräut OL. -horn s. kräut-
hånn n. [att förvara krut i under jakt]. -rök 
s. kräutråik m., bf. -än. Så skudd måffar äut 
nöiarsaftn, u såsum han yppnar fastäuduri, 
så skjautar di a skått inn i fastäuu, så att 
äldn u kräutråikän rasäd kring än JK. 

kruta s. kräutå f., 'liten smula'. A kräutå smör 
MK. Um ja någän gang, börr [bara] a läiti 
kräutå, had fat set någ av di JK(U). 

kry a. se kryl a. 
krycka s. kryckå f., pl. -år. 1) [käpp med 
krycka upptill som stöd för ofärdiga vid för-
flyttning]. Han var så haltar, att n gick pa 
täu kryckår JK. 2) [krökt handtag på käpp], 
käppkryckå (OL)MK. 3) "kryckå" skälls-
ord. 4) tvestjärt (Forficula auricularia). Da 
lag ja pa Skarphålm i släku, män där var så 
mik kryckår, så ja fick int någ frid för dum 
JK. Jfr öron-krycka. 

krydda s. kryddå, f. bf. -u JK, pl. -år. 1) 
'kryddväxt'; [starkt luktande växt, särsk. 
prydnadsväxt]. Timjan (el. gammält täim-
jan) jär a go kryddå u luktar go JK. "Ja ska 
sätt kryddår". — "Va fö kryddår?" — 
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"Lajångap" MK. Ha har kryddår, har a de, 
päionar u all ting MK. De jär faslit va mang 
sårtars kryddår Er har JK. De jär bär [bara] 
kryddår de (om hö) MK. 2) [torkad växtdel, 
som på grund av sin arom användes som till-
sats i föda]. Så har vörr kryddår a(v) flair 
sårtar, sum nyttäs i matn JK. I kakdaigän: 
kardmummår, kannel u såckar, me fiair sår-
tars kryddår; i limpdaigän: pumrans-skalar u 
säirapp u såckar ..; i bröidaigän: salt u kum-
män u läit mäirjansbladar JK(U). Jfr kyrk- o. 
slös-krydda. — krydd-gård s. kryddgard m., 
bf. -gardn, pl. -ar, = än läitn jårdbit, sum jär 
planter si blåmmår el. kryddår äi. Er hat ret n 
storar kryddgard er. De var faslit, va grann 
rosår er had i ed kryddgardn. De finns täu 
kryddgardar pa iss partn, tror ja JK. -gårds' 
täppa s. kryddgardstäppå [inhägnad krydd-
gård]. Visst finns de a läiti kryddgardstäppå 
pa säin ställar, sum jär kringtöint för si själv 
JK(U). -peppar s. kryddpi•par (1878). -säng s. 
kryddsäng JK f., bf. -siiogi, pl. -sängar JK = 
än läitn jårdbit äi a träigardsland me kryddår 
äi, sum jär tramp si stäigar kring .. Spark 
upp älla grav upp a kryddsäng där i träigards-
landä. Er har mang kryddsängar me mik 
vackrä kryddår JK. 

krydde s. n. pl. bf. kryddi [välluktande väx-
ter]. -sikrans s. kryddäskrans JK = följ. 
Bräudgummän bräukt u ha än läitn kryddäs- 
krans i råckslagä; 	bräudi .. ha hadd sin i 
handi JK(U). -kvast s. kryddäskvast m., bf. 
-n [bukett av välluktande blommor o. blad]; 
= än läitn kvast (lissum) av kryddår, sum än 
kan hald i handi u sum blåmmår el. kryddi 
jär ihoplindnä i skafti me n trad. Kryddäs-
kvast kalläs u nå för de mästä fö(r) kryddäs-
krans JK. Kryddäskvast de kan n sätt äi va 
sum hälst: lavvändl u täimjan u nälkar u 
lökåjår etc. MK. Ja far lukt' pa din kryddäs-
kvastn JK. 

kryddig a. n. kryddut [bemängd med starkt 
doftande örter]. De jär så kryddut u örtut 
gras, de valtrar för räivu [räfsan]; de jär bär 
kryddår (om hö) MK. 

kryl a. kröilar, f. kröil, pl. kröilä, kröil', komp. 
-arä, 'kry', [frisk, rask, pigg]. De var n läitn 
kröilar tåsk, sum ja nå fick upp; han var läik-
väl livnäs [levande] MK. Han jär så kröilar, 
dän läil kattungän, han jär aldri still MK. 
Kattu ha jär så kröil ti ta råttår MK(1878). 
Gassn .. har fåm sma nätt kröil gasungar me 
gasi JK. Fanjunkan de jär n kröilar gubb de 
MK. Gubbän var ännu kröilar u raskar ti 
arbetä, fastn var någ yvar sjutti ar gammäl 
JK. I dag har ja vart i skogän igän, sått nå 
kännar ja mi ret kröilar JK. Vör jär kröil u 

krypa 

rask allihop JK. Vör jär kröil sum maurår 
allihop JK. Mor u far di har alltut vitt [velat] 
täilit i säng, män så har di u vart så mik 
kröilarä um mårgnar i ställä JK. 

kryla v. ipf. kröiläd. [I förb.] kröiläd till si 
[blev kryare]. Han var da så åidn, män när 
n fick de dråppår, da kröiläd n till si igän MK. 

kryll s. kry!! (koll.), 'ett slags fått el. äistar i 
tåskar (pa vintarn), kräusut' MK; 'fettbild-
ningar bland inälvorna i torsk' HG. 

krylling s. krylliyg [= föreg.] Tåsk har kryl-
ling äi si MK(1877). Räunbyksår [rom-
byxor] u krylling MK. 

krylna v. kröilnä till [bli kry]. 
krympa v. krympä, krymp', sup. krymt, p. pf. 

n. (håup)krymt. Gangardar [garngårdarna] 
har krymt ihop till n läitn plätt JK. De skinnä 
jär så hopkrymt u snårkä [skrumpet] JK 
(ordl.). 

krympling s. krypliug MK, (JK, OL); krypp-
ljug (OL) m. 'krympling'. Han har skad si u 
jär när pa krypling JK. Sått ä värkar i knäuln 
[ryggen] pa uss, u vör jär hallvägäs kryp-
lingar, när vör gär aftå JK. U så dåir gräi-
sar [: smågrisarna] el. u så bläir di kryp-
lingar JK. Sumbliä jär kryplingar el. faillatnä 
[missbildade, om gåsungar] JK(U). 

krynglig a. n. krynglut [skrynklig]. U så skudd 
de da räckäs slet me räcknaglen (för da var de 
[lädret] krynglut) MK(1877). 

kryp s. pl. kräup (JK), [liten varelse]. Vör 
äuslä kräup, sum kallar uss för mänskår JK. 

krypa v. kräupä JK(U), kräup', pr. -ar, ipf. 
kraup, kräupt', kräupädä, -äd, sup. krupä, 
kräupä, kräup', kräupt JK, p. pf. (håup)-
krwpän, f. (hop)krupi JK(U), pl. (upp)-
krwpnä, p. pr. kräupnäs, imper. kräup. 1) 
[förflytta sig med kroppen släpande nära 
marken]. Ja huksar ännu, sen ja var sårk, 
lains n skudd sägä, när n kräupäd undar 
någän balk äi ätt lid ällar ginum någät hul äi 
n täun 	JK [se hål s.]. Kräup undar arm 
[idrottslek] JK(U). Kräup undar a stang; 
kräup ginum a hul JK(U). Måffar han had 
hårt, att ä skudd jälp (mot frossa), um n kräu-
päd undar styttstaurar MK. Kumm kräupnäs 
u kräknäs [krälande] pa jårdi JK(U). De 
kräupar u krailar hailt fullt me mack pa jårdi 
JK(U); [kräupä i bet. 'kräla' snarast rspr. 
— jfr kräka o. kräla]. 2) [smyga, slinka, dra-
ga sig in i]. Da kraup ja bakum svart tavlu 
u gåimd mi JK. Kräup ile [i lä] JK. Ti kräup 
i ungn'n u sop han rainar var a jäklä gärä 
JK(U). Bär ja kåm haim fran astäuås, så matt 
ja va så go u kräup i säng igän JK. När de 
var gärt, gick di in igän u kraup i säng a 
stund, mäns russi sto u skrauäd [mumsade] 
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pa håimaningän JK. Mor u läil A. har kräup 
i säng bäggi täu u liggar u sivar u snarkar 
JK(U). Kär lägg Är, lägg Är, kär järtnäs 
kräup i säng! MK. Han had sit pa köln at-
minst en täim', maint n pa, u kräup iginum 
var sjö, sum gick yva n JK. Ha sägd .. att 
a var så glad, att a mästn skudd kräup ör 
skinn JK. 3) [krympa, förminskas i omfång]. 
A kledäsplagg kräupar (bläir mindar), när de 
jär vat [vått] JK(U). Jär ganä hardsnoä 
[hårdtvinnat], kräupar de mair, när ä bläir 
vat, än lensnoä JK. När gani bläir gamblarä 
u mair litsträivä [styva av nätfärg], så kräu-
par di mindar, när di bläir vatä, än när di jär 
litlaus u nöiä JK. De var väl [mycket] kåir-
ning i vinträs u gick väl håi till, sått de gyn-
nar kräup ihop allt JK. Föidu gynnar kräup 
nå pa ladingän JK. — Särsk. förb. Mågän 
matt tilläik dräiv pa me till bygg .. för till 
fa någ till kräup äi u slipp u bo i höirhäus 
OL. De jär int gutt ti kräup äi dum u säi, när 
di star, va di kan varä [om ihåliga trän] JK. 
De däugar ingän kräup äi töigä u säi, va de jär 
tillvärk av för lort [om "köptyg"] JK. — 
När n da had kräupt iginum täunhulä . . JK. — 
Kräup ihop: 1) [draga el. böja ihop sig]. Bär 
[bara] n har slat ätt slag (på en orm), da kräu-
par di ihop MK. När kattu liggar pa jänn'n 
[hjärnan] ällar ha liggar u kräupar ihop så 
mik ha kan, bläir de ovädar JK. Han jär gam-
mäl u hopkrupän; ha [hon] — hopkrupi 
JK(U). 2) [krympa, förminskas]. Pa lading-
ar, när fodrä u föidu ti kräki kraup ihop JK. 
— I kväld jär de gutt ti var undar tak u ha a 
stäuå ti kräup in äi JK. Grafåuglar [gråspar-
var] .. di vistäs mäst där de jär fodatak el. 
halmtak, sum di kräupar in äi u har raidar 
[bo] JK. Finsträ pa baksäidu .. var mik let ti 
ta ör u kräup in iginum JK. Årmän kraup (el. 
kräupt) in äi n buskä JK. — E. tror ja nuck, 
fastn kökä jär läitä, kan fa kräup ner där äi 
någu räng [vrå] u ligg um netnar JK. S. 
kraup ner u lägd si i millräumä [i båten] u 
hylld täck' yvar hudä JK. Da kräupa n [kry-
per han] ner i björnpälsn me häudä [om präs-
ten] JK. Ti släut så kraup harn ner äi a stain-
råir JK(U). Pa vintan, da var di nerlcrupnä i 
stumbln [om myror] JK. Da jär vör tvungnä 
ti ta ättar kånnä u fa skär de, för annas da star 
de u kräupar raint ner i stainar OL. — "Ab-
burn laikar sått noti ga(r) sundar, där n far hul 
så kräupar n undar" [i abborrleken] JK. När 
n har stat i framstammän u drägä, u stammän 
har kräup undar i sjogangän 	JK. — Ja 
skudd kräup upp i späisn u kräup ihop där 
JK. När n da kåm kräupnäs upp, da sägd n: 
"Åter en liten tid och 1 sen mig" [saga om 

en präst] JK. — Ja tyckt int de var sånt stort 
hul, att de täu häftar [häftena] .. had skutt 
kunn kräup ör u kumm bårt JK. — Vör matt 
kräup äut iginum gluggän OL. Jfr näpling-
krupen. — kryp-hål s. kräuphu.1 n. 
[bildl.: lucka i beslut e.d.] Ja har blitt laglit 
väldar [vald] u har int någ kräuphul till fa 
klagä JK. -trä s. kräupträi JK(U), [fängsel 
om halsen på får]. 

kryspel s. kryspäl [n.?], pl. krysplar, 'ojämn-
het, skrovlighet' [knottrighet, krusighet]. 
De jär bär kry späl (om en korall) MK. Krysp-
lar u lägdar = veck o. rynkor (där kjolen fäs-
tes vid livet) MK(1877). Jfr kruspel. 

krysplig a. n. krysplut 'skrovligt' , "sundnit", 
"harklut". Allt krysplut har nå värk ör tann'n 
MK. Allt sum så jär knåbblut, de jär krysp-
lut MK. 

kryss s. kryss n., bf. -ä, pl. bf. -i. 1) [om före-
mål som bilda ett kors, korsa varandra]. Där 
lägd di någrä träipinnar pa kryss yvar si pa 
buttnän äi a baljå [i brygg-"rosten"] OL. 
Kryssä u halmän, de kalldäs för råstn MK. 
Räusår [ryssjorna] lag tet bäi si, så att arm-
stakar sto pa kryss MK. Dain blikstn kund 
int undflöi dann'n, äutn di gick pa kårs u 
kryss yva(r) varandrä JK. I självastä kryssä, 
i korset (OL)MK. 2) 'vinkel, t. ex. husvin-
kel'. I kryssi pa häusi där ruttnar taki fort; 
kryss pa häusi de skudd ä aldri varä, för där 
jär mästn aldri taki tetä JK. Da lag de minst a 
kvarter (hagel) pa jamn jårdi jär bäi uss u 
unda taki minst a än [aln] u i kryssi (= vink-
lar) pa häusi såsum bäi tråskhäus u lädu minst 
täu änar JK. -lägre s. n. pl. bf. kryssle.gri, 
sma träispäilår [spjälor], sum läggäs undar 
pa buttn undar råsthalmän [i mäsk-karet] 
MK. 

kryssa v.1 kryssä, kryss', ipf. -äd, pass. -äs 
JK [segla i sicksack upp mot vinden]. Ja 
visst iblant, att n kund fa kryss mot nårrvästn 
åt, näi täimar JK. Så fick di motvinn ti Nab-
bu u matt kryss i land JK. Sälln (ja, närpa 
aldri) kryssäd n si äut, äutn än nyttäd grän-
sjägli [årorna], sum de haitar, u fick ro äut 
JK. Kryss de var int mik bräuklit de .. för 
di hadd int sånn segäl da sum nå .. därför 
var di int så anglägnä ti kryssä OL. 

kryssa v.2 kryssä, kryss', ipf. -äd, [göra skåra 
i stäverna på laggkärl, vari botten resp. lock 
fästes]. När buttnar kryssäs, da sitar kär' 
ihop fyst, da sättäs buttnän äi säist MK. 
Kryssä ihop, sätta bottnen i ett kar (OL)MK. 
Kryss ihop a kär de har di bär [bara] a apar-
tut jan, sum di skärar a ritå in i all stavar, 
ättar di jär hopsättnä; sen passar di bär' butt-
nän äi OL. Jfr lagga v. — kryss-järn s. kröis- 
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ja-n; kryssjan n., 'tunnbindareverktyg; be-
gagnas ti skär' kröisning äi stavar för butt-
nar' (JK)MK; 'järn att skära in spår i laggar, 
när bottnen skall sättas i' MK. [Se ill.] -tand 
s. kröistann = föreg. 

krysset s. kryssl = rynkar u slikt, kräus MK 
(1886). 

kryssning s.1 kryssniug [att kryssa mot vin-
den]. 

kryssning s.2 kröisniug, ktyssniug f., bf. -i 
[skåra i stäverna på laggkärl, vari botten, 
resp. lock fästes]. Buttnän sitar i kröiålingi 
i stavar MK. 

krysta v. kröistä, kröist', pr. -ar, ipf. -äd, pass. 
[klämma, pressa]. Di gärd ust, u da to 

kvinnfålki än ustklimp u kröistäd imillum 
hännar, u de var ustnävä MK. Kröist pa n 
buldä [böld] MK. Män de värst kåm ättar, 
när allt bråt' skudd kröistäs ör [ur ett varigt 
sår] JK. Ha skall kröistäs, så rinnar ha 
(= brännväinsgaiti) MK. Ja far söik ta mi n 
präis snäus fyst; sin [sedan] så far ja försöik 
u kröist gam' träiskalln [för att tänka ut 
något] JK. Nå årkar ja int kröist ör min 
gam' dumm' skalln mair JK. 

kråka s. krakå f., bf. -u, pl. -år (ä.), -ar (y.). 
1) [fågeln] Corvus cornix. Kraku, ha jär bra 
skutvar ha, sått de jär int gutt ti kumm na 
på håll JK. Kraku .. ha hatäs u avåidäs [ut-
rotas] bad me skjautä u ti ta äggi u ungar 
av dum, män de jär läik gal fullt av dum för 
de JK. Kraku de jär n hälvitäs fåugäl, sum 
var u en vait MK(1878). När krakår byggar 
raidar, så sitar di pa lambi u pluckar ulli av 
dum MK. Krakår har vart jär i dag u skräiä 
u vidd ha ungän mässi, u han var ti gynn 
svinglä, män de var lyngn att n glaid [om 
en tam kråkunge] MK. Di årkt int skramblä 
me sparbyssår n gang, så varmt var de. Di 
var så sum säi krakår, sum sitar pa täunar u 
gapar; di gick börr [bara] u gaisptä MK. 
Far maint pa i jåns, när vör gick in u gärd 
aftå, att ä blai snart ovädar, för kraku räiväd 
si så mikä. När kraku räivar si, ättar soli jär 
nerä, de modar ovädar JK. Kraku ropar sitt 
aigä namn, vait int u sköilä säin aigi skam. 
Um n skall ifran gardn, u kraku sitar u skräi-
ar u räiva si u jär arg u gali, så raggan [tusan] 
gar de int gal pa någ väis MK. Kraku raid-
rar allt, sått vör far snart summar JK(U). 
När de jär gutt um krakår, när di gynnar sa, 
da bläir de gutt kånnar MK. Sin [sedan] 
talt n um u sägdä: "Ho [vår] bondn dän to 
kraku dän!" De vill sägä, att n hadd tat läiv 
av si självar JK. Kraku sitar pa hagälid U 
svärar äld u dundar: "U far ja int ligg bäi 
päikår i nat Så räivar ja skörtu sundar". 

(o. omvänt: drängar—särkän) MK. [Se Säve, 
Gotl. visor, nr 247 fl. A krakå [skällsord] 
JK(U). — Skjaut krakå [lek: en lägger sig på 
rygg o. böjer knäna upp mot bröstet med föt-
terna uppåt, en annan ställer sig på hans hän-
der, lägger bröstet på hans fötter o. får fart] 
JK. Kum så skall ja skjaut krakå mä di! JK. 
2) [i hästhov: hornstråle]; 'hornartad valk 
under hästhoven baktill', "dyna" MK. 3) 
kråkå [lätt huvudbonad för kvinnor]. A krå-
kå av tunt töig pa hudä [kunde räfserskan 
ha] JK(U). Jfr blå-, mars-, natt-, spå- o. 
svart-kråka. — kråk-ben s. kra- kbain n., pl. 
bf. -i. Da far ja täi örä för parä för krakbaini 
[i skottpengar] JK. -bär s. krakbär (växt). 
1) me gäul blåmmår (Sedum acre). 2) me väit 
blåmmår (Sedum album). -fjäder s. krak-
fjädar. Ta int i krakfjädar, da far är sar pa 
hännar MK. -fot s. krakfot JK m., bf. kra- k-
fåutn, pl. -föitar. 1) 'dubbel ögla på tjan'n 
[telnen], där sum tampän trädäs äi, när n bin-
dar ihop tjanar el. gani' (JK)MK. I ena ändan 
av tjan'n är krakfotn (= täu lyckår), i andra 
ändan är tampän (= tjanändn, som består av 
två tågändar). Tampän pa ätt gan knöitäs bäi 
krakfotn pa dannä, så att de bläir a lyckå, 
sum sankä knöitäs äi, u de lycku haitar låis-
ningi MK(1878). Krakfot sättäd ja pa fram-
tulln (sum hårdäs ti städganä), så kåm än sju 
jäklä håmsarä (sjö), sått krakfotn flaug av 
tulln JK. Ruddäins far han kåm fran sudrä u 
talt så lustut; så sägd n gang: "Ja sättäd tam-
pän i moru" o. menade därmed: ja sättäd 
tampän iginum krakfotn (JK)MK. 2) pl. krak-
föitar (växt), (Polygala amarella o. P. vulga-
ris). 3) [illa skrivna bokstäver]. Så var ä skriv 
si någ krakföitar pa n papperslapp JK. -hop s. 
m. bf. krakhopän JK; OL. Sum a äuglå i 
krakhopän haitar de um en, sum än haldar 
lattar at el. för narr, äi n folksamling JK. 
Han var nuck så go han sum andrä, så han 
bihövd int ga där sum a äuglå i krakhopän 
OL. -nedan s. pl. kraknidar JK(U); [ovisst 
om gotli. Kraknidar jär nidar i April, vill ja 
minnäs de gamblä sägdä, kansk därförä, att 
kraku bräukar raidrä da pa dän täidn JK(U). 
-näbb s. kra-knäbb MK; JK(U). -nägg a. 
kraknäggar, f. -nägg [trång i kråkan, om 
hästhov el. -sko]. Ån kraknäggar hässko 
(för näggar i kraku) MK. -reder s. krak-
raidar n., bf. -raidrä, pl. -raidar. Vörr, sum 
särkar var. . vör hadd nuck gat där.  .. så mang 
gangar u lait krakraidar JK. Da glaid vörr 
ner i Smiss hagar u klaiv i tallar där, u raiv 
byksår sundar, ättar krakraidar JK. Att skär-
raidar [skatbo] pa var gard skudd låimäs 
[lämnas] u ätt krakraidar pa vart matlag 
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(ordspråk) MK. -röta s. krakråitå JK(U), 
[sjukdom i hästhoven]. -skalle s. pl. kra•k-
skallar [misslyckade knutar på små-snaror]. 
Män de jär int sånndär vanliä knäutar me en 
gang iginum åiglu, äutn de skall iginum täu 
gangar, förrn än drägar till dum. U de skall 
int bläi krampt el. skaivt, för da haitar de, 
att n gär krakskallar, bräukt Kauprä far sägä 
JK. -skock s. kra•kskåck m. [samling krå-
kor]. Närkar, di jär sum n krakskåck [prata 
mkt, då de äro tillsammans?] MK. -spik s. 
pl. krakspäikar JK(U), [de hästskosöm, som 
slås i bakerst på skon]. -tass s. pl. kraktassar 
[växt], (Polygala amarella). -tå s. pl. kra•k-
täiår 1) ["kråkfötter", illa skrivna bok-
stäver]. Kan nå L. fa raidå pa mäin krak-
täiår, så gar de an JK. 2) [växt], (Polygala 
amarella). -tänder s. pl. kra•ktändar, [växt], 
(Vicia cracca). -unge s. krakungä JK m., bf. 
kra•kuyän, pl. -uygar. Krakungän [en tam 
kråkunge] jär fålkälskän [tycker om folk] 
MK. Krakungar, di kan int flaug ännu, äutn 
di kan börr flakrä JK. Så var di inn i Stain-
hagän u sag pa talln u krakraidrä u hård 
krakungar räiv si i raidrä JK. -ägg s. pl. 
kra•kägg. Di far mair för krakägg än för hyns-
ägg; än kan läik så gänn föid krakår sum hyns 
(ty jägargillet betalar hederligt för kråkägg) 
MK(1877). Hagli .. var sum krakägg JK. 
-ärt s. krakärt (koll.), [Vicia cracca?]. Krak-
ärt i vaitn [vetet] MK. 

kråma v. se krama o. krumma. 
krångel s. kråygäl, kråuäl n. Me avsöiningi av 
årjår [orgeln] har vart någ krångäl u bruddl 
JK. 01' u Finä blai de någ krångäl imillum 
JK. När di int kan ainäs, da bläir de krångäl 
MK. Jfr snökastnings- och väg-krångel. 

krångla v. kråyglä, klåygrä, pr. klåygrar; 
krånglar JK, ipf. kråyglädä, krångläd JK, 
p. pf. n. (till)kråyglä si. Lains [hur] da 0. 
krånglädä, så blai han ifran förmyndarskapä 
JK. Han var stånd ti krånglä bårt n sak MK. 
Han klångrar till de så oskaplit MK. Ja kan 
int bigräip 	lains de har blitt tillkrånglä si 
sinä [sedan] OL. 

krånglig a. kråylur, f. kråyglu, n. -ut, pl. -uä 
[invecklad, besvärlig]. Um de jär n krånglur 
sak, sum di int kan kumm yvarains um, äutn 
di liggar u spännar mot si, så kan de bläi a 
lagfrågå OL. De var nuck allt läit krånglut 
iblant, ner di skudd bid säin sletkalar, ti fa 
visst lug [lov] pa dum OL. Nå i fyst mån'n 
så har vällaikän vart krånglur JK. Ungmäri 
rännar bra, fastn ha jär läit krånglu iblant, u 
än skall var försiktur me na JK. I iss [dessa] 
krångluä täidar [under kristiden] JK. 

kråp(?) s. se näpling-kråp. 

kråsa v. refl. krå-sä si, pr. -a(r). 1) [om höns: 
kråma sig]. 0 [våra] hynsi rosar si, da gar 
di så u kråsar si u gär nackän så krampar 
u skräiar, när di lagar si till ti värpä MK 
(1877). 2) [om människor]: = krummä si, 
vara högfärdig. Säi pa dän, va han gar u kråsa 
si u säir kråsur äut! JK(ordl.). 

kråse s. krå•sä m., bf. kråsn, pl. -ar, 'magen 
hos fåglar'. Kaulår [alfåglar], di har aur u 
snägäl [snigel] i kråsn iblant. Nå har gässnar 
jet, sått di har kråsn så fullar, sått krävu 
mästn slepar, sått di säir ret kråsuä äut; hynsi 
har tr kråsä JK. 

kråsig a. kråsur, f. -u, pl. -uä, -u'. 1) om hyns 
u gäss etc. = 'stinna under halsen'. Hynsi har 
jet så väl, så di jär så kråsu, att .. MK. Fäug-
lar sitar så krävuä älla kråsuä MK. 2) om 
folk = kaksuä; äv. = haugfårdur. Um fålk säs 
int krävur äutn kråsur MK. Kåss, va ha jär 
kråsu; säi pa dän, va han gar u kråsa si u säir 
kråsur äut! JK. 

kräft s. m. bf. kräftn (OL)MK [cancer]. 
kräfta s. f. bf. kräftu [Kräftans stjärnbild] JK. 
kräk s. kräk n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. 1) [djur 
i allm. (ovanlig bet.)]. Män varför leräs u säs 
de i allmänhait när pa, att kräki int har någu 
själ? De ansäir ja .. att um mänsku har a 
odödli själ; så har kräki me, för va jär män-
skår ann' än varlsär, så väl sum kräki jär? 
JK. 2) [ringaktande om person: stackare, 
"nöt"]. Kånjak u brännväin har ja int smakt, 
män öl, mitt dummä kräk, drack ja um lauda-
gän, män ja tror, de var int bra JK. 3) [(vanl.) 
husdjur, kreatur; dragare]. Visst lägdäs de 
till u föidädäs kräk upp såväl sum nå ti sälä, 
hälst lamb var de dubbält så mikä .. män 
sväin u hyns var de int pa langt så mik sum 
nå u int kor häldar, män dragrar föidäs de 
mair da JK. Ja kännar till häusald jär umkring 
ällar arbetskalar sum .. int har hatt någ jård 
ällar jårdbräuk u int någ kräk, såsum kor, 
russ u lamb JK. Ja har säks kräk i stalln, träi 
russ u träi stäutar ti söislä JK. Ja vör kum-
mar upp u gynnar arbet klucku fåm, u da 
har vör årkå ti söislä [sköta djuren] än täim 
hallann'n, u så far vör da mårgmat, u så skall 
kräki ha en gang till .. ja u så gynnar vör 
da me kräki klucku 2-3 igän 	u så när 
vör da har fat mat, da skall kräki ha natjetå 
JK. Russi ha vör släppt äut i dag i hagän 
de andrä kräki älla nauti (ungnauti u konar u 
stäutar) föidar vör ännu innä, u daim far vör 
väl int släpp äut förrn pinstaftn, tänka ja 
JK. Ja, u ännu de värst för uss jä de, att ä 
int vill bläi någ baitar ti kräki jär i iss haug 
tårr hagar JK. Mickeli da kan n säg, att sum-
man jär släut u kräki skudd in (atminstn um 
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netnar) JK. All kräk har vör inn u unda tak, 
för di kan int begå si äut' nå i rängnä u står-
män JK. I Käldängä, där sum jär murras u 
buttnlaust, sått vörr matt stäng för kräki pa a 
par träi ställar me tynnä JK. De jä tvung' 
att ä skall va täunar fö kräkis räckning JK. 
Da gick lambi u kräki i tresakrar JK. De var 
int launt ti låim [lämna] gatgrindi ypi dän 
täidn någu stund, för da hadd n snart hail 
gardn fullar av lamb u kräk JK. När n da 
skudd märk kräki u lambi i åiru .. så nyttäd 
vör där bäi Kauprä a apartut märkjan JK. 
De var a dygdut [troget, fromt] kräk OL. 
0' [våra] kräki, di vill aldri jet halm, äutn 
di star börr [bara] u taidrar [äter dåligt] 
JK. För de mäst sjaukdomar, sum fålki u 
kräki haddä, så haitäd ä, att di hadd kumm 
äut för någ galä JK. Män tyckt i [de, upp-
köparna] um kräkä så kaupt di de fö(r)stas 
JK. Än tyckar, att n fair mair för kräki, när 
n sälar dum livnäs, män .. JK. — När n plö-
gar me par el. täu kräk .. så gar de hygrä 
kräkä el. dragan i furä JK. Jårdi var laus ti 
plög äi, sått de gick int tungt för kräki JK. 
Ja kummar mästn aldri ste [åstad] förr n 
klucku åtä i arbetä, när ja skall ha kräki 
mämmi JK. Han hadd o' [våra] kräki än dag 
[lånade våra dragare] = ökdagsvärkä OL. 
Vägän därifran u ner ti sagi [sågen] de var a 
idlt stainbuldar . sått ner n skudd kåir där, 
så var de int rolit vaskän för fålk ällar kräk 
OL. Di nytt' gäiskaräi [skrock], när di skudd 
gynn me ladisbräukä. Ja, såsum de, att kräki 
skudd ha n bit av jaulbröiä JK. Jfr gall-, hon-, 
ister-, nöt-, russ-, slakt-, små-, stor- o. talg-
kräk. -bindsel s. pl. krii•kbinslar [kreaturs-
bindsle]. Jfr björk-hålla s. -böna s. pl. kria-
bönnår; kräkbö•når, -bönnår JK [bönor, an-
vända till kreatursfoder]. Bondbönnår u gäul-
bönnår ällar kräkbönnår finns jär bäi uss ti 
sätt där [på MK:s jord], ifall de skall sättäs 
JK. Årdä jär sällsöint för dän dail, att de 
odläs just int någ bönnår ti kräk ..; när bön-
når bläir malnä u kräki far dum, da bläir de 
kräkbönår el. -bönnår JK. -doktor s. kria-
dåktår [djurläkare]. N.N. jär för de mäst 
kräkdåktår u läsar u begangnar medesin; 
alltut en sats skall var brännväin JK. -foder s. 
kräkfodar OL [kreatursfoder]. Roår .. de var 
da dän aind sårtns rotfruktar, sum någän häit 
u däit odläd såsum kräkfodar dän täidn OL. 
-försäkring s. krii•kförsä•kriyg [kreatursför-
säkring]. -marknad s. krii•kmarkn' m., bf. 
kräkmarknän JK(U) [kreatursmarknad]. 
Sudamarkn pa Sandäsräum i Gråitlingbo, 
sum var kräkmarkn u sum var bra kummärs 
me kräk u allting JK. -morot s. f. pl. kräk- 

murrättår JK [morötter, odlade till kreaturs-
föda]. Till kräkmurrättår sas fråi, sum bläir 
väit murrättår av u jär äutmärktä ti göid sväin 
me; u så gäulä u så raudä, sum jär langä, 
sum russi tyckar bra um. De gäulä u raudä 
däugar int ti sväini, för fläskä bläir gäult el. 
rytt JK. -märke s. kräkmärkä n., pl. krä•k-
märkar, bf. -i JK [kreatursmärke (i öronen), 
se ill.] -pris s. pl. (bf.) kriapräisar [kreaturs-
pris]. Kräkpräisar kummar nuck ti stäig i ladi 
[i vår] JK. -rova s. kräkroå f., bf. -u, pl. -år 
[rovor, odlade till kreatursföda]. Kräkroår 
ådläs flak sårtar av, u för de mäst nå fö täidn 
bortfälldaroår JK. De gäulrou jär fåiri [mur-
ken], ha däugar int till någ ann än till kräk-
roå JK. -sjuka s. krä•ksjaukå f., 'boskaps-
sjuka'. -slag s. kräkslag n. 'kreatursslag', 
[även: -ras?]. -stackare s. m. pl. krä•kstack-
lar [de stackars djuren]. Vör had ret ont av 
kaln u kräkstacklar, sum skudd var äut i 
ovädrä u äurn [yrvädret] nå i mörkrä JK. 
Di (vägar) skudd int fräst dragrar ällar kräk-
stacklar hältn så mikä JK. Såsum de var, så 
ropäd di, att ja skudd sla pa u sla pa, u ja vidd 
onaudut [ogärna] sla pa de kräkstacklar OL. 
-stod s. krä•kståul;kräkstod OL m., bf. -stodn 
JK, 'hela kreatursbesättningen på en gård, 
hästar, oxar etc.' De var int någän dåli kräk-
stol Er har MK. Nöibyggd lagårdar. Di jär 
fö(r) stäurä för dän kräkstodn, sum di har JK. 
-ägare s. pl. kräkaigrar JK(U); OL [kreaturs-
ägare]. De var int ainsamt att lambi märktäs 
äutn all de andrä kräki me, sum släpptäs ihop 
pa äutmarki av flair hundrätals kräkaigrar 
JK. 

kräka v. kräkä, kräk', pr. -ar, ipf. kräkädä 
JK(U), p. pr. kräknäs (= go pa hännar u 
bain), [krypa]. Sårkän kan int ga ännu, män 
han kräkar pa hännar u bain JK(U). Än skall 
ler si kräk fyst, förr'n lerar si ga JK(U). (V.) 
ha kan int ga ännu, män kan kräk u krail pa 
gålvä JK. Tåhättår 	bigangnäd di förr pa 
bansko, för di int skudd släit snäipår äut så 
fort pa skoar, i synnarhait undar dän täidn, 
sum di kräkädä JK(U). Sårkän kåm kräknäs 
pa händar u bain JK. Vimi [ve mig] så skudd 
de sårkar (h)a så mik ströik, sått i skudd 
kräkä (citat) JK. De var da.. a förbaskat tu!-
samt arbetä ti ga där u båig rygg ällar kräk u 
krail där i jårdi [när man sådde betfrö för 
hand] JK. 

kräkas v. krwkäs, ipf. -täs, sup. = inf. [spy]. 
Vör blai sjauk u förgidd [förgiftade] allihop, 
sått vör haldäd pa ti kräkäs ihel (av svamp) 
JK. Iblant far n [han] int bärg matn äutn far 
kräkäs upp än igän JK. U så kåm ja ti kräkäs 
el. spöi el. fick braut mi äutn ho [utan måt- 
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ta] JK. Da har de vart så gal där [i magen], 
sått ja har skutt kräkäs ällar spöit JK. 

kräkning s. f. bf. krä•kningi [handlingen att 
kräkas]. Kräkningi haldäd pa fran klucku 5 ti 
11, sum ja var odräglit åidn [dålig] bäi skårk-
väis [skov-vis] JK. 

kräla (kreta) v. krailä, krail' , pr. -ar, ipf. krai-
lädä JK, krailäd, kraild' p. pr. krailnäs, 'krä-
la', [krypa, kravla]; [t. ex.] 'om barn som 
inte kan gå'. Årmän krailar jär jär a maurå; 
de krailar håll fullt me mack u maurår o.d.; 
årmnedrår [ödlor] MK. De jär mik sum krai-
lar jär pa jårdi MK(1877). Än läitn sårk liggar 
jär undar u krailar MK(1878). Ja har fat n 
mack pa kruppän; de krailar, män de bäits 
intä MK. Armar kraild där MK. Ja minns.. 
när A. var halvt ar gammäl i jaulhälgi u lag 
jär pa gålvä u krailäd u skräiäd JK. När di 
liggar u krailar yva si [om nyfödda grisar] 
JK. Ligg u krail i muldi pa pärstyckä u pluck 
pärår JK. Så gick ja ste u jälpt T., sum lag där 
u krailäd i strämminggani u kund int raid si 
självar JK. — Ja far väl ti krail(ä) mi haim, 
ja JK. Krail si upp (= att stäig upp me möidå) 
JK(U). En av dum släppt tagä u gick ti butt-
nän .. män dän andrä krailäd si upp pa far-
töigä JK. Jfr da. dial. kreile (Feilberg, 
Molbech); krajla (Espersen). 

krämp s. krämp JK m., bf. -än, 'krök', t. ex. 
när vägän krökar el. krämpar: vägkrökän el. 
vägkrämpän JK. Kauparä [gd], där i kräm-
pän, där sum vägän båigar ällar väikar av; 
de krämpar da av äut at När, vait ja MK 
(1877). Ifran krämpän pa storvägän där bäi 
Kauprä Jakås JK. 

krämpa s.1 krämpå f., pl. -år. 1) 'runt trä i 
stora ringen [på vandringströsk], på vatten-
hjul eller tröskverksringen, motsvarande "fil-
ri" [lötarna] på ett vagnshjul', 'krokigt slöjd-
virke, t. ex. till kugghjul' JK. De krämpår di 
lag nå me täu lag yvar si pa så väis, att mittn 
pa dain planku lag yvar skarvän pa dannu [i 
tröskring] OL. Jfr hjul-, kugghjuls-, pärs-, 
skål-, stjärnhjuls-, storhjuls- o. tunnskål-
krämpa. 2) skällsord: däu jäst a förbannad 
krämpå JK(ordl.). 

krämpa s.2 krämpå f., pl. -år [värk, smärtor]. 
Ja ha int hatt någå krämpå pa mi iss viku, 
äutn ja ha vart fräiskar u raskar för var dag 
JK. Ja jär annas int .. riktut raskar ännu, 
äutn de hängar ännu i kruppän, krämpår ät-
tar flunsu, blant jär u i blant där JK. An far 
ga där me säin krämpår u var nåigdar JK. 
Jfr små-krämpa. 

krämpa v. krämpä, krämp', ipf. krämpt', sup. 
krämp', imper. krämp [böja; kröka (sig)]. U 
så sän så krämpäd de läitä, sedan blev det 

något krokigt (om handtaget på en "fösa", 
mullskopa) HG. — [Refl.] Um än sagar el. u 
huggar a träi gäint [rakt], sum jär ryggut el. 
krampt 	så kastar de si u krämpar si, när 
de bläir tårrt JK(U). Späikän har krämp si 
[krökt sig] MK. — Särsk. förb. Krämp ihop= 
böja ihop något. Ta u krämp ihop de jan-
stangi. Ja to u krämpt ihop än (= gav honom 
stryk) JK. Hopkrämptar (sv. hopkrympt, om 
folk); liggar h. me knäii upp undar käpän 
(OL)MK. 

kränga v. krängä, kräng' OL [luta över åt ena 
sidan], (om en båt). Liggar pa umränningi 
[relingen] gär n fö dän skuld, att n kan fa 
batn ti krängä, sått köln kummar pa säidå, att 
han int skall ta buttnän så fort [när man skju-
ter ut båten i sjön] JK. Päikår .. di bräukar 
var så rädd, um batn skudd rull ällar kräng 
någu smulå OL. 

kränka s. kränkå f., bf. -u, pl. -år. 1) 'bräd-
lapp med tre el. fyra ben under, utan rygg-
stöd, att sitta på; hög pall med fyra ben'. Ja 
far a kränkå ti sit pa; vaim har gärt iss krän-
ku? JK. Pallar u kränkår till uss, sum var 
sma, ti sit pa JK. Di laikt gullstäuå bäggi 
täu inn i stäuu äi a räng [vrå] där, sum di 
had stäng av me stolar u kränkår JK. Dän 
kimbän [se angle-kim], sum anglår jär drug-
nä pa .. har n stanäs pa a kränkå el. någä 
ijamt si JK. 2) [sittbrädet, -bänken, i väv-
stol]. 3) [i kvarn: träställning ovanpå "mal-
ster-luckan", som "skon" sitter i och "tru- 
ten" står på]. Mastarlukår 	däruppa 
hadd di ställt n ram me fåir bain undar, u 
dän kalld di för kränku, u uppa de kränku, 
där sto träutn OL. [Se ill.] 4) [på spinnrock: 
den bräda vari benen sitta och vari ståndare 
m. m. äro fästa: "bröstet"]. De jär kränku 
me träi bain äi, sum trampu sitar fast äi 
Ruckjaulä sitar millum fåir uppstandrar, u 
sum sitar fast i kränku JK. Jfr bänd-, hackel-
se-, hjul-, mjölk-, skrubb-, slakt-, slaktare-, 
strand-, strandbod-, ull-, vask- o. väss-stens-
kränka. — kränk-ben s. n. bf. kränkbainä 
[ben på en "kränka"]. Dain kränkbainä fal-
lar ör [ur] JK. 

kränka v. sup. kränkt, p. pf. pl. kränktä JK. 
1) [göra ingrepp i (ngns rätt)]. Vör had int 
kränkt dairäs ret någä ällar had int handlä 
någ olaglit JK. 2) [förnärma, skymfa]. Att 
vörr skudd bläi så kränktä, att vörr skudd 
vägäs till [om ransoneringen] JK. 

kräslig a. pl. krä•sliä, 'kräsmaga[d]', [krä-
sen]. De var int fålk, sum var kräsliä de MK. 

kräva s. krä-vå f., bf. -u. 1) [kräva på fåglar]. 
Krävu sitar undar halsn pa fåuglar JK(U). 
Svalu ha singar: "Jumfru Maria ha beskylldä 
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mi för silkäsnystä u sker [sax] .." Sked, de 
jär stjärtn, silkäsnystä, de matt var krävu 
JK. 2) 'mage', pa hyns; [(övfl.) på män-
niska]. Fa någ i krävu (= fa mat); ha krävu 
full (= var mättar) JK(U). 3) [bröstet, 
bringan på människa; även om t. ex. en 
hund]. Sla någän pa krävu (= a slag undar 
käpän el. pa  braustä). Ta någän i krävu u 
rusk upp än. Var väitar i krävu (= ha brickå 
[bröst] me nattkappå u kragä) JK(U). Da 
var de Klauläins dän stäur hundn .., han 
sag da så oskaplit hallgaln äut, när han sat 
där pa snåiän me de väit krävu u väit haudä 
JK. Jfr kråse o. kräve. — kräv-stinn a. kräv-
stinnar, 'högfärdig'. 

kräva v. krävä, pr. -ar, ipf. krävdä, sup. 
krävä JK. Fodrä = fordra; krävä de hait ä 
förr MK(1879). Jårdbräukä krävar mair ar- 
betä u mair fålk JK. U vickän oäut-tråitlir 
vil [vilja] sin da, de arbetä har krävä! JK. 
Nattäurn krävar än katt [naturen frestar en 
(brunstig) katt (talesätt)] JK(U). Krävä äut 
pänningar MK. 

kräve s. m. bf. krä-vän [kräva på höns]. 
Hynsungar jär 	flagnä [ofjädrade, nakna] 
i krävän MK(1884). 

krävig a. krä-vur, pl. -uä, 'stinn under halsen'. 
Fäuglar sitar så krävuä älla kråsuä. Um fålk 
säs int krävur äutn kråsur MK. Jfr kråsig a. 

krök s. kro-k m., bf. -än (skom.). Tungstyvlår 
krökäs int rissäftar yvar krökblåckar, äutn 

de skäräs krök pa JK. 
kröka v. kröik', pr. kröika(r), ipf. krökäd, pass. 
pr. kro-käs, p. pf. kröiktar JK(U). Så kröika 
n vänsträ armän u tar skoganä ner um arm- 
bugän u ringlar skotradn ätta si um armbugän 
u upp imillum fingri ätta si.. me vänsträ ar- 
män kröiktar [om becktråd] JK(U). Tung- 
styvlår 	krökäs int rissäftar yvar krök- 
blåckar JK. En bit sum skomakrar krökäd el. 
fårmäd JK. — Kröik si [böja sig] JK(U). — 
krök-block s. pl. kro-kblåckar, kröjkblåckar 
(skom.) [block för krökning av stövlar]. 
-stövla s. f. pl. kro-ksty-vIår [stövel vars fram- 
stycke krökts på krökblock]. Krökstyvlår, 
sum var de vanliä förr, sat rissäftn u fram- 
skaftä ihop i en bit, sum skomakrar krökäd 
el. fårmäd ätta ristn pa bainä yvar .. krök- 
blåckar. Sin [sedan] så söid di bakskaftä 
ihop me en saum pa var säidå ner ifran butt-
nän u kappu u upp JK. -stövlelmodell s. 
krorkstyvälmuddl (skom.). -tång s. kro-k-
tayg (skom.). 

kröl s. kråil n., bf. -ä, 'en hel mängd smådjur 
el. barn'; [myller, röra, gytter]. Kåss vickät 
kråil där var. Kåss vickät kråil me unglamb 
JK. Hail stäuu kråilar full av banungar, sått 

där jär äntliän a kråil yva si JK. Da när di 
bod' yva si i ätt kråil el. kyllä där i dän 
gamblä gardn [om tätt liggande "parter"] 
JK. Di bod' u där inn i de kråilä me MK. Iss' 
kråilä, de skall väl mei [med] de (om hön-
sen) MK. Jfr barn- o. små-kröl. 

kräla v.1 kraulä, pr. -ar, ipf. -äd, sup. = 
inf. [myllra, vimla]. De kraular hailt fullt me 
mack, maurår u läus u sväin, sål. = rållar 
MK. De kraular me äikånnar all stans MK. 
Hail vägän kraular älla kråilar full av sårk 
JK. De krauläd hailt fullt me fålk i kvälls pa 
mån'n; de sag ja äi käikan MK. [På nätet] 
had ä sit', så de bär [bara] had kraulä! 
(= fullt med flundror) MK. 

kräla v.2 kråilä, pr. -ar [myllra, vimla]. Hail 
a7i kan kråil(ä) full av smafisk iblant JK. Hail 
jårdi kråilar full av maurår; även: kraular; 
hail vägän kraular älla kråilar full av sårk JK. 
Hail stäuu kråilar full av banungar, sått där 
jär äntliän a kråil yva si JK. Da kråilar där 
me fålk u sjussar JK. 

kröna v. kröinä, p. pf. f., n. kröint, pl. kröint' 
JK 'slå stämpel' [med krona]. Där i de aigu 
(Ålgu) sto a stäur halm grän, sum var kröint 
u var losmärkä u hait Allgräni JK. Hundrätals 
kröint' kronaikar JK. 

kubik-aln s. pl. kubbi-kii-nar. -famn s. kub-
bi-kfamn. -fot s. kubbi-kfåut. -meter s. m. bf. 
kubbi-kme-tan. Kannaln fran Fäi-sag u så 
upp till möirhalsn kummar ti ga till 5 kr. 
kubbilunetan JK. 

kucku s. kucku 	, oböjl. [ngt utmärkt, gott, 
förträffligt]. De had vart kucku de (um vör 
had fat läst a änkäl jårdbräuksbok) JK. Nå 
har vör kaupt uss än hallsti [i tjog] valar 
[: strömming] för 20 ör valn, u de var kucku 
de JK. 

kudd s. kådd m., bf. -n, pl. -ar, 'kudde, 
häukådd el. såsom prydnad'. A hail säng: 
täu döinar u täu kåddar MK. Ja to u hylld 
yvar hudä u buräd hud ner i kåddar u sung-
näd igän JK. Ja ha sit i sängi me någlä kåddar 
bak ryggän JK. Sumli, hälst gamblä gubbar, 
har n läitn kådd mässi ti sit pa, när di drägar 
tåsk JK. Hännar bläir så stor u tjåckä sum 
säi stor kåddar MK. Jfr bolster- o. huvud-
kudd 

kudda s. kuddå f., bf. -u, pl. -år, -ar, -a, 
'smeknamn, tilltalsord och lockningsord för 
ko'. Kuddu kuddu! kum!!! Kum kuddu, kum 
kuddu! Kuddapiku, kuddapiku!!! Kum!!! 
Kudda kudda kum!!! — sått ä skaldrar i sko-
gän JK. När X. kalläd pa konar, da had ha n 
sån vissar takt, u de var va ivi n gang, nä 
de källingi kåm: Kudda, kudda, kuddapiku 
kum! Kudd, kudd, kudd kuddu! kum! JK. 
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När de jär mjölkningstäidar .. da kan n fa 
håir fran flair håll ropäs i marki: Kuddu kud-
du kudduuu! JK(U). Läil kuddu! [lilla kon] 
JK. U de jär kibbar [kalvar] u kuddår [i 
barnspråk] MK. — kudd-pika s. f. bf. kudd-
piku [smek- o. lockord på kor]. 

kugg s, kågg m., bf. -än, pl. -ar [kugge]. 
Kåggar i kvännjaul u stjännjaul JK. Kåggar 
jär antingän av hoksäl el. u av apald [i kvarn-
hjulet] JK(U). Di jär så snällkäp [munviga], 
sått de gar sum kåggar äi a driv JK. — Rapp 
yva kåggar: 1) 'hoppa över el. ur kuggarna'. 
MK. Drivä ällar drivvalar vidd rapp yvar 
kåggar ällar, sum ä hait, flaug yvar kåggar 
OL. Såsum än kåird, så flaug driv [drevet] 
yvar kåggar iblant händäd, att en ällar flair 
kåggar straik av OL. 2) (bildi.), 'komma i 
olag, missa' HG. Ja skall pass pa, när n rap-
par yvar kågg någän gang (vid bollspel) MK. 
-hjul s. kåggjaul n., bf. -ä. Pa dän vattnjaul-
aksländn, sum var inn i kvänni, där sat a stort 
kåggjaul, sum draiv drivä OL. Till kåggjaulä 
håirs armar u kåggjaulskrämpår u så kåg-
gar JK. Pa dän undastä valsn där sitar a läit 
kåggjaul, u pa stjännaksln .. sitar 1r a läit 
kåggjaul, u imillum de jaul' u valsarjaul' 
sitar ett läit kåggjaul till, u di dräivar var-
andrä, när tråskän gar OL. -hjulsikrämpa 
s. kåggjaulskrämpå f., pl. -år [de krokiga 
trästycken, varav ett kugghjul är samman-
satt]. De var a skapli kåggjaulskrämpå JK. 
Kåggjaulskrämpår jär ihopsättnä i skäggi 
(ändar sum gar imot si ällar i skarvar) me 
säggar (janåiglår älla skräuar) JK. -rand s. 
m. bf. kåggrandn [raden av kuggar på kugg-
hjulet]. Flair kåggar straik av, u hul' blai 
störr i kåggrandn OL. -skog s. kåggskog m. 
[virke till kuggar]. Ti skaff någ träi sum var 
bra ti kåggskog .. de bäst var, um än kund 
fa apald ti gär dum av .. annas så däugäd 
hoksl .. män för de mäst så fick björk ga an 
OL. 

kula s.1 käulå f., bf. -u, pl. -år. 1) 'ett parti i 
spel, som [i vissa spel] skall spelas i tre om-
gångar, förrän det blir käulu'. A käulå käg-
lår; a käulå spel kårt, a käulå spel pärk 
JK(U). Skall vör spel a käulå marjas um a 
kvarter brännväin? JK. Fyst bräusn [brus, 
ett kortspel] vannt vör, män de andrä bäggi 
täu vannt Er. Ja, de var käulu de; skall vör 
spel mair? JK. Skall vör spel a käulå pärk? 
JK. Skall de var fullar vunst, så speläs de 
käulu, d.v.s. att n skall vinn' täu gangar av 
träi [i pärk] JK(U). Dän sum hadd vunn käu-
lu, hadd vunnä JK(U). Numri [poängen] i 
vart mål jär tål!, u de haitar a mål varpå, u dän 
el. daim sum far fyst de numrä, han har vun- 

nä, män de kastäs alltut käulu [d.v.s. tre 
"mål" (omgångar)] JK(U). 2) 'om arbete, 
som man håller på med i sträck, utan att 
rasta'. Ja har nå sit u läst a käulå, sått ja ha 
blitt nåigdar pa de JK. Iss [detta] har ja nå 
rip ihop ätta si i am n käulå, sått svaitn rinnar 
av mi JK. Sin [sedan] huggäd ja vid a käulå 
u bjärd in JK. När vör had rot a käulå, maint 
J. pa, att nå kund vör gänn lodä JK. Så tyckt 
n, att när int klucku var mair, så kund n ännu 
siv a käulå JK. I dag har de riktut vart ovädar 
a käulå ällar a stund JK. 

kula s.2 käulå f., pl. -år. 1) [litet klot]. Da 
väisäd Oskar mi a käulå av stam, sum han 
hadd hitt pa körrgardn, när n gravd a grav. 
Ha var så stor sum knöitnävän gillt JK. 
Grodräun [grodrom] hail sträckår sum a 
snörä me krallar [pärlor], sma runt käulår 
MK. Ha fick någ stark dråppår u så någ 
käulår [piller] till ta in OL. 2) [projektil (för 
eldvapen)]. Käulår u kräut JK. Bålin [pärk-
bollen] kåm jå mang gangar så sum a käulå 
OL. Trullharar . skått batäd int pa dum me 
hagäl el. käulår av blöi, män skudd skått 
bat pa dum, så skudd byssu laddäs me silvar-
käulå JK(U). Jfr bly- o. silver-kula. 

kula s.3 käulå f., bf. -u. 1) [hålighet i mar-
ken, grop, håla]; "kula" där bicking [böck-
ling] rökes. MK. Dynamitn har di annas 
nerlestar [nerlåst] äi än källarä ällar äi a 
käulå ner i jårdi JK. 2) [sandstensbrott]. 
Stainhuggrar däräut' di hadd bäst raidu pa, 
vicku käulå, sum var bäst' gräusä [sand-
stenen] äi OL. 3) [(skämts.), bostad, rum]. 
Ti fa i årning a hybblä ällar a käulå MK. Allt 
um läng kåm ja da haim, u in i käulu i kam-
man ti mor JK. Jfr böckling- o. södes-kula. 

kula v. käulä, käul', ipf. -äd. [I förb.] käul äi, 
käulä pa, 'blåsa'. MK. De käuläd änd' äi 
seglä a grand (OL)MK. 

kull s.1 kull m. [samtliga ungar födda el. 
kläckta, el. ägg värpta samtidigt av samma 
djur]. De jär n bondä me mang ban, sum 
vaksar upp i en kull, än fair, fäm säks styckän 
JK. Vör har hatt de gräis-soar, sum .. har 
fat upp fjortn gräisar i var kull JK. När gasi 
har värp kull, stor kull el. mindar el. läitn 
kull .. u gasi vill liggä, så raidar kvinnfålki 
till a bra raidar till na JK(U). Gässnar gynt 
värp igän pa annsn [ny] kull JK(U). 

kull s.2 m. bf. kulln,— [kulle]. Di var upp pa 
kulln (OL)MK. 

kull adv. kull, ikull [omkull, över ända]. 1) 
[vanl. med verb s. bet. rörelse]. Fallä kull, 
småxä kull el. i kull MK. Ga de kund n intä, 
för da bar de kull OL. Stigän glaid kull 
[stegen for omkull] JK. Så gravd n kull a 
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grän JK(U). De va mästn så, att russi skudd 
stänn mang gangar, u iblant trod ja, att de 
skudd ga kull JK. Sjussän gick kull JK(U). 
Ja har kaupt någ skog upp pa Brandn u 
har vart där upp u hugg kull n dag JK. De 
händar sum täidäst iblant, att spilda nöi täu- 
nar kummar kull um netnar u kräki in pa 
gröidn JK. De blai int mik langar täid ti väil 
pa; sumt [somliga] kåm kansk kull någu 
stund u sumt intä OL. De jär mästn så, att n 
skall kåir kull pa jamn vägän JK. Ner vörr 
skall äut u bad ällar vask uss .. da far n vän' 
si badä me kallt u varmt, så n gänn kan stört 
si kull me fartn [för det är långgrunt] OL. 
Vör arbetar me rothuggning u tar stumblar 
upp u tallar kull ner i hagän JK. 2) [med 
verb s. bet läge]. Allt sum lag kull, va 
int någ aks äi [om säd] JK. Di (sagstuck-
tallar) lag kull i fjord sumräs u, u far di ligg 
yvar i summar me, da bläir di rakt föstöirdä. 
— Jfr blåsa, dumpla, falla, kasta o. slå 
(i)kull. 

kulla s. kullå f., bf. -u. 1) 'hjässa'. Bär i kullu 
[hårlös på hjässan] MK. Trastn had naug fis' 
mi i kullu MK. Purrn [hårburret] sto i vädrä 
pa kullu; de hatar [kliar] i kullu JK. Han .. 
to fyst u hälld någlä drupar dråppår [medi- 
cin] mitt i kullu i hud' för mi JK. Tåilu 
[spillkråkan] 	jär svart me raud kullå JK. 
A spjäut i kullu så sum bläcku [vipan] har 
JK. De jä så visst de, sum issrä (gasungar) 
ska stickäs: bakför kullu älla jännpåttu MK. 
2) [hatt- el. mösskull]. Tuppmysså me än 
tåps i kullu JK(U). Kullu har gat sundar pa 
myssu JK. Summarhattar sumbli me haug 
kullår pa u sumbliä me lag kullår JK. 3) 
'översta spetsen'. De snittäd kullu, det var 
nära översta spetsen (vid råm' pickå) [kast 
mot en stenstapel] MK. 4) [toppen på 
"såidä", tjärdal]. Så läggäs halm u sagdus 
fyst upp i kullu (vid såidä) MK. 5) [den del 
av en stubbe som är ovan jord]. Gravar [grä-
ver] jårdi bårt ifran kullu pa stumbln JK. 
6) [topp, kulle]. Pa själv kullu (pa Nöigrund) 
var tåll famnar MK. Jfr blå- och blåbärs-kulla 
samt låg-kullad. 

kullrig a. kullrur MK; JK, kuldrur (g1t) MK; 
kullru JK(U), n. kullrut, kuldrut MK, pl. kull-
ruä JK [buktig, vågig]. Kuldrur backä; kull-
rur stam n MK. Han [sjön] jär kullrur JK(U). 
Lagum kullruä, sått vattnä rannt av dum 
[om landsvägar] JK. 

kult s. se roder-kult. 
kulter-backe s. kultarbackä, 'kullrig backe'. 

-sten s. pl. kultarstainar [kullersten]. Släik 
runt kultarstainar kalla vör fö klint; slikt sum 
int däugar ti mäurstain MK. 

kultra v. kulträ umkring [rulla runt]. — 
kultre-bytta s. kulträbyttå f. [kullerbytta]. 

kultrig a. kultrur, n. -ut, pl. -uä [kullrig, 
ojämn]. Stainut u kultrut ti kåirä (stenigt o. 
ojämnt) MK. Vör läggar int sån sma kultruä 
grastain, sum de jä sumli stans i böin [sta-
den], äutn ha sån, sum jä flat någ pa am n säi-
då JK. De kultniä stainar, stainar s. jär 
knåbbuä u runtä u int bra ti mäur' me MK. 

kummel s. kumbäl n., bf. kumblä HG. 1) 'får-
märke'. 2) 'sjömärke, bestående av en sten-
pynt'. Kumblä, ett stenkummel på Stor-
holmen, nu ombyggt till fyr HG. Jfr kym-
mel s. 

kummin s. kummän 	(Carum carvi). Har n 
styng u värk, så jälpar brännväin u kummän 
JK. Jfr gan- o. svart-kummin. -brännvin s. 
kummänbrännväin n. Da läggd di kummän i 
brännväinä u säiläd kummän ifran bränn-
väinä, när kummän bad fat ligg äi a bränn-
väinsfiaskå a dyngn JK(U). -påse s. m. bf. 
kummänpwsn [påse vari kummin förvaras]. 
Ja fick tak äi kummänpusn, u så hälld ja da 
läit kummän äi a kvarter brännväin JK. -smak 
s. kummänsmwk. 

kund s. se kunt s. 
kung s. kung, gen. kuygs, kuys m., bf. kuyän. 

1) [monark]. De jär ingän kung, sum gubbar 
tyckar så mik um sum Karl Johan. För de 
far n alltut håir, när n kummar ti tals um 
kungar, da suckar lissum de gamblä gubbar 
u tyckar, att de var n kung, sum var ti sätt 
värd pa JK. Botls Gustä var n stor langar 
brasä, u de paStas, att han var mik likt Kung 
Karl dän fämtndä JK. Jag tänkar, att .. um 
än int jär ann än tiggarä, um han u kungän 
kler av si spiltar nåku u ställar si ijamt si, 
så jär de int mik skillnä pa dum bäggi täu 
JK. De tår väl int bläi av i iss Kungäns täid 
JK. 2) [Kungl. Maj:t, regeringen]. Laubo-
skiftä liggar ännu bäi kungän JK. Ja me flair 
andrä klagäd till Kungs OL. Till u me så var 
de daim sum var så ung, att di matt söik ti 
Kungs för ti fa lug u gift si OL. Prussässn 
haldäd pa i flair ar, u var bäi Kungs JK. Bäi 
kungs blai de avdöimä, sått ja vannt JK. Di 
skall ha tillstånd fran kungs fyst (ti mål alta-
tavlu) JK. 3) [spelterm]. a) [i kortspel]. Ja 
har int mair n en kung; vaim har spada-
kungän? JK. b) [i kägelspel: en större kägla]. 
Kungän u dråttningi JK(U). Jfr socken-kung. 
-sifru s. f. bf. kuysfräui [(skämts.) drott-
ningen]. -huva s. f. bf. kuygshäuu, [nätmage 
hos nöt]; (på oxar) en tarm; dän sitar vai-
lundn [matstrupen] äi [?!] MK. -hål s. 
kuygshwl n., bf. -ä [ett hål i mitten av lek-
planen, vari man skall försöka peta ner bol- 
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len i leken "bränna putta"] JK(U). Laik 
kungshul MK. Pir [peta] bålln i kungshulä 
MK. -ljus s. kuus-, kuugsjaus (Verbascum 
thapsus). Födräiv råttår kund n gär, sägd n; 
de nyttäd n kungsjaus till (än slags väkst, sum 
vaksar stäurt u haugt lagli, ja, a än [aln] kan 
di var, .. me gäul rosår pa) JK. Så grämd 
kvinnfålki si .. att råttår var så galnä 
"Int ann de", sägd Ållä, "de skall ja ga ste 
ättar läit kungsjaus till Är u så lägg i råtthuli, 
så skall Är aldri fa säi am n mair" JK. -ord 
s. kuuså•rd n. [pålitligt yttrande]. Dän ardn 
u de ardi tyckar ja ättar mitt dumm' förstand, 
de skall haitä, fastn ja far säg, de int jär 
kungsård JK. De jär int alltut kungsård, sum 
dråttningi sär (ordspr.) JK(U). -son s. kuu-
slyn, 'prins'. 

kunglig a. kuuli, pl. kuuliä, superl. kungliästä 
JK. Kungli Majistät, k. maistät JK. När 
någän kungli förårning läsäs upp u gynnäs: 
Vi Oskar .. så har all kalar stig upp [i kyr- 
kan] JK. Nå var kokän i årning u da gärd 
vör uss n måltäid, sum int n skudd vill böit 
mot n kungli en JK. De kungliä [de kungliga 
personerna, kungafamiljen] JK. Gäul grann 
nasdokar, u me de kungliästä bildar pa [bil-
der av kungliga personer?] JK. 

kungörelse s. kungo•rlsä, -älsä m., bf. kun-
go•rlsän, -1sn, pl. -är. Ja skall ännu skriv än 
kungörälsä i kväld, sum skall läsäs upp i mår-
gå JK. Ti lätt läs upp kungörälsär i körku, 
de gär int a si [lönar sig ej], för däit de gar 
ingän ällar int mang(ä) nå för täidn JK(1912). 

kunkelfus s. pl. kunkälfäusar, = krumläurar 
(pa jausstakar el. dosu) JK. 

kunna v. kunnä, kunn', kun', pr. kann, kan, 
2 p. kanst, kans, ipf. kundä, kund', sup. 
kunt. 1. [väl känna till ngt; vara kunnig i 
ngt]. Läs', de had n aldri kunt någ de i [inte] 
MK. Ja kund nuck så mik, att ha (den spö- 
kande Gumbaldkällingi) int däugd gär russi 
ällar mi någä JK. Um di var läit drucknä ällar 
kund någä, da had di ingu nöid ällar blai int 
sjaukä [om man mötte spöket] .., u de sum 
di "kund", de var någ böinar, sum di lästä, 
sum ja int kan JK. — II. [vara i stånd till, 
förmå; ha möjlighet el. tillfälle till]. 1) [med 
särsk. tanke på ngns krafter el. resurser: vara 
i stånd till, mäkta]. Lais [hur] skatt äu kunn 
ta di fram? JK. Baingyln [spiggen] han matt 
kunn liv yvar allt i vattn JK. Sånt bråt 
[skräp], de kanst däu höis [hysa] pa OL. Ja, 
gutamål, de kund han u skriv de, tyckt n. — 
Ja, de kanst u väl, män de jär mair nog me, 
än va däu trort OL. De kvinnfålki, sum kund 
spinn bra, di hadd fullt årkå ti spinn fö jamn'n 
OL. U kund int ätt [en person] hinn me u 

pluck upp de [: ogräset], så fick de var täu 
u flairä JK. Han .. kund int stillnä blod nå, 
sum än hadd kunt så bra förr JK. Mor talar 
um, att um ha had kunt, så skudd a ha skriv 
u tack L-a för brevä JK. I dag ha suvvästn 
vart galn ti blasä, sått ingän ha kunt gat pa 
jårdi än gang JK. Had ja kunt gat i kvälls .. 
ällar int hatt ont i bainä, så tår händ, att ja 
had kunt sänd alltihop me A. JK. Prat' har n 
kunt, u de kan n ännu JK. De har vart för 
lungt .. sått vör mästn int har kunt fat 
sundar någ sed [: fått mala] JK. 2) [all-
männare: ha möjlighet el. tillfälle till ngt]. 
Bani sag int ann' än va dairäs föräldrar .. 
bräukt gärä; va skudd de kunn bläi någän 
bättarlaik, de var int ti bigärä OL. Ja kalld 
alltut P.O. för Fällundsgubbän, för han var 
såsum kunn säi än JK. Vör skall sla dän ällar 
dän dagän; kanst u da fa täid u jälp mi da? 
OL. De jär haplit va däu kans var bålar 
[stursk], att u int kanst gär de JK. Ga ti 
strand u sätt mäddi, att du kanst fa någ ti liv 
av JK. Jaså, däu jäst en av daim, sum int 
vill tro att någ sånt finns till; de kans däu 
bläi var [varse] de, för däu hart väl ännu 
int set all dagar kväld JK. Däu kanst fa lug u 
ligg a stund till, så skall ja ga äut u gi russi 
för di JK. Däu kanst ga (= gå du) äut ätta någ 
röitar, sum ligga där pa dann säidu um däikä 
MK. Ner di nå sat så packnä tet ihop [: på 
skjutsen], så kund di int hald räivår [räfsor-
na] pa ann väis, än di hålt räivtråiu ner mot 
knäiar me stakän upp i vädrä OL. Annas så 
tycka någ var, att russkyt kund gänn jetäs, 
börr di kundä [bara de kunde äta det] JK. 
Da bjaudäd Hålmu si till, att ha kund ta kår-
gän mässi JK. Pa träi minutar har de gat, el. 
kunt gat [kunnat gå] JK. Sum än ännu 
häitntills har kunt fat set läinråitår i Gannor-
träsk u Botlsträsk JK. 3) [med bestämning 
angivande viss gräns för ngns förmåga el. 
möjligheter]. De fick bläi, sum de kundä JK. 
Ja har gärt, så gutt ja har kunt u skall ännu 
bjaud till, så gutt ja kan JK. Ja, nå har ja be-
skriv um fällningi, så gutt ja ha kunt JK. 4) 
[angivande en händelse el. ett sakförhållan-
de ss. möjligt el. tänkbart]. Kan nå L. lait ör 
någ därav, sum däugar för hans bok, kund ä 
var rolit OL. Ja kund häldar ha vart haim 
dän dagän, män de jär änd a minnä [om 
stadsresan] OL. De kund nå ingän vit' så 
langt föräut, lains de kund bläi me vällaikän 
OL. 5) [i uttr. som ange att en handling el. 
ett skeende då o. då el. ofta utföres el. äger 
rum]. [Sädesslag] 	sum bräukar kunn ga i 
aks mot haustn män hinnar int u bläi moä 
JK. De kund var vackat um dagar u ga bra, 
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män um netarnä kund de bläi kallt .., så än 
kund fa ligg där u däm' flair täimar i ståitn 
[vid sågen] OL. De kund var sånt där ogras, 
sum tisslår u kungsjaus u annä, sum int kräki 
jetäd, sum var galä JK. — Särsk. förb. Ja kan 
aldri me [kan ej fördraga] någ tillgärdhait 
MK. Iss [det här] kytä, de jär för ent u 
färskt; de kan ja int me. Jfr kanhända och 
kanske. 

kunnig a. kunnur, f. -u, pl. -uä. Kunnur jär 
han me läit vart [litet av varje] MK. Nå jär 
ja lagli kunnu me kluckår nå [känner till (o. 
kan laga) klockor?] MK. Mik läit gärs de av 
daim sum jä upplöist' äi de (jordbruket) ti 
undarväis daim, sum jä mindar kunnuä äi de 
JK. Jfr byggnads-, få-, läs-, o-, sak-, skriv- o. 
under-kunnig. 

kunning s. kunnio g m. (o. koll.). 1) 'kotte'. Där 
liggar n kunning OL. De var olycklit, va kun-
ning de jär undar iss talln JK. Jfr gran- och 
täll(e)-kunnig. 2) [testikel], se en-bälling s. 

kunnlig a. se få-kunnlig. 
kunskap s. kunskap m. bf. -än, pl. -ar. Uppat 
landä har nuck böindnar kunskap um de 
(guanu) u jä int så dumm' sum jä äutat JK. 
De kummar an pa um di far kunskap u upp-
löisning pa ret' sättä JK. Kanst däu gär någän 
kunskap um de = meddela ngn upplysning 
om MK. När a nöit släktä kummar till rig-
gerä, sum har bättar kunskapar än va vörr 
har JK. 

kunt s. kunt (oböjl.), 'kunskap, kännedom', 
Lains han har fat kunt um de, älla fat visst 
[vetat] de, de kan ja int bigräipä JK. Ja har 
int alls någ kunt ällar vit um kvinnfålksårkår 
JK. De far di gär si kunt um de, di sum ropar 
in (att ä jär go varå) MK. Gubbar blai tåpp 
rasnäs, sumli, män när di riktut fick kunt um, 
lains sakän förhalt si, så lungnäd läikväl de 
mäst av dum si JK. Män så fick än [han] 
kunt um, att flugråin var a häu rad [ett bra 
medel] JK(U). 

kupa s. f. pl. käupår JK(U) f., [bikupa]. Se 
f.ö. kupe s. 

kupa v. ktepä, kul'', pass. -äs [klämma ner 
(golv)bräder]. Vör far söik u kup däit bredä. 
Kupä, de gärs me säist bredi. De täu säist 
bredi ska kupäs däit (JK)MK. 

kupe s. käupä', käup m., bf. -än JK(U). 1) 
[bikupa]. Så måläd di flusträbredä me oläik 
färgar för var käup, för de att bäiår int skudd 
flaug in i vils käup, för de tros, att bäiar känd 
till fårgän pa flusträbredä till dän käup, sum 
di håirs till. Ingangän i käupän kalläs för 
flaughul JK(U). 2) [lampkupa]. Jfr bi- o. 
lamp-kupe. 

kupe s. m. bf. kuppeän 	m., pl. kup- 

pear, 	Äi dän vangn'n älla kuppeän, 
sum ja staig pa äi bäi statsjon'n, var S. JK. 

kupera v. kupperä, imper. kupper, 'ta av 
(kortleken) vid spel'. Däu skatt kupperä; ta 
u kupper! JK. 

kupig a. käupur, n. -ut JK, superi. best. -ustä 
[skålig, konkav]. Än käupur ällar köipur 
stam n sum a gröitå MK. När a bredä el. 
plankå int jär plangäint [plant] pa ytu, så jär 
de käuput pa am n säidå u kupput pa dannu, u 
än sär, att träiä arbetar JK. Blukä [kard-
skivan] jär int rakt el. i plan, äutn jär käuput 
(köiput) uppat, el. pa  uppsäidu JK. De käu-
pustä säidu [av kard-"block"] JK. Jfr 
i-kupig, kuppig o. kypig. 

kupning s. f. bf. käupningi JK [att medelst 
hacka föra upp mull kring betplantorna]. 
Förr n kåln [blasten] .. vaksar ihop i radar, 
skall säist hackningi anga el. käupningi, sum 
ä haitar. Da har n a hästhackå 	u kåirar 
imillum radar, u bildar gar så naug plantår el. 
betår, sått muldi kummar mot betår JK. 

kuppa s .1 se koppa s.2. 
kuppa s.2 se sjö-kuppa. 
kuppa v. kuppä, kupp', pr. -ar, sup. kupp'. 
[Vanl. refl.] Kupp si, svälla av fukt, så att 
kanterna eller mitten av brädena böja sig och 
ge sig uppåt JK. Bredi i gålvi har kupp si JK. 
Nöistäugålvä kuppar si = kantar gar upp imot 
si; di gar aldri ner, di kuppar MK(1879). Träiä 
[träet] kuppar si = gir si upp i kantar MK 
(1877). 

kuppig a. kuppur, n. -ut JK(U). 1) [kupig, ut-
buktig]. Käuput [skåligt] pa am n säidå u kup-
put pa dannu [om ett bräde som slagit sig, 
"kuppat sig"] JK(U). 2) [småvågig]. Sjoän 
jär kuppur (= små Vrabba vågor) MK. 

kur s.1 käur m. [litet, (slutet) rum]. Sakastäiu 
var sum n läitn käur MK. Ja för min dail sitar 
i käur ällar inum häus i dag u JK. K.-far blai 
sjaukar 	u da skudd n råik si, u så skudd 
n var i käur (han skudd var inn i träi dyngn, 
sum aldri duri fick yppnäs n gang) JK. Hart 
du fat jårdskut .., så skall n var i käur i träi 
dyngn, u så skall n råikäs me näi slags lau, u 
så skall n läsäs u singäs yvar JK. 

kur s.2 käur [sjukdomsbehandling, i uttr.] var 
i käur, sit i käur [uppfattat som kur s.1, slutet 
rum]. K.M. straik ifran haimä iblant 	hail 
fjortn dagar till någ botkällingar u var (älla 
sit) i käur där ti fa bot för allt gal, sum a had 
kumm äut för JK. [Se vidare ex. under kur 
s.1]. 

kura v. käurä, pr. -ar, 'sitta vid spisen o. "kut-
tas" [huttra] o. vara olustig o. göra ingen-
ting' JK. Sit bäi späisn u käurä u frausä u 
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kuttäs; han sitar bön [bara] bäi späisn u 
käurar um dagän u gär ingänting JK[ord1.]. 

kurr s. kurr. 1) i läivä [magen]. 2) 'kuttran-
de' (om duvor) MK. 

kurra s .1 kurrå [fnurra] pa tradän [tråden]. 
kurra s.2 kurrå f., bf. -u. 1) 'koja', [liten 
stuga]. Hännäs kurru star obebod nå JK. 
Han .. bod där i Andaskväiar äi a läiti kur-
rå el. stäuå JK. Jå, han livar jär i gam' kurru 
MK. 2) 'fängelse, arrest'. Han matt' i kurru 
(OL)MK. 

kurra v.1 kurrä, pr. -ar. Kurrä (i läivä), köra i 
magen MK. De kurrar i tarmar = bullrar i 
magen el. tarmarna JK. De börr [bara] kur-
rar i tarmar för mi, för ja säupäd [åt] känn-
mjölk, förr n ja gick ste [åstad] JK(U). De 
kurrar u påttlar i magän för hästn; han har 
rift el. krattu [kolik] JK(U). 

kurra v.2 refl. pr. kurrar si [trasslar till sig, 
knorvar ihop sig]. Da kurrar di si (gani) [om 
fiskegarn] MK. 

kurril s. kurill,,, 	m., bf. kurrilln, pl. kurril- 
lar. 1) 'stort oväder'. 2) ["tag", "takter"]. 
Da ska de var andrä kurrillar da, um di ska 
gläidä [fara] MK(1878). Säist kurrilln, sum 
arbetrar gärdä i sumräs me storstrekän, hup-
päd di nuck äi a gali tunnå JK. 

kurs s. kurs m., bf. -n [styrriktning]. Bakkaln 
sitar u stöirar u haldar kurs JK. När n ror 
äut, så jär de framkalns börd [åliggande] ti 
hald kursn JK. 

kusa s. se jul-kusa s. 
kusin s. kussäin, kusin [obet.] m., bf. kus- 
säin'n JK, pl. kussäinar. 	[syskonbarn]. 
Han .. blai giftar me kussäin'n (Ann Kaisn) 
JK. Bjärgäs Stäinä (min kussäin) JK. Missåm-
masdagän .. da fyllar A., u da jä de vanlit, att 
ha bräukar ha säin kussäinar jä [här] bäi si 
JK. Ha har nå hatt kusin Rosa jär bäi si JK. 
Ålän u årmän di jär kussäinar, sär di MK. 
2) 'kvinnobröst'. 

kusk s. kusk m., bf. -än, pl. -ar [körsven]. 
Förr i gamblä täidn så var de vanlit, att 
kuskän sat ti vänstar u kårdä sum haitäd 
nemasäidu, män pa sainarä täidar så blai de 
vanlit, att kuskän kåm ti sit till hygar, sum 
haitäd fjärsäidu JK(U). Kuskar, sum daim 
hadd mässi, sum var kåirnäs, fick skaffafar 
bjaudä [på välfägnad] JK(U). 

kuslig a. n. käuslit, -ut [ruskig, obehaglig]. De 
jär rängnut, käuslit u mörkt allt [redan] JK. 
Sumli (källingar) tyckt nuck, att ä var käuslut 
(el. -lit) ti var spitt naknä, ättar sum 01 Jansn 
var kal [på väckelsemöte] JK. 

kuss s. kuss m., pl. -ar [kyss]. Än läitn kuss 
MK. 

kust s. m. bf. kusin, pl. -ar. Jär [här] pa 

austäst kustn JK. Bäi kustar bläir de mindar 
u mindar (snåi) MK. 

kut s. käut m. (o. koll.), bf. -n, pl. -ar 'säl'. 
När vör kåm äut pa tugå famnar, så var de så 
faslit mik käut, u de sto skall' bäi skallä, u vör 
had tänkt, att vör skudd sätt imillum tugå 
trätti famnar, män ja gav märk pa de, att när 
käutar straik undar vattnä, så sinkäd di läik 
ner u int såsum vanlit annas, att ryggän söins 
u vattnä sköivar kring dum. Män annas så jär 
de vanlit, att n int vill sätt där sum de jär gutt 
um käut, för di räivar gani sundar. U när 
vör da kåm ti buldrä u sättä, da kåm de så 
fullt av käut till uss, att vör kund räcknä 
mang stäigar [tjog] JK. Um de jär gutt um 
gjausår [stora måsar] pa ätt ställä, där jär 
väl [rikligt] strämming, män där sum jär fullt 
av käut, där bräukar gjau sår riggerä, u jär de 
da gutt um strämming där me, da bräukar 
käutn sta me skalin uppför vattnä me sträm-
ming i munn'n u så gi gjausu JK. Så frågd ja 
gäinäst Löv .. um di fick någ strämming. 
"Nai", sägd L., "vör fick tack Gud, att int 
käutn jetäd upp uss .. För han brauläd u rig-
geräd i vattnä så sum um själv päukän var 
lausar, u gani förstöird n för uss "JK(1894). 
Tjåckar sum än käut [om en häst] OL. 
Hingstn 	kummar äut ör stalln .. blank- 
svartar u fäinar sum än käut JK. Jfr ål-kut. 
-garn s. käutga'n el. -stubb [sälnät, ej beskri-
vet av MK]. -labb s. käutlabb [framfot på 
säl]. -nät s. käutnä.t [sälnät, ej beskrivet]. 
-reva s. f. pl. käutri•vår [revor i fiskegarn, 
åstadkomna av säl]. Gam förstöird n rakt för 
uss, sått de blai så mik käutrivår äi dum JK. 
-släkt s. käutsläkt [sälsläkte]. Sjölajån de jär 
käutsläkt de MK. -späck s. käutspäck n. 'säl-
späck'. När ja fick pus-sjauku u blai sulln 
undar åiru, så var de någän sum sägd mi de 
radä, att ja skudd smör käutspäck pa u värm 
de mot äldn u bad [basa] in de, så gick de 
yvar. Jå, käutspäck de had vör haimä, sum 
vör had ti silsmörå [selsmörja] JK. Tran el. 
käutspäck jär bra för kvarku pa russ MK. 
-stubb s. käutstubb (g1t), 'en sorts nät att 
fånga kut med' MK(1877); = käutnät. -stump 
s. käutstump m. (o. koll.), 'den del av ström-
mingen som "käutn" lämnar övrig'; = halv' 
ällar dailar av strämmingar, sum sitar pa ga-
ni, sum käutn har bit' av um tvärs JK. De jär 
så fullt av käut, sått di jetar upp all sträm- 
ming, sum fassnar pa gani, sått de sitar hallt 
fullt av käutstump JK. Dann' [den andra] 
batn .. di fick än halvar strämming ällar en 
käutstump pa hail raki [garnsträckan] JK. 
Aldri en end hallar strämming vör fick, äutn 
de var int ann bärt käutstump JK. -vede s. 
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käutvaidä [sälfångst?]. Ja mainar, att ja har 
set någän stans el. hårt "käutvaidä" JK. 
Jfr vede s. 

kuttas v. kuttäs, 'huttra'. Säist ner ja sat um 
sundagar iblant u så skrivdä, da var de så 
kallt änd till missåmmarn, så att n ret skudd 
sit u kuttäs u frausä OL. Atarigän slucknäd 
da äldn, ällar o så kund vidn ta släut, da var ä 
ti fraus u kuttäs [i sågkammarn] OL. Sit u 
fraus u kuttäs där i körku me tunn svart kle-
dar pa si JK. Sit bäi späisn u kuttäs (=huttra) 
MK. 

kuttig a. kuttur, -uar, n. -ut, 'frusen'. Hu! ja 
blai ret kuttur ällar kåm ret ti fraus ättar 
matn. Ja jär så kuttur el. kuttuar JK. Kuttut, 
köilut u kallt MK. 

kuttra v. kutträ, ku-trä, pr. luttrar, kuttrar, 
ipf. kutträd JK. 1) [om fågelläten], 'om dom-
herrar, duvor etc.' Svan'n gynnar ligg u kuträ 
ällar rop' ner pa sandä JK. När svan'n ropar 
ällar liggar u kutrar, sum vör bräukar sägä, 
pa haustns täid ällar u pa vintan 	modar 
kallt JK. Ånn kutträd jär straks ner i ängä, 
sått ä buldräd ret jär i gardn JK. 2) 'prata'. 
Sta u kutträ = prata. Där sitar du u kutrar 
MK. 

kuva v. käuä, pr käuar. 1) 'kuva'; jfr under-
kuven. 2) = käurä. Sit u käuä ner i gräuu 
[spisen] (OL)MK. Dän sum gar jär u käuar i 
gräuu (=ga u gno) MK(1877). 

kuvert s. kuvvärt n., bf. -ä, pl. bf. -i [brev-
kuvert]. Nå skall ja ännu lägg ihop all arki i 
kuvvärti, fö de skall pa påstn i mårgu JK. 

kvacksalvare s. kvacksalvarä m., pl. -salvrar 
[olärd person som behandlar sjukdomar]. I 
min bandom så var de fullt, kan n gänn' 
sägä, av (sum de nå kalläs kvacksalvrar) 
gubbar u källingar, sum kund läs bårt sjauk-
domar, ja, såsum stillnä blod u värk JK. När 
de fattäs någät kräk någä, så söika n för de 
mäst ännu iss haimdåktrar ällar kvacksalvrar 
JK. 

kvak interj. kvak. Kvak, kvak, sum grodår 
bräukar säg um ladingar JK(U). 

kvaka v. kva•kä, pr. -ar, ipf. kvakäd JK. 1) 
'snattra som ankor el. gäss'. Andungar 
di gar där pa gardar u kvakar u skräiar ättar 
mat jamt till JK(U). Gässnar kvakar så mikä 
JK. 2) [prata, pladdra]. Så staig prästn upp u 
kvakäd ör si någä JK. 

kval s. n. bf. kvalä [i uttr.] i valä u kvalä. Ung-
domar .. di star mang gangar i valä u kvalä 
u vait int, vickät håll di ska gläid [fara] pa, 
för ä jär så mang tillställningar OL. Jfr 
vatten-kval. 

kval a. n. kvalt JK(U), [kvalmig]. De jär så 
kvalt u kvalmut u varmt, sått de jär torsluft 

[åskluft] JK(U). -varm a. n. kvalvarmt [kval-
migt och varmt]. De har ret vart kvalvarmt 
bad dagar u netar JK. De var mik kvalvarmt 
pa mårgnän u torsluft JK(U). 

kvalmig a. n. kvallmut JK(U), [se kval al. 
kvalster s. kvastar.,, 'röd spindel'; än läitn 
raud mack, el. kvastarmack. 

kvants-vis adv. kvansväis, kvans väis [i uttr.] 
pa kvansväis, på försmädelse; [på konstigt 
vis]. De sägd han till mi pa kvans väis de. 
De gick till pa kvans väis de MK = bitande 
allvar, ironi JK; på konstigt, illmarigt vis: 
de gick till pa kvans väis dän där affårn 
JK(ordl.). 

kvar adv. kvar, (är sällsynt; ersättes ofta med 
igän) MK(1877). Da kummar äutflyttningar 
[efter skiftet], sum daim skall .. bital' sum 
far bo kvar JK. All gubbar [bilder] pa bänk-
lukår far nuck sta kvar ännu än täid av, tänka 
ja JK. Så läng' stäuu sto kvar JK. Förr n 
vörr hannt ti Färdnants me snåikastning, tap-
päd fålki av, sått manskapä blai mindar u 
mindar .. Män vör sum var kvar., var äihär-
duä JK. När de (läsmöitä) var avskilt .. da 
blai fålki sårternä pa så väis, att täu av varå 
[varje], di sum var bondhäusald, di fick bläi 
kvar, u så var de någ släkt u goar vän, sum 
fick bläi kvar OL. Han (el. ha) blai kvar bäi 
uss yvar nati JK. Jfr igen adv. 

kvark s. kvark m., bf. -än, n., bf. -ä. 1) (n.) 
'hals, strupe'; [egtl. på häst] JK(U). Ja har 
så ont i kvarkä el. kvärkä JK. 2) = kvarka s. 
[hästsjukdom]. (Russi) har fat kvarku ällar 
kvarkän JK. 

kvarka s. kvarkå f., bf. -u [hästsjukdom]. 
Russi kan fa kvarkå JK. Kvarku jär så gali; 
hästn har fat kvarku MK. Tran el. käutspäck 
jär bra för kvarku pa russ MK. 

kvarn s. kvänn, kvann (glt[?]), f., bf. kvänni, 
pl. kvännar, 'kvarn'. a) [i allm.] Vitt däu gär 
a läiti kvänn till mi, bräukar bani sägä OL. 
Ja var bäi kvänn [till kvarnen (för att mala)] 
MK. Kåir ti kvänn me a lass mald JK(U). 
Dän sum fyst kåm ti kvänni had fyst fat malä 
JK. Da fick 0. vattn pa säin kvänn u maint 
pa 	JK. Da far u kvinnfålki vattn pa säin 
kvänni [talesätt: få stöd för sin mening] OL. 
b) [väderkvarn]. Pa Lausbackar star de a 
stor bra kvänn me täu par stam n .. ha gick 
me sjägäl i någlä ar, män nå har di tat bårt 
bad kvännarmar u segli, u dräiväs me än 
motor JK(1933). När ja fick säi Masrä kvän-
ni, da visst ja va ja var [i dimman] JK. Kaup-
rä Jannäs kvänni har blas sundar JK. Da hadd 
n vart upp i kvänni u pick' kvännstainar JK. 
De kund sta lungt ällar me läit vädar, så int 
kvännar kund ga pa a läiti stund, u bäst ä var, 
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så gynt ä lungnä av läit mair u mair, så kvän-
ni vidd stännä; da var ä ti gi si ner ör kvänni 

så äut u fa tak i skaidar u så ti ga u dräg i 
daim a stund, u da kund ä iblant kumm någän 
läitn vädarböi så kvänni kåm ti ga a läiti stund 
igän OL. [Se ill.] c) [vattenkvarn]. Någän 
gang förr i täidn hadd di huks' pa, att di 
skudd bygg a kvänn än par hundrä metar 
fran de så kalläd aminnä u de har trolitväis 
vart någän bi Gannar dän täidn u har di 
vart täu partar bi Gannar dän täidn, så har di 
natäurlitväis byggt nä ihop ällar jälpäs at, för 
så läng ja minns, så hadd di nä ihop OL. Ja, 
vör had ärnä ligg ner i kvännar till dagän, 
män vör tyckt så, att ä var gutt vädar, u ligg 
där i kvännar i buldrä, de tyckt vör de var int 
bättar de än kåir haim i mörkri JK. Da kåm 
a par Löiboar [Lyebor] ner ti kvänni u var 
arg u galnä, för de vörr lag u dämäd vattnä 
upp i möiri, u de gärd skad pa dairäs akrar, 
pasto di OL. Ner nå Gannar hadd lug [lovat] 
ner fålki, sum skudd malä, u di väl var ihop 
me de, da kåm Botls ner u så gynt di trmalä, 
u ner ä nå var sådär lagum vattn ti am n kvänn, 

så dannu sättäd igang me, da blai ä för läit 
vattn för bäggi, u så blai ä flair gangar tretår 

ovänskap daim imillum OL. — Se bak-vat-
ten, bi-lucka, bro-trä, buss, damm, drev, 
dämma v., gaffel, grind, hoe, klädning, 
knekt, kränka, kugg-hjul, lill-lopp, lucka, 
lägga ihop, lätta v., mala, mald s., malster, 
mjöl-kista, -låda, -trumma; nacke, nål, på-
sten, pärs, rulle, segel, sikt, -a, sked, sko, 
slå s., spik, sten-fot, stolpe, stor-lopp, 
stänka, trumma, trut, trä-varv, under-sten, 
vatten-hjul, verke och öga samt gryn-, 
hand-, häst-, kaffe-, kött-, sikt-, snus-, stål-, 
torrmalds-, vatten-, väder- o. ång-kvarn. 
-arm s. kvännarm m., bf. -än, pl. -ar [mitt-
trät i kvarnvingarna]. Kvännarmar jär börr 
täu, sum äutgär täu skaidar var JK. I mår-
täili ska ja kåir ti Hemmor i Gardä ättar 
kvännskaidar u kvännarmar, sum ja har 
kaupt där ti ripprer o gam' kvänni me JK. 
Iblant sum täidäst så mala n kvännarmar av, 
när de stårmar mikä JK(U). -axel s. kvänn-
aks1 m., bf. -aksln, pl. -akslar [axeln, av en 
grov ekstock, med vingarna ytterst och det 
stora kugghjulet innerst]. Ja ropt in am n aik, 
sum vör skall ha ti kvännaksl JK. -backe s. 
m. bf. kvännbackän [en backe på vägen till 
kvarnen]. Var gang vör kård ner kvänn-
backän ällar kvännvägän, så to de n rasandä 
fart JK. -bro s. f. bf. kvännbråui. 1) [en platt-
form av bräder, vilande på två "bro-trän", 
utanför dörren på en väderkvarn]. Han (sår-
kän) skudd äut ör kvänni u ner pa jårdi 

När n da skudd ner av kvännbroi pa stigän, 
flaug än pa haud ner JK. [Se ill.] 2) [bro 
över vägen till kvarnen]. Än nöiar väg, sum 
gar .. tvärt yvar all hagar ner till kvännbroi 
ällar kannaln fran Lausmöir JK. -buss s. m. 
bf. kvännbussn, än träiklåss, sum sitar äi 
undarstain'n, sum nåli gar iginum MK. -bytta 
s. kvännbyttå f., bf. -u [laggad bytta i ut-
förande som en kalv-bytta, se d.o.] a) till ha 
tjärå äi ti smör kvännlupi [lagren] JK. b) 
[bytta att tömma säd i "truten" med]. Kan 
n int årk säckän me all sed upp i träutn, så 
töimar n ör n i kvännbyttu u hällar i träutn 
JK(U). [Se ill.] -damm s. kvänndwm n., 
bf. -ä. -drev s. kvänndriv n. [lilla kugg-
hjulet, som drives av det stora o. som medelst 
"nålen" driver stenarna, se ill.]. -dörr s. f. 
bf. kvänndwri [dörren på en väderkvarn]. 
-hjul s. pl. kvännjaul JK [stort kugghjul i 
kvarn]. -hus s. n. bf. kvännhäusä [själva 
byggnaden i en kvarn]. a) [i väderkvarn]. 
Kvännhäusä, sum, nä skogän [timret] jär 
ihopsättn, förr n kledningi kummar pa, haitar 
säidår [sidorna] grindar JK. De fanns förr 
någu [kvänn] häit u däit i soknar jär um-
kring, sum kvännhäusi var av stam n förr 
JK(U). b) [i vattenkvarn]. Själv kvännhäusä 
de var väll n tåll änar [alnar] pa dain hållä u 
än flortn änar pa dannä [på vattenkvarn] OL. 
-husldörr s. f. bf. kvännhäusduri [dörren på 
en väderkvarn] JK(U). -kammare s. kvänn-
kammarä JK(U). I de störr vattnkvännar 
jär de alltut än kvännkammarä me äldföir 
[eldstad] sum möllan u daim, sum väntar 
pa malningi, kan fa ga in äi JK(U). -ked s. 
f. bf. kvännkädi JK(U), [kedja varmed kvarn-
vingarna bindas vid kvarnhuset, när man ej 
mal]. -klädning s. f. bf. kvännkledningi JK 
(U), [de tunna bräder, som bekläda "kvarn-
skedarna" (vingarna)]. -loft s. n. bf. kvänn-
luftä [övre våningen i en kvarn]. Trappi 
sum di gick upp pa kvännluftä me säckar 
OL. Nå jär ä i sko, nå skall ja upp pa kvänn-
luftä u karä [maka ner säden] JK. -lopp s. 
n. pl. bf. kvännlw pi = storlupä u läil-lupä, se 
hl- och stor-lopp. -lucka s. kvännlwkå f., 
pl. -år [lösa, tunna bräden som sättas i el. 
tas ur "kvarnskedarna", allt eftersom det är 
stark el. svag vind]. Ner i äutäst ändn jär n 
bit av kledningi, sum kan tas ör, sum haitar 
lukår el. kvännlukår JK. -nål s. f. bf. kvän-
nå•Ii ["långjärn", lodrät järnaxel som uppbär 
övre kvarnstenen]. -picka s. kvännpickå f., 
pl. -år JK(U), [hacka] att hugga kvarnste-
nar vassa med. [Se ill.] -plats s. Isyännplass 
JK(U), [plats för väderkvarn]. An skaplir 
kvännplass pa a gaimaldå [öppen blåsig 
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[plats] el. pa  n backä JK(U). -sked s. kvänn-
skaid f., bf. -i, pl. -ar, 'kvarnvinge'. Nå har 
di mal av am n kvännskaid OL. [Se ill.] -stege 
s. m. bf. kvännsti•gän, 'stege [som sättes mot 
"kvarnbron"] att kliva upp i kvarnen på'. 
-sten s. kvännstain m., pl. -ar. Kvännstainar, 
sum liggar pa kvännluftä el. i andrä våningän 
jär inbyggdä 	[äi] masträ [se malster s.] 
JK(U). Ti lägg in kvännstainar jär mik nog 
me, att di kummar ti ga bra, u de haitar till 
"vaträ in dum" JK(U). Förr to di häit kvänn-
stainar fran fastlandä .. män nå tillvärkar di 
dum jär JK(U). De andrä gamblä kvänn-
stainar .. var mair lausä JK(U). Ja skudd kåir 
upp ti Botvid Jannä, för ja skall kaup än 
kvännstain av han JK(1900). [Se ill.] -stolpe 
s. kvännstålpä m., kring vilken hela [kvarn]-
huset vrides; är försedd med en tapp, som 
går in i "storsig,lä". [Se ill.] -ställe s. kvänn-
ställä. De jär a gammält kvännställä (plats, 
där en väderkvarn stått) MK. -stötta s. f. 
pl. kvännstyttår [stöd för "vindhästen"]. 
-tapp s. pl. kvänntappar [trol. = gaffel 
o. nål i kvarn]. Storgapi tang ti hald kvänn-
tappar el. segäl [segle] bäi kvännar (smid.) 
MK. -trapp s. f. bf. kvänntrappi [trappa 
inuti kvarnhuset, som leder upp till kvarn-
loftet]. -trumma s. kvänntrumbå f. [rän-
na, vari vattenhjulet går]. De jär sånnar 
galn ridl i vattnä, att ä jär sum äi a kvänn-
trumbå JK. -trut s. kvännträut m., bf. -n 
[tratt över kvarnstenarna, vari mälden häl-
les]. Kvännträutn jär hail fullar av sed JK 
(ord!.). -vatten s. kvännvattn JK(U), [vatten 
som driver vattenkvarn, malvatten]. -väder 
s. kvännvei•dar n. [lagom vind för att driva 
en väderkvarn]. I dag .. blasar ä fräiskt 
kvännvädar, u de bihövs, fö(r) fålki bihövar 
malä JK. När klucku blai tåll, så tyckt vör, 
att ä blasäd lagli väl, sått ä skudd var kvänn-
vädar, u vör had sed ällar malning liggnäs i 
Kauprä kvänni JK. -väg s. m. bf. kvännvägän 
[vägen till kvarnen]. -ägare s. in. bf. kvänn-
aigan. Ja sag a plackat pa n kvännstålpä 
äi a kvänn me reglår för kvännaigan .. [un-
der kristiden] JK. 

kvart s. kvart n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. 1) [fjärde-
del]. En u en kvarts (11/4) tum JK. 2) [1/4 
timme]. Ätt kvart; a gutt kvart JK. Ätt kvart 
ti fåm. Träi kvart ti fåirä JK. 0 [vår] klucku 
fattäs mästn a kvart JK. Kle pa si u fa n kåpp 
kaffi de tular int mair n a kvart JK. Da dung-
näd [domnade] ja så där av någät kvart JK. 
Ja upp [jag steg upp] me n hisklir fart u var 
i årning pa kvartä, u så äut i stalln JK. De 
jär ti ta äi u hald äi hail kvarti u halltäimän 
me bär [bara] fingri ällar hännar [i isnot] 

JK. 3) Ha kvart = rast i skolan MK(1886). A 
halltäimäs kvart MK(1902). 

kvarter s. kvarter 	gen. -s n., bf. -ä, pl. 
=, bf. -i. 1) [längdmått, 1/4  aln]. I går så 
hävd de ner me vatar snåi hail dagän, så att 
de blai yvar a kvarter snåi pa jårdi JK. Kån-
nä [kornet] blai int a kvarter langt JK. Män 
n kan dräg äisnot där, sum int jär mair n a 
kvarter vattn undar äisn JK. De stäur tråskar 
me säks kvarters braid tunnå JK. 2) [rymd-
mått, 1/4 stop]. Ja had a kvarter brännväin 
haimä JK. Um någän kåm u vidd kaup a 
staup brännväin el. u mair el. mindar, så fick 
di föstas, u präisä de var än tållskilling [25 
öre] kvarterä JK. När kalar gick ti strand, 
så 	skudd [di] ha .. vassit kvarter mässi i 
lummu JK. 3) [del av trädgårdsland; "kvar-
teret" indelas i sängar]. Nå skall de sättäs u 
sas någ i all de där sängar u kvarteri, sum jär 
u bläir uppgravnä där JK. De kvarteri äut i 
gardn, di skudd ha vart avräknä [avräfsade] 
all stam n u gras u bråtä OL. 4) [tillfällig bo-
stad], 'logi'. Um kväldn kåm än tigg-gubbe u 
vidd ha kvarter där um nati JK. Vör tänkar, 
han har nuck hatt kvarter i prästgardn i neträs 
JK. Annas så skall vör laigä, u de jär int gutt 
um ti fa någän u kustar läik så mik, sum än 
[man] fötjänar, ti ha någän i kvarter JK. Jär 
ligga gässnar i kvarter um netnar MK. Jfr 
brännvins-kvarter. -side' s. kvartersdail 
[mängd av ett kvarter (rymdmått)]. -flaska s. 
f. pl. kvartersflaskår JK(U), [flaska rym-
mande 1 kvarter]. -vis adv. kvartersväis. 
Daim sum int hadd rad till kaup än hail ankar 
[brännvin]., så kund di fa kaup av böindnar 
bäi kvartersväis u hallstaupväis JK(U). 

kvast s. kvast m., bf. -n, pl. -ar. 1) [redskap 
av hopbundna kvistar, att sopa med]. Björk-
räisä gäs kvastar av JK. När de jär lungt 
längä, u än vill ha malvädar ällar blasvädar, 
skall n lägg än kvast pa äldn JK. De jär a 
gammält ård .. att när n brännar upp kvastar, 
så bläir de stårm el. blasvädar JK(U). 2) [rot-
system av de kvastformigt utbredda, finare 
rötterna hos stubbar]. Längar ner i jårdi, 
stumbläröitnar 	u längst ner i jårdi av 
stumbln, kvastn JK(U). Flair otli lass jård u 
sand sum sitar fast i stumbln, när di har kvas-
tar ällar stjärtar undar baini älla kvast älla 
stjärt mitt undar, sum gar otrolit djaupt pa 
sumbli stumblar JK. Jfr gran-, hus-, kryd-
des-, köp-, ladu-, löv-, ris-, sop-, stumle- o. 
ugnskvast. -ris s. kvasträis n. [de kvistar var-
av en kvast är gjord]. I brist av de [: björk-
ris] så drägar n ör någlä kvasträis ör n sop-
kvast av björkräis ti gi banungar räis me JK. 
-rise s. kvasträisä JK. Björkräisä gäs kvastar 
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av u haitar kvasträisä JK. -stake s. kvaststa-
kä m., bf. -än [kvastskaft]. -ved s. kvastvi.d 
f., bf. -i =följ. -vidja •s. kvastvi•då f. [spö, 
kvist att göra kvastar av]. De var a vackar 
kvastvidå OL. 

kvav s. kval/ m., bf. -än, n. bf. -ä, 'slem i brös-
tet el. halsen'. Än far så mik kvav u bråt i 
braustä, sum än skall ga u hokst u kras upp 
JK. Kras upp kvavän u bråtn, så fart u halsn 
rainar OL. När de där hokstskårkår kummar 
yva mi, u de där kvavä skall låss ör braustä . . 
da sväidar u värkar de i braustä JK. -våffla 
s. kvav-vafflå f. [slemblaffa, -loska]. 

kviar s. pl. kväjar, förr: -år MK, kväiar; 
kväior [i sms.] JK(U), 'körväg, som går mel-
lan tvenne gärdesgårdar'; .. fastän nu när 
gärdesgårdarna äro borta bibehållas: kväiar 

Sudakväiar, Nårkväiar, Löismöirskväiar, 
Körkkväiar (väster om Lau kyrka) .. All 
smavägar el. äutfarsvägar haitar kväiar, så 
väid de har vart el. jär täun pa säidår (vägän 
ner till Smiss har förmodliän int vart någ täun 
pa säidår u haitar Smiss-grindar) JK. Vägar 
sum gar till gardar, sum liggar av vägän, har 
för de mäst namn ättar gardar, sum di gar till, 
såsum: Andaskväiar, Sunkörk-kväiar u.s.v., 
u haitar tr äutfarsvägar nå fö täidn. Än dail 
kväiar el. smavägar, sum int gar ti gardar 
finns de u namn pa, såsum: Trullkväiar, 
Krok-kväior [!], Käldkväiar; u kväiar sum 
gar till aigår, har för de mäst namn ättar 
aigår, sum di gar till, så sum: Storhagkväi- 
or [!], Natväikskväior 	u.s.v. JK(U). Hail 
Gannor- u Sunkörk-kväiar lag full av snåi JK. 
0.H., sum bor ner i kväiar, sum gar at stran-
di JK. U så had de bur' av ner äi a par kväiar, 
sum gar iginum skogän där i Alskå JK. Russi 
ränd kväiar upp u haldäd vägän upp till Hals-
rä-Hansäs JK. Kväiar [-år?] ner ti Kauprä 
ligga till [äro igensnöade] JK. När ja da kåm 
äut där ifran u skudd ga haim, så var de så 
olycklit mörkt, sått ja var i stort legavald ti 
kumm av gardn u äut i kväiar u upp pa 
storvägän sinä [sedan] JK. Da träfft n [han] 
int kväiar i mörkrä, äutn än kåm storvägän 
haim MK. Um någän dåir pa vintadag, nä 
all kväiar jä tilläurnä, sum bor langt av stor-
vägän, u um di änd har andrä äutkåirsvägar, 
yvar akrar ällar hagar älla ängar, så jä de n 
gammäl sid, att läiki far int passer dän vägän, 
äutn kväiar ällar körkvägän skall upp u 
(läikä skall) bjäräs dän vägän till körkår JK. 
— kvi-minne s. kväiminnä, kväi minnä 	, 
'mynningen av "kviar" [ut på större väg]; 
där körvägen mellan gärdesgårdarna börjar 
eller slutar': Snausrä kväiminnä u.s.v. JK. 
Han bor mitt för kväi minnä MK. När a 

[hon] had kumm där i kväiminnä, sum gar 
ner ti Snausrä, had a kumm i möit me a sånt 
vädar, så 	JK. De gick så hail vägän, till 
däss n kåm mitt för dairäs kväiminnä; da 
straik lassä kaväl umkring JK. 

kvick a. kvickar, (kvi•kar sägd de gamblä) 
JK(U), n. kvickt JK(U), komp. kvickarä 
[rask, snabb]. Kvickar i sättä [om en pojke] 
MK. Kvickar pa hand JK. Kvickar sum än 
fisk [om en liten pojke] JK. Grillår 	jär 
olycklit kvickä bad ti ränn u flaugä JK. Jär n 
täu rask', van' kalar ti töinä [gärdsla] 	u n 
kvickar bandbädarä [som basar vidjor] 
så. . JK. Pa fair minnutar kund ja bind upp än 
knäut slingå .. Män de fanns daim, sum ännu 
kund gär de kvickarä JK. Yvar de trolu hup-
päd di allihop ätta si så kvickt sum fäuglar 
JK(U). -drag s. kvickdrag [sjukdom hos 
hästar]. Russi har kvickdrag JK. -silver s. 
kvicksilvar n., bf. -silvrä. De kåm ti äur 
[yra] av dän laus snåiän, sum ränd langsat 
jårdi sum kvicksilvar JK. -tionde s. f. bf. 
kvicktäinti = allt smat [smått]: smör u lamb 
u fisk [som tionde] MK. 

kvicka v. refl. kvick si JK(U), [skynda sig]. 
kvigenda s. kväindå f., bf. -u, pl. -år. 1) 
'kviga, ända tills hon fått tre kalvar': då kal-
las hon ko MK. Förr n konar kalvar, haitar 
di kväindår, u när di har kalv', haitar di kor, 
män annas, sär mor, me retå så skall di int 
hait kor, förr n di kalvar träi gangar .., män 
vör kallar dum alltut för kor, när di ha kalv en 
gang JK. I dag ha vör fat kalvko, ällar a 
kväindå ha kalv' fyst kalvän JK. Har Är någu 
äikalv kväindå ti sälä? JK. 2) [bildl., andra 
garnet, näst "stuten" således, som sätts ut på 
"vrak" (drevfiske)]. — kvigendes-kalv s. 
kväindäskalv m., bf. -än, pl. -ar, 'kokalv'. 
Vör trod, att vör skudd fa en kväindäskalv 
av de koi, män de jär omöiglit, för ha har 
stäutkalvar jamt till OL. 

kvinna s. [Ordet användes ej i laum., i stället: 
kvinnfolk o. fruntimmer]. Jfr fast-kvinna. 

kvinn-folk s. kvinnfålk n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. 
1) egtl. 'gift kvinna' (1878). Kalar u drängar 
u kvinnfålk u päikår OL. 2) 'om fruntimmer 
i allmänhet' (1879); [särsk. kvinnorna i famil-
jen, i hushållet]. I vanliä fall haita kvinnfålki 
päikår, så läng di jä ogiftä, u källingar, nä di 
bläir giftä, älla någlä ar, fyst nä di jä giftä, för 
ungmor JK. Bäi Kauprä pa n part jär ä täu 
kvinnfålk, sum haitar Bräitä, am n gift u amn 
ogift.. u ti skill daim at, så sär n päikbräit' u 
kvinnfålksbräitä JK. A ungt raskt kvinnfålk 
ner bäi A. död järum dagän JK. Förr i värdn 
nyttäd badä päikår u kvinnfålk slöjår um 
halsn OL. Till bäd bandar [basa vidjor] 
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bräuka n ha n sårk el. u så a kvinnfålk JK. 
Kvinnfålki tar upp [: säd], för de mäst ätt 
kvinnfålk ättar var kal, någän gang träi 
kvinnfolk ättar täu kalar JK. Förr så var int 
kvinnfålki bangnä ti sta i göisldöiän, u int i 
släkdöiän häldar, ti läss göisl el. släkå u ti 
kåir göisl el. släkå me JK(U). Kvinnfålki di 
mjölkar konar u gir gräisar u kalvar u lagar 
mat, kardar u spinnar u saumar u vävar mat-
tår u lappar byksår för uss u pa de väisä 
gar dag ätta dag [i JK:s hushåll] JK. De fyst 
kvinnfålki nuck fick tänk pa, de var ti brygg u 
fa sletkalölä i årning i retn täid OL. 3) [änka, 
som fått oäkta barn]. Finä fick a oäkt ban me 
n fastlänning .., ättar ha var änkå, sått de jär 
de aindäst kvinnfålkä i Lau, för sånn di kalläs 
för kvinnfålk. A änkå, sum far oäkt ban, sin 
[sedan] ha har blitt änkå, kalläs för kvinn-
fålk: "Int jär ja någ kvinnfålk" JK. — Jfr 
blandning-, bond-, fagning-, grannlags-, 
gårds-, kardning-, landsbo-, räkning- och 
vår-kvinnfolk. -sibänk s. kvinnfålksbäuk m., 
pl. -ar [i kyrkan]. Kvinnfålksbänk u kalbänk 
JK. Maistängnar sättädäs fast am n bäi var 
kvinnfålksbänk JK. -galen a. kvinnfålks-
ga•In. Kvinnfålksgaln kal MK. -hjälp s. 
kvinnfålksjälp [kvinnlig arbetskraft]. Så var 
de till tänk ättar, va di skudd fa någ skaplit 
ställä, där sum var go kvinnfålkshjälp till 
brygg öl [till "lekstuga"] OL. De bond-
häusaldi, sum de var dåli el. läiti kvinnfålks-
jälp JK. -kläder s. pl. kvinnfålkskle•dar 
[kvinnokläder]. -människa s. kvinnfålks-
mänskä n., bf. = [kvinna]. All häusfålki var 
bårtå så ner sum pa ätt kvinnfålksmänskä 
JK. De jär ätt kvinnfålksmänskä, sum skall 
var van me bak' u brygg' u lag mat [till ka-
las] JK. Ti läss aur de jä int de bäst arbetä, 
hälst för a kvinnfålksmänskä, sum int jä så 
stark u draktu sum än kal JK. Ja kåm i möit 
me a kvinnfålksmänskä i jåns pa vägän JK. 
-namn s. kvinnfålksnamn [kvinnonamn]. 
-orka s. kvinnfålksårkå f., pl. -år [kvinno-
arbete, -göromål]. Iblant kardar vör ull för 
kvinnfålki (fastn de jär kvinnfålksårkå föstas) 
JK. -rek s. kvinnfålksraik [bena mitt i pan-
nan]. Raiki var förr at vänstar .. män nå har 
ja set daim, sum har kvinnfålksraik, el. ättar 
nasar, mitt i pannu JK. -sida s. f. bf. kvinn-
fålkssäidu. 1) [den sida där kvinnorna sitta i 
kyrkan]. I gamblä täidar sto de n pall (äl. 
skambäl) i var körkbänk pa kvinnfålkssäidu 
MK. 2) [den sida av middagsbordet (vid bröl-
lop) där kvinnorna sitta]. 3) [kvinnosidan 
vid lek o. spel]. Än dail drängar, sum int 
speld pärk, di jälpäd upp rulljansn där pa 
kvinnfålkssäidu [där man lekte o. dansade] 

OL. -sko s. kvinnfålksskåu (sg. o. pl.), [dam-
sko(r)]. -skräddare s. kvinnfålkskräddarä 
[sömmerska] JK(U); [i äldre tid även man-
liga skräddare, som sydde både karl- och 
kvinnokläder] (Säve) HG. All kledar, sum 
bräudi skudd ha .. söidäs haimä av kvinn-
fålks-skräddrar (el. sömmerskår, sum di nå 
haitar) JK(U). -träsko s. pl. kvinnfålksträisko. 
Kvinnfälksträisko .. av päil el. u äspä, för 
de var letarä än björkä JK(U). -tycke s. 
kvinnfålkstyckä [egenskapen att vara om-
tyckt av kvinnor]. -vecka s. f. bf. kvinnfålks-
viku [fruntimmersveckan], ällar källingviku, 
ha fallar in dän nittnd Juli, u i de viku blai 
de mäst ängsmarkar slagnä jär pa landä, u de 
var n trivli u roli täid, hälst för ungdomar 
OL. -väst s. pl. kvinnfålksvästar [se väst s.]. 

kvint s. tvint m., bf. -n., 'kvinten, fiolsträng'. 
kvintilera v. ipf. kviykule•räd; kvinkileräd OL 
[göra konster]. Gaitbuckän, sum da kvinku-
leräd iblant pa all fåirä u iblant sto pa änd 
sum a jaus JK. Lains n gick u kvinkileräd 
där, så gärd n än gir at dain säidu [om en 
drucken] OL. 

kvissel s. kvissl JK(U) [n.?], [kvisslor]. Ja 
hadd fat äutslag u kvissl pa kruppän JK(U). 

kvist s. kvist m., bf. -n, pl. -ar. 1) [liten smal 
gren på träd el. buske]. Lungt u still sått 
ingän kvist röirar si n gang JK. Träii hängar 
hail full av snåi, u var kvist ällar stilk, än 
kummar bäi, så ramblar de av JK. Jaulgräni 

skudd kvistäs av nerä u buräs kvistar äi 
jär u där, för a skudd bläi vackar JK. Ban- 
dar [se bande s.] 	jär klain, lang kvistar 
JK. Ån kvist av råinä [rönn] JK(U). 2) 'slag-
ruta'. Ga me kvist, gå med slagruta HG. 
3) [styrstång på plog o. harv]. När da drekti 
var i årning .. så sättädäs kvistn (plogkvistn) 
äi, sum för de mästä jär av björkä u för de 
mästä ätt styckä [med "visen"], fastn täu 
dailar älla namn: kvistn u väisn. Kvistn sitar 
handheln äi ti hald äi, när n plögar, u väisn 
sitar bildn pa JK. När själv bilduddn to [i en 
fast sten] .. så var de krats, så var plogän 
sundar, u än sto där me kvistn i nävän JK. 
Jfr bärres-, gran-, hässle-, kvälls-, mar-, mor-
gon-, plog- o. skad-kvist. 

kvista v.1 kvistä, kvist', pr. -ar, ipf. -äd, pass. 
pr. -iis, p. pf. (av)kvistn, pl. kvistnä [hugga 
kvistar o. grenar av timmerstockar, grenar, 
störar, "bandar" etc.]. Hugg el. kvist grai-
nar av träii u sag av dum ti stuckar JK. Jär 
de gutt um [: enesbandar], 	så kan n hinn 
me u kvistä, el. hugg u kvist upp än trätti 
varpår för dagän pa man JK. Kvist bandar 
gärs jär me yks MK(1878). Kvistar staurar 
gär n i skogän, när n huggar dum JK(U). 
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Fyst hugg all grainar av u kvist bärrn av 
dum [de fällda träden] JK. Grän- u fyrspäirår 
kvistäs u barkäs [till humlestakar] JK. Nå 
har vör ännu n stäurar grainhop jär pa gardn 
me kvistnä tällgrainar, sum vör skall hugg 
sundar u sätt upp i flo JK. Särsk. förb. Da 
kvistar n av na [enen] all ainäskvistar. Grän-
grainar .. kvista n u bärrn av u flyttar dum 
ti staur JK. När bärm [de små barrkvistar-
na] jär avkvistn JK. De grainar di jär av- 
kvistnä 	säs um grainar (täll u gränä) sum 
bärrn jär avkvistn OL. Di kvistar upp grainar, 
el. kvistar bärrn av, u lättar kvistar u bärm 
ligg i skogän u ruttnä JK. Vör kvistar tallar 
upp, sått ä bläir fyrgrainar me JK. Kvist staur 
upp [hugga småkvistarna av störar] JK(U). 
Kvist ör all gränstaur, sum jär pa gränar 
[hugga av de grenar på granen, som duga till 
störar] JK. Da gick sumbli u så kvistäd ör 
ällar huggäd ör de stöist ällar längst grainar 
[vid lövklappning] OL. Jfr o-kvisten. 

kvista v.2 kvist' [springa, fara hastigt]. Kvist' 
förbäi jär (OL)MK. 

kvitt a. kväit. 1) [fri från (ngt)]. För att far-
töigi skall ga kväit rivi [gå fria för reven] 
JK(U). Så kåm ätt ångfartöig u haldäd a 
läiti smulå innför uss, så att vör tyckt, att n 
skudd ga o raki [vår garnräcka] kväit JK. 
Had de blitt n duktu myr nå igän missåmmas-
täid, sum de mästn armas aldri bräukar ga 
kväit i vanliä ar, så had ännu allting vaks 
betöidlit all stans JK. 2) [jämnspelt]. När int 
han självar var bättar, da va di kväit JK. 3) 
[skuldfri i förh. till annan part]. Nå har ja 
bitalt all bodskuldar u jär kväit all kaupmän-
nar .. Han har bitalt mi de sum han va skul-
dur mi, sått nå jär vörr kväit JK. Nå jär ja 
kväit u jär int skuldur di mair JK(U). 

kvitta v. kväitä, kväit', ipf. -äd, [avräkna ngt 
(t. ex. en fordran) från ngt (t. ex. en skuld)]. 
Dän gamblä go täidn, när di fick brännväin u 
föidå för sin fisk (pänningar me iblant, 
föstas) u kväitäd träi dalar (50 öre) valn JK. 
När klucku var träi pa ättamiddagän kåm 
pajas räusnäs ör kamman u sägd, att nå 
gick än haim, u vör fick kväit o [vår] arbets-
dag JK. — Han var skuldur för de ällar de, 
män de kväitäd di av pa launi OL. 

kvitter s. kvittar n. [fågelläte]. Trastar u sta-
rar me all ungar svärmäd kring mi me a 
kvittar u n sång, sum var värdar ti håirä JK. 

kvittera v. kväite•rä, kväite.r, pr. -ar, ipf. kväi-
terädä JK, pass. -äs, p. pf. kväitern. 1) [skri-
va kvitto]. Ja hadd a brev u pänningar, sum 
ja skudd kväiterä JK. Han fick betal skattn 
u skattsädln kväitern JK. 2) [lämna, övergiva 
(ngn); ge sig iväg]. Drängän han har kväi- 

terä, för han glaid sin väg ifran mi jär um 
dagän, sått han kväiterädä u glaid ifran mi 
JK. 

kvittning s. se av-kvittning. 
kvitto s. kväitu n., bf. kväituä. Ja var .. upp 
bäi H.P. u betalt avsjon'n, män ja glåimt 
bårt ti ta kväitu JK. Kväituä kan L. behald 
så läng . JK. 

kvittra v. kvitträ, pr. kvittrar. Lairicku hård ja 
u• sing u kvitträ i jåns, när ja gick ti körkår 
JK. När n arbetäd i skogän um dagän u soli 
skäinädä, så kund skogsfäuglar sing u kvitt-
rä, såsum de allt kund var i aprill JK. Svalu 
.. ha kvittrar u singar: "Jumfru Mari .. [etc., 
se svala] JK. 

kväda v. pass. kväyläs [bestryka med kåda 
m. 	Batn skall kvädäs i landi = smörjas 
med tjära o. kalk el. kvadå äi all rimnår u 
sprickår (När)MK. 

kvälja v. kvälä, kvii.1, pr. -a(r), ipf. -äd [kväl-
ja], 'äckla'. Ja har hatt ont i hudä u ännu har, 
u nå gynnar de kväl mi me JK. De kväla mi, 
sått ja skall spöi JK. De ha vart så gal u fåult i 
magän, sått ja har skutt kräkäs, män um ja da 
int had mair n än läitn läck starkvarår [sprit], 
da kväläd de intä JK. De jär så fort ja jetar 
någ, så gynnar de ligg u kvälä OL. 

kväljning s. kvägniug f., bf. -i, pl. -ar [kvälj-
ning], "äckel'. Sin [sedan] fick ja kvälning u 
skudd spöi, sum int blai någ av, u fick för-
baskat ont i hud' u värk i tinningar JK. Han 
säir så fäular äut, att n kan fa kvälning av än 
MK. 

kväll s. kväldar,,, , kväld m., bf. kväldn, pl. 
kväldar 	[afton]. 1) [i hälsningsformler]. 
Gu kväldar! JK. 2) [i adverbiella tidsbestäm-
ningar]. a) [Formen kväldar,]. Nå gynnar 
de allt bläi kväldar igän MK. Nå kan vör fa 
kväldar, nä vör vill; bär luck lukår till [bara 
stänga (fönster)luckorna] MK(1877). De jär 
snart kväldar JK. Nä de blai kväldar, så gärd 
di aftå bäggi täu [slutade arbetet för dagen] 
JK. Ja, nå har ja skilt av me söislä [skött 
kreaturen], u nå har de blitt kväldar u mörkt 
JK. Så var de kväldar u haugtäidn innä [jul-
afton] JK. (Dåktån) kåm väl int haim, förrn 
de var kväldar u mörkt JK. Da var de kväl-
dar u saint, när ja kåm haim JK. När de bläir 
kvällar, så bläir dän latä snällar MK. b) [i 
andra uttryck, utan prep.] Så sättäs de äut n 
kväld, sum di skudd bjär äi [till "lekstuga"] 
OL. Fyst kväldn (för laikstäuå) var alltut ann-
dagän jaul, andrä kväldn var nöiårskväldn, 
OL. Säist kväldn ner vör skudd skilläs at.. 
OL. Fyst dagän kväld, d. 25 dec., anndagän 
kväld, d. 26 dec. MK. Vässä [: liarna], de 
var bäst ti gär kväldn föräut OL. Han har int 
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set all säin dagar kväld [talesätt: ej sett slu- 
tet] MK. Arbetskalar u böindar 	glaid pa 
rak [drivfiske] kväld ätta kväld JK. Nå har ja 
lägt um de [: såret] kväld u mårgän JK. A. 
skall jälp mi .., män han har kräki i stalln 
kväld u mårgän ti söislä JK. c) [i prep. ut-
tryck]. Nå årkar ja int mair för i kväld JK. 
Ännu a säidå har ja tänkt ti skriv i kväld JK. 
I dag u ännu i kväld stårmar de så oskaplit 
mikä JK. I kväld da far vörr gär täilit aftå 
[sluta arbetet tidigt] OL. De var lagli saint pa 
kväld, förrn vör kåm halm JK. De jär allt så 
langt lid pa kväld, att de andrä kler a si u gar 
i säng JK. Vör kluäd anglår upp ner bäi Nab-
bu föräut pa ättarmiddagän till langt pa kväld 
JK. Händar dödsfallä mot n kväld ällar pa a 
nat, så .. OL. Pa ätta(r)middagän mot 
kväldn blai de lungt u gutt vädar igän JK. 
De kåm ti rängnä um kväldn läikväl JK. Ja 
kåm int därifran förrn klucku hall tåll um 
kväldn JK. Daim (pärår) had ja årkå [arbete] 
me hail dagän, till däss ä blai mörkt um 
kväldn JK. Förr um kväldn [häromkvällen]; 
jär um kväldn [se hjär-om]. Kåm di ti gynn 
saint me slaningi, så fick di u saint släut pa 
kväldn OL. Sin [sedan] pa kväldn så skall ja 
gå upp till Glans u Oskar JK. Mot kväldar 
bläir di [: potatisen] läit stäivnacknä ällar 
gröin igän JK. Um kväldar, när ja kummar 
fran arbetä JK. Män mäst far di (kvinn-
fålki) läikväl kard u spinn ällar saum um kväl-
dar JK. Pa kväldar ällar ner de var mörkt, 
da kund de ret säi bycklit [hemskt] äut 
[med gnistor ur skorstenen] OL. d) [i uttr.] 
i kvälls, i går kvälls [i går afton]; i förrgår-
kvälls [i förrgår afton]. I kvälls va de rängnut 
u svalt u i kväld läikledäs JK. I kvälls u i 
neträs gick värkän i magän för mi .., sått i 
dag har ja ligg ti klucku näi JK. Russi u ung-
nauti har vör int släppt äut förrn i kvälls JK. 
I går kvälls rängnäd ä a käulå JK. Jfr förr-
o. går-kvälls. 3) [i uttr.] sit kväld [" sitta 
kväll"], 'sitta framför brasan och språka' 
[sitta uppe och arbeta om kvällarna]. Vör 
har int gynt sit kväld ännu JK. När n ar-
betar äut', så läng sum än kan säi, så jär 
klucku yvar säks, när n kummar in u sitar 
kväld, sum de haitar JK. Vör har skräddarä, 
u han sitar kväld a par träi täimar JK. Sit 
kväld u ligg mårgän de gar aldri an de MK. 
Mån'n sat da kväld (= kåm int upp förrn ättar 
de blai mörkt) JK. Mån'n sitar kväld nå JK. 
4) [med en (ev. underförstådd) bestämning, 
som karakteriserar aftonen]. Kväldar gynnar 
bläi kårt' nå ätta handi JK. Hans .. var mik 
gladar, att ja kåm, för ti fa någän ti prat me 
iss lang kväldar JK. Ättar sum de nå gynnar 

bläi läit kväldar [tämligen långa kvällar] .. 
så har ja tänkt, att ja skudd ta ihop me skriv 

JK. Matn [på julafton] hadd vör sum van-
lit vör har andrä dagar u kväldar JK. Jfr bröl-
lops-, fredags-, helgdags-, högtids-, höst-, 
jul-, läsmötes-, lördags-, morgon-, mån-
dag(s)-, nyårs-, onsdag(s)-, skattmötes-, 
sommar-, söndags-, tisdags-, torsdag(s)-, 
trettondedags-, vardags- o. vinter-kväll. 
-slarbete s. kvällsarbe•tä 	— . -foder s. 
kvällsfåudar [foder som kreaturen få om 
kvällen]. Kräki, sum da skudd ha sitt kvälls-
fodar JK. -göra s. kvällsgä•rä n. Läs täid-
ningar de far var kvällsgärä, när n gar i säng 
MK. -kvist s. m. bf. kvällskvistn [afton-
stund]. De var bär [bara] a läiti munro [väl-
fägnad?] pa kvällskvistn MK. -mat s. kvälls- 
mat 	[aftonmåltid (sista målet för dagen)]. 
Kvällsmat klucku sjau, åtä u iblant näi JK. 
Jet' kvällsmat [äta kväll] JK(U). Nå slo 
klucku åt' u nå skall vör ha kvällsmat JK. 
Ja, nå har ja fat kvällsmat, sum har vart: 
strämming u brö u kyt u pärvälling JK. Ti 
kvällsmat: fisk u bröi u säupå el. gråit (kånn-
gråit el. ryg-gråit) JK. Ti kvällsmat (på slåt-
teröl) bläir de fisk u brö u smör u kakå u fö 
de mäst ärtar ti säupmat [soppa], u så än 
sup ällar täu JK. Nå har ja jet mi a duktut 
mål kvällsmat JK. Syn. afton-mat. -mål s. 
kvällsmål n., bf. -ä, 'mjölk, som mjölkas om 
kvällar'. -målsitider s. kvällsmalstäidar JK 
[tid för aftonmåltid]. När ja kåm haim, så var 
ä närpa kvällsmalstäidar JK. -orka s. kvälls-
årkå f. [kvällsarbete]. Vör.. fick aldri lug ti 
sit i stäuu um dagän u bind slingå [fiske-
garn], äutn de var kvällsårkå JK. -sida s. f. 
bf. kvälls-säidu JK(U). Mot kvälls-säidu 
[mot kvällen] JK(U, frgl.). -sol s. kvälls-sol 
JK(U, frgl.). -stund s. kväldstund f., pl. -ar. 
Um ja aldri far sån läiti kväldstund lidu, så 
ska ja lug [lova] de, att ja ska skrivä JK. 
Kväldstundar jä int lang nå JK. -tåg s. n. bf. 
kvällstå•gä. Hinnar ja så kummar ja i böin 
[staden] pa middäs- ällar kvällstågä JK. 
-ved s. kvällsvi.d m. [ved att elda med under 
kvällen]. Pa haustn ällar vintarn så huggäd 
n sundar de grainar ti kvällsvid OL. U när ja 
da fick kvällsvid sundar u in, da var dagän 
släut JK. 

kvällning s. f. bf. kväldningi OL [början av 
kvällen]. Det var så mot kväldn, ällar de var 
så mot kväldningi OL. 

kväm a. se o-kväm. 
kvärk s. 1) m. bf. kvärkän 	'på en häst'. 
[Se kvark s.]. 2) n. bf. kvärkä [svalg, hals, 
strupe]. De gär så oskaplit ont i kvärkä när ja 
svölgar JK(ordl.). 
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kvärka v. kvärkä, kvfflrkä [avh.], kvärk', ipf. 
-äd, dep. -äs, p. pf. -än, f. -i, 'ta ngn om hal- 
sen el. strupen; strypa'. Vaför skatt du kvärk 
na så mikä da? Han (ha) blai kvärkän (kvärki) 
i hel. Vaför skatt du kvärkäs? De kattu, de jär 
bön [bara] ti ta u kvärkä, så dåir a snart 
JK(ordl.). Han to mi um halsn u så ti kvärkä, 
sått n naug had kvärk i hel mi; jäst du galn 
ti kvärkäs da! JK(ordl.). Löibar [Lyberg], 
han kvärkäd i hel n baggä MK. 

kväva v. kvä•vä, kväv', pr. -ar, pass. -äs, p. pf. 
kvävdar, n. kvävt [-fl], pl. kvävdä, kvävd' 
JK. 1) [hindra (ngn) från att andas]. Ån kund 
hald pa bäi stundväis u kväväs i all stöv 
[damm] JK. Di mainar pa, att ä täppt andn 
för n, sått n fick kväväs i hel JK. Där matt 
ja .. ligg där i kul- u askstövän, sått ja hal-
däd pa u bläi kvävdar JK. Fäugäl [fåglar] 
sum jär kvävd i snarår JK. 2) [förkväva, 
t. ex. växtlighet]. Bläir de skinnä liggnäs, så 
bräukar de rakt kunn kväv sedroti JK. — 
kväv-snö s. kvävsnåi m. [snö som ligger 
länge på ofrusen jord o. kväver brodden]. 
Uppat landä där var kvävsnåi ällar sånnar 
snåi, sum kvävar sedroti JK. Um än (snåiän) 
kummar ti liggä .., så kumma n ti förstöir 
sedi för uss. Ja, sått de jär kvävsnåi, sum 
kummar ti gär stor skadä JK. Rygroti u vai-
täsroti säir bra äut u har mästn blitt fö mik 
pa säin ställar; bön [bara] nå vintan u lading-
än kan bläi tjänlir, sått ä int kummar fö mik 
snåi pa ofrusnä jårdi, sått ä bläir kvävsnåi, 
da bräukar de bläi skinn pa rygroti, u da bräu-
kar ha ga bårt JK. 

kyckelyly interj. kyckilyly 	_L, kykalyllf ,  
[tuppens läte]. Da had kluckans han'n flaug 
upp i finsträ u ropt kykaly1S/, sått ä skram-
blä i körku JK. 

kyffe s. kyffä n. [liten, eländig bostad, liten 
kammare]. Ja livar äi a äuslt kyffå el. än 
äusl kammarä JK. 

kyla v. köilä, köil', pr. -ar, ipf. -äd, pass. -äs, 
p. pf. (av)köiln JK(U), n. (av)köir . 1) intr. 
[kännas kallt]. De köiläd i tändar (när n 
drack) (OL)MK. 2) [i förb.] köil' av, avkyla 
MK. Putt fingrä i munn'n u sätt ä upp i 
vädrä sinä; u pa de säidu sum ä köilar av fyst, 
därifran kummar vädarångän JK. I smid-
haggvann'n [smedjehon] lägga n smid-
tängnar u köilar av daim, när di bläir för 
varmä, u köilar av janä me JK(U). När jaul-
ringän jär avköiln el. kaldar, så buräs han 
hul pa JK(U). De drickä de skudd ha vart 
avköil ällar avsvalnä läitä OL(ordl.). 

kylig a. köilur, n. -ut. Summan jär släut u ret 
köilut i vädrä allt JK. I dag ha vädrä gat pa 
nårvästn, så att ä känns mair kallt u köilut i 

vädrä JK. I mandäs var de köilut någä, män i 
täistäs u i går u dag ha de riktut vart summa-
vädar JK. 

kylle s. kyllä, kyl!' n., 'en samling af något 
levande i en klunga', t. ex. gaitingkyllä JK 
(ord!.). De jär jårdgaitingar, u så jär de än 
annar sårt, sum byggar i kyllä; di byggar så- 
sum 	stickmys sår [stickade toppmössor] 
MK. När bäiår sättar si, sått di sitar ihop i ätt 
kyllä, i am n klungå, i ätt klyndä JK(U). Da 
hadd n a kyll av sårkar ätta si, sum gnäggäd 
MK. Ja de var fåir partar bäi Fäi förr i dän 
gamblä täidn, el. da när di bod yva si i ätt 
kråil el. kyllä JK. 

kymla v. kymblä, p. pf. pl. kymblädä JK, 
'märka husdjur (gammalt) el. sätta en klava 
på dem' JK(ordl.). När lydningi [lödjning-
en] u märkningi var gärd, ällar u så di [: få-
ren] var kymblädä, da fick di ga pa gatu el. 
äutmarki JK. 

kymmel s. kymbäl n., bf. kymblä JK, pl. =, 
bf. -Ii, 'märke'. a) 'märke eller klava på hus-
djuren' (säges för det mesta om klava, "klap-
rå") JK(ordl.). 0 [våra] lambi har int någ 
kymbäl pa si; vör kund änd ha ick mair [åt-
minstone] n raudar trad i åiru pa dum ällar 
a paså um halsn. Sumli har änd klaprå pa si, 
sått di har änd någ kymbäl JK(ordl.). Um di 
int märkäd dum i åiru, så hadd di någ ann 
kymbäl pa dum såsum: ti sätt n ulltrad av 
särskildar färg.. el. u så a klaprå undar halsn 
JK(U). Män däss äutum så var di fö(r) de 
mäst märkt i åiru läikväl .., för kymblä kund 
kumm av dum JK. b) [på gärdesgård]. När 
var u en hadd töint upp säin täunbitar 	så 
huggdäs de märk äi vassäin trolå me träi hak 
äi . . Någ ann kymbäl kund de u träff till, att 
di hadd el. har, där sum täunbitn gynnar el. 
släutar, såsum i skogsmark hugg märk äi a 
träi .. el. u så gasshaudä ["gårdshuvud"] 
JK(U). c) [på fiskedon]. För att .. de skall 
var lik[t] si igän pa bäggi (not)armar, binda 
n kymbäl älla märkar pa bäggi armar pa pa-
tjanar .., de bräukar var halmviskår u fiaar 
[flarn] av träi JK. d) 'sjömärke'. Hart u käik 
ättar någ kymbäl? (sjömärke) MK. 

kyndels-mässa s. kvinnmässå f., bf. -u [2 
febr.]. Mang vikår har vör till kvinnmässå? 
JK(ordl.). De var alltut kvinnmässå, sum 
gavgivningi u förlugningi skudd varä JK. 
Kvinnmässå (fyst fibbarvari) fick de int var 
mair än halvgitt håi u halvjeiti föidå (När, 
U). Så langt sum de jär millum kvinnmässå u 
Kauprä i Lau [talesätt] JK. -mässidag s. 
kvinnmässda• gar m., bf. -dag  än. Kvinn-
mässdagän, när han int fållar in pa sundag, så 
haldäs han halvhaili, förr mair n nå, för de 
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var int bra ti arbet me skogsarbetä ällar kåir 
i skogän, för da skadäd n si, u träii hängäd 
si, u än kåird kull, u de gick gal pa allt sätt 

väis JK(U). Da fick di hait fåstfålk 	u så 
gick di i körkå i fylg kvinnmässdagän JK. I 
dag ha de vart kvinnmässdagar, för de gar 
aldri bra da, sär de gamblä JK. -mässlfösa (?) 
s. kvinnmässföiså f., bf. -u, -fy•su [i ramsan] 
Kvinnmässlaku u trättndagståiä de gär böin-
dar spakä, män kvinnmässföisu de gär böin-
dar sköiskä MK(1886, cit. eft. Kaup Far). De 
var någ me kvinnmässfysu, var de de MK 
(1916). Obikant (JK)MK. -mässiknubb s. m. 
bf. kvinnmässknåbbän ,t, „ „. 1) 'oväder 
omkring kyndelsemässtiden' . Kvi nnmäss-
dagän had vör snåi u ovädar u kvinnmäss-
knåbbän JK. Far sär, att kvinnmässknåbbän 
bräukar skull var jå (snö och ur vid den ti-
den), för kvinnmässlaku har vör hatt (tö-
väder) JK. 2) [fåstmansgåvornas över-
lämnande, vilket skedde vid kyndels-
mässan]. Det var alltut kvinnmässå, sum 
gavgivningi u förlugningi skudd varä; de hait 
kvinnmässknåbbän JK. -mäss 'laka s. kvinn- 
mässla-kå ,t,„ 	f., bf. -u [tö och blidväder 
vid kyndelsmässtiden]. De jär a gammält ård, 
att ä skall var kvinnmässlaku u så kvinnmäss-
knåbbän. Ja, kvinnmässlaku ha vör hatt, u de 
var de lenvädrä, sum vör nå ha hatt JK. Vör 
ska nå snart ha kvinnmässlaku. De bräukar 
iblant kvinnmässtäid kunn bläi tåi ällar len-
vädar me tukluft [dimluft] någän läitn ryck, 

da har de gamblä bräukt sägä, att kvinn-
mässlakå gär bonden spakä. De händar 
iblant, att slidvägän gar av, u da kan di int 
fa kåir i skogän .., da fick di hald si läit mair 
i stillhait ällar läit mair spakä OL. Kvinn-
mässlakä [!] gär böindar spakä MK(1881). 
Jfr kyndelsmäss-fösa s. -mässitid s. kvinn-
mässtäid,, „ De var a lenvädar da kvinn-
mässtäid, sum kalläs för kvinnmässlaku, u de 
lenvädrä gärd stor skad pa säin ställar JK. 

kyndig a. (SAOB) kyndur, -u, f. -u, pl. -uä, 
'grätten'. Han jär så kyndu, sått han vill int 
nåig matn, sum vör lagar JK(ordl.). Mor har 
döivlä u vart arg pa gräisn hail täidn, att n 
har vart kyndur u int vitt jetä JK. Män i jär så 
kyndu ti jetä JK(ordl.). Kräki jär kynduä (je-
tar dålit) JK. 

kypa v. köipä, köip', pr. -ar, ipf. köipe, im-
perat. köip [ösa upp vatten med ett kärl; 
håva upp fisk med kasse]. Köipä vattn MK. 
När han da lägd si pa knäi bäi brunnshålkän 

skudd köip vattn ör brunn'n me vattn-
spannä JK. Köip däu äi mjölk! MK. Så 
fick ja tak äi a vattnspann u köipt upp a spann 
vattn ör brunn'n JK(U). 1 Lausmöir jär de så 

fullt iblant [av id], sått di köipar upp dum 
me kassar JK(U). 

kypig a. köipur, f. best. -u', pl. -uä JK(U), 
[skålig, konkav]. Knäikarpän .. än stäur 
braidar bredäskimb, sum jä väl köipur 	u 
da jä de köipu säidu nerat JK [se knä-karp]. 
Än käupur ällar köipur stam n sum a gröitå 
MK. Skålvår [skovlarna] var dubblä el. köi-
puä [i vattenkvarn] JK(U). Bluki [kard-
blocken] jär köipuä, me de käupustä säidu 
me lambskinn pa JK. Jfr kupig. 

kyrka s. körkå f., gml. gen. -år, bf. -u, pl. -år, 
[kyrka]. a) [själva kyrkobyggnaden]. Lau 
körkå jär a famn braidarä än Valls körkå jär 
lang MK. Gutt vädar var de . u hail körku 
var full av fålk, så mik sum kund ha räum i 
bänkar JK. Förr da ansags körku för än hälg-
dom u a gusstämpäl . ., män nå fö täidn ansäis 
körku för va a jär: a häus a stam n u kalk u skog 
[timmer] JK. Ja talt um igår, att ä skudd var 
avsjon i dag bäi körku pa gam' bänkar u 
bänklukår me gubbar pa JK(1892). De jär 
mäst fullt av dum [: svalor] bäi körkår JK. 
De jär strunt, jä de de, ti sit i körku u fraus 
um täiår [tårna] JK. Vör skudd i körku u säi 
pa bänklukår u, sum ja had rop in JK. När 
körkfälki kåm in i körku JK. I mårgå skall 
ja upp i körku u skolu u så uppgär kåstnads-
föslag pa rippasjonar JK. Skummakan bor int 
langt ifran körku JK. Prästn u drängän had 
vart jär inn bäi uss i går, när di kård fran kör-
ku JK. Läsbani .. ner di kåm häit till körku, 
di var hail blafrusnä OL. Int för just mang ar 
sin jär i Lau bar di läiki ti körku pa bår JK. 
P.O. fick ak me mi ner ifran Böndä u upp ti 
körku JK. U fort blai ä avskilt i körku jaul 
mårgnän, u de var ännu int dagar, när vör 
kåm ör körku JK. När di da kåm ör körku u 
äut pa körkvalln 	JK. b) [med särskild 
tanke på kyrkan såsom gudstjänstlokal; även 
om gudstjänst i annan (tillfällig) lokal]. Ja 
har int vart i körkå i dag (men: i körku, utan 
gudstjänst) JK. Ga i körkå JK. Ja ha tänkt ti 
gat i körkå i dag JK. Int va de mang i körkå 
i dag häldar: de va väl n tjugå kalar u bär' 
[bara] säks kvinnfålk JK. Jaulmårgnän var ja 
i körkå, u de var otå i Lau i ar. De gamblä 
ällar o förfädar, um di änd aldri livd så 
galnä me säup u svär u tret u slas, så gärd 
de aldri a grand, börr [bara] di gick i körkå 
u ti nattvardn u pa läsmöiti JK. Ner di kåm i 
körkå, så vidd int dain var sämmar än dan-
nä, när di sättäd äld pa säin jaus OL. Ja ha 
vart i körkå u hårt prästn, sum ha prek' i sko-
lu, u så ha ja vart inn i körku u set pa dän 
[kyrkan var näml, under reparation] JK. Nå 
för täidn döipäs mang ban haimä, u mang 



kyrk(o)arbete 	 547 
	

kyrk(o)kassa 

kvinnfålk tas i körkå [kyrktagas] halm u JK. 
— [Uttr. med den gamla gen. körkår]. Läikä 
bars int ti körkår äutn kårdäs ste; för dails har 
vör n go bit ti körkår ällar körku, u så var de 
vat u sumput pa vägän JK. I dag, nä vör gick 
ti körkår, gynt de stänk läitä, u förr n vör 
gick in i körku, så had prästn läikbegravning 
JK. Där bäi Kauprä .. fick vör kaffi, förrn 
vör glaid ti körkår me läikä JK. Jaulmårgn'n, 
förrn fålki kåm ti körkår JK. När prästn 
kård i körkår JK. Ja var ainsummän i kör-
kår, u kvinnfålki har vart haimä JK. Vör kåm 
fran körkår (gudstjänst) el. körku (t. ex. ar-
bete) MK. I sundäs nä vör gick ti körkår, 
kård prästn um uss jä pa lairu, u nä vör gick 
fran körkår, fick ja tal me än igän JK. Mor 
sägd, när ha kåm fran körkår ijåns, att .. JK. 
Jfr by-, fastlands-, lands- och öde-kyrka. — 
kyrk(o)-arbete s. körkarbetä., 	, -arbet' 
n. 1) [arbete med kyrkan, t. ex. reparatio-
ner]. Sokänarbet u körkarbet de äutgärdäs 
ättar hämmantal u gick ättar gardgang JK. 
Ja ska nå ga i körkå u säi, va de ha läid pa 
körkarbetä nå pa n fjortn dagar JK. 2) 
[(bild!.) "vara på kyrkarbete", vara död o. 
begraven]. Till däss att n far någlä spadar 
muld yvar nasar pa körgardn u kummar pa 
körkarbetä, sum än bräukar sägä JK. Fars-
gubbän gick sin väg pa körkarbetä (= dog), 
sum än bräukar sägä JK. -besökare s. pl. 
körkbesöikrar. Visst jär de onaiklit, att de 
ännu finns mang andäktuä körkbesöikrar 
män de jär bär [bara] fö de mäst all gamblä 
JK. -bibel s. körkbäibäl. -bok s. körkbåuk f., 
pl. -böikar, bf. -böiknar. Dän, Er mainar, han 
jär int skrivän me M.H. äi någu körkbok JK. 
-bom s. m. bf. körkbåmmän [kyrkklocka]. 
"Körkbåmmän" jä sunda [sönder] nå JK. 
-brud s. körkbräud [brud, som viges i kyr-
kan]. Grann sum a körkbräud MK. -byxor 
s. pl. körkbyksår [finare byxor]. Sundäs-
byksår el. hälgdagsbyksår el. körkbyksår JK. 
-bänk s. körkbäyk m., bf. -än. Han sat ne-
mäst luku i körkbänkän OL. -dag s. körk-
dagar [dag, då det är gudstjänst i kyrkan]. 
I körkå de kan ja ga i mårgå; de jä körk-
dagar da tr JK. -dags adv. körkdags, -daks 
[dags att gå i kyrkan]. Ja har int täid längar 
nå, för de jär snart körkdags JK. -dörr s. f. 
bf. körkdwri, pl. -ar. Nä vör putt nasar äut 
iginum körkduri u skudd ga haim, da va de 
ret barbaiskt [bistert] JK. A släik källing, 
sum bar hail Digaråir.  . . u skudd ha de mitt för 
Gard körkdurar JK. -flög s. körkflaug f., bf. 
-i, 'kyrkflöjel'. -folk s. n. pl. bf. körkfålki 
[folk, som går till el. från gudstjänsten]. 
Körkfålki gynt kummä JK. -färd s. f. bf. 

körkfä•rdi. Mor had lägt ner säin körkfårdi 
[avstått från att gå i kyrkan] JK. -fönster s. 
n. bf. körkfinsträ, pl. bf. -i. De har någän 
kast n snåibåll tvärs iginum körkfinsträ pa de 
millästä stöist finsträ pa austäst gavin JK. 
-gavel s. pl. bf. körkgavlar JK(U). När n säir 
någän av körkgavlar, u de bläir skugg pa 
austäst gavin u solskäin pa dän västästä, da 
jär soli i sudar JK(U). -golv s. n. bf. körk-
gålvä. Bänkluku gläidar upp, u ja gläidar äut 
pa körkgålvä me hail min krupp JK [ur en 
visa, se Säve, Gotl. visor, nr 134]. -gång s. 
körkgayg, körrgaug m., bf. körrgauän. 1) 
[gudstjänstbesök]. I sundäs .. da gärd ja 
körrgang, sum ja int har gärt pa längä JK. 
Körkgangän för mäin räckning, u för uss 
allihop jär i häusaldä, gar de mik klaint av 
me, skam ti sägnäs JK. 	= körktagning 
(OL)MK. -gångsikåna s. körkänskunå f., 
'kyrkogångshustru' [som skall kyrktagas]. 
-gård s. körrgard JK(U), gen. körrgards, 
kärrgas m., bf. körrgardn 	. Di blai bi- 
gravnä pa Lau körrgard JK(U). Förr i värdn, 
all sum to läiv av si självä, di blai int begrav-
nä pa körrgardn JK. Ner di har kumm så 
langt, att di har kumm in för läikluku in pa 
körgardn, da gynt di sing pa än läiksalm OL. 
Ja, u så kåm da dagän, sum vör skudd kåir 
gubbän ti körrgards u han skudd begraväs 
JK. Fylgä läikä [liket] ti körrgards JK(U). 
Ja var me um ti bjär n [bära honom] ti körr-
gas JK. E.J. u A.P., sum int blai iland-
slagnä, så att i kåm int ti körrgas, sum de ne-
mästä jä mik bedrövnä yvar JK. Sundäsklippt 
[söndagsklippt] hår u sundäsklippt' naglar 
kummar aldri till körrgards, ällar um än klip-
par hårä av si ällar naglar pa sundag, bläir n 
int begravän pa körrgardn JK. De rolist' för 
ungdomän var väl ännu de, när di sen kåm 
äut pa körgardn ifylg badä drängar u päikår u 
fick laik badä ringdansar u runt änklaikän u 
"sista paret ut" [på midsommarsafton] OL. '.:sista 

pa körrgardn u pa körkvalln var de 
läiv u röirlsä. Drängar spelt pärk u kastäd 
varpå .. [på midsommarsafton] JK. Ordsi 
mull s. körrgardsmuld [jord från kyrko-
gården]. Um än gir konar läikmuld el. körr-
gardsmuld, så kummar konar ti träiväs. Jfr 
lik-mull. -gårdsved s. m. bf. körrgardsvidn 
[ved av träd som växt på kyrkogården] JK. 
-handkläde s. n. pl. körkhannkäl [vantar 
som man hade vid kyrkobesök] JK(U). 
-handske s. pl. körkhannskoar [handskar 
..]. -hatt s. m. bf. körkhattn [hatt anv. vid 
kyrkobesök m. m.] -kassa s. körrkass' m., bf. 
körkkassn, körrkassn. Vör hadd änd n körr-
kass pa n 6-7 täusn kronår, när Nårrby kåm 
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häit, män dän .. JK. Nå bihövar ingän bjär 
jaus mässi, för nå tas de av körkkassn ti jaus 
badä i kronår u i bänkar OL. -kista s. f. bf. 
körkkistu. De janbeslagnä körk-kistu i sa-
kastäiu JK. -klocka s. körkkluckå f., bf. -u. 
Nå iss dagar sum körk-klucku gar n hall täi-
mä för var dag för o go gamblä kung, sum 
har döt nå i dagar JK. Daim sum .. sag, va 
sjauk u älländu ha var, väntäd börr [bara] pa, 
att di skudd fa håir körk-klucku ga för na JK. 
Så kimbdäs de pa körk-klucku [se kimma v.] 
JK(U). När körk-klucku gar i läikgang [se 
lik-gång], bläir de snart läik i sokni JK. 
-klädd p.a. körk-kle dar JK, pl. -kledä JK, 
-kle -d' [kledd för att gå i kyrkan]. Da to ja u 
kled mi körk-kledar JK. När n (prästen) kåm 
ti körku, så var de int mair n än träi fäir kalar 
körk-kled där JK. -kläde s. n. pl. bf. körk-
kledi [kläder som man har då man går i kyr-
kan]. Ta u ga ste u kle pa di körk-kledi u 
lag di i årning u ga i körkå me di JK. -knapp 
s. m. bf. körkknappän, 'kulan på kyrkspiran'. 
När n [han] var pa tåskän äut pa Sandpall 
.., så kund n säi myggän gaisp pa körk-
knappän JK. -krydda s. körkkryddå f., pl. -år. 
1) [välluktande örter, som kvinnorna hade 
med sig i kyrkan]. 2) 'sockerpullor'. 
-kryddesikvast s. m. bf. körkkryddäskvastn 
JK(U), [bukett av välluktande örter ..]. 
-lucka s. f. bf. körkluku, pl. -år JK(U), [lucka 
el. port i kyrkogårdsmuren]. När gusstjänsti 
var släut, .. så samblädäs all kalar äutför 
körkluku pa körkvalln JK(U). Jär i Lau har 
vörr träi körklukår, am n sum bräudar u bräud-
fylgar gar iginum, haitar bräudluku, u dannu, 
sum läiki skall i ginum, läikluku. De tridå 
star obigangni u hait Böindluku. Ha bigang-
nädäs i gamblä täidn för mäin dagar av Bönd-
boar u flair me daim, sum had sin körkväg 
däit JK(U, 1929). -lås s. körklIrs n., bf. -ä 
[lås på kyrkdörr]. Ner till Smiss skudd vör u 
håir, um där int fanns någät gammält körklås 
JK. -magasin s. körkmaggsäin 	[socken- 
magasin för säd i "ringkammarn" i Lau kyr-
ka]; de var stor föskräckliä bingar, sum sto 
där ner i körku bakum skrankä MK. Jfr fattig-
magasin. -mask s. körkmack m., pl. -ar [in-
sekt, som mest förekommer på kyrkmurar], 
(Spilostethus equestris L.) MK [kortvingat 
eldstinkfly, Pyrrhocoris apterus Brehm 
Djur.liv (4 uppl.) 14: 2, s. 208]. -mat s. körk-
mal [måltid, som man äter vid hemkomsten 
från gudstjänsten]. Ja, nå har ja vart i körkå 
u fat körlunat u lägt lffiv pa sild u brö u säupå 
ällar välling JK. -middag s. körkmidda.g 

1 [middagsmål vid hemkomsten från 
gudstjänsten]. Körkfålki hadd kumm haim u  

fat körkmiddag el. körkmat JK(U). -mull s. 
körkmuld f. [jord från kyrkogården]. Jfr 
lik-mull. -mur s. m. bf. körkmäurn JK [yttre 
kyrkvägg]. Sårkar speld väggpärk pa körk-
mäurn [midsommarsafton] JK. -nyckel s. 
körknykäl m., bf. -nyklän, -nykln JK. Um 
bani jär sjaukliä u klainä, så skall dairäs ban-
kledar drägäs i ginum åiglu pa körknykln, un-
dar de att Prästn jär pa prekstoln u prekar 
JK. -näsduk s. m. bf. körknasdokän, pl. -ar 
[näsduk, som kvinnorna hade i kyrkan]. 
Kvinnfålkis väit körknasdokän nändäs di 
nuck aldri snöit si äi, äutn att um Prästn pre-
käd så väldut u gudlit, sått tarår kåm ti rinnä, 
da tårkäd di si i augu me körknasdokän 
Ja minns förr när kvinnfålki kåm in i ginum 
körkduri u laup där i gangän till bänkluku, så 
lag väit körknasdokän väitar sum snåi, fäin-
sträikän u hoplägdar upp pa salmboki u körk-
kryddäskvastn där upp pa, u de haldäd di äi 
me bäggi hännar JK(U). -paschas s. pl. körk-
pafa-sar [historier om händelser i kyrkan]. 
Ja huksar ännu a par körkpasjasar JK. -pick 
s. körkpick m., bf. -än [kyrkstöt]; stakän, 
sum di nyttäd förr ti ga u väck pa fålk me i 
körku, när di had sungnä [somnat] MK. 
-port s. m. bf. körkpåurtn [port i kyrkogårds-
muren]. -reparation s. m. bf. körkrippa-
fåun'n, pl. -ar [reparation av kyrkan]. Stor 
äutgiftar fick vör me iss årjår [orgeln] u 
körkrippasjon'n, män vör vill int ha de ogärt 
läikväl JK. -rist s. m. bf. körkristn [gallret i 
norra kyrkporten vid domkyrkan i Visby]. 
Så kåm de ätt lamb — de var vitt — .. män 
när di ränd ättar de, da ränd de yvar körk-
ristn in pa körgardn, u när di ränd in pa kör-
gardn ättar de, da ränd de pa körkristn av 
körgardn igän .. När fräui fick håir de .. da 
sägd ha: "Nai gubbar, när de kund ränn yvar 
körkristn, da var de int någät vanlit lamb, 
äutn de har nuck vart min sali man, sum Är 
har set" JK. -rock s. körkråck m., pl. -ar, 
el. haugtäidsråckar [finare överrock] JK. 
-råd s. körbird n., bf. -ä. Körkväldrar jär 
de fäir styckän innum sokni u håirs ti körk-
rådä.. Förr så var de täu styckän till, äutum 
körkväldrar, sum hait säksmännar, sum tr 
hårdäs ti körkrådä JK(U). H.P. var ret förar-
gän pa körkrådä, att i skudd ta u säl bänk-
lukår JK. -räkning s. körkräckniyg f., bf. -i 
[kyrkans räkenskaper]. I går var ja int i sko-
gän .., för vör (körkväldrar u prästn) had 
körkräkningi JK. -skuld s. f. bf. körkskuldi 
[skuld för reparation av kyrkan]. Um de 
ännu kund skrabb fram [med skolbygget] i 
någlä ar till, till vör slapp ifran körkskuldi 
JK. -socken s. pl. körksåuknar [socken]. 
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Hamman u Nöiu i När u Lau jä låttaigrar 
äi ifran flair körksoknar JK. Vör var pa än 
avsjon äut i prästgardn, u där var n hail hopän 
fålk ste [åstad], ja de var fran flair körk-
soknar OL. -spade s. körkspadä, pl. -ar [spa-
de som tillhör kyrkan; användes vid begrav-
ning]. [Se ill.] -spir s. körkspäir m. 'kyrk-
spira; där knappen sitter'. -stenitun s. m. 
bf. körkstaintäun„,, m., bf. -täun' n [kyrko-
gårdsmuren]. Ja till u me så har a [hon] bränt 
upp all gamblä läikbredar, sum ha ligg där 
unda körkstaintäun'n inn pa körkgardn JK. 
-stämma s. körkstämmå f. Prästn haldäd 
körkstämmå u frågäd soknäboar till, vaim di 
vidd ha ti söin av årjår [syna av orgeln] JK. 
-stövla s. f. pl. körkstyvlår [finare stövlar, att 
gå i kyrkan med]. -sup s. körkswp m. [sup 
som man får vid hemkomsten från kyrkan]. 
Ner di kummar haim (ättar jårdfästningi), 
så bläir de än körksup OL. När vör kåm haim 
ifran jaulotu .., da fick jan körksup av A., u 
så sin [sedan] fick vör körkmat JK. -taga v. 
körktcr Prästn var där ner bäi Lövs järum-
dagän u skudd döip de banä u körkta hännä 
JK. -tak s. n. bf. körktwkä. -tid s. körktäidar 
[tid att gå i kyrkan]. De jä körktäidar nå, 
vait ja MK. -tipp s. körktipp m., [högsta spet-
sen på kyrktornet]. -torn s. körktånn m., bf. 
-tånn'n, pl. -ar. 1 böin [Visby] där jär de träi 
körktånnar [på domkyrkan] MK. -vall s. m. 
bf. körkvalln, 'platsen utanför kyrkogården'. 
När gusstjänsti var släut .., så samblädäs all 
kalar äut för körkluku [stigluckan] pa körk-
valln, u där främdäs [framfördes] ärndar till 
varandrä u språktäs me varandrä 	u när 
prästn kåm äut, så hälsäd han pa gubbar u 
slo i hand u språkäd me dum JK(U). Pa körk-
valln (äutför bräudluku) [raistäs] a ungmans-
stang [vid bröllop] JK(U). Pa körrgardn u pa 
körkvalln var de läiv u röirlsä. Drängar spelt 
pärk u kastäd varpå. Päikår u källingar ränd 
runt u avlang änklaikän .. [på midsommar-
afton] JK. -vigsel s. körkväigsl JK(U), [brud-
vigsel i kyrkan]. -väg s. körkväw m. Läiktågi 
fick aldri förr ga någän gäinväg el. bäiväg — 
u de jär ännu de vanliä — äutn dän vanliä 
vägän sum haitar körkvägän JK(U). Far talt 
um .., nä di var sårkar, da had gubbän all-
tut sin körkväg där föbäi Fäi JK. -väld s. 
körkväld m., bf. körkväldn JK(U), pl. -väldar 
[kyrkvärd]. I dag skall di ste [åstad] u kall 
körkväld [utse kyrkvärd] MK. Kauprä körk-
väldn [kyrkvärden i Kauparve gd] JK(U). 
Astu körkväldn [kyrkvärden i granngården] 
JK. Vicku storhait de var förr till bläi körk-
väld u fa körkväldatittl JK. -väldare s. körk-
väldarä, -väldar m., bf. -väldan, pl. -väldrar 

[kyrkvärd]. De skudd väläs täu nöi körk-
väldrar JK. Da frågd ja n, um än . had hårt 
historju um körkväldrar, sum blai målnä i häl-
vittä i körku JK. -väld(ar)lbänk s. m. bf. 
körkväld-, körkväldräbäukän [den bänk 
framme i kyrkan, där kyrkvärdarna sitta]. A 
par körkväldrar, sum sat i körkväldbänkän 
.. JK. -väldarimor s. körkväldamor JK(U), 
[hustrun till kyrkvärd]. -Väldarititel s. körk-
välda-, körkväldrätittl m., bf. -titan. Nå ska 
ja säg L., att n kummar ihåg u läggar bårt 
körkväldrätittln, för de tjänsti slapp ja av me 
triddagän pa stämmu JK. -väldarival s. körk-
väldavw1 n., bf. -ä,,, — ,.., ,,, . -välderi s. n. 
bf. körkväldaräiä [kyrkvärdssyssla]. Förr så 
sto di för körkväldaräiä i flairfalduä ar JK(U). 
-välft s. f. bf. körkvölfti [valven i kyrkan; 
kyrkvinden ovanpå valven]. De var da ti dra 
på u upp pa körkvölfti u ti hiss jauskronår 
ner så langt di skuddä JK. Ja gick ainsummän 
upp pa körkvölfti u gärd hänn ram n för snåi 
[som yrt in] JK. 

kyrklig a. n. best. (de) körkliä [som angår 
kyrkan el. religionen]. De kund var mik ti 
sägä um de körkliä JK(U). Jfr fri-kyrklig. 

kysla v. köislä, ipf. -äd, pass. pr. -äs, imper. 
köislä_, , 'sätta hö, timotej, korn eller havre 
i små stackar'. "Skall vör köislä håiä?" — 
"Jå, Er far köislä" JK. Köislä a braidä MK 
[se brede s.]. Um de int säir äut ti bläi 
rängn .. så lätta n braidi ligg äutä älla oköis-
lädä, män säir de mul' äut, så köisläs di 
(braidi) fö de mästä JK. Al! braidar, sum vör 
hadd ihop u hadd kast äut, skudd sättäs i 
köislingar igän .. så sägd far så "De bläir i 
allfall snart rängn igän", så att da to vörr u så 
köisläd dum JK. Ta u köislå håiä JK(ordl.). 
Jfr o-kyslad. 

kysling s. köisliug m., pl. -ar, 'en liten hö-, 
korn- el. havrestack'. Håi sättäs i köisling u 
kiauk MK [se kjuk]. Nå had vör hinn så 
langt, sått vör had fat allt kånn u all havrä 
ihop i stackar u köislingar JK. Havan, sum 
sto i köislingar, matt vörr sätt um än hallsti 
[i tjog] häckar, de vill sägä: när n had stat i 
köislingar i någlä dagar, så var di (köislingar) 
någlund tårr' halvä (de uppästä); da lägd vör 
de undästä uppa pa de nör1(öislingar u de 
uppästä undar JK. Ibland så bjärat - iiihop 
strängar straks u sättar n [: havren] i sma 
köislingar, um än jär gröinlagä, u störr köis-
Ungar, um än jär tårrar JK. Um de säir äut 
ti bläi rän n, så lägga n int håiä i braidä äutn 
sättar de i köislingar, sum jär sånn där sma 
stackar me umkring än duktur storar famn håi 
i var köisling JK(U). Jfr havre-, hö-, korn- o. 
starr-kysling. 
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kålmask 

kyss s. kyss m. Han vidd gi na n kyss JK. Jär 
di da sams um gärningi [: betäckningen] 
bäggi täu så gar n [: hingsten] vackat till na 
u gir na (män) n kyss, u da sker de sinä [se-
dan] JK. Jfr kuss o. smäll-kyss. 

kyssa v. kyss', pass. -ds, sup. kysst. Någ nöit 
[nytt] jä de vanlit, att någ var ska ha ti jaul, 
att n int far kyss kluckan, sum än bräukar 
sägä JK. Härrkaln .. vänd si ti dotri u sägdä: 
"Ja, hat u kysst n, så skatt u u• ha än" JK. 

kyta v. [i uttr.] köitä u böitä [byta]. 
kåda s. kvadå f., bf. -u. 'kåda'. När n rustar 
ällar arbetar me ravid u trodar nå um ladis-
täidn, när skogän jär upptåiän [upptöad], 
da sprickar kvadu äut pa n [: veden] så 
oskaplit, sått var bit n tar äi me hännar, så 
fassnar de mästn bäi, sått n [man] bläir hail i 
kvadå JK. De jär gränvid; kvadu rindar kring 
MK(1878). När de bläir så varmt pa ladingän 

u kvadu har hinn(t) u tårk in pa byggning-
skogän [timret] JK. Jfr gran-, in-, körsbärs-, 
plommon- o. tälle-kåda. — kåd-lukt s. f. bf. 
kvwdlukti. Kvadlukti to bårt mänsklukti [i 
strandboden] MK. -rand s. pl. kvadrändar. 
När de jär kvadrändar inn äi träi el. stuckar, 
sum bräukar för de mästä var i gränar, haitar 
innkvadå JK(U). -svall s. pl. kvadsvallar [an-
svällning av utrunnen kåda på skadat träd]. 

kåda v. pr. kvwdar, pass. kvwdäs [alstra kå-
da]. Skogän jä lausar ti sag u hugg äi; am- 
däst att att n kvadar så förrbaskat, sått när n tar 
i packändar u stuckändar, så far n hännar full 
av kvadå JK. I mars, när n [: skogen] gynnar 
kvadäs el. när kvadu gynnar sprick äut pa 
tälln el. fyrn JK(U). Jfr kväda v. 

kådig a. kva•clur, n. -ut [bemängd med kåda]. 
Dän vidn han jär så kvadur OL. Ganä bläir 
kvadut u galä av gränräisä [om växtfärgning] 
JK. 

kåk s. kåk m. [usel byggnad, ruckel]. Ja tän-
kar, ja kåm väl ti bo äi någän läitn gammäl 
kåk pa Nådaklint [i Visby] JK(1904). 

kåkel s. kåkäl, 'kackel'. 
kåkla v. kåklä, ipf. -äd, [kackla (om vissa fåg-
lar]; sladdra (om kvinnor)]. Till u me så lag 
de ännu någlä svanar u simädä u kåkläd där 
äut i vattnä JK. 

kål s. kal (g1t); kål m., bf. Urin. 1) [odlad 
växt, Brassica oleracea]. Kål, sum di sad 
[sådde] fråi fyst u sättäd plantår äut sinä 
[sedan] äi kålgardar, sum di hadd förr ner 
langsat strandi, u lägdäs släkå kring kål- 
plantår u vattnäd dum me sjovattn JK(U). 
Ja sätta kål [jag planterar kål] MK. Daim 
sum bläir gaukskitnä u planterar kål, bläir de 
int någ av kåln JK. 2) [maträtt, vanl. soppa 
el. stuvning på vitkål]. Ja, nå har ja fat kvälls- 

mat u sätt äi mi strämming u sild u stäuän 
kål u JK. Kål .. sum kokäs säupå pa JK. 
När ja kåm haim, så lägd ja in a skråvmål av 
fläsk u kål JK. — [Talesätt:] De haitar äi a 
gammält ordstäv, att "di jetäd el. fick kål i 
sjau mål" JK(U). Fastn än kan spytt i kåln 
[: försmå ngt], när n bjaudäs, så hända de 
nuck, att n vill säup än, när n int sta(r) ti 
fa(s) JK. Tulmod yvavinnar säurar kål OI,. 
3) [blast; blad o. stjälk huvudsakl. på rot-
frukter]; stilkar, blåmmår u blad pa akakål, 
betår, murrättar u akasinap u roår, u kalläs 
betkål, murrättkål, rokål JK. Män vick fäin 
såckarbetår vör haddä! Missåmmarstäid 
lyckäd [täckte] allt kåln hall jårdi JK. Såcka-
betår har tårkän tat, för di har ligg nerslok-
nä ällar nerfallnä i kåln i hall aggusti månä 
JK. Såckabetår .. skall låssäs fyst ör jårdi, 
för di gar int ti dräg upp ör jårdi i kåln, så-
sum fodabetår u roår JK. När de var gärt, så 
behövd all dän där kåln [betblasten] snos 
[vändas] .., sum liggar i strängar; u haldar 
de si vatvädar u han bläir snodar sum täi-
däst, så haldar n si gröinar JK. Jfr bet-, 
blom-, blå-, kep-, krus-, sockertopp-, vit-
o. åker-kål. -blad s. kålblad n., bf. -ä, pl. 
-ar, bf. -bladi JK. De bladar sum sitar äut-
kring hudä ällar båddn, sum int har gat 
ihop .., haitar egäntliän kålbladar u kokäs 
int kål ällar kålsäupå pa äutn kastäs bårt ällar 
gis kräki. Hail hudä [huvudet] besta• s egänt-
liän u av kålbladar JK. Kålbladi kallar n u• 
åiru [öronen] förä [skämts.] JK(U). -bodd 
s. kålbådd m., bf. -n, pl. -ar. 1) [kålhuvud]. 
2) [dumhuvud]. Män de kund int de kålbåd-
dar första si pa där pa kansläiä JK. -frö s. 
kålfråi n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. När kålfråiä 
ällar -fråii springar [gror] u kummar upp, så 
bläir de kålplantår av JK. -gård s. kålgard 
m., bf. -gwrdn, pl. -ar. Kålgardar el. kål-
täppår hadd (ä)n stor dail jär i Lau, sum lag 
naug [nära] strandkantn .. i Lausväiki, sum 
var u en hadd inhängnä me bandfastar tro-
datäun JK(U). Kålgardar = apartuä ställar jär 
upp i sokni, sum di planteräd kål äi, pa a halvt 
el. a kappland stort. Pa Kauprä partn, där ja 
jär föidar, hadd di kålgard ner äi a ängä, sum 
hait Braka(r)ängä, u Fars bror, sum var bond 
bäi Kauprä, hadd en i jamtä, me n gravän 
brunn bäi, för ti ha vattn ti vattnä kåln me .. 
Mor jär hadd kålgard ner i o [vårt] ängä JK. 
Vör har ännu gäulroår u kålhäudar ällar kål-
båddar stanäs ner i kålgardn i ängä JK(1898). 
-huvud s. kerlhaudä, -häudä, -hwdä n., pl. 
kålhäudar, -hudar, bf. -hudi. Jälp mi, var 
vick (el. ick) kålhudar så saig, att .. JK. 
-mask s. m. bf. kålmackän [kåltjärilslarv]. 
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Kålmackän han jä(r) galn MK. -planta s. kål-
plantå JK f., pl. -år. Kålplantår sättäs um 
iblant (sättäs pa a ann' ställä) u vattnäs u an-
säs u läggäs kring me släkå, um de finns, för 
ti fa dum ti vaks fort u fa stäur bäddar u hudar 
[huvuden] JK. Kålplantår skall ympäs [ku-
pas] JK. -rot s. pl. kålröitar 1) (Brassica na-
pus, var. napobrassica). Kålröitar jär dän 
bäst sårtn [av "rovor"], atminstn de sam 
sum gäulroår u kålroår. Män gäulroår, kål-
roår u kålröitar ådläs u mik ti kräki .., män 
de jär sämmar sårt .., sått de jär täu sårtar. 
Kålröitar jär gäulä JK. Kålröitar sum ådläs 
ti kräki (kålrotkräkroår) jär hardäst u bäst u 
kan gåimäs, u vör ådlar bäggi sårtar el. bort-
fåldar u kålröitar JK. 2) [skämts., 'huvud']. 
Mitt hud', sum jär av kålröitar JK. -rotslfrö 
s. n. bf. kålrotsfråiä. Kålrotsfråiä sadäs äi än 
lavä av träi me fäin jård äi, sum sto mot a 
vägg pa solsäidu, u när fråiä kåm upp u 
plantår var lagum storä, så sättäd di dum 
i sängar JK(U). -rova s. f. pl. klylråuår 
[kålrot]. -soppa (-supa) s. kålsäupå f. Kål 

kokäs säupå pa, sum haitar kål ällar 
kålsäupå, sum smakar bra, um än (kåln) ko-
käs i fylg' me kyt ällar fläsk JK. -strunke 
s. kålstrånkä m., ' kålstj äl k' . -täppa s. kål-
täppå f., bf. -u, pl. -år JK [= kålgård]. Kål-
täppår hadd di förr langsat strandi bäi Laus- 
väiki 	sudar um a läiti strand, sum haitar 
Nöigärdä; där hadd all böindar bäi Bjärgäs, 
Masrä u Hallbjäns vassäin läiti intöint täppå 
pa n 3-4 kappland, sum kalldäs för kåltäppår 
el. Nöigärdstäppår, sum var u en hadd säin 
släkdöiar undar. Nådar um Nöigärdä at 
Snausräbod (a läiti strand) hadd Botvidä u 
Gogs me flairä säin kåltäppår, u där minns 
ja sum sårk di planteräd kål äi u göidäd plan-
tår me släkå u vattnäd dum me sjövattn JK. 

kålig a. kålur [skör o. porös, om trä]. Kund 
n fa tak äi a bit såndär haidaikä, han var för 
de mäst mair skörrn ällar kålur u måirar, ner 
han nå var så gammäl, att n mästn var ti bläi 
rutn [att anv. t. "sigdspån"] OL. 

kåm s. (kam GOB) kam m., bf. -än, n., bf. 
-ii. 1) 'slem' [särsk. på fisk], 'på tarmar o. 
flundror'. Kam pa fisk JK. Fiskän var fullar 
av slem el. kam. Kamän kummar av fiskän 
inn ifran, när ä jär varmt, att n lissum bläir 
svaitn JK. Kam sitar mäst pa gäddår MK. 
Ullakå [ull-åka], fått u lort, sum kummar av 
lambi, de jär fatt [fett] så sum kam, de MK. 
2) [slemmiga alger] i sjovatten när glångän 
gar ihop o.s.v. (Conferva, Cladophora m.fl.), 
gäul musä sum sitar pa stainar MK(1878). 
Kam jär tr än väkst pa sjöibuttnän, sum fö 
de mäst jär gäular u kummar låss u flautar i 

vattnä u fassnar pa strand-domtä u jär slemur 
u halar u kamu JK. De jär så mik kam u bråt' 
äi vattnä, sått gani jär hail full av kam JK. 
Kam pa sjöbuttnän JK. Kamän han jär värst 
ti fa ör flundränäti, um än far kam i daim JK. 
Fyst glångäs sjovattnä, u senä bläir de ss. 
sjokalvar, u de jär kamä, u de jär ss. läim el. 
slim MK. [Nyisl. kåm, smuts, mlty. kam, 
mögel m. m., sv. di. kåm adj. 

kämig a. kamur, f. -u, n. -ut, pl. -uä JK, 'slem-
mig o. slipprig' [även om mögelhinna]. De 
kytä, de matt visst var hallfåult [halvskämt], 
för de jär så kamut älla säir så kamut äut JK. 
Dän fiskän han matt int var goar, för han jär 
så kamur JK. Åln jär alltut kamur älla fullar 
av slem MK. De jär så kamut u slemut pa 
buttnän (sjöbuttnän), sått de kan mästn ingän 
ga där JK. Sump u mörjå u halt u kamut [på 
vägen], sått ä var sum ti ga pa såpå JK. Ka-
mut vatten, oraint v., t.[ex.] sjövatten s. 
jär fullt me glångä. Tarmar o. flundror jär 
kamuä MK. 

kåna s. ku•nå (g1t) f., bf. -u, 'hustru'. Jär de 
däin kunå? — Jå, de jär mäin kunu JK(ordl.). 
Jfr son- och tjuv-kåna. — kån-mädra s. klen-
mä•drå f., bf. -u, 'en av brudens närmaste 
släktingar på kvinnosidan .., som sitter till 
bords näst bruttöverskan i bröllop och åker i 
skjutsen närmast bruden till och från kyrkan 
och som skulle ha ost och "fladä" till sänd-
ningar'. "Vaim var kunmädrå i bryllaupä 
da?" JK(ordl.). Kunmädru .. var a gift käl-
ling, sum var naug släkt me bräudi el. u så 
mik .. go vän me na JK(U). Ja nämd kun-
mädru; de bad bräudi am n apartut [särskilt]. 
Ha skudd svar för ti skaff skjuss till bräud-
päikår, för di skudd ak me hännä, u så skudd 
ha skaff ust u fladä, u så skudd ha sit nemäst 
bruttövarsku bäi borä JK(1889). Bräudi u 
bruttövarsku di kåird förä u kunmädru u 
bräudpäikår därnest JK(1889). Kunmädru 
skudd bak fladn u staikustn MK(1886). 

kånka v. kåykä, kåk', pr. -ar, sup. kånk' JK, 
'med möda gå el. vara halt'. Ga u halt u kån-
kä; ja far kånk mi av, vätjä JK(ordl.). L.: 
"Hur är det med hennes ben?" — Fina T.: 
"Ha gar änd u kånkar" MK. A. har gat u halt 
u kånk nå i någlä dagar JK. Hånkä u kånkä; 
ga u k. pa = släpa MK. 

kånni s. kånni kånni! [lockord till kaniner] 
JK(U). 

kåra s. karå f., pl. -år. 1) 'vindkåre el. liten 
vindpust så att det blir krusning på en blank 
yta'. De var så lungt, sått de fanns aldri karå 
pa vattnä JK(ordl.). De bön- [bara] aimäd 
[fläktade] läit i nårdaustn, sått ä var int karå 
pa vattnä mair n lagum JK. När vör had ligg a 
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läiti stund, ropt J. till uss, att vör skudd 
kumm upp u sätt till [: segel], för de gynt bläi 
karå pa vattnä u gynt kännäs vädar ifran 
nårdaustn JK. Blikstrik = a strik där sjoänjär 
blankar, u de jär karår pa säidår MK. Bäi bit-
väis jär de blikå [blickstilla] u bäi bitväis 
karå JK(U). 2) [rysning, ilning; i denna bet. 
snarast rspr.]. Ja var så otäckt frustu u de 
ränd så där kald karår i kruppän JK. Jfr 
väder-kåra. 

kås s. se kaus s. 
kåt a. ka•tar, f. kat, pl. -ä, U-t'. 1) [rask, 
yster, livlig]. Ja, än sär um russi t.ex., att 
di jär tjåck u katä, när di jär galnä u vill 
skäinä, män de kan n säg um kräk, att i jär 
kat, um di änd int jär tjåckä, bär di jär vilt 
[vilda] u kröilä [krya], u samledäs um fålk 
JK. De fanns knafft någän gräsnack ti fa säi, 
män kräki va tjåck u blank u fait u kat läik-
väl JK. Vörr hadd någ sma galnä russ .., u 
förmodliän var di da galnä u katä, för di int 
just fick dräg någän ting da undar täidn JK. 
2) [brunstig]. Än kal jär katar u a päikå kat 
= horaktu JK. Bäst de var, så kåm källingi 
däit u blai himlandä gali . pa Vidäin för de 
att han to för mik av Guds gavår, u ha var väl 
rädd för att n skudd bläi för katar a si, ner n 
kåm haim da um nati OL. När kvinnfålki 
fick vaitäskakå ti kaffiä, så blai di så katä 
[sade en gammal gubbe] JK. -het s. f. bf. 
ka•thaid [ysterhet, kättja]. Kathaiti de taläs 
nuck um i daglit tal bad i dain u dann be- 
märkälsän. Laik kathaiti ör si JK. Jfr kättja. 

käbbel s. käbbäl JK(U) n. [kiv, munhugg- 
ning]. Va haldar du för a käbbäl u svarar i 
mot! JK(U). [Snarast rspr., jfr kibbel]. 

käbbla v. käbblä JK(U), ["käfta" emot, svara 
emot]. Jfr kibbla v. 

käft s. käft m., bf. -n, pl. -ar. 1) [käke]. De 
var int gutt ti fa munn'n upp fö läikä, sått n 
kund fa käftar ifran si JK. Nå i iss viku sull-
näd käftn upp för mi, u da gick värkän [tand-
värken] yvar JK. Han röird aldri än käft mair 
JK(U). 2) [mun]. Sla käft ["slänga käft", 
munhuggas] JK(U). Äutgapur u pikur kal u 
var int gutt ti sia käft me JK. Hald käftn pa 
di, tig käftn JK(U). Bläcku [vipan] kund int 
hald käftn JK. Va va de vill [(det får) vara 
vad det vill], så kund di ha hald käftn pa si 
JK. Ja had naug [nära nog] sägt någä, män 
ja kan u• tig käftn pa mi JK. Nå har di änd 
tigt käftn pa si i täidningi än langar täid JK. 
Nils tråist aldri upplyft käftn, mäns Bobar 
var där MK. Di skudd ha pa käftn [ha stryk] 
JK. 3) [människa]. Där fanns aldri n käft 
MK. 4) [del av grip- el. krossverktyg]. Dain 
käftn har kust av pa tangi JK. A smidtang 

kälke 

sum käftar gapar ifran si väl JK. Pa sumbli 
brakar [linbråkar] sitar käftar ihop i ätt 
styckä, u i sumbliä så jär de täu, sum än hal-
dar um bäggi käftar pa en gang i handtakä 
när n brakar JK. Läinbrakarnä di jär läit näg-
garä [trängre] imillum käftar än va hamp-
brakarnä jär OL. Jfr under-käft samt stor- o. 
upp-käftig. -smörja s. käftsmöirå f. [prat-
stimulerande dryck; sprit, kaffe]. Läit prat-
vattn el. käftsmöirå hadd n fat [: sprit] JK. 
Di fick a bra käftsmöirå [när de doppade brö-
det i brännvin] JK(U). När di da hadd fat 
någlä käppar käftsmöirå (kaffi) äi si JK(U). 

käfta v. käftä; käft' JK(U), pr. -ar, ipf. -äd 
[käbbla]. Käft imot si [munhuggas, gräla] 
JK(U). Jasså, du käftar imot! JK. Att vör int 
sto u käftäd imot ällar gapäd mot JK. 

käftament(e) s. käftmänt; käftmäntä JK(U), 
-mänt' n., bf. käftmäntä JK, -mänt', 'mun-
nen på folk o. hästar'. Gutt käftmäntä [gott 
"munläder"] JK(U). När di far si n sup älla 
täu ällar n halvä, de bräukar lissum mjauk 
upp käftmänt, um ja så ska sägä JK. Dän 
sum had bäst käftmänt till de (hald tal) flest 
prostn var S. JK. Ja ska gi di pa käftmänt, ja 
MK. Ja hadd ärnä gi n pa käftmäntä JK. Hald 
käftmäntä pa di! JK(U). [Osten] var så har-
dar u saigar iblant, att de bär [bara] var frå-
gän um ti fa käftmäntä ti gär gutt [: tugga 
osten] OL. 

kägla s. kä-glå f., pl. -år [pjäser i kägelspel; 
även själva spelet]. Samsspelä [i "våg"] 
sum jär de vanliä käglår ältar kast käglår 
mot päikår, sum päikår har åt [8] stigs mål ti 
kast ällar trill me bausn [klotet] u drängar 
tåll [12] ällar triddailn längar JK. Di kastar 
int käglår täidar [oftare] än di vågar mot 
päikår MK(1877). Förr.. så var käglår svärv-
nä, u kungän hadd färgar me grann målnä 
färgar, u pa sam väisä dråttningi JK(U). — 
kägel-bös s. kii•gälbaus m., bf. -n, pl. -ar, 
'klot av trä'. De här (krocketkloten) däugd ti 
kägälbausar MK. 

käk s. pl. käkar. Maurår [myrorna] kum-
mar upp me käkar full me muld (JK)MK. 

(?)käka v. käkä in undar land MK. [Ej övs., 
jfr (?) N. Linder, Möremål., keka, .. röra sig 
långsamt och med svårighet]. 

(?)käkel-pipa s. f. bf. kii•kälpäipu, de stor 
pulsådru, sum liggar langsat ryggän [på 
oxar] JK. 

käkla v. käklä imot, 'käxa emot'. 
kälke s. kälkö m., bf. -än, pl. -ar. [Består av:] 
maid, filtrar, fiautä, tvädrar, ukä, kälknasar 
= framändn pa maidar MK. 1) [kälke, som 
drages av människor; dragkälke] Ja sagäd 
vid i går u huggäd, u läil Anna kåird in pa 
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källarhals 

kälkän JK. 2) [arbetskälke, parkälke]. Käl- 	354]. Ga däu ste ti käldår ätta lffit vattn! MK 
kar gäs hail av björkä, så ne(r) sum pa fjätrar, 	(1877). Nå kan er ga bäi käldår u tynn vattn i 
sum jär av aikä, u täisli av a gränräckå, u gaiti MK. Kård er bi käldår i kvälls da? MK 
langvitn [skäftstången] de sam sum pa 	(1878). Iss stain'n dän hittäd ja upp' paa klip- 
vangnar JK. De kälkar jär väl rak (mots. på bäi käldår MK. M. bor int langt ifran käl-
kramp) i nasar MK. Nä de jä väl [mycket] dår JK. L. bor mitt imillum körku u käldår 
snåi pa vägar, så vill di gänn sia äut älla sia JK. De haitar Lauskäldår därförä, att vattnä 
ijamtä u skraä [skråa] 	u de kummar si rinnar ör backän upp-pa jårdi pa flair ställar 
därav, att nä de kåiräs, så jä kälkar när pa lik 

	
JK. Bättar vattn än de finns i de käldår, de 

si braidä, u de kåiräs när pa i ätt spur, u da 	finns intä JK. [JK fattar käldår som pl., men 
bläir spuri hardä, u så jä de laust pa säidår um 	möjl. är det genitivuttr. (till) käldår, som för- 
spuri, u nä da kälkmaidar kummar ör spuri, 	allmänligats]. — käll-drag s. kälddra.g n., de 
da sinkar di ner mair u kummar i jamt spuri samä sum när a vattnådrå kummar rinnäs ör 
JK. När träii jär sma .., så gar de pa lassä 	n backä u sin rinnar upp pa jårdi. Starkt käld- 
än täi styckän, när de gar träi el. fäir styc- 	drag när de rinnar mik vattn JK(U). -drag- 
kän stuckar i jamt si pa kälkar JK. [Se ill.] 	ning s. källdragning f., bf. -i, 'källdrag'. 
Jfr arbets-, bak-, efter-, enbets-, fram-, fär- 	-haggvann s. m. bf. käld haggvann'n„„, 	, 
das-, res-, skogs- o. vedkälke. — kälk-andare 	[den träho som samlade upp vattnet vid Laus 
s. kälkandarä m., pl. -andrar [skenor under 	käldu]. -vatten s. käldvattn — ansäis för bäst 
kälkmedarna]. -backe s. kälkbackä m., bf. 	vattnä JK(U). 
-än. Um vintan när de var snåi u äis, da var källa v. se kela v. 
vör pa kälkbackän u äisväti allihop i fylgä källare s. källarä m., bf. källan, pl. källrar. 
JK. Vörr rod kälkbackä [vi "rodde" (åkte) 

	
1) [matkällare]. När Söddagrens skudd ha 

k.] JK(U). Pa kälkbackän upp pa Fångards- källarä undar byggningän, el. de var någän 
backän JK. -fjätter (-fjätare) s. m. bf. kälk- 	annarstans di skudd ha källarä där i aur- 
fjäta(r)n, pl. -fjä•trar [trän som förena "flö- 	backän .., da hadd di träfft pa någ läikbain u 
tet" (banken) med medarna]. Kälkfjätrar gar någ sakar JK. Ner di da fick ta upp säin pärår 
fran flautä u ner pa maidar MK. -flöte s. kälk- 	[potatis] u fick kåir haim u arbet in dum äi 
flautä n., pl. -Mutar [vändbanke på käl-  säin källrar, daim sum nå hadd någän 
kar]; a laust flautä, sum gar kring, u sum 	sumbli bräukt ha någ sma källarhul nerundar 
stavar sitar äi MK. -långvit s. kälklaugtrt 

	fastäuu ällar undar kökä, därner skudd di da 
1 el. -lagvit [skäftstång i kälkar]. -med 	arbet ner säin pärår ginum a lukå, sum var så 

s. pl. kälkmaidar (av björke). Kälkmaidar gar stor, att di lagum kund fa iginum än pärsäck, 
tvärt iginum ner i sumpän u jårdi [: dålig u sumbli .. di hadd sag [sågat] av a par gålv- 
slädväg] JK. -näsa s. pl. kälknasar = fram- 	bredar i fastäuu så di fick a hul 	u dän så 
ändn pa maidar. I kälknasar sitar uki JK. De 	kalläd källarn han var int djauparä, än att di 
blai hulut u groput, sått kälknasar gick undar fick ga så där gillt hallkrampä OL. Ha skudd 
me, pa säin ställar JK. -rack s. kälkrack m. ga ner i källan ättar öl JK. Um summan hadd 
[smäckra parkälkar med "karme", för re-  vörr mjölki i källan JK. I dag har ja arbet 

satta i hål i "flötena" för att stöda lasset]. 
sor]. -stav s. pl. kälkstavar JK [slåar ned- 	

blitt rutnä u åidnä JK. 2) [litet utrymme un- 
ner i källan u lag upp någ pärlavar, sum har 

der äriln i "såidä", tjärdal]. Jfr södeskäl-Kälkstavar .. de jär int alltut sägt, att di jär 
lare. — källar-glugg s. m. bf. källargluggän. av björkä äutn kan .. var av någ ann starkt 
-gång s. m. bf. källagåuän [gång som leder in träislag JK. 
till källaren]. -hals s. källarhals, 'nedgång till källa s. käldå, gml. gen. -år, bf. -u, pl. -år. 
en källare vanl. med lutande ytterdörrar'. 1) [källa i allm.], vattn sum kummar ör jårdi 	
-hål s. källarhul OL [liten källare]. -läm s. u rinnar upp pa jårdi JK(U). De jär a käldå, u 
källar-, källaläm m. 1) 'lucka i liggande ställ- 

ha släckar [tryter] aldri MK. Angåändä käl- ning att öppna för att komma ner i källaren' du i Käldängä, så trod de gamblä, att de sma 
JK.(ordl.). 2) 'skillnävägg i källarn millum undar jårdi el. älvår bad sitt tillhåll JK(U). 
pärlavar' OL. -stuga s. källastäuå f., 'rum 

Drakgos, sum drakän hadd vaskä i bröiår u över källaren'. Källastäuå me lag [: lågt lig-käldår JK. I Käldängä jär de a käldå, sum 
gande] fastäuå u trapp upp ti stäuu u källarä 

jär sum brunnraudå JK(U) [se brunn-röda]. undar MK. Bäi Kauprä, där had di källastäuå Så gick än ti käldu (= en brunn pa Nabb- 
(me källarä undatill) MK. backän) u drack si a håiskär vattn JK. 2) 

[särsk.:] Laus käldu el. Laus käldår, [källa källarhals s. källarhals (MK 1876, ej övers.) 
som rinner ur berget, se Boken om Lau, s. [tibast?, Daphne mezereum]. 
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kält s. kält JK(U, frgl.), [gnat, tjat]. Hald upp 
me ditt kält el. gnäll JK(U). [Snarast 
riksspr?]. 

kälta v. kältä JK(U, frgl.), ipf. tjältäd JK [gna-
ta, tjata]. Pa de väisä gick a u tjältäd pa gub-
bän gang pa gang, ti däss a fick sin vii' fram 
JK. [Snarast riksspr?]. 

kältra v. tjälträ pa ngn, 'kälta' (OL)MK. 
kämma v. kämbä, kämb', pr. -ar JK; ipf. -äd 
JK(U), pass. ipf. kämdäs JK(U), p. pf. f. 
kämbi. 1) 'kamma' [hår]. Mitt hår, de har ja 
ännu int fat kämbä OL. Kämb bårt hårä ör 
augu MK. Sumbliä kämbar hårä, när de jär 
langt, bakför åiru JK. Skolsårkar kämdäs 
hårä ner runt i kring .., u så klipptäs de av-
um-tvärt JK. Ella jä så kämbi så! MK. Kämb 
si [kamma sig] JK(U). Ner di kämbar si, så 
har di kambän hail fullar av flas [mjäll] OL. 
2) [räfsa av löst hö från stack el. häck]. Så 
kämbäd n av häckar mik nogä, för int håiä 
skudd fall av, när n kårrdä JK(U). Kjaukar 
[höstackarna] .. di kämdäs av el. räktäs av 
allt laust håi äut pa dum JK(U). 

kämp s. kämp (oböjl.), 'kapp' [i uttr.] i kämp, 
pa kämp, [i kapp]. Ränn [springa] i kämp, 
laup el. ga  i kämp, sla i kämp [vid slåtter], 
räk [räfsa] i kämp, saum (stickä) i kämp 
u.s.v. JK(U). Allt arbet gar mästn såsum pa 
kämp gasskalar [grannar] imillum JK. Um 
vörr skudd grav' däik i kämp bäggi täu JK. 
Nä W. va pa Jaugan, da jaugäd n i kämp mot 
Hälssläby-Ållä MK. Sin [sedan] huggar var 
u en pa sitt träi, u de när pa i kämp, sått ar-
betä gar undar [undan] JK. Da bjaudäd di av 
[utmanade] varandrä ti kåir i kämp JK. Kum 
så skall vör ränn i kämp! JK. Int jär de någ 
klokhaitar me, tyckar ja, ti lätt russi arbet i 
onöduhaitar me ti ränn i kämp JK. 

kämpa v. kämp', ipf. -äd [strida]. Tårk' ällar 
vetå [väta] u kyld .., sum vör har ti kämp 
imot JK. När dän stor tåskän kåm i skyggä, 
slo u dängäd han u kämpäd me dödn JK. 

kämpas v. kämpäs, pr. kämpäs, ipf. kämpä-
däs, kämptäs JK(U), [kappas]. Kämpäs däit 
[kappas (att hinna först) dit], kämpäs fram, 
kämpäs haim JK(U). Än skummakarä u päu-
kän skudd kämpäs söi a par styvlår JK. Käm-
päs me laupä [gå], rännä el. u kåirä bräukäd 
n gärä jaulmårgnän, när n hadd vart i jaulo-
tå, för ti fa fort skill av [sluta] me arbetä el. 
årkår undar arä JK(U). Än [man] kämptäs i 
grannlagä, vaim sum kund kumm fyst haim 
JK(U). Di .. kämpädäs me saumä [sticka]. 
Stickganä meldäs lik si föstas för var u am, 
sum var me, när di kämptäs JK(U). Da käm-
päs n [man], att n kan kumm fyst i vaki me 

gailakslar [vid isnotdragning] JK(U). Ja, va 
skudd di kämpäs um JK. 

kämpe s. kämpä (OL)MK m., pl. -ar [strids-
man, krigare]. Karl XII:s kämpar JK. Ja, di 
var riktut kämpar ti drick undar dän täidn, u 
när di da kåm ti tret u slas, da var di käm-
par ti de me JK. Jfr slags-kämpe. — kämpa-
grav s. f. bf. kämpgravi, pl. -ar [fornlämning, 
vanl. boplats från forntiden]. De blai tals um 
där pa tågä um fornlämningar jär pa Gått-
land, um kämpgravar u annä JK. Gamblä bo-
städar (= kämpgravar) sum de gamblä var 
mik äiktuä me ti undasöik u grav äi för ti hitt 
gos u gull JK(U). 

kän s. (pl.?) kii• na , kä.  na , 'lockord till gäss, 
hanar o. honor'. 

käna s. kti•nå f., bf. -u, pl. -år, 'smeknamn o. 
lockord till gäss'. Känu! känu! JK. Känu, 
känu, kum nå da JK. Har Är flair n am n känå 
da? Jå, vör har täu gäss u en gassä JK(ordl.). 
— kän-gås s. bf. kä•ngå- sn, pl. kängåsar, 
[gås], 'smeknamn för hannar o. honor'. Kä-
nä gasi MK. -unge s. pl. kä•nuggar (= gas-
ungar), 'smeknamn för hannar o. honor'. 

känd p.a. kändar, f. känd. 1) [välbekant]. 
Kändar yvar ällar kring land u räikä OL. 
Någän [: friare] .. sum int kan fa någän pa 
nemrä håll, sum än jär kändar JK(U). 2) [för-
trogen med, hemmastadd i]. De jä ja kändar 
äi (att vara revisor) JK. Kändar me gamblä 
gangår [gånga s.] JK. Jfr ö-känd. 

känga s. kängå JK f., pl. käggår. Kaupräfar, 
han sägd kängur, u de gärd Fäi Nilsäs mår-
mår u: ta kängur pa di! MK. Kvinnfålki fick 
kängår u skoar full a vattn JK. Yngve .. talt 
um för uss, va han hadd fat fösla ti staffåns-
gutt i säin kängår.. Da frågd ja än, um än int 
hadd fat räis äi någu kängå JK. Söi kängår 
JK. — käng-fötling s. m. bf. kängföitlingän 
JK(U), [själva foten på en känga]. -modell 
s. kägmuddl m. (skom.). -rem s. pl. kiig g-
re•mar. När vör va ban .., nyttäd di ålskinn 
ti kängremar MK. -skaft s. n. pl. bf. käyg-
skafti. Int fa kängskafti full me snåi MK. 
-snöre s. pl. kängsnöirar JK(U). 

känna v. kännä, känn', pr. känna(r), ipf. kän-
dä, känd', sup. känt, pass. kännäs, pr. käns; 
kännäs JK(U), ipf. kändäs, sup. käntäs, 
kännäs, p. pf. kändar, f. känd [se känd p.a.]. 
1) 'veta, hava kunskap om (ngn el. ngt).' 
Känn bokstavar [känna till bokstäverna] JK. 
Ha lerar känn bokstavar [hon lär sig läsa] 
JK. [I uttr.] ti känn(ä) [till känna]. Va star-
kar n [ryktborsten] jär .., de gir si snart till 
kännä, när n bläir begangn'n läitä JK. Um ä 
jär skåj (me svavälsyru), så jär ä fåaktut rakt, 
män de kummar snart ti gi si ti kännä JK. De 
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gir si ti kännä [det märks, hörs] . ., att i dag 
slaktar astäuås [grannen] sin gräisn JK. Ja 
sag pa n [honom], att n ankäd [ångrade], att 
n had gitt si ti känn för mi JK. 2) [förnim-
ma] a) [kroppsligen]. Ja kännar mi så tråttar, 
att ja äidäs int ga JK. Da had n känt si så 
raskar [frisk] um dagän JK. Värkän känns 
ännu i larä JK. När ja gar ällar sitar me handi 
i band.., så kännar ja int någänting värk JK. 
De har int käntäs så förr någän kväld JK. 
Halsn u braustä kåm ti kännäs, sum de va 
hailt rat [rått] JK. Um baini u hännar kännäs 
kaldä JK(U). Ja, ja kännar de, de brännar u 
värkar u sväidar där pa de ställ jamt till, iblant 
da känns de såsum någ sum kund var livnäs, 
sum rännäd däräi OL. De kan häit u däit fin-
näs någ sma fäin aur- ällar gråv sandkånn äi 
ä [: sigdspånsgniset], för de känns undar 
knäifsäggi, ner n gräusar OL. Ner prästfålki 
kåm i ängä, da blai ä ti bästar, så de kändäs, 
badä me kakå, ust u brännväin u OL. Män 
ättar dän dagän så blai de umkast i vällaikän, 
u varmt blai de, så de kändäs OL. De gynnar 
mästn kännäs läit blöit [ljumt] jär inn i nöi-
stäuu, tror ja MK. De kledi [kläderna] di 
känns ännu så devnä [fuktiga] OL. De kän-
däs aldri vädar, u sjoän var sletar [slät, jämn] 
JK. Di kund fa sta u solbäd si där pa sudar-
säidu av körku; där kändäs de ir lagli bra OL. 
b) [själsligen]. Ja, så har de käntäs för mi, 
där ja har vaks upp u gar aldri ör mi, så läng 
ja livar (hur det känns att flytta från hemmet) 
JK. [Ja tänkar], att de nuck allt kändäs rolit 
för sårk ti fa var me OL. De kändäs nuck 
livat da för tillfållä [: på slåttergille], män 
daim sum skudd upp klucku i 5 ällar så där 
pa mårgnän igän, för daim kändäs de nuck int 
så livat da, antar ja OL. De var mair n en ällar 
ätt av uss, sum känd de stundi allvarsam OL. 
Dän sum hadd de uppdragä känd si nuck läit 
mair fyllu ["viktig"] än de andrä OL. 3) 
[vidröra (vanl. med handen) för att under-
söka ngt]. När ja känd pa pulsn för n, så 
tyckt ja, att han ret slo fräiskt ännu JK. Ja 
lag väl u haldäd än hall täimä pa snöirä u 
pundädä män fick aldri känn tåskän JK. Sin 
[sedan] så var de förbäi; ja fick int känn 
vaskän någän tåsk ällar simpå JK. Känn hyn-
si [med fingret undersöka, om höns skola 
värpa]. Ga till n gubb el. a källing, sum kan 
läs bårt värkän, u var tuluä u nåigdä, när di 
puttar fingri in i munn'n för di, um di änd har 
känt hynsi straks föräut JK. — Särsk. förb. 
Ont i armar u kruppän, sum ja aldri ha känt 
av någ förr JK. I skogän känd vörr int av 
någän äur [snöyra] JK. — Kännäs bäi [vid-
kännas, erfara], känna till, ha reda på (t. ex. 

ordet, uttrycket). Dei känns ja int ret mik bäi 
de MK. Ja, åirnvärk jär n otäckar värk; ja 
kännäs bäi de, fö ja ha vart mik äut för de, nä 
ja va sårk JK. Go gärningar skall ill launäs 
.., de far n mang gangar kännäs bäi, att ä jär 
sanning JK. — Klucku hall säks var ja ner bäi 
Ed portn u känd ättar um han var lestar [låst] 
JK. Ta u putt handi ner i hulä u känn ättar um 
du kanst fa kännä, um de liggar någ där JK. 
— Ja kund känn igän dum [: fåren], um di 
var hundrätals i fylgä JK. ["Känna igen 
(ngn)" heter vanl. känn till, se nedan]. — 
Fålki känd såsum mässi [med sig], att di var 
mair fräiä, di sättäd i gang de gamblä vanliä 
laikar OL. — I skogän känd vörr int av någän 
äur [snöyra], män så fick vörr så mik mair 
känn pa de jär pa gaimaldu [slätten] JK. 
Byksrövi straik ör bäggi bykspari där i knåbb-
lar. . u skinnfiagår u styckar av bär [bara] 
rövi sinä, sum än int självar känd av ällar 
visst av da i fartn, män fick känn pa de sinä 
[sedan], föstas JK. Sin kåm gråitn fram, u 
sum årdnärt [ordinärt] arbet alstrar go mat-
lust, så fick gråitn känn pa de tämliän hart i 
sumbliä fat ällar bunkar OL. — Känn till: 
1) [ha reda på, äga kännedom om]. Ja kännar 
int till någu historjå um någän, sum har fat 
atvarsl JK. När ja bräukt strandi, känd ja till 
va ivist a bomärkä jär i Lau JK. Ja kännar 
knafft till dän fisksårtn JK. Ännu har ja .. mik 
ti gär i haust . . föräutum allt ann' sma-
pusslaräi, sum L. vait u någ kännar till JK. 
Ja känna till mäin dumhait JK. Ja kännar int 
till lains n säir äut JK. 2) [känna igen; vara 
bekant med]. Skall ja känn till någän, da skall 
de var pa russi MK. Han känd int till mi da 
fyst, när ja kåm JK. Fålki kund int känn till n 
[honom] i de grann dräkti JK. Dåktår N. . 
var de int en, sum L. känd till u var bekantar 
me? JK. De jär n arbetskal, sum ännu livar.. 
u haitar L.L., sum ja tänkar Lekton kännar 
till JK. H.J., sum ja tror, L. kännar grant till 
JK. Där iblant (likprocessionen) var de mang 
källingar u gubbar, sum ja känd grant till JK. 
U så känd ja till am n päikå, sum hait Hannä u 
död' ung JK. Dän sum söisläd lambi känd till 
dum fö(r)äutn säi pa märki, sum di hadd i 
åiru JK. Ja kännar int riktut till mi; de jär 
umändrä si, täunar u häckänfålt MK. Jfr känd 
p.a. samt god-känna. — känn-bar a. känn-
bar. Otrivli vällaik, sum allt ha gärt si känn-
bar i ansäiändä pa hälsu blant fålki jär äutat. 
-(e)Idom s. känndåum m. De var a par arbets-
kalar, sum had hatt N:s gani . u di had någ 
känndom pa dum, att di kund vittnä JK. 
(-e)lmärka v. p. pf. kännmärkän [som fått 
märke, "brännmärkt"]. Annas had de blitt 
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minnäsbit, u dän hadd blitt kännmärkän, um 
än had fat knäppt bainä av för n [om ngt ville-
bråd?] JK. (-e)lmärke s. kännmärkä, 
-märk' n. [märke, ärr, lyte e. d.]. Um int de 
bläir gärt, såsum di har sägt, när di (folk i 
allmh.) livdä, äutn di [: de efterlevande] gär 
annlund, när di har döt, än va di har sägt, när 
di livdä, så far di int ro i jårdi yvar de, u mang 
sum int löidar dum, så bläir di sjauk u far 
kännmärk i all sin täid JK. Um di var läit 
drucknä ällar kund någä [: ngn trollkonst], 
da had di ingu nöjd ällar blai int sjaukä, män 
var di int de, da blai di sjaukä ällar fick någ 
ann kännmärkä JK. När ja fick läs iginum na 
(historju) hail, da blai ja mang gangar mair 
förargän pa källingi, så att ja ynskädä, att ha 
skudd ha fat kännmärk för de i all sin täid, 
för a int kund ha hald' ård JK. 

känning s. känniyg m., bf. -än [förnimmelse, 
(obehaglig) erfarenhet, efterverkan]. Vör ha 
ännu känning a snäuu mästn allihop JK. 
Läiktånnar, de har ja aldri hatt känning av 
MK. De jär snart var u vart ann häusald, 
sum jär sjaukä .., män vör har läikväl int 
hatt känning av någ jär bäi uss JK. Ja de var 
a olyckli sjaukå, sum har kumm häit pa landä, 
u sumli far känning av de i all sin täid JK. 
Ja had läit snäuå u ont i braustä u hokstä a par 
träi dagar i dann viku, män de har gat yvar 
igän, sått nå har ja int någ känning av ä JK. 
Dåkta M. pastar, att ä jär känningän av myss-
lingän JK. Ja trod mästn att ja skudd bläi 
sjaukar u fa snäuå ättar de battalju [: en 
vådlig fiskefärd], män ännu häitntills har ja 
int hatt någän känning av de JK. Ja trod fyst, 
att kaln va druckän, u de kund nuck händ, 
att n had någ känning av OL. Känning av ti 
skaiv äutat [benägenhet att skeva utåt] de 
har ja hatt jamt till (om skodon) (JK)MK. 
Um än pa haustn släppar russi äi än akar, 
sum rygän jär avskurn u bårtkåirdar .., så 
puttar di si antingän pa läppar ällar i nasar 

stöist dailn av russi rinnar gaiglän [dräg-
let] ör i oskick, män nauti har int någ kän-
ning av de OL. Vör har int mik känning av 
massgaistn [marsblåsten] i ar häitntills JK. 
Där i skogän hadd vör int någ känning av 
någän äur [snöyra] JK. Vaitn [vetet] jär 
int ill' pa säin ställar, hälst där sum än int 
har hatt mik känning av tårkän JK. De vank-
täs ta täidn i akt u säi ättar, um ankarn ällar 
kaggän int hadd känning av tårkän [vid 
brygd] OL. De ha känning av läit ladislikt 
allt i vällaikän u nattäurn JK. Rängn skall de 
väl [mycket] till, um vattnställar skall ha 
känning av de JK. 

känsel s. känsl m., bf. känslän, pl. känslar 

. 1) [kännedom]. Ja had' int känsl till n 
= kände ej till honom MK(1877). 2) [förnim-
melse av beröring; känselsinnet]. Um nati 
kåm de ti surr u siv [sova] i armän u handi 
för mi 	Armän fick ja känsl äi igän da pa 
dagän, män fingri u handi var förbäi u ännu 
jär JK. De var så kallt, att ä to känslar bårt 
JK. 3) [medkänsla]. Han har känsl för russi 
MK. -lös a. känsl-laus, n. -t, pl. -ä, 'känslo- 
lös'. Daukyt ällar svallkyt 	jär någ slags 
gal' kyt, sum jä känsl-laust JK. Fingrä 
de jä ännu läit känsl-laust u så där u surrar äi 
de iblant JK. Nasar frausar till u de sväidar i 
ansiktä u åirsnapar frausar känsl-lausä JK. 

känslig a. känslur,,,,. Känslur var n [han] de 
MK. 

käpa v. imper. käy) upp! [lyft upp hakan] 
MK. 

käpe s. kä•pä; käp' JK m., bf. -än, pl. -ar. 1) 
'haka [på människor]; underkäk på hästar'. 
Sumbli, di har sån langar käpä OL. Tobaks-
gaigln [-saliven] rinnar ner pa käpän JK. 
Bani di bihövar gaigällapp undar käpän OL. 
Myssår haldäd pa ti blas i sjoän för uss, sått 
daim matt vörr sia snöirar tvärs um u så 
undar käpän JK. U så jär de vanlit iblant, att 
di läggar a bok undar käpän för läikä [liket] 
JK. Dräivår va så haug, att i gick ti käpän 
JK. Så sum Er nå dansar; läggar käpän pa 
aksli! Sit u sivä, sått käpän fallar ner pa 
braustäJK(U). Undatill pa käpän jär käksä, u 
så käpän me käpbainä JK. 2) [käft, skänkel 
på sax el. linbråka]. Saxi va rystu [rostig]; 
käpar vill int ga ifran si MK(1878). Ullsaksar 
.. di jär me tunn braid blad ällar käpar, u 
fjädrar si i bugän, sått käpar gar äut självä 
Käpar skall var lik si hardä, annas jetar dain 
käpän upp dann'n JK. Käpar ällar käftar pa 
braki Binbråkan] JK. Jfr sax-, under- o. 
över-käpe samt snäll-käpad. — käp-ben s. 
n. bf. käpbainä, pl. bf. -i [underkäkben på 
människor och kreatur]. Käpän me käpbainä 
Ja n sär fö de mästä käpbaini, fastn de jär ätt 
bain = hygrä u vänsträ käpbainä JK. Käp-
baini (käksä) pa russ; pa stäut JK. De gärd 
ont äutpa [utanpå] me., unda käpän u undar 
käpbainä upp undar åirä JK. Gaisp käpbainä 
ör lag [ur led] JK. Aldri nåksns de käpbainä 
star still (= han äter oupphörligt) MK. De 
to [träffade] i ganglidn (pa käpbainä) MK. 
-sträv a. käpsträivar OL, 'munvig, upp-
käftig'. -ände s. m. bf. käpändn [hak-
spetsen]. Pa käpändn had n a läit skägg, sum 
var hailt vitt MK. 

käpp s. käpp m., bf. -än, pl. -ar. 1) [långt o. 
smalt stycke av trädgren]. Um än tar n käpp 
ällar någ u så haldar pa n årm me .. OL. Höi- 
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täd [hytte] me n käpp JK. 2) [spatserkäpp, 
påk]. Sin [sedan] to ja käppän i handi u spas-
seräd äut pa När JK. Far har käppän ijamt si 
u kan knafft kumm yvar gardn äutn käpp JK. 
U skall ja stäig upp, så skall mästn någän 
jälp mi, um ja int har n duktur käpp ti hands 
JK. Käppän u säckän gir bröi pa fläckän. 
Säs um än tiggarä me käpp u säck JK. 3) 
[grov stjälk av t. ex. hundloka o. libsticka]. 
Dunå [gråbo] o. libbastuck, blad o. käppar, 
skall kokäs ihop u gis konar in, när di kalvar 
MK. 4) [smal, trind stav av trä, använd för 
visst ändamål]. a) [i värde]. Anglävadn me n 
käpp äi JK. Pa käppän pa vadn bräuka n ha 
än läitn flagg pa ändn JK. b) [i tjärdal, "såi-
dä"1. När augänstain'n blai täcktar me vidbi-
tar, så sättäd n än klainar käpp pa stain'n 
sum än läggäd [: tjärveden] umkring JK(U). 
c) [i väv]. När da all tradar har kumm i 
vävskaidi u snöir iginum all åiglår, så träda n 
än klainar käpp iginum åiglår Käppän jär 
så langar sum vävän jär braidar JK. Så läggäs 
fyst käppän .. ner äi a skårå i ganstuckän 
JK. Jfr brands-, frambindnings-, framsläpp-
nings-, hundlök-, hässle-, is-, krok-, puts-, 
spänn- o. stödje-käpp. -häst s. käpphäst. 
Räid pa käpphäst [lek] MK. -rapp s. käpp-
rapp [n.] -rätt adv. käppret [rakt uppståen-
de, lodrätt]. Anglävadn me n käpp äi, sum 
star käppret JK. -ände s. m. bf. käppändn. 
Män da har n än läitn klainar käpp, sum än 
sättar ner iginum hulä u ner i buttnän, sått 
käppändn star pa änd i hulä [vid isnot] JK. 

käppa v. käppä, käpp' JK, ipf. -äd, pass. käp-
päs. 1) refl. [gå med käpp]. Däit ti hännä 
[:en klok gumma] käppäd si mangä me rygg-
värk JK. Da skudd n käpp si ner ti sun'n 
hans JK. Så käppäd n si av till Hallbjäns 
MK. Da käppäd n si av ättar [efter], så mik 
än nåksns kundä MK. 2) tr. [stödja medelst 
käppar]. Såckaärtar skall käppäs nå (= sätt 
klain käppar bäi dum i ärtsängi, sum ärtran-
kar vaksar kring) JK. 

kär s. U7 n., bf. -ä, pl. kär, bf. -i [kärl 
(tallrik, fat, skål m. m.); kar (tunna, kagge, 
bing m. m.)]. Källingar jär galnä ti sla sundar 
kär (tallrikar o. fat) JK. Så har int var u en så 
mik kär u glas, sum bihövs; de far n da lan bi 
kaupmann'n OL. Skaffamor u -päiku säir 
ättar att ä int far fattäs 	1mill i kannår u 
såckar i käri [sockerskålarna] JK. Skaffrar 

had sätt käri pa bon, taldrickar u spillkum-
mar u allt sum skall till, när n skall ha mat 
JK. Vask käri [diska]. Kvinnfålki slapp u 
vask ällar disk så mik kär, för de behövdäs int 
någ säuptalldrickar JK. Va kär! tinkär (i 
Fornsalen) MK. — Till spann u andrä kär,  

sum än int skall ha salt äi, nyttäs janbändar 
JK. Kärä [brännvinskaggen], de bihövar di 
int ta bitalt förä, för de sändar ja tibakas fram- 
deläs OL. Än täid 	kaupt Ronbokaup- 
männar strämming upp u gav täi riksdalar 
tunnu, män da besto di kär självä JK. Kärä 
jär otet, sått läkän har runn av JK. De kärä 
har vart öl pa JK. U så skudd kärä [drick-
tunnan] skylläs av .., så skudd de kokäs 
ainlag .., så skudd de tynnäs pa käri så varmt 
ä var för ti fa dum tetä ällar för ti fa öir de 
säurhaiti OL. A duktu häusmor, så vill ha 
gänn ha säin kär badä tet u rainä, för de att 
int ölä ällar drickä skall fa någän osmak OL. 
Ja fick a fat ällar retarä kär malass [melass] 
äi a slumphugg fran fabbrikän JK. När sedi 
var bra tårr .., så hälläd di ner na äi sedäs-
bingar u andrä kär JK(U). De, sum kärä har 
fat smak av, de haldar de [ordspr.] MK. 
Jfr drick-, kaffe-, kok-, lut-, mjöl-, mjölk-, 
porslins-, salt-, seg-, slafs-, slarv-, sten-, 
stånd-, tenn-, trä- o. ös-kär. -duk s. kii•rdåuk 
m., bf. -än, 'disktrasa'. Vör skudd a hatt n 
nöiar kärdok OL. Akt i [akta dig], att u skatt 
fa kärdokän kring åiru, um du int vitt var bi-
skedli OL. Kumma du häit Staffän (en häst), 
så slar ja di me kärdokän MK. -hylla s. 

f. [tallrikshylla]. I rängi [vrån] jamt 
späisn där bäi min såffån var de a kärhyllå, 
me talldrikar u kär u sakar pa JK. Kärhyllå 
undar luftä, sum sto full av blank tintall-
drickar u tinfat JK. De jär sum Laukvist säg-
dä, att nä ryssn kummar, da jär Visby sum a 
kärhyllå MK. -lapp s. kä•rlapp [kärl (tallrik, 
fat o. d.)]. Såsum di sitar u far mat, så bläir 
de n sån förskräckli dyning inn i nöistäuu, u 
de had hårtäs [hörts], sum bon i had glid ka-
väl umkring u va ivist n kärlapp i kras JK. 
-lass s. n. bf. kärlassä JK(U). När kärlassä 
[med porslin, som man lånat hos köpman-
nen] kummar haim, så tar kärvaskasku imot 
lassä JK(U). -makare s. pl. kii•rma•krar [till-
verkare av laggkärl]; sum gär spann u drick-
byttår. För de mästä av kärmakrar, så hadd di 
jär i soknar int kärmakaräiä ti yrkä 	äutn 
börr [bara] undar täidn, di int hadd någ ann 
arbetä, u så när andrä bad dum JK(U). -moe 
s. m. bf. kärmoän [kärlhög]. Än druckän 
kal rambläd kull i kärmoän JK(U). -mor s. 
kärmor el. kärvaskasku [se nedan]. -stav s. 
pl. kä•rsta•var [stav varav laggkärl är sam-
manfogat]. -stege s. kii•rsti•gä m., 'tallriks-
ställ'. -vaskerska s. kii•rvaskaskå, -vaskar-
skå f., bf. -u, 'kärltvätterska, fruntimmer 
som tvättar kärlen på ett kalas' JK(ordl.); 
[har även andra uppdrag på bröllop]. Kär-
vaskasku .. ha skall svar för brygg u skäur u 
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ha ainlag i all drickkär u så skäur all gålv 
lägg bärgfiskän i blåit u ta varå pa all slakt 
lan all kär, fat, taldrickar u gröitår u pan-

når .., u så skall ha svar för ti hald all kär 
ram n undar kallasä JK. Mor Stin' var kär-
vaskaskå JK. -vatten s. kii-rvattn n., 'disk-
vatten'. De jär n tar [tår] kärvattn jär i iss 
spannä; de fart u ta u gi sväini OL. Jär kär-
vattnä matut [fullt av matrester], så gir n 
sväini de JK(U). -vattengryta s. f. bf. kär-
vattngröitu JK(U), [diskvattengryta]. -vat-
ten spann s. kä•rvattnspann 'diskämbar'. 
-virke s. kii•rvärkä [virke till laggkärl]. 
-vräng s. f. bf. kär-rängi [vrå i vardagsstu-
gan, där man hade kärl]. I rängi jamt späisn 
.. var de a kärhyllå u i jamt späisn i rängi 
pa gålvä gröitår u pannår, u de rängi kaldäs 
för kär-rängi JK. 

kär a. kerar, kär, f. ker, n. kert, kärt, best. 
ke•rä, ker', komp. ke•rarä. 1. [som är före-
mål för kärlek el. tillgivenhet]. 1) [om per-
son]. Ja har hald de ällar de mänsku så ker 
OL. Han .. var mik gladar .., att n skudd fa 

arvingä me säin ker hustru JK. Ked ban 
har mang namn [ordspr.] JK. Kär sårk = 
rar [pojke] MK. Um de jär någän, sum har a 
ban ällar någ mik kert, så säs de, de jär läikså 
kert sum ti kumm bi [komma åt] själv augän-
stain'n, de OL. — [I tilltal, benämningar el. 
utrop]. Ker' Lekton! [i brev] JK. Ker' far 
[kallades prästen förr] JK(U). Högvörduä 
ker Far [om prästen Carl Norrby] JK(U). 
Kerä gullä! MK(1876). Ker järtnäs; kerjärt-
näs! Ker järtnäs, um L. vill ällar kan, så jälp 
mi JK. Ja, var ker järtnäs så bra u skriv till mi 
um de till pinst JK. Nå bidar läil Anna så 
ker järtnäs, att ja skall ga ner i marki u så 
pluck rosår i fylg me na JK. Han.. straik in 
ti källingi u bad hänn keijärtnäs, att ha skudd 

JK. 2) [om sak: avhållen, uppskattad]. 
Ungdomar.. hadd säin haimsokän ker OL. 0 
[vårt] gamblä ker' språk JK. Brännväin var 
kärt, när n var jär u MK(1877). 3) [i uttr.] 
ta för kert. a) De tost u [tog du] fö kert 
(= för kort, för litet, i fråga om mått) MK. 
b) Ta någ fö kert, um n sörgar alltfö mikä 
MK. — II. [som hyser kärlek el. tillgivenhet 
för ngn el. ngt]. 1) [i fråga om kärlek till 
mots. könet: förälskad]. Han var i all fall 
kerar upp yvar åiru OL. Kvinnfålki gynt käik 
si kring .. hälst at de rängi [vrån], sum var 
så varmt u kert [: där ett älskande par satt] 
OL. 2) [i fråga om icke erotiskt betonad till-
givenhet: förtjust i, begiven på]. Kär ättar 
brännväin MK. 3) [kärleksfull, öm, innerlig]. 
"Mammän", så har bani kall säin mor för 
förr.., va ja kan första, så skudd de var så- 

sum läit kerarä ällar förbindliarä, ner di sägd 
så OL. Därför vill ja släutä me a ker hälsning 
[i brev] OL. Mangä, mangä ker hälsningar 
fran uss till Är allihop! [i brev] JK. Jfr folk-
kär. -kommen a. n. ke•rkummä, -kumm' , 
best. kär-, ke•rkumnä. Brevä sum ja fick .. 
var mik kerkummä JK. Mang tackar för bre-
vä u pänningar, sum ja fick, de var mik ker-
kumm alltihop JK. De skudd var mik ker-
kumm, um vör fick någ rängn snart JK. Ja 
skudd tack för de kärkumnä brevä JK. -lek 
s. kärlek, källajk m., bf. kärlaikän JK(U). 
Att n kund gi si.. pa fräiarstråt me någu pffl-
kå . så sum än läskamrat, sum tyckä el. kär-
laikän iblant för n dail gyntä JK(U). U så 
skall n ha kärlek u inträss för arbetä JK. 

kärling s. källiog f., bf. källiugi, 	gen. 
-is, pl. -ar. 1) [medelålders el. äldre kvinna, 
utan syftning på gift el. ogift stånd; (pl.) kvin-
norna i ett hushåll]. Källingar di bihövar int 
var så värst gamblä för ti fa hait så, äutn jär 
ä flair kvinnfålk i häusaldä, så kalläs di för 
källingar av sumbliä, um di änd jär ret ungä 
ällar ännu päikår: källingar di vidd int alls, att 
ja skudd gläid fran haimä, ällar: källingar, 
di jär aldri ti ret si ättar, för iblant vill di så u 
iblant så. Dairäs källingar; dairäs kvinnfålki 
OL. "Jä ed källingar haimä?" (därme maina 
n all kvinnfålk i hail häusaldä, um di änd int 
jä giftä). "Jå, o [våra] källingar di jä haim 
allihop". (I ställ tö källingar så bräuka n säg 
ed kvinnfålki u o kvinnfålki) JK. Pa de ställi 
där kalar kallar säin aignä kvinnfålk för käl-
lingar, de ansäis nuck av stöist dailn .., att di 
jär väl gråvhuggnä u plumpä, såsum när di 
sär: "har int källingar matn färdur ännu?" 
ällar: "de jär väl sån årkå, sum källingar kan 
gärä" OL. U så laig [leja] me uss a par styc-
kän .., en kal ti skär' u a källing ti räk' 
[räfsa] u bjär av JK. Dain källingi ränd u 
hadd bråttum jär u dannu där, släutligän blai 
middäsborä färdut OL. S. jär däitgiftar me iss 
[den här] källingis dotar, sum nå dödä 
källingi har vart åidi [dålig] u sjauk nå i mang 
ar JK. De kan vicku källing sum hälst räcknä 
äut JK. A källing kan tret mot sin ruck 
[spinnrock], [ordspr.]. Tretgiruä u sjauduä 
källingar skudd aldri bo u var bäi andrä fålk; 
.. har da källingi ruckän ti tret imot, så tular 
han va n far JK. De var mik mair duktuä 
kvinnfålk ällar källingar förr, än va de jär nå 
JK. Där var fullt me källingar u ban pa bäggi 
sjussar OL. De jär bäst .., att di lättar all 
källingar fa sin vil' fram u fa röstret JK. När 
n skudd pa någu raiså el. annas var laupnäs 
el. ganäs pa vägän u skudd ste [åstad] någät 
är(ä)ndä, u än kåm i möit me a källing fyst, 
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så ansags de int för någät gutt möitä u bibå-
däd otäur, u när n kåm förbäi källingi, så 
bräukt di sno si um u spytt ättar na JK(U). 
När n skall ga ti strand, u än kummar i möit 
me a källing fyst (u int n kal), u jär de da a käl-
ling me dålit ryktä, så tar ha täurn bårt, sått 
n int far flåg strämming el. fisk JK. När n 
skall kåir ti prästn u ta äut löisning, skall n int 
ha någå källing pa • mässi [med sig], u när n 
skall kåir ste u lägg hår(ä) upp i böin [sta-
den] u kaup gavår, jär de int bra ti ha någå 
källing pa, u när n skall kåir jårdgummu 
[barnmorskan] .., da skall n int ha någän pa 
mässi, varkän kal ällar källing JK. 2) [gift 
kvinna; hustru]; 'hustru med minst tre barn' 
MK(1878). De jä u .. a gammalt ård, sär 
kvinnfålki, att gift' kvinnfålk skall int hait 
källingar förr n di har fat träi ban — ja, mor 
har till u me hårt, att i skall ha träi sårkar. 
Män di far hait källingar läikväl, um di änd int 
har hatt någät ban JK. Gu dag astufar, jär ed 
källingi haimä? JK(U). Nä G:s fyst hustru 
dödä, så kund int gubbän var föräutn källing 
äutn skudd pråmt gift si ansn [på nytt] JK. 
W. jär giftar nå! .. Han har fat källingi ifran 
Domarä i Ronä JK. Han fick lagli väl [myc-
ket] pänningar me källingi JK. Han död' 
ungar män hadd läikväl fåir sårkar u am n päi-
kå me källingi säin Bräitä JK. Där var H.J. me 
källing u bani u J.A:s u G.K. u hans källing 
u ja, sär hundn, me mäin källingi. Ja, vör 
pratäd um bad dain u dannä, kalar för si u 
källingar för si JK. Anton u källingi hans 
(Maiä) had vänt mi u var mik glad, att ja kåm 
JK. Ann', källingi mäin, rännar där small u 
lang u blaik u skarp män saig sum lapp ti 
arbetä JK. Bättar källing, än ja har fat, kan ja 
aldri ynsk mi JK. Vörr vågädä [höllo "våg"] 
.., drängar imot gubbar (= de gift' kalar) 

u päikår [flickorna] mot källingar (=de 
gift' kvinnfålki) JK(U). När räkningkvinn-
fålki [räfserskorna] var dailt' pa täu håll, så 
var päikår pa ätt håll u källingar pa ätt håll 
JK(U). 3) [hona av vissa fåglar]. Kaul el. 
kaulår [alfågel], sum hannar haitar kaul-
gubbä u honu källing JK(U). Jfr ask-, bland-
ning-, bond-, bot-, by-, fagning-, fattigstug-, 
finn-, fiskare-, hö-, jätte-, kaffe-, kardning-, 
klockar-, kopp-, långfredags-, pannstyck-, 
post-, präst-, räkning-, sign-, skvaller-, 
spannmåls-, tigg-, troll-, ur-, veling-, vit-
pänning- o. vår-kärling. -djäkel s. pl. käl-
lingjäklar [nedsättande benämning på kä-
ring]. Da kåm am n av de källingjäklar räus-
näs fram me a stäur yks u skudd hugg än 
älla klämm än i skalin [om ett mordförsök] 
JK. -djävul s. källingdjäväl m. [= föreg.]. 

Per fick tak i yksi u glaid in i stäuu u tänkt 
väl: kummar nå någän källingdjäväl, nuck 
päukän skall di fa minnäsbit JK. -död s. käl-
liugdo j.d [svår halka (skämts.)]. Kummar de 
nå ti fraus i nat .., da bläir de källingdöd, 
sum än bräukar sägä, ällar oskaplit halt JK. 
-fan s. m. bf. källiufa'n [nedsätt. benämn. 
på käring]. Gubbän A. var räddar för käl-
lingfan'n, sum än bräukt sägä, ättar ha var 
död, u de had n nuck orsak till u JK. -fett 
s. källingfätt JK(U) n. ["gumfläsk", fetma 
hos äldre kvinnor]. -knut s. källingknäut 
m., pl. -ar, 'avig knut'. -spital s. m. bf. käl-
liugspita•In [käringrackarn]. Han liggar nuck 
innför me kårs för durar, att int källingspitaln 
skall kumm in till n [om ett spöke] JK. -träta 
s. källiutre•tå f. Aust vädar u källingtretå gar 
aldri av äutn vetå [väta] JK. -tvet s. källiug-
tvait [inhuggning från två håll, då man skall 
fålla träd, se ill.] -vecka s. f. bf. källiug-
vi•ku ["fruntimmersveckan"]. Källingviku 
ifran dän 19ndä jäuli Sara, till däss att råitu 
el. råitmån'n gynnar, jär för de mäst rängnut 
JK(U). I säid [sida] ängar me lauskog så 
gynt slaningi i källingviku JK(U). 

kärna s.1 se kärne. 
kärna s.2 kinnå (g1t); kännå f., bf. kännu, 
'smörkärna'. I Burs sär di aldri ann än kinnå, 
män i Lau sär di kännå MK. Dän hallgalnä 
gubbän skudd drick grädd ör kännu. än 
fick all grädd i söini pa si, när da gräddn kåm 
mej än fart fran buttnän ör a sånt langt kär 
sum a kännå JK. U så hadd di a kännå (smör-
kännå); dän hälld di upp mot full av varmt 
vattn u däruppa hälld di talgän, sum var 
smältn [vid ljusstöpning] OL. Jfr ljus-kärna. 
— kärn-stake s. m. bf. kännstakän [kärn-
stav]. -törgel s. känntörgäl [m.], [kärnstav]. 

kärna v. kännä, pr. -ar, ipf. -ädä JK(U), 'kär-
na smör'. Ta u häll grädd i kännu, för vör 
skall kännä JK. Undar solståndä jär de int 
bra till kännä . gräddn vill int ga ihop ti 
smör JK(U). U så kännar kvinnfålki u sälar 
smör JK. Var de traugt ti fa gräddn ti ga ihop 
ti smör, när di kännädä 	sum 011 sägd, sum 
flugråin botäd förä JK. [Se ill.] — kärn-
mjölk s. kännmjölk f., bf. -i. Jär gräddn gam-
mäl u säurar, så bläir kännmjölki baisk u säur 
JK(U). -smöribröd s. kännsmörrbrgr; -bröi 
JK(U) n. [smörgås av nykärnat smör]. Vitt 
u vänt a grand, skatt u fa a kännsmörbrö 
ällar, i vanliä fall, skatt u fa kännsmörbrö 
.. Ner di kännar smör, så fort di har fat knäd 
u lägt salt äi smörä, så far di färskt smör ti 
lägg pa bröiä, därför haitar de kännsmörbrö 
OL. 

kärne s. kännä, känn', m., bf. känn'n, pl. -ar. 
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1) [frö av vissa växter, särsk. hassel]. Ja hit-
täd a nyt, sum int var någän känn äi (piss-
nyt) OL. När de int jär kännar i nytnar, ällar 
förrn n de blai kännar äi dum, så kalk' vörr 
dum för skyrbäukar, u när de gynt bläi kän-
nar äi dum, så sägd vörr, att de var luppår äi 
nytnar, u när kännar.. var fullvaksnä .. för 
skinnkännar JK. Di jär så stinn av kännar, 
att (= nytnar) MK. En äutmärktar havräsårt, 
sum jär storar känn äi JK. 2) [den inre delen 
i en växtstam]. Gräni .. var .. väitgränä u 
bärt [enbart] kännä u saigt sum lädar JK. 
[Virket] var närpa bärt känn alltihop JK. 
Ainsöilt träi (vridet mot sol); där jär känn'n 
retar, män äutvidn jär bridn [vriden] JK. 
Sån äutmärktar goar janaikä, sum känn'n 
aldri ruttnar JK. U så har di (fattiä) mästn 
ing vid; u har di någ, så jär de gurut u rat 
[rått] såm kyt, så att de finns aldri känn äi 
JK. Um ja sagar itäu än stuck mitt i känn'n, 
så bläir de täu retsäidår el. gosäidår [god-
sidor] OL. Jfr nöt-, röd-, skinn- o. slån-
kärne. — kärn-gubbe s. känngubb' m. [frisk 
o. stark gubbe]. De har vart n känngubb de; 
ja han jär ännu ret rabbur (OL)MK. -hus s. 
(pl.) kännhäus [i äpple]. De äppli, de jär 
sån stor kännhäus äi OL. -lös a. kännlausar 
JK(U), f. -laus, n. -laust JK, pl. -lausä [utan 
kärna el. med dålig kärna]. Ungar kännlausar 
skog el. tallskog, sum bläir avhuggän, bläir 
int någ faitvidstumblar ättar JK(U). Mindar 
träi, sum jär girvaksnä u kännlausä, haitar 
gunmgä JK(U). Läikkistbredar bör var av 
kännlaust fyrä [furu], för di skall ruttnä i 
fylg me läikä JK(U). Sedi [säden] jär så sma 
u kännlaus i år OL. 

kärnig a. kännur, n. -ut, pl. -uä [som har god 
kärna]. a) [om skog o. virke]. Moän [mo-
gen] kännur skog JK. K.J. vidd [ville] .. 
hugg än tall, sum var kännur u gråvar till n 
storaksl till tråskjaulä JK. Pinnträi, de skudd 
var fyrträi, int för fatt [fett] u int fö blatt, 
äutn gammält kännut, sum di har nytt ti sko-
pinnar MK. Raugränä [röd-gräne] jär .. int 
så kännut u hart JK. Stäur gamblä tallar, 
sum jär kännuä JK. De var jästringän ti 
grainar; de jär sum hugg i späik, u kännuä u 
hard sum glas! JK. Kännuä gräns taur av kän- 
nuä grängrainar pa gamblä kännuä gränar 
JK(U). b) [om säd]. Vaitn behövar väl [rik- 
ligt] rängn 	u um än änd bläir kårtvaksn, 
så kan de ret bläi kännu u go vait läikväl JK. 
Pa lairjårdar 	um än kan fa sa de (kånnä) 
täilit, att de bläir mair kännut u kummar ti 
väg' mair JK. 

kärra s. kärrå f., bf. -u. 1) [tvåhjuligt fordon]. 
Han skudd ta u sätt n häst för a kärrå u kåir 

äut u tal me V. JK. Så väid gud vill u kärru 
haldar [talesätt] JK. Antingän i iss viku ällar 
i början pa dannu så raisar ja in [till staden], 
så väid Gud vill u kärru haldar JK. Da kan 
vör ta a kärrå u dräg pärsäckän ifran Bjär-
gäs A. pa JK. [Gossen] rännar fö de mäst äut 
pa gardn um dagar me a läiti kärrå ätta si, 
sum än lässar äi allt möiglit, u laikar häst.. 
Måffar skall pråmt äut i snickabodi u gär nöi 
kärrå till n, för iss' gamblä kärru har gat sun-
dar .., u en kärraksl har gat av JK. 2) Kärrå 
pa hånni [en träaxel med två små hjul, som 
sättes på hornen på kor för att hindra dem att 
ta upp gärdsgårdar] JK(U). 3) 'en som går 
med lögn o. skvaller'. Jfr rep-, skott-, skval-
ler- och sladder-kärra. — kärr-axel s. kärraksl 
JK m., bf. -akslän JK(U). -hjul s. kärrjaul 
n., pl. = Augu di var så stor såm kärrjaul 
u löisäd såm äld [ur saga] JK. -stommel 
s. m. bf. kärrstomln JK [karm, skrov på 
kärra]. Just pa vägkantn glaid kärrstomln el. 
kärrkarmän av kärrakslän JK(U). Ja välträd 
kärru pa änd i duri, sått vidn rambläd ör kärr-
stomln u in i häusä JK. 

kärra v. kärr', pass. kärräs, pr. kärräs JK(U), 
p. pf. pl. (äut)kärrnä JK [transportera (ngt) 
med kärra]. Pa laudagän gynt ja igän . . me 
ti kärr vid in JK. Så kärräs el. kastäs göisli 
äut [ur ladugården] JK(U). Så har vör n hail 
hopän betkål liggnäs u han skall kärräs me 
a skåttkärrå därifran u ti häusdurar JK. Va 
stam! Ja de jär sum stor bärg pa säidår, sum 
jär äutkärrnä JK. 

kärva v. refl. kärvä si, pr. -ar. De kärvar si till 
bra u drägar si ihop, um kånn u ryg u vait u 
vack sum hälst, när de star tunnt i fystningi 
män bläir tjåckt läikväl, att de vaksar upp 
flair stand ör ätt fråi MK. 

käta v. kii•tä, 	ipf. kätädä, -äd, imperat. 
käl. 1) 'skava fettet av en svinhud'; [be-
arbeta insidan av en hud med räcknagel]. Kät 
sväinhäudi = skrap mei än slåiar bändknäiv 
ällar n räcknagäl, förrn di låimar ste dum 
[: hudarna] till barkning MK. Kät' a sväin 
= skrapa fettet av en hud vid slakt MK. Finn-
kyt [fnöske] var någ sum di kauptä, någ sum 
di kätäd av lädar MK. 2) [streta]. Kätä u ro 
MK(1876) — kät-fett s. n. bf. kätfättä, [fett 
vid "kätning" av hud]. Kätfåttä de däugar ti 
vangssmörå u skosmörå JK(ordl.). 

kätta s. kättå HG f., bf. -u, 'spjällåda att lägga 
fisk uti'. Hällar fisk ör kättu äi vagnän MK. 
[Se ill.] Jfr bruk- o. fisk-kätta. 

kätting s. kiittiyg m., bf. -iyän. Fyst u främst 
skall de än duktu kätting till [: stubbrytare], 
sum skall minst var täi famnar langar, .. u så 
sätta n kättingän ällar ändn av kättingän fast 
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i stumbln JK. Klainar kätting JK. Jfr avhålls-, 
fös-, järn- och stut-kätting. -stump s. pl. kät-
tiygstumpar [bit av kätting]. 

kättja s. kälä (avh.) m., bf. kätn, f.(?) bf. 
kätu (JK); n. bf. kät' . Laik kätn ällar kätu ör 
si JK. Nuck tror ja, att vör skudd ha laik 
paskäggi ör uss u kätu ällar kätn me JK. De 
jär i stand ti ta kät' öir dum dei [ysterheten ur 
hästarna] MK. 

kävla v. se mun-kävla. 
käx s. käks n., bf. -ä,' pl. =, bf. -i, 'käft; 
egentligen undre käken el. under hakan': 
fålk u kräk har käks; ja har fat ont undar käk-
sä; ja gav än pa käksä JK(ordl.). Käksä (un-
darkäkän) pa häst u naut JK. Undatill pa 
käpän [hakan] jär käksä JK. Di blai sullnä 
undar käksä [om får] JK. 

käxa v. käksä, käks', 'munhuggas'. Käks' 
imot, näbba, svara igen MK. De jär int värt, 
att du vitt sta u käks imot; sta u käks pa de 
väisä imot si! JK(ordl.). 

käxt s. käkst m., bf. -n, 'hicka'. Skall ja nå 
dåi me käkst? Per, min bror, han död u me 

käkst (citat) MK. Förrn ha kåm ti böin [sta-
den], så had visst rädsli u käkstn gat yvar för 
na JK. Jfr fyll- och köld-käxt. 

käxta v. käkstä, pr. -ar, ipf. -ädä, 'hicka'. Hu, 
va ja kåm ti käkstä! JK. De jär a ordspråk, 
sum sär, att när n käckstar, da jär de någän, 
sum talar um en, ällar da jär n umtaldar JK. 
Ja har kumm ti käkst(ä) så mikä; de talar be-
stämt någän um mi JK. Så sum än sat, så 
gynt n käkstä, u de hadd naug [nära nog] 
aldri hatt upphald igän OL(ordl.). 

kök s. ko-k n., bf. -ä. De var int mang, sum 
had någät kök dän täidn; int had vör någät 
bäi Kauprä för' 1873 ällar mäns vör bod äi 
dän gamblä byggningän, u jär pa iss pann 
had di int någ kök, när ja kåm häit, äutn kökä 
var da kammarä JK. I nedäst våningän ha di 
gärt kamman, sum var mitt förä, ti kök JK. 
Jfr patrons-kök. -sldörr s. f. bf. kø ksdwri. 
-fönster s. n. bf. korkäsfinsträ. Kökäsfinsträ 
had slat äut [slagits ut], sått glas u hagäl 
rasäd in i kökä JK. -golv s. n. bf. korkäsgålvä. 
Kökäsgålvä skudd u nöjt, män de far da var 
så längä JK. -loft s. n. bf. ko•ksluftä [inner-
tak mellan kök o. vind]. Bad köksluftä u nöi-
stäuluftä jär åidnä di me JK. -sak s. pl. ko•ks-
sa•kar [köksväxter]. I fall de skall planteräs 
någ kökssakar, så skall jårdi graväs JK. 
-trädgård s. köksträigard JK(U) m., bf. -n. 
Där i svikti at västrä gränsn star vattnä uppa 
jårdi, där sum köksträigardn skall bläi JK. 
-väg s. m. bf. ko-ksvä•gän [ingång till köket 
utifrån]. V., sum ränd gäint in köksvägän 
till M. JK. -växt s. köksväkst JK m., pl. kerks- 

väkstar. Gräslök .. jär n träigardsväkst u 
köksväkst JK. -växtväg s. kerksväkstvä• g [i 
uttr.] i köksväkstväg [med avseende på 
köksväxter]. Va Er behövar u vill sättä .. i 
köksväkstväg, kan Är sändä så mang sårtar 
sum hälst JK. 

köl s. korl m., bf. ko•ln, köiln [båtköl]. När n 
bat byggäs, så gynnäs de pa köln; i köln sät-
täs bjaurar fast .., där sum bjaurar sättäs 
fast i köln haitar skutä JK(U). Ti fa än tall 
sum var någ kännur u rispretar, sum skudd 
var ti köl OL. Så skall köln huggäs äut OL. 
Sjäglämasti sitar tvärsiginum tuftu u så äi a 
mällå äi rangi [spanten] ner mot köln JK. 
När n [han, fiskaren] kåm pa köiln, da snod n 
(båten) si retar, u när n da .. kåm äi n, da 
gick än kring igän me köiln i vädrä JK. Batn 
kanträd me dum, u han ainsummän blai bär-
gän pa köln JK. När ja kåm ti Nabbu, så var 
all träimänningar äutä, u de lag börr [bara] 
någlä styckän gamblä obräukbarä me köln i 
vädrä sum vanlit JK. — (Bildl.) Da kård n upp 
pa sagbuckar.  . ., sått ä gick kaväl umkring för 
n igän. Da var de ti fa de pa retar köl igän u så 
ti fa härrn i kanu [släden] JK. Ti fa sjussn pa 
ret köl igän JK. Jfr båt-, järn- o. lös-köl. 
-land s. n. bf. köl-landä [den övre, breda del 
av kölen, varpå första båtbordet spikas]. 
Kambän u köl-landä [se ill.]. Köl-landä 
smöiräs me tjärå. [De] klippäs vadd i strim-
lår u sättäs fast bäi tjäru pa köl-landä MK. 
-stock s. m. bf. kölstuckän [den stock ur vil-
ken båtkölen höggs ut]. Kölstuckän var de 
mik nog me, att han int var snoän el. ridur 
[vriden, vresig] u knaggur [kvistig] JK(U). 
-vatten s. n. bf. ko•lvattnä. [Bildll De var da 
u tal um, att tårghandln skudd ändräs .. Män 
vör landsboar tyckar att ä gar i sam köl-
vattnä, när vör någän gang kummar in JK. 
-veda s. f. bf. kölvidu (När U), [det båtbord, 
som är närmast kölen]. 

köla s. kåilå f., bf. -u, pl. -år JK(U), 'en liten 
ho eller haggvann'. Mindar haggvannar, sum 
kalläs för kåilår JK(U). Gräisar skall ha nöi 
kåilå ällar haggvann JK. Vör skall ha nöi 
kåilå till hynsi JK(ordl.). Häll sväinmatn i 
kåilu JK. Mäns [medan] da soi star i kåilu u 
jetar JK. Jfr beck-, gris- o. höns-köla. 

köld s. kyld f., bf. -i. 1) [kyla, kall luft]. Ja u så 
kåm jaulaftnän u jauldagän me kyld u äur u 
skäur JK. Betår.. di var söit u go ti klabb äi 
i kyldi u stårmän JK. Soli tar nå snart råddn 
(= maktn) pa kyldi JK(U). Di matt bläi kvar 
pa en av hålmar a lang vintarnat äi a oskapli 
kyld u äur JK. När de slaggar, såsum rängn 
u snåi ihop.. um ladistäidn, så sär fålki, att 
kyldi skall ner, u de modar [bådar] blöit 
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[blitt] JK. 2) [frost]. U så ännu de säist u 
värstä, att frusti ällar kyldi förstöirar skördar 
JK. De var tårkän u kyldi i ladis [våras], 
sum förstöird vaitn u rygän för uss JK. Ry-
gän . säir intill' äut pa säin ställar, sum int 
kyldi u snåiän ha gärt skadä JK. Tänk vick a 
kyld de ha vart um netnar JK. Haldar iss 
kyldi bäi, så jär de ovisst, um di (aksi) far 
glångäs OL. Pa säid' sandjårdar u möirjårdar 
to kyldi de [kornet] JK. Tjäln ällar kyldi har 
gat bestut langt i jårdi JK(U). 3) [frostskada, 
kylskada]. Ja, kyldi äi baini de jä mang sum 
har, u botmedli .. di jä mang. . JK. De haitar: 
de sum har kumm iginum kyld skall fördräi-
väs me kyld JK. Har n fat kyldi i baini, så 
skall n vad i äiskallt vattn me snåisyrå äi Ti 
bot imot kyldi i hännar u baini jär björngallä 
a äutmärkt rad JK. 4) [känsla av kyla]. Dar-
räd a kyld JK. Jfr hus-, natt- o. vinter-köld. 
-blomma s. kyldblåumå, -blåmmå f. (Lamium 
purpureum). -em s. kyldaim m., bf. -än, 'kall 
dimma el. tjocka i stilla väder'. De jä snarvar 
kyldaim ällar kyldångä JK. Nä ja gick haim 
um nati, så va de sån otäckar kyldaim älla 
räimfrust, så att de gynt sväid u snärp så mik 
i halsn för mi JK. -gräs s. kyldgras n. (La-
mium purpureum). -knubb s. pl. kyldknåbbar 
[frostknöl]. Ja har fat kyldknåbbar pa fingri 
MK. -knöl s. kyldknerl [frostknöl]. -käxt s. 
m. bf. kyldkäkstn [hicka av köld]. Ha kåm ti 
käkst så oskaplit; de var kyldkäkstn MK. 
-natt s. kyldnat f., pl. -ne•tar, bf. -ne•tnar 
[frostnatt]. A knäckandä kyldnat JK. Vör 
har allt hatt a kyldnat 	u pa säin ställar pa 
sandjårdar har pärgrasä frus av JK. De kåm 
a kyldnat u sväidäd [svedde] bårt alltihop 
MK. Nårdn u kyldnetnar har gärt skad till 
mang täusn kronår jär äutat o [våra] traktar 
JK. -näm s. kylde•mar, f. -ne-m, n. -t, pl. 
-nemä JK(U), -new?', 'frost-länd'. De jär för 
mik djaup svartmyldå pa de akajårdi, sått ha 
jär kyldnem JK(U). [Pa] vattndränkt jård 
de jä mair kyldnemt ällar frustnemt um la-
dingar u haustar JK. De sum liggar naug 
[nära] möirkantn, de jär kyldnemt MK. Bra 
äutdäiknä lairjårdar jär int kyldnemä u kyld-
skörrnä JK(U). Missåmmasviku gärd kyld 
mäst skad för uss pa gröidn, hälst där de var 
säit [sankt] u kyldnemt JK. Så blai ä kyld-
netar .., sått ä fraust av pa kyldnem jårdar 
[om vårsäde] JK. -ros s. kyldros (Lamium 
purpureum). -sky s. pl. kyldsköiar, jaus sköiar 
ner mot horisåntn u modar, att ä bläir a kyld-
nat u frust JK(U). -skörren a. kyldskörrän, f. 
-skörri, n. -ä, pl. -skörrnä [frostländ]. Ruck-
jård [ljungjord] .. de jårdi ha jär alltut så 
där laus u raud, purös u tårr u kyldskörri 

OL. Kånnä . har fraus av där sum de aldri ha 
hatt så läit .. känning av kyldnemt älla kyld-
skörrä JK. Pa kyldskörrnä jårdar har kånnä 
fraus av JK. -tagen p.a. kyldtagän JK, pl. 
-ta•gnä [frostbiten, frostskadad]. Kåln [bet-
blasten] .. bläir kyldtagän u dålir JK. Baitar 
[betena] blai kyldtagnä u dåliä JK. -tåka s. 
kyldtukå OL f. [kall isig tjocka]. Um vintrar 
iblant da kan ä kumm tukå, sum jär ret otriv-
li me rängndriv ällar räimfrust, u de frausar 
badä pa kledar, träi u allt möiglit, så de säir 
äut sum allting var försilvrä; sån tukå kalläs 
för kyldtukå OL. -ånga s. kyldåygä m. [kall 
fläkt; kall dimma]. Kyldångä (= mik svagt 
vädar sum vädarångä). Kyldångå haitar de 
u• , när de stäigar upp fran jårdi a dimbå el. 
tjåckå, sum star till a viss håigd, i synnarhait 
yvar säidlänt mark.., sått ä fassnar räim el. 
räimfrust pa träii u annä, de haitar u• kyld-
ångä, när de jär lungt. När de jär riktut 
smällkallt, så haitar de, att ä jär sträivar kyld-
ångä JK(U). De kan var täundarr [gärds-
gårdsglinder] um vintan me, när de jä starkar 
kyldångä JK. De jär n sånnar kyldångä, sått 
n räivar skinn av nasar MK. Jfr köld-em. 

kölna s. kjånå (g1t), kølnå f., bf. -u; kölnu 
(könu bräukar sumbliä säga) JK(U), till tårk 
malt pa. Da läggäs de [: maltet] pa kölnu 
MK. Ån äusl kammarä sum jä ner-råikän 
u svartar sum a kölnå JK. Maltä tårkäs int 
ätta si pa en gang, när de liggar pa kölnu, 
äutn läit ättar handi 	så att de äldäs undar 
kölnu varann'n dag u flair dagar imillumJK(U). 
—kölne-bräde s. kgrInäbre•dä n., pl. bf. -i [brä-
der, genomborrade av små hål. på vilka mal-
tet lägges att torka i kölnan]. -hunn s. kerl-
näbunn f., bf. -i [ett kar] vid brännvins-
bränning, till ha vattn äi. (Jfr mäsk-bunn). 
-galt s. kerinägalt m., 'simpel skorsten där 
röken går upp' (i kölna). -hål s. ko•Inähwl 
n., bf. -ä [där man lägger in veden under 
kölnan]; själv äldstadn; de jär där, sum n 
lägga vidn. -ved s. kölnävid JK(U), [ved var-
med man eldar i kölnan]. Kölnävid bräu-
kar var avskalii tårrar björkvid JK(U). -ärle 
s. ko•Inäe•rlä m., bf. -e•rIn [bottnen i köl-
nan]; buttn pa kölnu; lairerlä för de mästä. 

köm s. kaum n., bf. -ä, 'gnäll, jämmer, olåt'. 
De jär riktut sårglit, ner de händar så, att 
någän omistli bläir rycktar jär ifran me n hast, 

u de jär ret så, att n skall var hardar, uni 
än int skall känn si röirdar, ner n håirar sånt 
kaum u lat kring si OL. De jär änd gutt me 
de, att n just int gräma si um någ plågår, u 
vör håirar just aldri någ kaum av än JK. Allt 
um läng kåm ja upp me päistar u kaum u fick 
kledi pa mi JK. Min ryggvärkän sum var a 
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jäklä kaum u lat av mi yvar JK. Vör hård a 
sånt föskräcklit kaum upp pa kohäusluftä 
(= Katzenjammer) MK. De jär ätt sjaud u 
kaum u knot undar iss täidn bad' yvar värm u 
kyld u tårk u rängn JK. Da grämd ja mi um 
rängn, u sam kaumä jär de ännu JK. 

kömma v. kaumä, kaum', pr. -ar, ipf. -äd, 
kaumd' [ref1.], 'jämra sig, klaga' När di 
har ligg inn i bodar, så har de kunt grat 
u höilä u kaum si (jämrä) äut pa backän 
[om varsel] JK. Um dåktan lissum kråmar 
till um de sjauk ställ' läit ovanlit hart, så att 
dän sum skall botäs matt' ti kaum si ällar 
gräm si läitä, för de att de gär ont OL. Däu 
hatt int någ ti kaum di yvar MK. Han gar där 
u kauma si MK. Um vör, sum arbetrar jär, 
int far ga me sån raka rygg .., så jälpar de 
int mik-  läikväl, att vör kaumar älla grämar 
uss JK. Va jälpar de, att ja sitar jär u gräma 
mi u kauma mi yvar äutgiftar! JK. Män ätt 
fattäs, u de jär rängn, u de kaumar si någ var 
yvar JK. Så gynt källingi ga u sjaud u kaum 
si, att ha hadd ont i magän JK. Lomän [lom-
men] .. kan kaum si u gräm si, sum um någän 
jär i sjönöd JK. 

kömmig a. kaumur, n. -ut [gnällig]. Ällar sum 
än gammäl gubb sägd, sum pratäd päistrut u 
kaumut u sjaudut JK. 

kön s. kön JK n., pl. bf. köini JK(U). Vörr 
tyckt, att ä var int så falit, um kalar fick säi, 
va vör hårdäs till fö slags kön [om badande 
pojkar] JK. Dän sum förhäksäd mi u har 
skriv boki [: Gösta Berlings saga] jär a kön av 
häksår [tillhör häxornas kön] JK. Åskådrar 
fran när u fjärran av bäggi köini JK(U). Jfr 
han-kön. 

köp s. kaup n., bf. -ä. De kaupä de jär nå av-
gärt de OL. Han vill ha kaupä ti ga tibakas 
JK(U). — [I uttr.] till pa kaupä [dessutom, 
till råga på allt]. Mik bekymmar u älländ, 
sum fylgar me, sum än far till pa kaupä ällar 
till pa handln för allt sitt slep u träl jär i värdn 
JK. Skrubbår u snubbår blai de kanhänd till 
pa kaupä JK. Pänninglausar jär ja me till 
pa kaupä JK. U kallt u äur me., um ä kum-
mar ti blasä, u så snåikastning till pa kaupä 
JK. Jfr gårds-, smör- o. åter-köp. 

köpa v. kaupä, kaup', pr. -ar, ipf. kauptä, 
kaupt', kaupäd, sup. kaupt, pass. pr. kaupäs, 
ipf. kauptäs JK, sup. kauptäs JK, p. pf. kaup-
tar, kaupän, f. kaupt, kaupi JK(U), n. kaup 
si, pl. kauptä JK. Vör jär fisklaus allihop u 
ska kaup för dagän OL. Di gick ti strand u 
sättädä u fick iblant väl strämming, så var 
de ti gi si i väg uppat landä u säl fiskän, däri-
ginum fick mang ti kaup för de sum fattäs 
OL. Um ingän kaupäd [: skog], så va de 

klart, att ingän huggäd JK. Ja ha talt me flair, 
sum kaupar vid u sälar slipas JK. Spansk' 
balkar fanns de ti hugg jär i skogar .. sum 
kaupmännar kaupt' jär pa hamnar av böind-
nar JK. Värst bekymrä för uss de jär, att vör 
skall kaup halm, för han jär snart släut, u de 
finns ti kaupä, män så förbannat döirt JK. Ja 
kaupar int de sum ja kan fa för intä JK. 
Um arbetan hadd fat kaupt sedi självar av 
bondn JK. De finns int någ haimhamp nå, 
äutn de kaupäs JK. Da kauptäs de läiår [liar] 
i janbodar JK(U). De kaupäs mik onöduhai-
tar, sum int skudd alls MK. U allt ann' sum 
nå kaupäs pänningar bårt till, tillvärkäd di 
själv förr JK. Da skall de kaupäs gavår [fäst-
folksgåvor] JK(U). De har skutt kauptäs bad 
föidå u håi till kräki JK. När de var kaup si 
[köpt] gavår, u di var förlugnä JK. Särsk. 
förb. De var u vanlit, att n skudd kaup haim 
läit snäus u tobak till sletkalar OL. Da matt 
Gogsn kaup gardn igän JK. Skudd int vart 
häusald där fa lug ti kaup in sed JK. Så kaupt 
farsgubbän dän gardn el. dailn tibakas JK. 
Dän (han) kaupar upp bain OL. Uppkauprar 
sum kaupt upp livnäs lamb u gaitar JK. Jfr 
by-köpt o. o-köpandes. — köp-folk s. n. pl. 
kaupfålk, bf. -i [uppköpare]. De gamblä 
fiskrar .., de fystä, sum di frågd ättar, när di 
kåm iland, så var de, um de fanns kaupfålk 
ällar någän kaupfålks-sjuss nerä JK. U så 
kåm ä fö de mäst kaupfålk el. upplänningar 
ner, sum di fick säl fiskän till JK. De jär int 
någ kaupfålk ner i dag, sått nå far ja gläid 
haim me u jälp di ta varå pa fiskän JK. Da 
var de så mik kaupfålk ner um mårgnar, u 
gubbar kund int kumm ör batn, äutn kaup-
fålki sto me brännväinsflasku i handi JK. 
-gödsel s. kaupgöisl el. guanu ällar kånst-
göisl JK. -hamp s. kauphamp m. [hampa 
som köptes, ej hemodlad]. Kauphamp 
de var sånt, sum tos bi kaupmännar, han 
var väl för de mäst inföirdar fran Ryssland 
.. han var jå mik gråvarä i tagu u mik 
mair langvaksn OL. -kam s. pl. kaupkam-
bar [köpt kam]. -kontrakt s. kaupkun-
trakt. K.J. u han [S.J.] skudd skriv kaup-
kuntrakt JK. -kvast s. pl. kaupkvastar [köpt, 
ej hemmagjord kvast]. -ljus s. n. pl. bf. kaup-
jausi [köpta, ej hemstöpta ljus]. Kaupjausi, 
di jä flöiä [odryga] MK. -lärft s. kauplerät 
OL [köpt, fabriksvävt lärft]. Segäl av töig 
ällar lerät, sum di vävd haimä, de var jå mik 
starkarä än kauplerät OL. -man s. kaupman 
m., bf. -mann' , pl. -männar. 1) [handlande]. 
Dän säist kaupmann'n, sum ja minns pa 
Närkhamn, haitäd Högstadius JK(U). Män 
de träfft u till sum täidäst, att de kåm än kaup- 
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man u bjaud pa hail lassä, u bjaud n någ år-
däntlit för pundä, så sälldäs hail lassä pa en 
gang u vägdäs haim bäi kaupmann'n [om 
salu av fårkött i Visby] JK. A duktut lass, 
sum da kaupmann'n narrar Är ti handlä upp 
när pa hail lassä [: köpa för lassets värde] 
JK. När n da int har pänningar, da far de tas 
pa räkning, u pa de väisä så bläir n skuldu 
kaupmännar JK. Nå har ja bitalt all bodskul-
dar u jär kväit all kaupmännar JK. 2) [kö-
pare]. Ja skudd kumm i böin um laudä me 
gässnar, män .. vör ha fat kaupman ällar 
kauparä ti gässnar haimä JK. -mansibod s. 
pl. kaupmansbåudar [handelsbod]. När de 
da kummar till, sum jär i all kaupmansbodar 
ti säl nå fö täidn, sum di int visst någ av förr 

JK. -sko s. pl. kaupskor {färdigköpta, 
fabriksgjorda skor] JK(U). -skål s. kaupskål 
JK(U), [traktering hos säljaren vid avslutan-
de av ett köp]. -spets s. kaupspits m., pl. 
ar [köpt, ej hemvirkad spets]. De säir äut 
sum kaupspitsar, rakt sum n kaupspits MK. 
-spik s. pl. kaupspäikar JK(U) [köpt, ej hem-
smidd spik]. -summa s. f. bf. kaupsummu 
[köpesumma]. -svipa s. f. bf. kaupsväipå 
[köpt, ej hemgjord piska]. -tyg s. kauptöig 
n., bf. -ä JK [köpt, ej hemvävt tyg]. Kaup-
töig, så sum dåffål, kåddråj u diagonal .. 
JK. Kauptöigä de sag så innalit fåint u blankt 
u vackat äut JK. -vadmal s. n. bf. kaupvamlä. 
De kaupvamlä de säir bra äut .. män ti släit' 
pa da jär ä int någ störkå äi JK. 

köpare s. kauparä, kgrparä m., bf. kaupan. 
Har kaupan bitalt för mikä ti sälan för a varå, 
så hallar de än dålir affär JK(U). Jfr skogs-
och upp-köpare. 

köpning se torgdags- o. upp-körning. 
köra s. kåirå f., bf. -u [röra, hop]. Vacku 
kåirå! [vilken röra] MK. Så lags de äut i håiä 
pa häusi, all drängar u päikår, de bäddäs 
systarsäng u lags um vart ann' hail kåiru OL. 
Di kåm i am n kåirå u i gräl allihop JK. När 
vör da skall kåirä (mjölki), så skall vör gynn 
bäi Smiss V. fyst u så hail kåiru sin [sedan] 
ätta si JK. 

köra v. kåirä, kåir', pr. kåirar, kåira, ipf. kåir-
dä, kårdä, kåird, kård', sup. kåirt, kårt, kåi-
rä, pass. kåiräs, pr. kåiräs, ipf. kåirdäs, sup. 
kårtäs, p. pf. kåirdar, kårdar, f. (upp)kård, n. 
kårt, kårt si, pl. (upp)kårdä, p. pr. kåirnäs, 
imper. kåir. 1) [driva bort, fördriva]. När da 
de där hail häusaldä kåm ti G., da kård G:n 
dotri u mågän u dairäs ban pa gatå [iväg] 
JK. 2) [pressa, stöta, trycka (ngt in i ngt)]. 
De var a fartöig me finstar bak i aktaspägln, 
u där iginum kård en a dum an i in u slo finsträ 
äut JK. Han to a skaid läik [direkt] ör får- 

mu [puddingformen] u kård i munn'n JK. En 
drog knäiv u kård knäivän i braustä för 
dann'n [den andre] JK(U). Ja skall sätt hånni 
till u kåir i bringu för är [er] [tänkte geta-
bocken] JK. Buldar u rift, när de kåirar i tar-
mar pa kräk MK(1876). 3) [med tömmar styra 
djur, förspänt (-spända) för fordon]. Kräki 
[dragarna] kård di äut' langsat landä me 
strämmingän JK. E. u ja sat i bakäst akstoln 

u drängar kård russi JK. Kåir stäutar för 
vändplogän el. kåir vändplogän däugäd ja 
till JK(U). Akt di, att du int kåirar stäutar 
fast äi de flännu JK. I onstäs kåm K.J. me 
drängän mässi u så kåirnäs me stäutar JK. 
Kåir me russ i par = kåir me täu russ imot si 
JK(U). Ti kåir me stäut u russ; kåir me stäut 

russ i par JK(U). Kåir däu, för ja frausar 
så olycklit mik um fingri JK. En kårdä u 
dann'n skudd plöigä [en körde (oxarna) o. 
den andre skulle plöja (styra plogen)] JK(U). 
4) [framdriva fordon o. d. genom dragare]. 
Ti kåir sått äldn lag kring skoar pa hästn JK. 
Nå kåiräs de u bultäs me vangn igän JK. A 
buldar [buller (av åska)], sum um ä kårdäs 
me stäur stainvangnar upp pa völfti [valvet] 
JK. En slidä blai kårdar i skrall [i kras] MK. 
A. har kårt tråskän pa förmiddagän me stäu-
tar u pa ättamiddagän me russi JK. Vör had 
tråsk um dagän u skudd hald middag, u måf-
far u mårmår had kåirä [kört trösken] u var 
ännu äut pa gardn JK. Ti kåir fåisu [att köra 
mullskopan] JK(U). 5) [medelst hästskjuts 
e. d. forsla el. transportera ngt]. L. har kaupt 
någ gamblä fornäsakar där, sum han [en 
bonde] int har hatt täid ti kårt pa statsjon'n 
me JK. När Fridkällingi skudd kåiräs haim, 
så var de n arbetskal jär i Lau, sum skudd 
kåir haim na me Kauprä russi, u när han 
kård haim me na pa stevägän [bortvägen], så 
var russi bra ti kåir me sum vanlit JK. Lamb-
kytä kårdäs för de mäst ti Böin u sälldäs JK. 
De jär fåis si [föst] däikmuld yvar u kårt si 
grastain MK. De jär hävt si pa u kårtäs täusn-
tals lass grastain JK. De har int vart väg ti 
kårt någ grunlass [tungt lass] JK. Vör kård 
göisl i går u JK. De jär kårt si göil där upp, 
sum jär lägt si kring träii JK. Pärår var ja 
kåirnäs i Aitlaim me i mandäs JK. Um de 
skall göidäs me släkå, så kåiräs de släkå pa 

braidäs äut JK. Ja i mårgå igän så ha vörr 
tänkt .. ti kåir i skogän u hugg ravid u tro-
dar; män um slidvägän hadd hald bäi längar, 
så hadd vör tänkt ti kåir haim de i iss viku 
JK. Lains [hur] kund de döid' vitä, att di 
skudd bläi haimkårdä ti Botvidä? JK(U). När 
de jär tåra, så kåiräs de undar tak [om ham-
pa] JK. Så var de ti kåir lädbasä fullt igän 
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JK. Mang har ännu matt kåirt vattn häitn-
tills [på gr. av vattenbrist i gårdarna] JK. 
Ja har rust i skogän u kårt vid haim; sum-
ii dagar har ja hugg' u sumli kåirä [kört] 
JK. U så kåir ti Alskå älla Aitlaim ätta n kast 
vid sän, sum de jä frågän um, um än kåirar 
pa ätt lass JK. Ja ska var haim u kåir Ver-
ner [r ett spädbarn] MK. Vör skall ste u kåir 
aur [grus] pa vägän OL. När de jä mik 
varmt .., att int läikä tular sta upp ti däss 
bigravälsn ska varä .., så kåira n älla bjära n 
upp ä.. u sätta ner i gravi JK. 6) [färdas ge-
nom att med tömmar styra djur, som äro 
spända för ett fordon e. d.]. Di skudd 
tänk pa, att di hadd langt ti kåirä OL. När 
di had.. langar mjölkväg, så bräukt di kåir u 
mjölkä (När U). Kåir i trav JK. När di kård i 
gard [in i gården] JK(U). Förr så kård n aldri 
i skogän pa dän dagän JK(U). Strandbräukrar 
matt kåir kring landä självä u bjaud äut fiskän 
JK. De har vart .. kallt ti kårt pa haid um 
mårgnar u ti kårt haim um kväldar JK. Fålki 
ha kårt pa kallas nå i hälgi JK. När vör kård 
pa Jaugan 	JK. De va dåli slidväg, nä ja 
kård ste, män när ja kård haim, va de riktut 
go slidväg, aindäst att ä va läit kårt [föga 
uppkört] u vidd mästn ta iginum JK. Vill n 
da säl n [fisken], da skall ätt [en person] u 
för de mäst täu kåir ti böin [staden] ällar 
kring landä JK. Ja fick ak ti Gardä, för di 
skudd kåir dän andrä vägän OL. De jär n fair 
fåm sjussar, sum kummar kåirnäs, dän am n da 
u dän ann' da OL. Botvid Hans var ir kåirnäs 
där jå [: hade kört dit] MK. Skynd di äut u 
spänn ifran, för di kåm nå kåirnäs haim me 
sjussn OL. Fiskän 	sändäd vör haim me 
andrä, sum var kåirnäs nerä [vid fisk-"stran-
den"] JK. I dag har ja vart ner bäi strandi 
kåirnäs me stäutar u riv strandbodi ner JK. 
Da fick vör håir prästn kumm kåirnäs me 
bjäldrår pa JK. När ja had fat söislå av u 
skudd ga in, kåm just H.L. u G. kåirnäs fran 
När u had vart äut bäi K. u handlä ti jaul JK. 
Kummar nå fålk kåirnäs, så kummar di int 
fram JK. U var di kåirnäs, da kåird di alltut 
kull, ällar u så blai de så tungt pa vangn'n 
JK. 0. u L. var kåirnäs i böin än gang, 
u så när di kård haim, u di kåm upp pa 
Brandn, så fick 0. säi någ 	JK. Da kåm 
O.K. u D. kåirnäs i gard där u frågd, um di 
kund fa sätt hästn i stalln JK. Vör ha int vart 
kåirnäs i skogän sin i täistäs JK. Nå jär Al-
fred kåirnäs i Alskå JK. Pa ättamiddagän var 
ja kåirnäs äut pa När bäi Hallbjäss ättar mal-
ning JK. 7) [befara väg med åkdon]. De jär n 
backur u galn väg ti kåirä OL. Träd' väg 
ällar kåir fyst spurä JK. Smavägar di fa kåiräs 

sum di jär JK. Nå gynt storvägän bläi goar u 
laglig kårdar u hardar JK. När de nå ha snåi 

äurä, så har de kårtäs någ läikväl, u spuri 
har äur till ätta handi, u dän snåiän har blitt 
hardkårdar JK. Haldar de si kallt, u de bläir 
kåirt si u bult si [bultat] pa, så bläir n [: vä-
gen] snart sletar u bra JK. Kåir kälkbackä 
[åka k.] MK. Kåir bagghånn [se bagg-
horn]. — Särsk. förb. Kåir av: 1) [köra så 
att något brister av]. Di gärd taugi fast i batn 

så sen i stäutkättingän u så ti kåir at landä; 
var da int taugi säkar, så kåird di a nä [av 
henne] JK. Kåir arm u bain a si JK. 2) 
[köra, forsla bort ngt från en plats]. Da har 
vör kårt av grastain pa nöiådläning [kört 
bort gråsten från nyodling] JK(U). — Kåir 
bäi: 1) [köra, forsla ngt intill (ngt)]. Gra-
stainar har vör tat upp ör akajårdi u kårt bäi 
langsat a linjå mot E. JK. Skall n sätt täun 
pa nöit ställä, .. så kåirar n bäi värkä [virket] 
JK. Värkä skall var bäikårt langsat väisn 
["visen"] JK(U). 2) [köra med hästar o. 
vagn intill]. Han (drängän) kård bäi me russi 

vangn'n bäi n stäurar staurhop JK. — Kåir 
bårt: 1) [fördriva]. Han matt kåir bårt 
drängän MK. 2) [forsla bort]. Där .. sag de 
omöiglit äut ti 	bläi av me snåiän äutn ti 
kåir bårt n JK. Äi än akar, sum rygän jär av-
skurn u bårtkåirdar OL. Nå jär de lang gra-
stainsarmar bårtkårdä JK. 3) [färdas bort]. 
S. maint pa, att int H.P. var haim i dag, för 
han had set n kårt bårt JK. — Kåir ättar 
[köra för att hämta ngn el. ngt]. A. var kåir-
näs ätta mi bäi statsjon'n JK. Tellefonerä 
ti Dåktan, um han var haimä, sått vörr kund 
fa hämt el. kåir ättar han straks JK. — Kåir 
fast. Pa gaimaldu [öppna fältet] där had 
mästn stårmän riv av all snåi föräut, så att 
de var börr mitt i vägän läitä, sum var fast-
kårt [fast på gr. av körning] JK. — K. fram. 
De jär int sägt, att n kan kumm kåirnäs fram 
i .. skogar, va n vill JK. — K. förbäi [passe-
ra]. Han har kårt jär förbäi i dag JK. — K. äi 
[sticka, stöta il.  De säir äut, sum um än 
[: getabocken] vidd kåir dum (hånni) äi uss 
JK. — K. iginum. Snåidräivår var int värrä, 
än att di kund kåiräs iginum [: man kunde 
köra igenom dem] JK. Ja, spitsplogän jär 
nuck bra pa sitt väis ti kåir iginum jårdi me 
JK. — K. ihel [ihjäl]. Han kård ihel si där 
nerä pa a järnvägståg JK. — K. ihop [forsla 
ihop]. De var fagat, när vör gynt um dagän u 
kård ihop de kånnhäckar, män förrn vör fick 
kåir ihop de u fick stackar i årning, så räng-
näd de JK. När a (flingsläku) da liggar i sånt 
grunt vattn .., då kåirar n ihop na i strängar 
me a storstraklå ällar häststraklå, förrn än 
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snor upp na JK. — K. in: 1) [trycka, pressa 
in]. Han tyckt, att n (stain'n) int lag längar in, 
än att n kund na än me hännar, sått n kård 
armän in u skudd ta än JK. 2) [inöva (djur) 
för körning]. Till täm' u kåir in a par drag-
stäutar gar int så fort .., män när di bläir 
dragtamä u inkårdä .., så kan di gär a gutt 
arbetä JK(U). 3) [forsla in gröda under tak]. 
Kåir sed in OL. Astäuås [grannens folk] 
kård håi in JK(U). Da um dagän fick vör läik-
väl skär av än åt näi lass, u de fick vör kåir in 
i går JK. De var ti sätt um rakar ällar skupar 
var dag, män de sto int till ti fa dum så tårrä, 
att ä kund kåiräs in. Än dail kård in de vat 
[vått]. När da klövan jär inkårdar JK. 4) 
[färdas in till staden]. Kansk um ä haldar si 
så tårrt u vägän så goar, ja kummar kåirnäs 
in JK. — K. kring. Sigdsmidar [liesmedar] 
kård kring u säld sigdar u läiår JK(U). — K. 
kull [omkull]. Till släut blai vägän så galn u 
avhällur [sluttande] at säidår, sått n kård kull 
mitt pa vägän JK. — K. ner: 1) [stöta, maka, 
flytta ner (även bildl.)]. Han kård ner va ivist 
n mjölkbunk me n käpp MK. Han (Skol-
leran) kård ner (flyttade ner) o [vår] sårkän 
MK. Kård hännar [händerna] ner i äiskallt 
vattn JK(U). 2) [färdas ner, t. ex. till stran-
den eller till en från landsvägen något av-
lägsen gård]. Di kåirar ner i släkdöiän u böi-
tar [delar "släkal JK. De var sälln någän 
kåm kåirnäs ner av upplänningar u vidd kau-
pä [: fisk] JK. Vägän, sum än kåirar ner till 
Hallbjäns Oskar JK. Pa säin ställar i kväiar 
liggar ännu så mik snåi, sått de kan ingän 
kumm kåirnäs där ner häldar ännu JK. Ner 
ja kåird backän ner [nerför backen] .. OL. 
3) [genom körning sammanpressa, t. ex. 
snö]. Bär [bara] ä nå kan hald si lungt någlä 
dagar, att snåiän kan bläi nerkårdar pa vägar 
JK. — K. um [köra förbi, passera]. Prästn 
kård um uss jä pa lairu JK. — K. pa: 1) 
[driva på]. Kärlaikän kåirar pa JK. 2) [forsla 
t. ex. "släka" ut på åkern]. A. u ja snod ret 
upp än duktur hop um dagän, sum vör snart 
skall kåir pa u göid jårdi me JK. Ja, nå liggar 
släku pakård pa jårdi i radar i sma hopar 
JK. 3) [köra fortare, öka farten]. Da ropäd 
di så oskaplit, att ja skudd kåir pa .. Da tänkt 
ja så, att ja skall tr kåir pa, da kård ja pa, så 
de bär knakäd u brakäd i tråskän [om vand-
ringströsk] OL. — K. ste [åstad, bort]. De 
va dåli slidväg, nä ja kård ste, män när ja 
kård haim, va de riktut go slidväg JK. Hadd 
di nå (t. ex.) pa vintan frågt dum um ti fa lan 
a par kräk ti kåir ste ättar a lass vid me .. 
OL. Um Gud kund ställ vällaikän u så de 
blai någ fisk, att vörr kund fa någ ti kåir ste 

me [för att sälja] OL. — K. sundar [sön- 
der]. Bakgavin pa kärru sto ypän 	kåm 
någän i möit me än, så kund di kåir kärru 
sundar JK. Än sundarkårdar slidä JK. A. han 
hålt pa u kåir sundar si JK. — K. till: 1) 
[stöta]. Säi vick hånn han har; när n kåkar 
till me daim, da .. MK. 2) [bildl., i uttr. 
"kör till"]. Så kåir till da me n halvä [kaffe-
halva] MK. — K. tibakas. Hämt fur, d.v.s. 
kåir ti bakas u gynn pa sam furä igän [vid 
plöjning] JK. — K. upp: 1) [forsla från t. ex. 
stranden inåt land]. Vör rustar ännu .. u kåi-
rar upp släkå u kåirar släkå u göisl pa jårdar 
JK. Sälln bläir de låimt si [lämnat] någu 
graip släkå i döiän, sum int bläir uppsnod el. 
uppkård JK. När upplänningar fick fiskän 
kåirnäs upp till si pa gardar, så lättäd di bläi 
föstas ti kåir ti strand u kaupä JK. 2) [genom 
körning göra djupa hjulspår]. Vägar jär så-
sum kåir i kläistar, u di bläir värr u värr upp-
kård u djaupspuruä dag me dag JK. Jårdi jär 
så blaut u uppgivi, sått kräki trampar u 
vangnar gar tvärs iginum gröinjårdi, sått 
ängsmarki bläir upptrampi u uppkård JK. 
Sinä [sedan] så var J.P. läiknåigdar um att 
vör skudd kåir göisli yvar hans gardn, sum 
han had sat till me klövar ällar timmänte, för 
de blai uppkårt u förstöirt JK. 3) [färdas till 
en längre inåt landet belägen plats]. Vägän 
har vart fö mik sumpu u vatar, ha vör tyckt, 
ti kårt där upp JK. — K. äut: 1) [driva ut]. 
De jär ingän årning, sägd kattn, när n blai 
äutkå(i)rdar pa jaulaftnän JK. 2) [forsla ngt 
ut på t. ex. åker]. I iss viku ha vör kårt läit 
göisl äut JK. U så kåirar du all läilhäusgöisl 
[avträdesgödsel] jär haimä ätit JK. Vör kåi-
rar äut alltihop pa gamblä håitvärar JK. 3) 
[färdas inifrån landet ut till en strandsocken]. 
A:s bror, sum tjänar i Fråjäl pa tigälbräukä 
kåm kåirnäs jär äut pa trampvangn JK. 4) 
[tröttköra]. U så var russi så äutkård langsat 
vägar, så att di kund int årk någän plog JK. 
Böindnar tyckt, att ä var int launt ti kåir langs 
at landä me strämming u kåir russi äut JK. — 
K. yvar: 1) [forsla ngt ut på t. ex. en hel 
åker]. Nå liggar dän bitn langsat backän pa 
gubbän A:s akan yvarkårdar me göisl i ho-
par, sum skall braidäs äut JK. 2) [bearbeta 
jord med t. ex. vält]. Jär a [hon, jorden] int 
fäin äutn knåbbu, så sladdar n na el. kåkar 
yvar na me ringvält JK. Jfr hem-, hård-, ren-, 
slät-, spatt- o. ut-körd. — kör-bolag s. n. bf. 
kåirbolagä 	,.., [några gårdar som turvis 
köra mjölk till mejeriet]. Vör har beslat n 
bolagsvangn, hail kåirbolagä, sum kåirar 
mjölk till majaräiä JK. Syn. kör-lag. -domt s. 
kåirdåumt n. [kördon]. Väglagä jär besvärlit 
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me vick' kåirdomt sum hälst JK. -don s. kåir-
don n. såsum vangnar u slidar OL. Da hadd 
di sffin slidar ti kåir me, va di skuddä; ja kan 
int bigräip, att di int to laidå pa de kåirdonä 
OL. -dräng s. m. bf. kåirdrängän [dräng, 
t. ex. i prästgården, som kör hästar]. -gata s. 
f. bf. kåirgastu [körväg, spec. vägen genom 
skogen till Vadi, anv. som sjömärke]. 
Aufinndjaupä [en fiskeplats] jär: när n har 
närkän (När körkå) i kåirgatu el. pa  Vadi 
JK. -lag s. kåirlasg n. [några gårdar som tur-
vis köra mjölken till mejeriet]. De jär bild si 
[bildat] kåirlag, u de kåirlagä; sum vörr jär 
me äi, jär vörr täi styckän äi, sått vörr kåirar 
var täiändä dag JK. -redskap s. pl. kåirraid-
skaspar [kördon]. Kåirraidskapar had di 
faslit äuslä förr de tr: di had de där spandl- 
vangnar 	JK. -sven s. m. bf. kåirsvain'n. 
Dän sum kåkar dragrar, har ja håirt de gam-
blä kall för "kåirsvain'n" (nå: "kuskän") 
JK(U). Kåirsvain'n ällar ungfar släppt russi, 
u di for i väg JK. -väg s. kåirviis g m. [väg 
som man kan köra på]. Ja kan int vit', att 
de har vart någän kåirväg, äutn de har vart 
laupväg [gångväg] MK. 

körande p.a. kgrrandä [kraftig (vind)]. Sin 
[sedan] var de ti sätt sjägli till u siglä i land 
för n körandä vinn JK. [Rspr.]. 

körare s. se post- o. ör-körare. 
köring s. käring, köiring JK [häftig vind]; 
jäklä go vinn (JK)MK. Siglä i land för n sju 
jäklä köring me hal(v) vinn, sått sjoän börr 
[bara] fräsäd kring uss JK. De hadd vörr n 
ypparli köiring el. bris för förrdi iland JK. 

körna v. Ost-nä [med en körnare slå märken 
el. hål i metall]. Stor rund tjörnarä ti tjörnä 
störr hul pa plåtar MK. Hässkotjörnarä ti 
tjörnä el. sia för me, när n skall sia hul pa 
hässko MK. 

körnare s. tfternarä m. (smid.), [skaftad 
stamp att slå märken el. hål i metall med]; ti 
sia för me, u så n mindar en ti sia ättar me, 
när n ska sla hul MK. [Se ill.] 

körning (?) s.1 kynning JK [humleax; blom 
el. fröknoppar av pors]. Kynning = humblä-
kynning; kansk hail humläaksä? ällar börr n 
dail, äutästä dailn av aksä; Mor kan int bi-
stämt sägä. Män Mor sär, att de sum di pluc- 
käd av pussn [porsen] 	kalld di tr för kyn- 
ning av nyttäd ti drickä, när di bryggäd, när 
de var brist pa humblä el. ti bland äi humbln 
JK. 

körning s.2 kåirniug f., bf. -i. 1) [arbetet med 
att köra]. De fylgar olycklit mik kåirning me 
till skaff haim all matrialar, såsum all skog.. 
JK. Ja har ännu mik kåirning igän, såsum ti 
fa haim trodar u staur u sagstuckar JK. Ja, 

de jär struntvintrar, när ä så jär, för n kan int 
fa främ si [komma framåt] någä me någ kåir-
ning JK. När ja da kåm haim, så släutäd vör 
ner [inställde] kåirningi ti Aitlaim JK. 2) 
'farning', [sträckning, linje]. I am n kåirning 
MK. Jfr bet-, gödsel-, hö-, skogs-, släke-, 
socken-, sten-, städ-, trösk-, upp-, ved- o. ör-
körning. 

körsbär s. kissbär n. pl. =, bf. -i (frukt av 
Prunus cerasus). När kissbäri gynt raudnä, 
da var di så sma u tårrä u baisk sum tjärå, 
män nå jär di kytuä u goä MK. Män de jär int 
gutt ti fa bärg någät kissbär för trastar, för 
di jär staur galnä ätta(r) dum JK. Där di har 
halmtak ällar fodatak, sum de alltut jär gutt 
um grafäug,lar [gråsparvar], så jär di u galnä 
ättar kissbäri JK. -siblad s. kissbäsblasd n., 
bf. -ä, pl. -ar JK. -glonge s. kissbärsglåugä 

bf. -glångän, pl. -glångar JK [körsbärs-
blom]. -kippa s. kissbärskippå f. [körsbärs-
klase]. -kåda s. kissbärskvasdå f. Kissbärs-
kvadå .. de jetäd vörr, när vörr var sårkar 
JK. -saft s. kissbärs-saft JK. -soppa s. kiss-
bärs-säupå [soppa på körsbär]. -sten s. kiss-
bärs-stain JK m., pl. -ar [stenfrukten i körs-
bäret]. Kissbärsstain, u me kännar [kärnor] 
i stainar, sum skudd kumm ti haitä kissbärs-
stainkännä, -ar. De där kännar flyttar di visst 
i kissbärssyltn iblant JK. -träd s. kissbärs-
träi n., bf. -, pl. =, bf. -triiji (Prunus cera-
sus). Kissbärsträii jär galnä ti vaks upp rot-
skått av ällar jär galnä ti spraid si, u far di 
vaks vilt ällar sum di vill, så vaksar di så tet, 
sått dain [det ena] tar läiv av dannä när pa. 
Själv träiä ällar värkä [virket] jär ingän ting 
a(v) värdä äutn jär skört u laust u bräkä 
[skört] u bristar sum lair, sum än bräukar 
sägä JK. Kissbärsträii u pickträii [päronträ-
den] jär hail väit a glångä JK. Er skudd ha 
set, va snåiän hadd fassnä pa • pa träii 	U 
ätt kissbärsträi äut i gardn brast mitt i täu 
JK. Någän gang kan de träff till pa haustn, 
när n (starn) har all säin ungar mässi, att n 
slam si pa kissbärsträii u jetar upp all kissbär 
u de pa a läiti stund JK. -vin s. kissbärsväin 

bf. -ä JK. 
körsel s. se ut-körsel. 
körvel s. körväl JK (Myrrhis odorata). Se söt-

körvel. 
köt s. se kot s. 
kött s. kyl n., bf. -ä. 1) [om de under huden 
belägna, mjuka delarna av kroppen]. När ja 
var sårk, så fick ja n sån där.. sulkä [svull-
nad] älla sulkvalk i tjåck kytä pa armän upp-
för armbugän JK. [Ro] me gränsjägli [åror-
na], så armar skudd ör kytä MK. Lan [låna] 
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de vill ja int, förrn de gar så hart av, att sväi-
pu [piskan] sitar i kytä, sum än bräukar sägä 
JK. Göid si u fa väl [mycket] kyt pa si 
JK(U). 2) [(en människas) kropp]. [I uttr.] i 
kytä burä [medfött]. De jär i kytä burä u int 
äi kledi skurä (t. ex. om  en puckelryggig) 
MK. De jär så i kyt burä, de MK. Di blai man 
u hustrå, el. ätt kyt, sum de haitar JK. 3) 
[om människans sinnliga natur]. Ha matt ha 
a gal' kyt, för ha har dain horungän ätta 
dann'n JK(ordl.). 4) [ämnesnamn, om de ät-
liga delarna av djur]. De var vackat kyt, gutt 
kyt OL. Kokt kyt, rat [rått] kyt, fåult 
[skämt], färskt, salt, råikt kyt JK. Vör kum-
mar väl i böin [till staden] sän pa haustn 
me någ kyt, tänkar ja JK. I jåns nä vör fick 
mat, u sum vanlit jär, kyt u gråit (trättndags-
aftn) JK. Ja, u så kummar di me sänningat 
kväldn föräut [före bröllopet] såsum: kakå 
u smör u kyt u pannkakå u JK. Förr .. 
så häudäd (slaktäd) di russi ner i 'hagar el. 
skogar, u där fick di ligg upp-pa 	u rov- 
fåuglar had kallas u fick jet kytä av baini JK. 
Jfr död-, finn-, fågel-, gås-, har-, helning-, 
höns-, lamm-, människo-, nöt-, pepparrots-, 
russ-, spicke-, svin-, sväll-, tand- o. tionde-
kött. -ask s. m. bf. kytaskän [en spånask, 
vari matsäckskött förvarades] JK(U). -ben 
s. kytbain. -bit s. krtbil m., bf. -n, pl. -ar. 
Da kan vör änd' fa kaup än läitn kytbit när 
sum hälst [i staden] JK. Ja har räknä fålki u 
räknä kytbitar, u de skall räckä, så väid ingän 
har tat täu [citat] MK. -brusten p.a. n. krt-
brustä [om muskelbristning]. U så jär de väl 
int någ bain brutä, äutn de jär väl börr rillä 
[bara vrickat] el. kytbrustä JK. -brustlgräs 
s. kytbrustgras n., bf. -ä (Agrimonia eupa-
toria). -bunn s. kytbunn (När U) f., pl. -ar 
[stort laggkärl för insaltning av kött]. Kyt-
bunnar jär mairn dails avlangä; de Sär sånn, 
sum n saltar kyt äi fill vihtan MK. -doppe s. 
kytduppä m. [köttsås]. -ed s. kytaid m. 
[grov svordom]. Han svärar n aid, förstas, 
ällar läggar av än kytaid, sum än bräukar 
sägä JK. "Göisl" [skräp], ropt n till u blai 
argar u svor n dundrandä kytaid yvar K. 
JK. -fat s. ii. bf. krtfa-tä [fat varpå kött är 
upplagt]. Mylu [möljan] u kytfatä sto inn pa 
borä u väntäd pa mi JK. -fett s. kytfätt n. 
'fettet som flyter ovanpå' [när man kokar 
kött]. Vör har kok kyt, u da ska vör nytt de 
kytfåttä ällar kytsudn [-spadet] ti lag ihop 
mylå av OL. Sigdspån'n skudd smöräs me 
någ fått, för de gräusä skudd fastnä; sumbli 

nyttäd någ kytfått, sum di flåitäd [skum-
made] av, när di kokäd kyt OL. -giga s. kyt-
gäigå f., 'lammlår t. ex., med avskuret kött'.  

-gryta s. krtgröitå f. [gryta vari kött är un-
der kokning]. -haggvann s. kythaggvann m. 
[hackho för kött]. -hjälle s. kytjällä m., 'trä-
ställning att lägga kött på' IK(ordI.); än 
hopän kyt sum hängar pa än stakä MK. De 
jär nå hail kytjällän ja har (= förrådet) MK. 
-kluns s. kytklåns, -kluns [köttklump]. Klåns 
säs um kräk, sum jär ovanlit tjåckä. De jär 
väldut vick kytklånsar de jär pa. De jär ret n 
kytklåns de, säs um mik tjåck fålk OL. De 
var n duktur kytkluns, tyckt vör någ var [om 
en nyfödd pojke] JK. De jär n sånnar kyt-
klåns, sum jär ainfaldut u dumt u tänkar var-
kän gutt ällar ont JK. -krunge s. m. bf. ky-t-
krugän [köttstycke i en böld el. d.]. När ja 
to bindln av, så flaug dän där stäur kyt-
krungän ör, sått n kund säi in ti bainä JK. 
-kruta s. kytkräutå f., 'köttsmula'. -kvarn s. 
kytkvänn f. [kvarn att mala kött i]. -kär s. 
kytkär n. pl. =, bf. -i [laggkärl för förvaring 
av (saltat) kött]. Ainlag 	ti gär drick-käri u 
fisk-käri u kytkäri ram n me JK. -läke s. krt-
lä-kä m. [saltlake på kött]. -lös a. pl. krt-
lausä, -laus' [utan kött]. L. skall int tro, att 
vör jär vaskän brölaus ällar fisklaus ällar kyt-
laus JK. Vör blai kytlausä, sått da to vör u 
slaktäd dän gräisn järumdagän JK. -pleg s. 

(?) rn., bf. -än, pl. -ar [köttstycke] 
JK(ordl.). -pöls s. krtpyls m., bf. -n, pl. -ar 
[köttkorv]. -rispa s. krtrispå f. [köttsmula]. 
-sida s. f. krtsäidu [innersidan av avflådd 
djurhud]. -slabb s. kytslabb, 'köttslamsa'. 
-slafsing s. kytslapsing el. -släpsing 'kött-
smula'. -slamsing s. kytslamsing m., 'trasa av 
.. kött' MK. -smula s. kytsmäulå (1877) 
[! bör vara -smw/å]. -snipa s. Icrtsnäipå f., 
'grynvälling med kött och potatis i' JK 
(ordl.); 'soppa som kokas av svinben och 
gryn etc.' MK, [soppa på köttben el. kött-
spad samt kålrötter, potatis och morötter] 
JK(U). Kvinnfålki har kokt kytsnäipå JK 
(ordl.). -snålla s. kytsnaldå f., 'köttsmula'. 
-soppa (-supa) s. krtsäupå f. Kytsäupå de 
jä gutt de MK. -spene s. krtspi-n' m., bf. 
-spi-n'n [köttstycke i böld]. Där sum de har 
gat hul pa, sitar n stor kytspin äut ör hulä 
JK. -stycke s., se buller-köttstycke. -svål s. 
m. bf. kytsva-dn. -såd s. kr tstrd m., 'kött-
spad; vattnet, vari kött kokats, spad'. -tunna 
s. f. bf. kyttunnu [tunna vari saltat kött för-
varas]. Så var de bär [bara] till ga .. i kyt-
tunnu ättar badä nautkyt u ättar fläsk OL. 
-vara s. f. pl. kytva-rår. Ja har set i täidning-
ar, att all kytvarår jär rackan så döir i böin 
[staden] i haust JK. -väg s. krtvä-g. Gutt-
gär någ i kytväg [gottgöra i form av något 
slags kött] JK. 
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