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ti lägg mi av me de MK. Lägg si a me ti svärä 
MK. Lägg si i andräs tal JK(U). Ja bihövar 
int lägg mi äi dän sakän så mikä OL. Nå gyn-
nar någän end häit u däit lägg si pa [: uppfö-
da] dragstäutar igän JK. Di lägd si pa kräk u 
lägd till jårdar ti fodar JK. Far jär int dän sum 
läggar si pa latsäidu JK. Brausti läggar si till 
[svullnar, blir hårda, hos ammande mödrar] 
OL. Ja lägd mi äut um de [talade för] så mik, 
att vör skudd fa bräuk (ti rapp stäuu me) MK 
(1879). — III. intr. [färdas el. begiva sig]. Så 
mik di kund läggä (= gno iväg) MK(1879). 
Lägg' i väg [ge sig iväg med fart] MK. Män ja 
tråist int lägg sudar pa ti Väir varpå .. för ja 
var räddar för nårrvästn, när ja skudd tibakas 
JK. Um summan, sum L. vait, att n far arbet 
fran täilit till saint, så mik sum läggäs kan JK. 
Kumm läggnäs [komma farande, rusande]. 
Had han lift [levat] ännu, så had n vart sum 
dän argästä härrä, när n kåm läggnäs me dän 
frackän MK. Bosrä i Löiä di kåm läggnäs me 
täu par russ u träi par stäutar OL. Ner ä nå 
var så solvarmt sumbli dagar, så kund ännu 
stäutar kumm läggnäs i flyg [fyrsprång] me 
rumpu i vädrä OL. Så kåm de a sedlass lägg-
näs i gard me svart russ förä JK. När di gick 
än läitn bit, så kåm sam' sjussn läggnäs ti ba-
kas igän JK. Mäin russi gick backän upp .. 
så kåm da A. läggnäs ättar JK. När ja kåm 
äut för körkduri, kåm G. läggnäs imot mi där 
me n brinnandä fart, sått svaitn rannt av än, 
u frågd mi gäinäst, um int prästn var kummän 
JK. Kåss, tänkt ja, när källingi kåm läggnäs 
ti sängi ti ini me dän stäur bröknäivän JK. — 
Särsk. förb. Lägg av: 1) [lägga undan ngt för 
visst ändamål]. Läggä av någ' sum n vill gåi-
mä MK. 2) [taga av sig ngt som man bär]. 
Lägg av gamblä kledar MK. 3) [lassa av]. När 
trodrä jär avlägt hall sträcku fram, så gynna n 
sla staur (i räcktäun) JK. 4) [sluta med ngt, 
upphöra att använda ngt]. Vörr far int lug u 
lägg av bidningi [se bedning] JK. Måffar han 
lägd av de där stor bidningi sum var i hall 
grannlagä JK. Dän sidn jär avlägdar nå JK. 
Kräuspannstyck nyttädäs mot de att sårgi 
ska läggäs av MK. Lägg av brännväin MK. 
Um ja hadd a släik hustru, da lägd ja de säup-
ningi av MK(1878). Skötskinn [förskinn] .. 
ännu jär de int avlägt JK. Kappråckar jär av-
läggdä nå [: brukas ej nu] JK. Di matt bind 
dok för augu för na (män), förrn ha läggäd 
av ä (att slå bakut) JK. 5) [svärja, i uttr.] 
lägga av än aid [svordom]. Gubbän läggd 
av än aid [drog till med en ed] JK(U). 
All aidar u svordomar 	sum jär av- 
lägd yvar de JK. 6) [styra ut från land; 
begiva sig i väg]. Nå kan L. fa lägg av (= läg- 

ga in årorna) MK. Så läggäd n av = sprang i 
väg MK. — Lägg bäi: 1) [lägga till med en båt 
vid kaj el. invid en annan båt]. När da ångan 
had fat lägt bäi bäi kaiän, u vör staig i land, 
så 	JK. Da kåm di däit ti mi u lägd bäi där 
bäi min batn JK. 2) [eg. lägga (örat) intill, hö-
ra på]. Så far ja bid Arr, att Än läggar åiru 
bra bäi för ja .. jär så välsingnä lagmeltar av 
mi JK. Da lägd di mairndails åiru bäi OL. 
3) [lägga manken till, hugga i]. Stäutar vill int 
lägg bäi JK. I kväld har ja nå lägt bäi u säupt 
mi stinnar pa fisksäupå JK. — Lägg bårt: 1) 
[lägga ifrån sig ngt]. Lägg bårt hattn u käppän 
el. lägg ifran si JK. Läil A. jär allt ihop mäm-
mi, att ja skall lägg bårt skrivningi u ga JK. 
2) [upphöra att använda ngt]. Lägg bårt bränn-
väin, snäus JK. Dän laikän jär raint bårt-
lägdar JK(U). Förr färgäd di haimä sum nå 

mästn rakt jär bårtlägt JK. Dän sårtns harv-
lar jär raint bårtlägd nå JK(U). All gamlä 
namn läggäs bårt mair u mair JK. — Lägg imil-
lum: 1) [lägga de uppdragna garnen i "mellan-
rummet" i båten] JK(U). 2) [placera ngt emel-
lan två föremål]. Hadd du hatt någ ti lägt 
imillum, att de int fastnäd ihop så OL. 
[Bila]. A. var int dän sum lägd fingri imillum 
JK. — Lägg fram: 1) [duka upp mat]. Där 
braidäs bordokar äut, u där lägdäs fram av de 
go', di hadd mässi JK. 2) [lägga ett lik (provi-
soriskt) på ett underlag]. När läikä skall ör 
sängi u läggäs pa a par lagum lang bred-
stumpar u sättäs a par stolar älla pallar un-
dar, sått de int liggar pa gålvä, haitar de, att 

skall läggäs fram OL. Hans nemästä var 
inn i räumä, där n var framlägdar, u gratädä 

var laisnä JK(U). 3) [framlägga ett förslag 
e. 	Ja, o [vårt] förslag blai da framlägt pa 
åktobarstämmu i fjor JK. — Lägg äi: 1) [an-
bringa ngt i ngt]. Nä ja lägd ner arki . . da glåimt 
ja bårt u lägg äi någ.. av A:s brevi. När A. 
sag, att hännäs brevi int va äilägdä JK. 2) 
[om tröskning]. Mor ha svard för ti lägg äi 
(säden på "matborä" vid tröskning) JK. Täu 
ti kåirä, u en ti lägg äi, u JK. — Ja lägd boki 
ifran mi u käikt äut i körku JK. Jfr lägg bårt 
ovan. — Lägg ihop: 1) [lägga (kvarnstenar) 
tätare tillsammans]. För ti fa mjöilä lagum 
fäint el. gråft, så skudd pastain'n letäs upp 

läggäs ihop .., um mjöilä skudd var fäint 
JK(U). Kvänni jär hoplägd; stainar gar för 
hart imot si; pastain'n ligga fö lagt [lågt] MK. 
2) [skjuta ihop (pengar m. m.), göra samman-
skott]. Någlä styckän drängar u päikår läg-
gar ihop pänningar, u drängar kaupar starkva-
rår .. u päikår kaupar såckar u kaffi u läg-
gar siktmjöl ihop u baka kakå (till laikstäuå) 
JK. Daim sum had lägt ihop, di var prässäis 
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såsum di kund var häusfålk OL. Nå ha vör 
lägt ihop läit all ar, så att nå ha vör fat upp 
än (körkkassn) ti träi täusn kronår JK. Skog 
u bredar u ann' lägd böindnar ihop me, så 
att de va int hältn sån stor äutgiftar sum nå 
JK. 3) [sammanslå ägor]. Han skudd ha ne- 
däst ändn av o [vårt] ängä 	sum di kund 
fa lägg ihop me dairäs hagän, u ja skudd ha av 
dairäs hagän sum ja kund fa lägg ihop me 
o ängä JK. — Lägg in: 1) [stoppa in]. När ja 
kåm haim, så lägd ja in a skråvmål av fläsk u 
kål JK. De sum var inlägt i ungn'n [om lin] 
JK. Da läggäs de äld in ansn i bastäugaltn 
JK. 2) [slå in (i omslag), inpacka]. Så var ä 
bär [bara] ti ha bråttum u fa lägg in sigdar 
[liarna] OL. Ja läggäd in äggi [för transport?] 
MK. 3) Lägg in gålv. Vör ha lägt gålvä in pa 
de väisä, att vör ha(r) braut de gamblä upp u 
så sag av de bredi u så lägt de bredi millum 
räiar, pa tvärn föstas JK. 4) [ingiva (ngt) till 
myndighet]. Vör bord lägg in ti påststöirls(ä)n 
ti fa påstlinju ändri JK. De jä säks sjau löi-
boar, sum ha lägt in um ådlingslån JK. B. lägd 
in um ti kungs, att n skudd fa gift si me na 
JK. a) [göra konkurs, taga införsel el. göra ut-
mätning hos ngn]. Da lugd n, att n bestämt 
skudd betal mi ti jaul .., män när de int blai 
av da häldar, .. da sägd ja länsmann'n, att 
han ovillkårligän skudd lägg in pa än, så väid 
de fanns tillgångar JK. U så jär skuldsädlar 
för gamblä, u så gar di i kunkurs u så skall 
de läggäs in pa dum, sått de jär aldri frid JK. 
b) [bildl., begära, bedja]. Blindbuck har a 
[hon] allt vart ti lägt in um i kväld, att vör 
ska laik bäggi täu JK. — Lägg kring [vända 
med en båt]. När n har kumm pa djaupt 
vattn, sått batn flautar, da jär ä ti napp ättar 
arar u så lägg kring än me framändn äutat JK. 
En laubobat va ret i stort legavald .. män 
da va de läikväl n närkbobat, sum had rop at 
um [dem], att i skudd lägg kring, annas så 
kåm di in pa rivä JK. De bläir int ätt fullt 
slag av, förrn har lägt kring täu gangar JK. 
Läggar kring pa dann [andra] bogän JK. — 
Jär de stål, da brista de, när n ska lägg kull 
tännar [sågtänderna?] JK. — Lägg me [lägga 
sig med båten med sjöarna]. Mäns vör hal-
däd fram änd imot, da raidäd vör uss gillt, 
män när vör lägd me, u batn kåm ner i sugu 
millum sjoar, da drog de .. batn lissum tiba-
kas, u sjoän gick lyckt yvar bakstammän JK. 
— Lägg ner: 1) [placera ngt nere i ngt]. Så var 
ä bär [bara] ti ha bråttum u fa tak [tag] i 
örv u spån u så fa lägg ner i skjussän OL. När 
sjägli jär nerlägd i batn JK. Att L. .. tar u 
läggar ner dum [potatisen] äi än källarä OL. 
Vör har påstdagar i mårgå, män ja far int täid 

fl lägg ner de (brevä) i kväld JK. U så lägga n 
[plogen] allt ogras ner [: myllar ner] JK. 2) 
(p. pf.) [utrustad med vissa egenskaper]. Ja 
tror, att de fordringar, sum ungdomsläiv har, 
u sum förmodliän jär nerlägt bi var u en, di 
tar si alltut äutväg OL. 3) [inställa, avstå ifrån 
(ngt)]. Mor had lägt ner säin körkfärdi JK. 4) 
[använda, utveckla energi, arbete]. De jär för 
otacksam jård ti lägg ner arbet pa JK. — Lägg 
um: 1) [lägga förband om]. Lägg um ätt sar 
MK. De sum han lägd um, de skudd ligg um ti 
dann [andra] mårgn'n JK. 2a) Lägg um vang-
nar [lägga skenor om hjulen] JK. b) [stäl-
la om vagnen (med skäftstången)]. U iblant, 
sum än skall ha karm pa, så skalln ha fjälar 
av u lägg vangn'n um JK. 3) [omplacera]. 
Föräutum all täunar u vägar har vör all gamb-
lä akrar ti lägg um [vid skiftet] JK. 4) [ändra 
färdriktning till sjöss]. Sin [sedan] lägd vör 
um u gick pa nådaslag, u da hannt vör austäst 
ändn pa Storhålmän JK. — Lägg pa: 1) [an-
bringa ngt på ngt]. Ja far lägg pa läit pa äldn 
MK. Lägg pa äldn någ grainar nå! MK. Jär de 
ingän, sum lägga pa där inn da, att ä int bläir 
äutsluck 	MK. Jär de någ glöidar, att vörr 
kan ha fa lägg ristn pa da? OL. Lägg pa dän 
haspän! MK. Att n läggäd pa a vågskäivå 
u ritäd ätta vågskäivu OL. När n da har fat 
lägt trolu pa • pa bandar u lägt pa a palägg-
ningstrolå .. så slar n staur JK. När da de tro-
lu jär palägd JK. 2) 'trycka hårt mot ss. vid 
vässning'. 3) Läggä pa si [på vartannat] (Lin-
der [S. Möre] lägga ve, öka vid en tråd utan 
att knyta, t. ex. vid garnspolning) MK. 4) Lägg 
pa [dra krokfinger på t. ex. översta "balken" 
av ett "led"]. När vör vågädä [höll "våg"], 
så lägd vör alltut pa, sum de haitar el. drog 
yvar någä, så sum yvar n lissbalkä äi a lid 
JK(U). — Lägg till: 1) 'slå till'. Lägg till ngn 
en snöiting (OL)MK. 2) [tillfoga, tillägga]. I 
ansäiändä pa fastsättningi .. ha ja just int någ 
mair ti lägg till [till beskrivningen] JK. "Ja, 
jär de int så", läggäd n till ti släut JK. Ja tår 
[tör] kumm ti lägg till älla skarv .. JK. 3) 
[uppföda, lägga på], t. ex. kalvar. Jär kalvar 
trivliä u bra .. så far di fö de mäst livä el. 
läggäs till JK(U). Visst lägdäs de till u föidä-
däs kräk upp så väl sum nå ti sälä JK. 4) 
[fylla igen]. All de gamblä (däiki) skall fylläs 
ällar läggäs till JK. De var däikar, sum var 
tillägdä MK. Du fart int lägg till [lägga fullt] 
där i håisn, för da kan ingän fa vattnä äut 
(= int lägg någ i de räum, sum än skall håis 
vattnä äut ör batn, så att de jär ti hindars 
för håisningi) OL. 5) kränga [om båt]. Aldri 
så läitn vädarpäust de kuinmar, så läggar n 
till, så att n mästn Skall kring (säs um än bat, 
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sum jär mik valtar [rank]) OL. Hail umrän-
ningi gick undar; så mik lägd batn till JK. — 
Lägg upp: 1) [med handkraft flytta ngt upp]. 
Så sägd n, att a [hon] skudd lägg bainä upp pa 
n stol JK. Ner di drog krokfingar, da kund ä 
bläi gräl um, att di int läggäd upp (sum ä hait) 
så haugt sum di skuddä ..; sumbli sum gänn 
int vidd lägg handi så haugt upp pa axli OL. 
Ätt [en person] ti lägg upp, el. ti gi skupar upp 
[vid tröskning] JK. Nå.. har ja hugg sundar 
[:ved] .. u lägt upp i stackar JK. Lägg flo upp 
[av ved] JK. I täistäs u onstäs graväd vör 
vägdäikä ällar lägd väg upp JK. Vör skall än-
nu grav u lägg upp än hail hopän väg, sum ja 
har ropt in [: på beting] JK. Vägän var int 
broän [grusad] el. upplägdar da dän täidn JK. 
Lägg upp gravi [: gravkullen] JK(U). 
Du matt ick änd kunn lägg upp än, vät jä (slå 
bollen upp i vädret) MK. 2) Lägg hårä upp 
[ordna el. sätta upp sitt hår], för ti fa de låc-
kut u fåint ti bräuddagän JK(U). 3) 'författa'. 
Vaim har lägt upp de boki da? MK. De boki 

sum L. har lägt upp um laubomålä JK. 
Ja, Bärgman [C. J. Bn] han jä da ret n huggarä 
ti lägg böikar upp han, vätjä JK. De boki ha 
jär läikväl upplägd strax ättar Kr:i födälsä 
MK. 4) 'upphöra'. Lägg upp me sårgi MK. Nå 
så ha någ var kåirt säin gan haim u snot 
[vänt] säin batar u lägt upp me strandi för i 
ar JK. — Lägg äut: 1) [m. händerna flytta 
ngt ut; utbreda]. Bäi Hörtä .. har di ännu 
stainvastar el. brostainar äutlägd i all län-
ningar JK. Bi fiskstrandar inn i vikän jär de 
äutlägt si än rand me storlag stam n OL. Än 
huggar upp dän gamblä täun'n fyst u läg-
gar äut de gamblä trodrä pa de säidu JK. 
Vidår [båtborden] jär int äutlägd så mik di 
skall i buttnän, sått n jär valtar [rank] JK. 
Så lägga n äut födrä [höet], så att stackän 
bläir väidarä JK(U). 2) B tal o. skrift ut-
veckla]. Så talt ja um .. att lauboar var så 
duktu ti spel pärk nå för täidn u lägd da äut 
um de u gärd av de, så gutt ja kundä JK. [I 
tidningen?] sum jär mik vackat äutlägt um 
de sammanträdä JK. 3) [betala ut penningar 
för annans räkning]. Kansk att han läggar äut 
de så längä, u de fyst vör träffås, så vill vörr 
bital igän ä OL. Han väist mi räkningar pa n 
säks sjau hundrä kronår, sum han had lägt 
äut för andrä JK. Jfr an-, bi-, före-, jord-, 
kart-, plan-, sten-, torr-, van-, vatten-, å-
o. över-lägga, full- o. vid-lägd samt efter-
läggen. 

läggare s. se rus-läggare. 
läggning s. läggniug f., bf. -i 	, pl. -ar. 1) 
(abstr.), [utläggande av ryssjor o. d.]. 2) [plats 
där man lagt el. brukar lägga ryssjor]. Förr 

had lauboar läggningar i a.i MK. Vör har 
mang läggningar vör MK. De jär ojamnar 
buttn äi de läggningi MK. Var u en bond jär 
bäi Kauprä u Fäiä had säin läggningar el. apar-
tuä ställar ti lägg räusår ällar till ha spängar 
yvar a.i JK. Afogdar kåm bårt u .. var u en 
lägd va di viddä u tains [hur] di viddä u slos 
um fiskän u um läggningi u flyttäd läggningar 
ällar spängnar längar u (ängar nerför Nöibro 
JK. Jfr an-, hop-, om-, plan-, på-, rus-, rör-, 
skiftes-, sten-, torr-, upp- o. över-läggning. 

läglig a. n. lä•glit, best. -iä [lämplig, pas-
sande]. När ja far någ läglit tillfållä, så skall 
ja försöik u fråg ättar JK. Had int iss [detta] 
lägliä tillfållä blitt, så had väl aldri lauboar 
bat bäi [mäktat] u fat någän årgäl JK. Bläir de 
int förrn i släut av april, så jär de täis nuck, 
ällar när L. har läglit JK. 

lägra s. legrå f., pl. legrar ("ej -år") [mer el. 
mindre krokiga enestycken]. Legrar ti lägg un-
da råsthalmän, när n bryggar MK. 

lägra v. lägrä, ipf. lii•gräd, sup. lii•grä [ha 
otillåtet samlag med en kvinna]. Lägrä ngu, 
gär me ban (OL)MK. Prästns aigän dräng läg- 
räd a päikå u gärd hänn me ban MK(1877). 

lägre s. se kryss-, under- o. över-lägre. 
lägsen, se av-, under- o. över-lägsen. 
lägvita s. lä•ktå, lektå f., bf. -u, pl. -ar, 'tyg 
el. dyna att lägga över halmen i en säng, 
underbolster' MK(1877), 'det lakan i sängen, 
som ligger närmast madrassen, eller om det 
icke finnes någon madrass (som vanligt förr), 
närmast halmen; är för det mesta av grovt 
lingarn eller blårgarn. Det lakan som ligger där 
ovanpå närmast kroppen, när man ligger i 
sängen, kallas lakän' JK(ordl.). Hart u ingå 
läktå i sängi da? Läktu jär sundar JK(ordl.). 
Hamplerät nyttädäs till lektår (de undästä 
laknä i sängar, sum liggar nest halmän) JK. 

läka v.1 läkä, läk'; pass. läkäs JK(U). Läk 
tåsk [lägga torsk i saltlake?] (JK)MK. Läkäs 
av [avlakas]. När de hadd fat läkäs av [när 
laken runnit av det (smöret)] JK(U). 

läka v.2 lek'; läkä, läk' JK, pass. pr. läkäs 
JK, p. pf. pl.läktä JK. Lek till sår (läka) MK. 
A sar bläir fort gutt el läkäs fort JK(U). Sari 
skudd söis ihop, för di .. var för storä för ti 
bläi läktä JK. — läk-blad s. läkblad n., pl. 
-ar (Plantago major). -finger n. bf. le -kftygrä, 
'ringfingret'. Se läg-finger. 

läkare s. lä•karä m. Ja frågd n dåktar i sum-
räs, tains de kund var .. Jå, da sägd han .. 
att ja int hadd söikt läkarä straks JK. Jfr djur- 
läkare. -blad s. 	läkarblad n., pl. -ar 
(Plantago major). -bok s. lä•kräbåuk f. Ja har 
läist äi a läkräbok, att .. JK. 

läke s. läkä m., bf. -än, 'lake'. Lägg tåskän i 
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läkä MK. Fyst' läkän han jär alltut blodur 
MK(1877). De kund n bigräip, att de blai lort, 
när fiskän fick ligg där u skvapp äi läkän MK. 
Kärä jär otet, sått läkän har runn av JK 
(ordl.). Salt u vattn sum slas ner äi a bunn 
[kar] ällar a tunnå, sum liggar kyt ällar fisk 
äi, de kalläs för kyt- ällar fiskläkä. De kan, 
um än bär [bara] stråir salt pa kyt ällar fisk, 
bläi läkä föräutn sia vattn pa, bär ainsumt 
av saltä, ner de far smältä OL. Jfr blod-, 
fisk-, kött-, salt- o. smör-läke. — läk-runnen 
p. a. lii•krunn'n, f. -i, n. -ä [som laken har run- 
nit av]. Läkrunn'n strämming JK. De sildi ha 
var läkrunni. Um de jär a tunnå sild, sum lä- 
kän har runn av, så jär de farå för, um a kan 
var go, u så jär de me bad kyt u ann slags 
[!] fisk. De jär int någän förmån till ha ällar 
fa någ sånt, sum jär läkrunnä OL. -torsk s. 
lä•ktåsk m., 'torsk som saltas i motsats till 
tårrar tåsk (torsk som torkas)' MK. De tåskar 

daim bihaldäd vörr självä u saltäd ner, u 
de blai mästn hallannu tunnå läktåsk av JK. 
Da var middagän i årning, sum besto av kok-
tar tåsk (saltar förstas) el. läktåsk JK. 

läktare s. läktar [uppfatt. s. pl. tant.], m. bf. 
läktarn, -an. Di gick upp pa läktar, all jägrar 
JK. U så va de så oskaplit halt inn fö körk- 
duri, dä bäi läktar, u så .. halar a kull .. så 
blusar [tittar] a upp pa läktar me de stäur 
stinn augu 	JK. 3 000 kronår, de räckar 
knafft ti läktar u årjår JK. Ja u Linngren 
straik där ner (på godtemplarsalen) igän u kåm 
lagum in .. pa läktan för vassi trätti örä JK. 
Pa När där har di laikstäuå upp pa läktarn; 
där sitar drängar u haldar av päikår, um di 
kan kumm så naugä [nära] MK(1878). 

läm s. /ä •rn m., bf. -än. 1) 'lucka i liggande 
ställning' (gammalt). Luck upp lämän! Har 
Är ingän läm för källan da? JK(ordl.). 2) 
'lågt stängsel i en gång mellan byggningar'. 
Läm till kläiv yvar, såsum bäi Maldäs MK 
(1877). Ja, för de jär n gammäl läm de me hul' 
ti sätt bain äi MK. Så sum ja kåm jär pa läil- 
gardn 	så kummar (h)astu K. kläivnäs 
(h)yvar lämän där i gangän JK. [Se ill.] 3) 
'avbalkning av trä i ett hus, som icke går upp 
under taket'. Sätt n bredläm millum gräisar i 
sväinhäusä; jå, de gar an de ti sätt n läm där 
JK(ordl.). Lämän jär för lagar [låg], kalvän 
flaugar yvar JK. Än stäurar haugar läm imil-
lum fastudurar u äutdurar JK. Jfr källar-läm. 

lämja v. /än/ä, 1ä m, pr. läma, ipf. lämd', 
lämäd, p. pr. lämnäs, imperat. /ä.m. 1) 
'slå till hårt; kasta ner hårt'. U så fram imot 
spöikä så lämd n yksi äi de JK. De span-
nä, de skudd vör da läm yva Lassä (= vattn-
spannä fullt a vattn) MK. 2) refl., 'luta tungt'. 

Star u läma si yva täun'n MK. 3) [kasta sig], 
'lägga sig hastigt'. Läm si kull. Hästn lämd si 
kull. Börr [bara] n far matbitn äi si, da jär 
de bön ste [åstad] u läm si kull JK. 4) bildi. 
[lata sig]. Liggar u läma si um dagar (jär latar) 
MK. 5) p. pr. [i uttr.] kumm lämnäs, 'kom-
ma fort o. hastigt, körande el. gående och 
bråkigt'. Han kåm lämnäs in iginum duri, sått 
n naug [nära nog] had fat duri av hakar JK. 
Män pa ättamiddagän, när .. snåiän blai läit 
lausarä, u närkar kåm lämnäs me säin stäur 
lass, slo de iginum JK. — Särsk. förb. Ja lämd 
äi mi läit skyr u brö, när ja var haimä MK. 
— All snåi, sum lämäd ner [vräkte ner] i vint-
räs, glaid av mej än hast JK. Nati millum 
förrgår u går lämd ä ner me snåi i ohägd, sått 
ä var umkring täi tum snåi pa jamn jårdi JK. 
Ga u slep pa de; ta u läm ner ä = kasta ner 
hårt JK. — Lämä till, slå till. Läm till n me 
käppän! Han lämäd till n än snöiting JK 
(ordl.). 

lämna v. I. lymnä, lymn', pr. lymna, ipf. 
lymt', lymd'. 1) 'lämna kvar'. Ha lymd el. 
lymt hankli [vantarna] MK. Ja lymt mäin 
räivu [räfsa] pa stackän MK. Däu kanst lymn 
a läiti smulå MK(1877). De jär aldri ti lymn a 
grain, för da stjälar di bårt de MK(1878). 
2) [överlämna, utlämna]. Ja tänkt, att ja 
skudd läs iginum na [boken] .. en gang till, 
förrn ja lymna na ifran mi JK. — II. lämnä, 
lämn', pr. -ar, ipf. lämnäd, lämd', sup. läm-
nä, lämn', lämt, pass. -äs, p. pf. f. lämni, n. 
(in)lämnä, lämt, pl. (in)lämnädä. 1) [räcka 
(ngn ngt), överlämna]. När vör da fyst had 
lämnä o [våra] billjättar ti fastn JK. 2) [över-
låta]. Ätt ar ättar arbetä jä värkställt, da far 
ja säi um ja lämnar jård [till myrbolaget] äl-
lar bitalar kustn'n me pänningar JK. Atar 
igän andrä, sum had lämnä jård för däikning 
.. fick än jäklä hopän jård ti yvas av möir-
jårdi JK. Dän sum gar in i bolagä far lått 
ättar sin anlått äi all de jård, sum bläir lämni 
för äutdäikningi JK. 3) [meddela]. Vör jär bi-
raidviluä ti rais i böin [stan] själv' u lämn 
upplöisningar um all K:s fuffäl JK. Läns-
mann'n skudd lämnä närkar biskening [be-
sked], att i skudd va så go u kast ättar dän 
gamblä vanliä gränsn JK. — Särsk. förb. När 
ja lämd listu ifran mi JK. — Lämnä in: 1) 
[överlämna (ngt till ngn)]. Um de var räum till 
n i fornsaln, så kund di ta u lämn in n där JK. 
De jär någ böikar, sum di ha lämn in ti S. ti 
bind in JK. I mårgå skall ja upp i maggsäin'n 
u lämn in någ sed, sum vör har lant JK. Ja 
har ännu krongivärä, u de skall lämnäs in nå 
i summar pa förrådä JK. 2) [ingiva ansökan, 
förslag o. d.]. De var inlärnnä a förslag, att.. 
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JK. De skudd bläi inlämt, så väid körk-
väldrar ällar sokänboar viddä JK. Yvar skift' 
jär i Lau var säkstiätt klagomål .. inlämnädä 
till ägodelningsretn JK. — De där härrar 
sum lämd skrivälsn upp ti kungs .. JK. Jfr 
över-lämna. 

lämpa s. lämpå OL f., pl. -år [försiktighet, hov-
samhet]. Tas me lämpår OL(ordl.). Oskapliä 
stäur knyplar me grastain 	u de gar int ti 
röir dum äutn me knip u lämpår JK. 

lämpa v. ipf. lämpäd JK, pass. pr. -äs [langa]. 
Stainar lämpäs ifran dain ställningi till dannu 
[vid bygge] JK. Så var dän trid me inn i lädu 
u lämpäd halm fram JK. Jfr till-lämpa. 

lämplig a. lämpli, n. -it, pl. -iä [passande]. L. 
skudd fråg någän lagkal (vickän han bäst 

tyckar jär lämpli) JK. Att n pa lämplit väis 
.. sända dum (pänningar) diräkt pa påstn JK. 
Kluckan säir äut a par lämpliä salmvärsar JK. 

länd s. 1 länd f., bf. -i, pl. lännar [i ordspr.], 
pa russ, pa stäut. Rumpgjård de jär de remi, 
sum gar langs me ryggän yvar ländi u så knäp-
päs um rumptangän OL. Putt aldri däin hän-
nar millum andräs lännar, dvs, lägg di aldri i 
andräs affårar JK. Jfr svin-länd, kort-länden 
samt lång-, pigg- o. stup-ländad. -knapp s. pl. 
ländknappar JK(U) = följ. -knyckla s. f. pl. 
ländknyklår; -ar OL [ländknota]. Länd-
knyklår el. ländknappar, sum lari u bakbaini 
har säin ganglidar ifran JK(U). -sjunken a. f. 
ländsunki, pl. -sunknä JK(U) [som har insjun-
ken länd; om sto (o. ko?) då de blott ha ett 
par dagar innan de skall föda]. Nå bläir a länd-
sunki (om en män) MK. 

länd s. 2 se sid-länd. 
länd, -länt p. a. se sid-länd, -t. 
lända v. ländä, länd', pr. -ar, ipf. -äd, sup. 
länd', p. pf. ländn. 1. itr. [lägga till (vid 
strand)]. Nå ska vör söik u ländä MK. Vart 
u ätt batlag had säin länning ti länd äi, u me 
fiskbatar fick än länd sudar el. nådar um träi-
roninglänningar JK. Ja vait int, um de int bläir 
någ av ti räns upp vikän i ladi, någ ann rad, 
än n far länd i Gyli ällar i Sunngyli (sudar 
um Nabbu) ällar u så i Prästvik (nådar um 
Nabbu) JK. Di ländäd i Gyli .. Di ländäd i 
Prästvik ällar pa Natuddn. De jär nå de stäl-
lar, sum di kan länd pa ällar där sum jär 
djaupäst OL. Vörr har mik nemarä ti länd bi 
Nöigärd nå OL. Vör ländäd bäi Snausräbod 
JK. Visst var ä a dåli strand ti länd bäi u 
var ä mik lagt [lågt ] vattn, så ländäd vän äut 
pa stor' rävin JK. När ja hadd fat grynn batn 
u länd me han da pa nati, el. dräg in n så 
langt ja kund fa, så gick ja ifran Nabbu u haim 
JK. Träironingar kund di int länd me ällar 
kumm in me i vikän JK. Vörr skudd länd pa 

3 	 längd 

austäst ändn pa Storhålmän u ga i land där 
JK. 2. tr. [lägga till med en båt]. Nå ska vör 
söik u länd n (batn) där MK. Bär [bara] 
batn var ländn, så kund n sta där (sedan våg-
brytararmarne lades ut) MK(1902). — Särsk. 
förb. Länd in: 1) [komma, flyta in mot land, 
om fisk o. "släkal. Ja, än kan ga langsat 
äisbräuni u säi när fiskän ländar in undar 
äisn JK. I Närkväiki har di fat läit gäddår u 
säik, sum bräukar länd in där pa haustn u 
laikä JK. De jär int alltut sum han [fjäll-
fisken] ländar in JK(U). Han va säka pa att 
summaflundrår ländäd in, fö de blasäd fåinar 
suväst JK. När de jär tillvädring.. sått släku 
ländar in JK. 2) 'söka land för tillfället'. De 
var int någ ann rad än ti länd in me batn där 
undar Nöiu JK. Di ländäd in äi Jaugan [el.] 
i Nabbu (OL)MK. — Länd till: 1) [slamma 
till, uppgrundas]. Strandi el. landä langsat 
strandi har länd till av aur [grus], sum sjoän 
har slat i land JK(U). Landä ländar till el. 
bläir störrä JK(U). 2) [ha avseende på, an-
gå]. Prat um någä, sum ländar jårdbräukä till 
JK. 

lände s. se sid-lände. 
ländning s. länning f., bf. -i, pl. -ar, 'landnings-
plats för fiskbåtar; upphalningsplats för båt 
vid fiskstrand'. De jär int värt, att ä kum-
mar någän annars bat äi a länning, äutn dän 
vräkäs undar [undan] var sum hälst MK. 
Fön hadd vart batlag var u en säin länning 
ti ländä u ti dräg upp säin batar JK(U). Bi 
fiskstrandar inn i vikän jär de äutlägt si än 
rand me storlag stam n ifran vattnkantn u äut 
än fåir, säks, sjau, näi änar [alnar] i vattnä 
till ga pa, när di skudd dräg batar upp, ällar 
till skill' länningar ifran si till var bat me, där 
di skudd sta pa backän. De haitar länningar 
OL. Bäi Hörtä, minns ja, har di ännu stain-
vastar ällar brostainar äutlägd i vattnä i all 
länningar, män bäi Nabbu u Djaupdöi jär di 
bårttagnä JK. Så sigla n in i vikän, till däss 
att framstammän ståitar backän i länningi 
(= plassn där sum batn skall drägäs upp) JK. 
Jfr båt- o. treroning-ländning. 

-ländsk a. se got- o. ut-ländsk. 
-ländska s. se fast-, got- o. småländska. 
länga v. längd, pr. -a(r), 'förlänga' (sades om 
en bårhandduk). Så halda n pa me tummän, 
så trådn int länga(r) si MK. 

längd s. längd, länd f., bf. -i, pl. -ar. 1) [ut-
sträckning i längsta dimension]. Slingbyrn jär 
a bit slingå pa umkring a äms [alns] längd 
JK. I går var vör äut pa snåikastning 	u 
rustäd upp halv vägän. Int halv vägäns längd 
äutn halv vägäns brädd JK. Fyst skall n in u 
mel [mäta] längdi u bräddn pa läikä OL. Rykt- 
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stängnar jär lang, klainaktuä räckår; längdi 
allt ättar sum än kan fa dum JK. Va mang 
maskår n har i vart knäut, de bistämmar 
längdi pa gani OL. Bro.i jär int mindar än 23-
24 änar braid el. lang, u så fåir [fyra] under-
lag pa de längdi, de jär ing smaträi JK. [Sär-
skilt: utlagda "trolor" till gärdsling]: Da lägga 
n trodrä av pa de väisä, än sjau, åt, näi trolår 
i var längd ijamt väisn el. linju JK. 2) [ut-
sträckning i tiden]. I längdi fö(r)lora n pa de 
(ti säl kräk livnäs) läikväl JK. När n da grun-
dar yvar alltihop, sum jär ti gärä, så tycka n, 
att ä jär omöiglit, att n kan hinn me alltihop, 
män de gar i längdi för si läikväl JK. A. kum-
mar väl i längdi [så småningom, vad det li-
der] en gang u hälsar pa dum JK. 3) [lång häv-
stång]. Nå ha vör vart i skogän a par dagar u 
braut stumblar, män iss gangän ha vör int 
nytt någ längdar me springlängd u sån där rim-
medjar. När n brautar stumblar upp me läng- 
dar, så gar de till pa de väisä 	JK. Ja ha 
vart me um än gang, när de ha strik [ramlat] i 
jård, när ja var rakt upp i ändn pa längdi än 
säks sjau änar i vädrä JK. Bur [borra] u 
spräng de där stöist stycki [av stenarna] igän, 
ti däss .. n kund fa väg dum pa slepä [slä-
pet] me stäur längdar el. bomar el. stängar 
JK. Så lägga n braustä pa längdi u vägar 
JK(U). 4) [förteckning, lista]. U så jär ja väis 
[vice] ordförarä i maggsäinsstöirlsän u där föi-
räs längdar pa täu håll ..; de jär u a jäklä måk 
me de där längdar ti räknä u skrivä JK. Jfr 
garn-, lus-, spring-, stumle- o. väg-längd. -ben 
s. n. bf. längdbainä JK(U) [den trädrot, var-
under man sätter "stumle-längden"]. -ände s. 
m. bf. längdändn JK(U), [ändan på en 
'stumle-längd"]. 

länge adv. läygä, lägg', komp. läugar, sup. 
lägst. 1) [under lång tid]. Daggän kummar ti 
ligg läng pa i dag JK(U). Så plögar n, så fort n 
kan, att int göisli el. släku far ligg för läng upp 
pa u tårkä JK. Män sum de go' int varar 
längä, så där u• [så också där] OL. De blai 
int läng täid ti sta u grund pa de OL. De sto 
int läng pa, att . . JK. Längar tårkän haldar 
pa, mair u mak tråkut u laisamt bläir de för 
uss JK. Ja had ännu tänkt, att ja skudd hald 
bäi längar, förrn ja sändäd av de (brevä) JK. 
Förr di gynt [med slåttern], förr fick di skill 
av [sluta] .. längar blai rastar u längar hadd 
di rolit OL. Soli skall int skäin längar n än 
kan hinn u sadlä n häst [på Päls-dagen] JK. 
Däriginum hålt de si mik längar snarft ti bröin 
me [om sigd-spån] OL. De laid längar u längar 
av JK. Andra nordpolsfärd betraktäd vör 
längst JK. Gavår u gängavår räckäd längst 
OL. Dän, sum had vart längst läng ifran hai- 

länka 

mä, frågd dän sum nöis had kumm fran haimä 
ättar nöihaitar JK. 2) [i vissa uttr.] Vör pra-
täd bad läng u väl JK. Så kan de tul [dröja] 
bad väl u längä JK(U). Allt um längä [långt 
om länge]. Allt um längä så far ja nå fö(r)söik 
u gynn pa någ skriftar igän JK. Ja, nå äntliän 
allt um längä, um de gar sum vör tänkar, skall 
Är fa stickganä um laudä [lördag] JK. 3) [i 
uttr.] så längä: a) [tills vidare], 'under tiden'. 
När de jär gärt u kräki star bundnä så längä 
bäi vassitt träi u jetar pa fodar, da bräukar 
klucku var umkring tåll JK. Da tråskäd n av 
de [det inkörda kornet], u dann [det andra] 
fick sta äut så längä JK. Laigfålki sum di had-
dä, di fick sta u ga där u vänt så längä, ti däss 
hail de rumpu [kön] fick skill av OL. Va gärd 
da päikår u kvinnfålki så längä? Ja, di var int 
årklausä OL. Da kan ja vänt u väil mi så 
längä, till däss di kummar haim JK. b) [i 
uttr.] så läng (sum). Fålki hadd lambi där i 
hagar, sum di hadd lambgiftar, um haustar så 
läng di kund ga äut um dagän .. el. 'så läng 
jårdi va(r) bär [bar] um haustn JK. Ja när n 
arbetar äut, så läng sum än kan säi, så jär 
klucku yvar säks, när n kummar in JK. Tårr- 
mäur .. de har begangnäs, så läng ja kan min-
näs ti bakas JK. 4) [i komp. med neg. beteck- 
nande att en handling el. ett tillstånd upp- 
hör]. När de bläir mörkt, sått n int kan säi 
längar äutä 	JK. Han fick int täid ti vänt 
längar JK. De vill int ga längar ti skriv för mi 
JK. 5) [i uttr. som beteckna att ngt ligger långt 
tillbaka i tiden]. De jär läng sen de OL. Ann 
Läisn jär död för läng sin ha u JK. De brevä, 
sum ja säist fick u sum jär så läng sinä OL. 

-länges, se bak-länges. 
längta v. längtä, läyt', pr. läyktar, ipf. läytäd, 
länktäd JK, sup. läyt', pass. ipf. läy(g)tädäs, 
p. pf. (ättar)läytn. Vör länktar u väntar nå 
för var dag ättar rängn JK. Ja länktar ret ättar 
ti fa håir någ ifran Är där i böin [stan] JK. 
Vörr sum ban var länktäd ättar, att ä skudd 
bläi sundagar JK. Ja har längt så fasli mik ät-
tar Alsk körkå MK(1877). Mang gangar har ja 
längt ti bakas ättar kånngröinsgråit JK. Dän 
täidn längtädäs de så mik mair ättar missåm-
marn, för de di visst, att da blai de alltut ro-
lit OL. Han [MK] har .. alltut vart ner i Tran-
ängä, av fålki ättarlängtn u välsedar OL. 

länk s. läyk m., pl. -ar [ring varav kedja el. 
kätting är sammansatt]. Dän kättingän han 
har brust mang gangar; da har ja fat in i smi-
du u gär n nöiar länk MK. Klainar kätting 
gick u• an [till hackelse-lina], män.. han släi-
tädäs äut fort i länkar JK. 

länka v. länk', pass. pr. länkäs JK [på visst 
sätt sammanbinda]. Näti knöitäs int ihop me 
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lär 

varandrä, äutn di länkäs ihop pa de väisä, att 
tain'n trädäs iginum dubblä tampän i åiglu 
[vid sättning av flundrenät] Pa de väisä så 
kan n länk ihop el. sätt ihop, um ä aldri jär 
så mangä i am n sträckå JK. 

länna s. lännå f., bf. -u, 'vört el. ojäst öl el. 
svagdricka'. De sum kummar fyst, sum skall 
bläi drick av, förrn humbln kummar pa u jäs-
ti äi, de jär lännå JK. Ja far lug u drick läit 
lännå! Drick int så mik lännå; da fart du ont 
i läivä! Lännu jär sval nå JK(ordl.). De sum 
da rannt, de var lännu ällar vörti; ner ha blai 
lagum sval, så tyndäs ha pa käri OL. Ner di 
bryggar öl, da bläir de bäst lännu OL. Nai, 
nå far ja in u pass pa lännu MK. 

länning s.1 se ländning. 
-länning s. 2 se fast-, got-, små-, upp o. ut-län-
ning. 

läns s. läns [n.], 'stryk'. Va läns där blai pa 
rövi MK. 

läns a. läns [fri från vatten, tömd]. Di pumpäd 
n (ångaren) läns pa någlä täimar JK. Ja had 
årkå till hald batn läns, sum de slo yvar JK. 
Kan u sägäs iblant, ner n skall räns n brunn, 
att de sto int till [var ej möjligt] ti fa håis n 
läns, ällar um än bat, att han blai så otetar, 
att de sto int till ti fa än läns OL. U så hadd 
ja n stor syväst pa hudä, dän to ja u håisäd 
me, u Gumbald drängän håist me håiskärä, 
så att vörr fick läns bäggi täu läik väl [i bå-
ten] JK. 

länsa v .1 länsä, läns' [segla undan vinden]. 
De blai än sånnar stårm u motvinn, sått di 
matt länsä u kåm int ti Gåtland äutn ti Öland 
JK. Um dairäs fartöig int haldar ihop u di int 
har vattn ti läns pa äutn kummar iland i brin-
ningar JK. De had vart omöiglit ti bat bäi u 
ro i land, äutn di matt sätt till n tupp u läns 
me JK. 

länsa v.2 länsä, läns', ipf. -äd, 'giva stryk'. 
Länsä upp el. pa  'n MK. Bra svaigar [spön] 

ti ag sårkar me, sum än hadd n duktur en 
inn i skolu ti läns uss me JK. Han to u länsäd 
upp än ret duktut; säs ner någän har fat duk-
tut me ströik OL. 

länsman s. länsman 	-mann'n, pl. -män, 
-männar. Länsman Åkarman JK. När a 
[hon] skudd bital arbetrar, de vidd a intä, 
män de svard Länsmann'n för ti ta äut JK. 
Me de samä länsmann'n kård iginum .. sitt 
länsmansdistrikt, så to n dairäs sväin, sum 
händlsäväis kåm äut pa vägar; .. böindnar 
matt bitalä [: böterna], u länsmann'n stuppt 
pänningar i säin lummår JK. Nå jär de lag 
kanskä, att länsmännar skall ha uppsikt yvar 
vägar; de tår var de aind, sum di bjärar 
blankar rand kring myssu förä JK. -side s. 

f. bf. länsmanssjäli [öknamn på beck-stryka-
re] ty den är svart MK. 

läpp s. läpp m., bf. -än, pl. -ar [läpp hos män-
niska o. djur]. Yväst u undäst läppän [över- 
o. underläpp] JK. U snäus hävar di i munn'n 
för si, så de tiggar stäur pagar [valkar] bi läp- 
par OL. Ner n släppar russi pa rygstubbän 
.. ner nå russi gar u jetar u laitar ättar grasä, 
så puttar di si antingän pa läppar ällar i nasar 
OL. a) [i vissa uttr. med tanke på läppen som 
smakorgan]. Di tar knafft äut någän hailar 
sup, äutn di börr [bara] vetar läppar JK. b) 
[med tanke på läpparna som uttryck för 
känslostämningar]. Nå blai läppän langar för 

nå (=han blev ledsen) MK. Fålki gynt bläi 
läsrar u gynt ga u häll pa hudä u häng läpp 

säi laisnä äut JK. Da i säistäs gick vör 
mästn u hängäd hud ällar läpp u smasvor yvar 
vällaikän JK. Ja sitar där (på porträttet) .. 
uppsträcktar sum än stor prost u knäipar 
läppar ihop JK. c) [med tanke på läpparna 
såsom talorgan]. Ha had årdä pa läppar JK. 
De läsäs ällar vissläs [viskas] någ undar hail 
ceremonien [botläsning], atminstn gar läppar 
OL. d) (bildl.) Fyst brevä .. de var n dail där 
äi, sum int fallt mi pa läppän [: som jag ej 
gillade] JK. Da to vör u skrivd ram n sanningän, 
män de fallt int de haug härrar pa läppän JK. 
Prekar int prästn ättar läppän för mi, sum än 
bräukar säg iblant, så spelar kluckan så mik 
vackrarä JK. Jfr häng-läpp. 

läppig a. n. läpput. Töigä bläir läpput [ojämnt, 
ej slätt GOB]. 

läpping s. läpping m., 'skinnslamsa på ett 
skinn'. Jfr läder-läpping o. läpsing. 

läppja v. läpä, lä-p', pr. -ar, -a, ipf. -äd, 'la-
pa'. Hundar ällar kattår läpar, ner di skall 
förter någ vatvarår OL. Kattu läpa nå mjölk 
MK. Gamblä kattår kan u läp mjölk 
[ordspr.] MK. De kattu, um ha nåksns läpäd 
äut mjölki! MK. Läpä kan u sägäs um ban 

gamblarä fälk, sum dricker i oröiklihait 
mjölk, drickä, starkvarår, att där kan de nå 
sta u läp u drick äutn någ ho [hov] OL. Han 
kan äntliän läp(ä) brännväin, när n kan kumm 
at, da skudd tro, att da läpäd n äntliän JK. 

läpsing s. läpsiug m., bf. -ioiin, pl. -iugar, 
'mindre lapp'; (ordet är ej mycket brukligt; 
för det mesta säges lapp) JK(ordl.). Ta häit 
dän läppsingän. De jär börr [bara] någ läpp-
singar igän (=små tygbitar) JK(ordl.). Jfr 
läder-läpsing. 

lär v. lär (JK), ler (OL), 'säges, skall'. 
Fäugln smakt fisktranur sum lomän u lär 
förmodliän liv bäi fisk JK. Kinkut lär de u 
var fö dum ti fa de ti ga JK. Biskåpän ler vän-
täs häit någ ättar missåmman OL. De lär så 
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varä. Han lär ha hatt så mang ban JK(U, 
frgl.). Han sättar där pa ätt ställ va iv ist a nat 

far strämming jamt till, sått där lär han ha 
fat byrn [grepp] pa dum där JK. 

lära s. lerå f., bf. -u. 1) [undervisning]. Ler-
ungar., nä di kummar i leru [skomakarlära] 

ska söi fyst gangän JK. De var änd' ärnä, 
att n skudd i någ slags lerå, män de blai aldri 
av OL(ordl.). 2) [lärosystem, troslära]. De 
vait ingän, va de jär för slags lerå, sum di 
håirs till OL(ordl.). Ja hadd u har synd' för 
mikä mot landsbräuksbäiblns lerå JK. Sumli 
dagar kåm vör i krakel um lem u um riljonar 

um bäiblns lerå JK. Nå vait ja någlund um 
dairäs [japanernas] livnässätt u lerå u tro JK. 
Jfr natur-, skomakar(e)-, smed- o. språk-lära. 

lära v. lerä, ler', pr. -ar, ipf. le•rd' sup. 16,74 
pass. -äs, pr. -äs 1) [undervisa]. a) [bibringa 
kunskaper]. Ha [hon] skudd da ler uss MK. 
S.K. botar ännu, tror ja, u da lerar ha väl int 
ifran si, va ja tror JK. Va de var för böinar 
di botäd me, de lerd di aldri ifran si till någän 
annar JK(U). b) [instruera]. För de andrä så 
lerar int föräldrar säin ban ti löid [lyda] .. 
OL. [Baggar] .. di kummar ti stangäs, fastn de 
int jär någän sum lerar dum de JK. c) [iro-
niskt]. Ja ska ler di, ja JK. 2) [inhämta kun-
skaper el. färdigheter]. a) [om el. i ngt]. 
Banungar .. vidd var härrs kap u lerä [studera] 
JK. De jär mästn så, att ja tyckar, att ja gär 
synd, när ja läsar såsum di nå ska lerä. Nå 
sä di "jöra" [göra, i st. f. gärä] MK(1877). 
Stavningi bläir väl läit ovant, för ja har hald 
mi ättar sum ja lerd i skoltäidn OL. Um ja 
had fat lert dän täidn, sum ja had skutt [sko-
lat] JK. Ti ler ängälskå ällar franskå JK. Kat-
kesn, dän skudd n ler pa fastnäs magä, da 
lerd n snällarä [fortare], sägd i MK. Ätt jär ä, 
sum ja tyckar jär galä, u de jär, att bani skall 
ler för mikä, .. de jär omöiglit di kan hinn u 
ler alltihop me skick, u däriginum ansäir ja, 
di far ler mindar än va di fick, um di int had 
så mik ti lerä JK. Odygdi ha skall leräs MK. 
Ha har set fålkforår u lert lag' a bit mat OL. 
A. gar nå i skolå u lerar läs u skriv u räknä, u 
de tyckäs, sum um ha jär snäll ti lerä JK. 
Di har lert härd skäivår [vändskivorna] där 
av än smid i Gardä JK. Ja trod läikväl, att Är 
skudd var så gamblä nå, att Är skudd ha lert 
visst [vetat] häut u skam u fålkforår, män de 
lerd Ar visst aldri JK. G. han lerar ti skol-
lärarä JK. Skiljätäckni .. Ja, ja lerd pa de i 
skolu, män ja fick int ler de riktut JK. b) [in-
lära ngt, så att man kan återge det]. A. singäd 
pa säin jaulsångar, sum a har lert i skolu JK. 
De haldar a pa me all kväldar, när a har lert 
läksår fyst JK. 3) (refl.) a) [inhämta kunskap 

el. färdighet i ngt]. När ja var sårk u ungdom, 
så var de ingän av uss, sum had lert si .simä 
JK(U). Ja u mäin bröidar u flairä lerd uss ti 
sa me bäggi hännar JK(U). Ha lerar si ti skriv 
bokstavar läik så fort pa de väisä JK. Han 
had nå pa gamblä dagar lert si, att de kund ga 
an till gär pänningar pa bihändut väis JK. b) [i 
uttr.] ler si av me [vänja sig av med]. Han 
skudd ler si av me snäusä [att snusa] MK. 
De ska ga let ti ler si av me dän slepton'n 
[släptonen], sär di MK. — lär-mästare s. pl. 
le-rmästrar [lärare]. Di har go' anlag u go' 
lermästrar OL. -penning s. pl. lerpänningar 
[bildl., erfarenhet vunnen genom misstag el. 
misslyckanden]. När n gär misstag, sått n där 
iginum gär skad u förlust.. Där iginum far n 
mang gangar lerpänningar, sum de haitar, ti 
undflöi skadä JK. -pika s. le -rpäikå [kvinnlig 
elev]. De sömmasku ha had aldri så någ ler-
päikå i fylg me si, ha i [inte] OL. -rika, n. le•r-
räikt. I de helä så var fördragä ler-räikt u bra 
JK. -sork s. le•rsårk m.,'Iärgosse'. -tid s. le.r-
täid m. Lät dum fa ga i skolå nå, för de jär 
just nå, sum di har sin bäst lertäid OL(ordl.). 

lärare s. lä•rarä m. Jfr skol-lärare. 
lärarinna s. le•rarinnå (avh.) f., bf. lä•rinnu, 
gen. -US, pl. -år. Ha ha [hon har] lert n sång i 
skolu av lärinnu, u dän skall a pråmt skriv 
upp ti L. JK. Alltihop skudd var klart u i år-
ning, skollärans u lärinnus räumi JK. 

lärd a. le•rdar, f. lerd, n. le•rt, pl. le•rdä, 
lerd. 1) [bokligt bildad, studerad]. I Svärgä 
skudd di ler för mikä u var väl lerdä .., tyckt 
n (amerikanarn) JK. De lerd' sär .., att män-
nisku härstammar fran apu JK. Än stor dail 
av de lerd u fårskrar bord atminstn var Lek-
ton mik tacksammä JK. Vör säir bär [bara] i 
täidningar, lains [hur] allt spitakäl kan hittäs 
pa av såväl haug sum lagä, av såväl hauglerd 
sum läit u int lerdä OL. 2) [skicklig el. hemma-
stadd, utbildad el. utlärd i ngt]. Han jär int 
lerdar pa någ bokföiring älla så MK. Han 
[MK] jär väl lagli lerdar pa laubospråkä nå, 
tänkar ja JK. Ja tror han jär lerdar i kånsti 
(rör. aksenten) JK. Tankar jär ja int äutn 
fastn ja int jär lerdar ti äuttryck mäin tankar 
i ård JK. Böindnar fortsättäd me sitt strand-
bräuk u me jårdi när pa ättar gamblä tralln, 
sum di var lerdä, el. sum faffar u far hadd 
gärt JK. Gumbald Las botäd bainä för mor 
mäin, u ja tror knappt, att någän lerdar Dok-
tor hadd bot ä bättar JK. De fanns int någu 
lerd jårdgummå [utbildad barnmorska] jär 
äutat, äutn de var a gammäl klok källing, sum 
.. int alls had någ lerdom i dåktasväg JK. 3) 
[om sak: som är förknippad med el. utmärkes 
av lärdom]. För en sum gar dän lerd vägän, 
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sum Lekton har gärt JK. Han tyckt, att ä 
(bondtågä) var sjarmant, sum än äuttryckt si 
pa sitt lerd språk JK. Lekton har vart min 
prinsipal, sum de haitar pa lert språk JK. 
Jfr full-, hem-, hög-, o-, präst- o. ut-lärd. 

lärdom s. le -rdåum m., bf. -än, pl. -ar. 1) [un-
dervisning]. Int tYckäs de sum lerdom u upp-
löisning batar pa n dail JK. Lerdomän i jård-
bräukä u häusdjaurs-skåitsli .. var för mik 
hauglerdar 	u fö(r) läit praktisk JK. Någ 
väidarä lerdomar me spel u slikt ha vör int 
rad ti kust pa na JK. 2) [studier, utbildning]. 
Så skall ja tal um min lerdom undar skolåldan 

skolgangän JK. Dän sum kan ga iginum me 
sin lerdom u fa si a laun, han förtjänar pän-
ningar JK. 3) [(bokliga) kunskaper]. De jä ler-
dom äi na (boki) för någ var JK. Pa tal um 
lerdomän (um prästar mainar ja) .. behövar 
di värkliän sån stor lerdom, sum di jär ålägd 
ti ha? Di tår väl ha lerdomän, män di har int 
praktikän JK. Topelius matt var n märkvär-
du kal pa gåvår u haug lerdomar JK. Lerdo-
män jär int tungar ti bjärä JK. 3) [erfarenhet, 
vunnen genom upplevelse]. De jär n lerdom, 
sum ja me flair andrä har fat undar iss ällän-
däs täid OL. Dän sum int vill ta lerdom pa si 
u ta si till varå, han far tack si självar OL. 

lärft s. lerät, lär(v)t, hrrt [tpl.] n., bf. lerätä, 
lerät', lär(v)tä. Er vävar lerät el. lär(v)t. 
Lär(v)tä, lerät skall blaikäs JK(ordl.). De fåi-
näst läinä nyttäs mäst till fåint lerät MK. Blår-
nar bläir int alltut ram n för skäv, u han sitar 
sum täidäst äi, bad ganä u "lerätä", sär de 
gamblä JK. De lerätä de skall Ar lägg äut u 
blaikä OL. Lärftä blai fortarä vitt me blaikä 
JK. De jär oskaplit, va lerät de bär gar ti de 
lang bykslummär OL. Blaik sum lerät [tale-
sätt] OL. Jfr blågarns-, bomulls-, hamp-, hör-
garns-, köp-, lingarns- o. säck-lärft. -slpacke 
s. lärvtspackä m. [packe av hoprullat lärft]. 
-sked s. f. bf. lärvtskaidi JK [vävsked för 

lärka s. lairickå f., bf. -u, pl. -år (Alauda arven-
sis). Den fyst mass (1894) så singäd lairicku 

starn jär bäi uss JK. Mass-soli har vör int 
set mang dagar i mass ännu (17.3.07). De var 
någlä dagar i gynningän pa mass, sum a skäi-
näd ret varmt u lairicku gynt sing jär pa bac-
kar JK. Nå far vör snart varmt u summas, 
för lairicku singar i dag JK. Ja håird läikväl 
am n lairickå i sundäs (dän 25 fibbruari 1900), 
sum var ti kvitträ läitä OL. — lärk-ving s. pl. 
lärkvängar JK(U). Baini laikäd unda n [under 
honom] sum ti säi lärkvängar [han sprang 
fort] JK(U). 

lärk-träd s. lärkträi n., pl. bf. -träii (Larix de-
cidua). Lärkträi de oläiknar int gränä MK. 

Lärkträii .. Di vaksar bäst pa sandjård, u där 
kan di ret bläi lagli stäurä. Vörr har hatt a 
par styckän jär pa o gardn, män ätt har tårkäs, 

dann' haldar pa ti tårkäs. Kunningar [kot-
tar] jär de väl [rikligt] pa dum de! Lärkträi-
kunningar JK. 

lärling s. pl. le•rliugar, leringar JK(U), [hant-
verkslärling]. Jfr ut-lärling. 

lärpa s. f. bf. lärpu [munnen]. Hald lärpu 
[hålla mun] JK(U). Sum kvinnfålk aldri 
knafft haldar lärpu pa si äutn pratar .. JK. 
Ja försöikt a stund, så gutt ja kundä, ti bräuk 
mitt munlädrä mot Linas lärpu, män ja blai 
undalägsn JK. 

lärpa v. pr. lärpar JK(U) [prata, sladdra]. 
Skvaldakällingar sum lärpar av allt va di 
far håirä JK(U). 

läsa s. /ä•så f., bf. -u, pl. -år, 'veck på kläder 
och skodon; stora, flata veck på ett plagg'. 
Dain [den ena] läsu har gat ör kållu [kjolen]; 
dräg int läsår ör kållu för mi. De jär sån olyck-
rli galnä läsår pa styvlår JK(ordl.). Sprätt upp 
läsår pa n klänning (= rynkor och veck). Skär 
upp a läså pa a styvlå (stora veck) MK. Styv-
lår slar så mik läsår, fö skafti jä fö väidä MK. 
De gäs vick ällar läsår pa skafti [på stövlar] 
JK. Dän sum rulläd pa • [vadmalet], sträikäd 

äut läsår, sum de kund träff till de blai un-
dar valkningi JK. Nå har a [hon] ret jet läsår 
äut [ätit så att magen blivit spänd.] MK. — 
läs-duk s. läsdok MK [ej övers.]. Kansk de 
mainäs än dok, sum än läggar läsår pa el. vik 
pa, när n skall ta än pa si JK. 

läsa v. 1 les  ä, le. s' , pr. -ar, -a, ipf. le- säd, 
le.  st' , sup. lest, le.s' , pass. -äs, p. pf. lestar, 
f., n. lest, pl. le. stä, lest'. 1) [tillslutamedelst 
lås]. Les duri till MK. Far han leser all häus-
durar i stalln u kohäusä all haugtäidsnetar 
JK. Kammarduri var lest JK. Durar var lest 

stängdä JK. Klucku hall säks var ja ner bäi 
ed portn u känd ättar, um han var lestar JK. 
Stalln jär lestar MK. Årjår [orgeln] var lestä, 
u ja kund int märk, att någän had vart där u 
spelä JK. Fiskpärkän [-sumpen] skall lesäs, 
annas så kan någän stjäl fiskän ör n JK. 
Gräisn straik ti stäuduri, män där slapp int 
gräisn in, för där var lest JK. Jär de lest där 
ner allt da? MK. 2) [knäppa ihop händerna 
för att fasthålla ngt]. Dän sum da skall ta upp 
än [honom] ställar si grainslit yvar hans bain, 
buckar si ner u lesar hännar i hans knäiviki 

lyftar 	JK(U). — Särsk. förb. Bondkäl- 
lingar, sum var mik snål um bröiä u lesäd in 
de JK(U). Ha [hon] had les in si MK. — Ja 
kummar ti les ner dum (brillar) i kistu MK. 
En gang had i lest ner gräddkräuku äi a kistå 
JK. Dynamitn har di annas nerlestar äi n käl- 
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larä ällar äi a käulå ner i jårdi JK. - Les' till. 
Les duri till MK(1877). Far jär visst äut u 
lesar kvänni till MK(1877). U så sägd ja till 
mor: "les durar till, att n int kummar in" JK. 
U så lesa n da bod-duri till JK. Da straik ung-
far upp pa kamman u lesäd duri till um si JK. 
Ja läggäd pärsn pa u lest till na [kvarnen] 

gick in JK. Mor A. sat bäi spinnruckän u 
sticksaumän me duri tillest um si JK. A läit 
mått me luk [lock] u gangjan u sum har kunt 
lesäs till JK. - Les' upp. Han har väl ätta-
nyklar sum än lesar upp durar me JK. U så 
sum ja sat, så lest någän duri upp u kåm laup-
näs in pa gålvä JK. Ja, da kund de väl ga för 
si, tyckt n, u lest magsäin'n upp JK. Ja, han 
(strandbodnykln) lag pa bodknäutn .. sått da 
to ja u lest upp u gick in i bodi JK. Jfr o-läst. 

läsa v. 2 ki•sä, 	pr. -ar, -a, ipf. /ä•stä, 
läst', lä•sädä, läsäd, sup. läst, läsä, 
pass. -äs, pr. -äs, ipf. 	pf. lä.  sn, lä. star, 
1.-(43071-st , pl. (g inum)låstäTK . 1) ruppfatta 
innebörden av skrivtecken o. omsätta dessa 
i ett föreställningsinnehåll]. Ja hadd int mik 
täid ti läsä, u ja hannt int me täidningar n 
gang JK(U). Ja, ja ska säg di, att u läsar int, 
när du hart lägt di MK. Da sat vör kring 
späisn sinä [sedan] bäi än go brasä u läsäd u 
had rolit JK. I kväld har ja hatt täidningar ti 
läsä JK. När ja har hatt någu stund lidu, så 
har ja hatt bråttum .. me läsä i böikar, sum 
ja har lant JK. Ja läst i täidningar, u Anna u 
mor ha läs u studder i kokboki JK. Dän har 
ja int fat täid ti läst ännu JK. Män så var de 
ännu någ bitar i täidningar 	sum ja int hadd 
läst JK. Så lästäs de i böikar u täidningar JK. 
I dag skriva ja u ha läs i täidningi a stund.. 

ha läst i boki, sum L. skickt äut ti mi JK. 
För yvrit så pratäd vör u läsäd var u en pa 
sitt väis [på julafton] JK. Di had set gott-
länskå i tryck i gottlandstäidningar, män de 
var undalit, att de kund läsäs JK. Iblant fick 
en av uss lug av farsgubbän ti läs haugt i 
täidningar el. äi någu roli bok um kväldar JK. 
2) [med tanke på förmågan att rätt uppfatta 
skrivtecken]. Där [: i skolan] fick bani ler si 
badä läs u tänk me OL. Nå gynnar a [hon] 
allt läs raint JK. Fabbror han kund varkän läs 
inn'ntill älla äutntill a endästä ård JK. Så var 
de a annu källing .. sum int kund läs inn'n-
till äi någu bok JK. 3) [med tanke på vad man 
kan inhämta ur det skrivna]. P.H. u fiair har 
vart bäi K. u läs äutslagä u talt um ä för uss 
JK. Da var ja räddar förä, att fålki had tyckt, 
att de har vör läs i täidningar nå så nöis 
[nyss] JK. Ungmor visst raidå pa bröidarna 
F., ällar ha had läst um dum, va de var för 
kalar JK. Ha had läst um lains [hur] påvän 

i Rom va kledar JK. 4) [förvärva kunskaper 
genom läsning]. Ga u läsä [åtnjuta konfirma-
tionsundervisning]. Hans dotri skall ga u läs 
da JK. Vör gick i fylgä u lästä - gick i fylg i 
nattvardsskolu u läst fö prästn JK. Vör gick 

läsädä MK. Sårk haita n ti däss n har gat 
u läst JK(U). När n har gat u läst u till däss n 
bläir giftar, kalläs n för dräng OL. Bani läst ti 
körku (el. -å) jär i Lau MK(1878). De var da, 
när däu läst ti körkå MK. Läsbani skall sta 
äksamän i dag ällar läs i körku, sum de gam-
blä bräukar säg iblant JK. 5) [uppläsa el. fram-
säga ngt]. Skollärarn läst någ u hald tal i reli-
giös riktning OL. De var n jäkäl ti läs tal de! 
MK. a) [läsa böner]. Så läsäs de da till bords, 

de gär prästn JK. Så lästäs de fran borä 
OL. b) [läsa signerier]. Till bot sjaukdomar 
me ti läs bårt dum haitar ti läs u singnä JK 
(U). Bot sjaukdomar u värk me ti läs yvar de 
JK. Um di bläir sjauk, när di jär ste [åstad] i 
någ arbetä .. da skall di ste till någän, sum 
skall läs yvar de u läs bårt de, ja, sumli pastar 
till u me, att di kan läs i lag ällar läs lidar i 
lag [i led] JK. Vallandar pa När läsäd, när n 
botäd kräk JK. Han sträikäd me am n hand pa 
bainä u läggän u ja . . sag, att läppar u munn'n 
gick; el. att n läst me de samä, män tyst, sått 
va n lästä, de visst ingän mair n han självar 
JK. Män um vör läsäd [förbannade] u svor, 
så hald de pa u rängnäd läik fräiskt um dagar 
JK. - Särsk. förb. Bot sjaukdomar me ti läs 
bårt dum JK(U). Di bläir botnä, um di börr 
[bara] söikar någän klokar gubbä el. någu klok 
källing, sum kan läs bårt ä JK. - Läs' iginum. 
Fyst så läst ja iginum brevä träi gangar ätta si 
JK. Så ha ja läst äi böiknar, sum ja fick lan 
av L., u daim ha ja allt läst iginum JK. Ja har 
läst iginum täidningar för viku, sum ja int har 
hatt täid fl läst iginum förr JK. Böikar jär gi-
numlästä JK. När di (böiknar) var iginum-
lästä, lägd A. äut dum i kistlådu i nöistäuu 
JK. - Läs upp (ngt ur en bok) JK. K., sum 
rustar [sysslar] me skift jär i Lau, läsäd upp 
åt dagar i sundäs, att han skudd ha 24 kr. pa 
åtndailn JK. I släut av gubbän Åkamans [: 
länsman Å.] rigerning så läst han upp ättar all 
vägsöinar um haustar, att Fäi vägän var för 
smallar .. när n kåm dann [andra] arä igän, 
så fick än lät läs upp sam läksu igän JK. Sen 

had V. skriv till prästn a brev, sum han 
läst upp pa prekstoln än sundag OL. U så 
läsäd H. prästsårkars värsar upp JK. Män n 
håirar läsäs upp um sundagar dain skogs-
avsjon'n ätta dann'n JK. Vast u i körkå i 
går; lästäs ä upp någä? JK. Häit säi [ta hit får 
jag se] na (täidningi), så skall ja läs upp än bit 
gottlänskå för Är JK. När länskungörälsn 
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blai upplästar, så skudd vör ha vak upp JK. 
När bryllaupsläksu var uppläst.. JK(U). — 
Läs' yvar. Läsmöitä .. de löistäs da pa • fran 
prekstoln u da skall äntliän tro, att de blai 
a bråskå me ti läs yvar, hälst i katkesn OL. 
Läksu, sum än had läst yvar JK. Jfr före-läsa 
o. fly-läsen. — läs-barn s. läsban JK(U) n. pl., 
bf. läsbani [konfirmander]. Ja har ärnä mi 
i När körkå, för läsbani skall sta äksamän i 
dag JK. Ja minns ännu, ner läsbani, sum sto 
i korä jär i Lau dän dagän, ner di kåm häit 
till körku, hälst Närkar, di var hail blafrusnä 
OL. -bok s. lä•sbåuk [läsebok]. Kastmans 
läsbok JK. -doktor s. pl. läsdåktrar [kloka 
gubbar]. Da tror ja, de tar släut jär i Lau me 
de där läs- el. böindåktrar JK. -duk s. Iii•sdåuk 
[möjl.: huvudduk som man hade, när man 
"gick o. läste"?]. Jfr d.o. under läsa s. -för- 
hör s. läsförhåir 	[husförhör]. -galen a. 

sga•ln [begiven på att läsa]. Ättasum ja jär 
så olycklit läsgaln, så har all liduä stundar 
för mi gat sin väg me läsä JK. -gubbe s. pl. 
läsgubbar [kloka gubbar]. Jär i Lau u När 
jär de ännu atminstn än fåir fåm styckän sån 
där läsgubbar u anläitäs ännu sum täidäst JK 
(1907). -kamrat s. läskamrat m., pl.-ar [kon-
firmationskamrat]. Min gamblä gassdräng u 
laiklagrä u skolkamrat u läskamrat, Kauprä 
Hansn, .. han ha blitt änkman nå i dagar JK. 
Täu påikår var tvillingar, u di var läik gamblä 
sum ja, u vörr var läskamratar JK. -kunnig a. 
läskunnur, -kunnu [som kan läsa]. Vör had 
retuhait till ta vickän läskunnu kal sum hälst 
JK. -lust s. /ths/ust m., bf. -n. Läslustn tar till 
mair u mair blant allmänhaiti JK. -möte s. 

n., bf. -ä, pl. -ar, bf. -i, gen. 
-is, 'husförhör'. Förr i värdn da var de äntliän 
a gär me ti skull pa läsmöitar da. Da löistäs de 
pa fran prekstoln än åt dagar föräut .. de blai 
a bråskå me ti läs yvar, hälst i katkesn, u va 
ivist ätt, bad päikår u drängar.. så skudd di 
fram u läs i katkesn u kund di int svar pa 
frågår, så blai prästar tåpp galnä iblant 
Daim sum var gift.. di slapp u läs pa läsmöiti 
.. di .. var int ret så traug ti ga ste [åstad] 
häldar, så väid de var någän duktur, spänder-
sammar bond, sum had läsmöit bäi si .. OL. 
Läismöit har prästn hald i dag me fyst u andrä 
rotn; vör håirs till andrä rotn, män mor har 
vart ste bön [bara] ainsummi. Läsmöiti gar 
lissum äut me mair u mair, ällar fålki bläir 
mair u mair läiknåigd till ga ste, u prästar har 
int någ makt yvar fålki i dän vägän nå sum 
förr .. män så läng gubbän Nils livdä, han 
gick pa läsmöit va ivist a ar. "Ja, hu de jär pa 
de väisä, hatt ja ar vart pa va hivist a läsmöit, 
hu hum ja hint skudd kumm hi imln hällar  

bläi sali, så kummar hingän däit" JK. De 
stöist räumä uppa haitar stäuu. De var själv 
saln el. gäststäuu .. Där haldäs de kallasar u 
läsmöitar u laikstäuår JK. Um di änd aldri 
livd så galnä .. de gärd aldri a grand! Bör 
[bara] di gick i körkå u ti nattvardn u pa läs-
möiti! JK. De var a rolit läsmöitä, vör led' 
[skrattade] så mikä MK. Läsmöit var i skolu 
MK. -mötesikalas s. lä-stniiitskala•s n., bf. 
-kalas' [kalas efter husförhöret]. Förr da 
hadd di täurgang me ti hald läsmöitskalas. 
Inum var rot' så skudd en bond hald kalas 
vart år OL. Gubbar u källingar, sum blai kvar 
pa själv läsmöitskalasä, di hadd häldar int så 
laisamt, skall n tro OL. -mötesikväll s. m. bf. 

Iblant var de u• vackart 
vädar läsmöitskväldn, u da samblädäs ung-
domar iblant för ti dans u laik u ha läit rolit 
OL. -pika s. läspäikå f., pl. -år [konfirmand 
(flicka)]. -rote s. läsrot' JK, pl. lii•sråutar 
[husförhörsrote]. Fyst rotn el. uppsoknar, 
sum var en läsrot förr i läsmöiti JK. -sork 
s. läs-sårk JK(U), [konfirmand (pojke)]. 
-språk s. n. bf. lä•sspråkä (JK) MK [skrift-
språket?]. 

läsare s. läsarä, läsrä JK m., pl. lä•srar. 
1) ["troende", "väckt" person (som till-
hör frireligiöst samfund)]. Andliä [religiösa] 
ällar läsrar, sum inbilla si själv, att i halda 
bäibl(ä)n JK. De där läsrar, um än gir märk 
pa dairäs levarnä, så livar di int bättar än 
ann' vanlit fålk JK. Ha [hon] var int läsarä 
u int babbtist äutn langt där ifran JK. Gynnar 
någän röir si me någän laik .. så jär de någän 
läsrä, sum gynnar sit u häll pa hud u földar, 
att ä jä synd JK. G.K. u hail hans släkt .. 
blai läsrar JK. 2) Se före- o. tidnings-läsare. 
-präst s. lä•sräpräst m. [läsarepredikant]. 
P.N. han jär jå läsräpräst självar jå JK. 
-vurm s. läsrävurm [mani på att bli läsare]. 
Så var de en bondä sum fick läsrävurm u 
blai babbtist JK(U). 

läseri s. n. bf. lä•saräiä [det fromhetsliv som 
utmärker "läsare"]. Undar dän täidn sum lä-
saräiä kåm i gang jär äutat, el. när fålki gynt 
bläi läsrar (metodistar u babbtistar) u gynt ga 
u häll [luta] pa hudä u häng läpp u säi laisnä 
äut u ga u käik ner i jårdi jamt till JK. Ja de 
bläir sämmar ar me ar i dän vägän [med slåt-
teröl]; ja fyst u främst ha läsaräiä älla andli-
haiti skuldi JK. 

läsig a. n. /äsut [veckad, veckig]. Hadd de blitt 
läsut ällar läsår pa undar valkningi, sum 
skudd tas äut så var de träi gangar de bi-
hövdäs drägäs [om vadmal] JK. 

läska v. läskä, läsk', pr. -ar, p. pf. läskän, f. 
läski, pl. -nä JK(U). 1) [avkyla med vatten, 



läskbuss 	 660 	 lässa 

svalka]. De var änd ti gynn stänkä [med 
regn], män .. de blai någlä tårkdrupar, sum 
gärd mair skad än nyttä jär pa iss kalkstark 
jårdar, för när di bläir iginumtårrä, da jär de 
såsum sia vattn pa oläskän kalk, sått jårdar 
bläir börr [bara] haitarä .. sått tårkän tar 
gröidn fortarä, för jårdi (= akajårdi, -dar) bläir 
int läski (el. läsknä) JK(U). Lairn läskar si 
[tar åt sig tillräcklig mängd vatten] en gang um 
arä MK. 2) [med avs. på bränd kalk: släcka]. 
Läskä kalk (OL)MK. Häll int någ vattn pa än 
[oläskad kalkhop], så jär n så lagum haitar, 
ällar u så mikä, sått n bläir läskän u svalar 
JK. 3) [i fråga om törst: släcka törsten]. 
Drickbytti me öl äi hängar ti rais pa raftar ti 
läsk si me, när n behövar [vid "täck-ating"] 
JK. Jfr o-läsken. - läsk-buss s. läskbuss m., 
bf. -n (smid.), [järnten med en trasa i ändan]; 
av jan me a paså äi ändn ti stänk vattn pa 
äldn, när n star u smäidar MK. [Se ill.] 
-dryck s. pl. läskdryckar. Dän sum int vidd ha 
puns, så fanns de sältasvattn u läskdryckar 
JK. -lave s. läskla-vä, till läsk kalk äi, sum 
skall var till bired ällar ståit bräuk av OL. 
-spett s. läskspil n., bf. -ä (smid.), ti krap 
[maka] kul pa äldn me MK. [Se ill.] 

läsning s.1 le-sniug f., bf. -i, ["lås", samman-
fogning på en "bänd", tunnband]. Lesning pa 
n bänd MK. Så skall de skäräs lesning pa 
bändn, så måttäs di pa käri u slas pa MK. 
De lesningi skall skäräs upp, ha jär flacku 
MK. 

läsning s.2 1äsnig, lässning f., bf. -i. 1) [om 
ngt som är avsett att läsas el. som man läser; 
lektyr]. Boki, sum L. skickt äut ti mi 	jä 
äutmärkt bra läsning äi JK. Täidningar har 
tat släut u någ ann' nöi läsning har ja intä JK. 
De jär mair läsning i Gotlands Allehanda u 
flair blad JK. De ha just int vart någ läsning, 
sum ha vart någ i värdä JK. 2) [om vad man 
läser på en inskrift e. d.; text]. De sto int någ 
lässning (pa karamellen) MK(1882). 3) [upp-
läsning, framsägning]. När ja hadd läst iginum 
historju haugt för dum .. så maint di pa 
att de var ja sum var Bastäu-Kallä U de 
hårrdäs pa läsningi u, för ja lästä, sum um ja 
kund ä äutntill JK. U så fortsättäs me sträik-
ningi [massagen], allt undar någ läsning OL. 
4) [undervisning]. När vör gick halm ifran läs-
ningi el. fran prästgardn [konfirmationsläs-
ningen] JK. Jfr fast-, före-, ren-, tidnings-, 
upp- o. utantill-läsning. 

läspa v.läspä [ej uttala alla ljud riktigt] JK(U). 
lässa v. lässä, läss', pr. -ar, ipf. lässäd, lässt', 
sup. lässt, lässä, läss', pass. ipf. o. sup. 
/ässtäs, p. pf. m. lässtar, (äi)lässn JK(U), 
pl. (a.v)lässtä, lässt' [placera (ngt) på ett for- 

don, lasta]. a) [med fordonet som obj. j En 
kånnhäck sto lässtar äut i akan JK. Förr n 
vör fick läss all häckar, gynt ä rängnä JK. 
b) [med det som lassas såsom obj.] Ti läss 
aur de jä int de bäst arbetä JK. I mandäs så 
straik [for] ja till K. J. u lässäd betår JK. Fyst 
i min bandom så fanns de int någ ann' graipar 
ti läss göisl u släkå me än de där gam' träi-
graipnar JK. Allt ättar sum än har .. mik 
grainar ti lässä JK. De har vart millum 20 u 
30 man var dag.. sum de ha(r) lässtäs u kårr-
täs [körts] grastain JK. Vör lässäd kälkar pa 
vangn'n u kård me vangn pa storvägän JK. 
Läss lass [lasta på fullt lass]. De .. tular för 
läng för täu styckän ti hugg u läss täu lass JK. 
Han skudd läss färn lass .. u för ti kum täilit 
haim 	så skudd vör ha lassi lässt u fa kåir 
ste [åstad] i dagningi JK. Sin [sedan] lässäd 
ja a par lass aur da i rängnä JK. Lässtäs ä 
stäur lass, så vidd n ha 1:50 för lassä JK. Ja 
nå skudd de lassä var lässt OL. c) [utan obj.] 
Lässä me hand u mot hand MK. Ja ha vart 
ainsummän ti hugg lass u lässä JK. U arbet 
sått svaitn läckar av än, när n skall hugg u 
läss i skogän JK. Ja, u så kåm ja äntliän där 
ner u skudd ha lass pa u fick tak äi någ grain-
hopar u så ti läss i snåiän OL. Så vidd di ta 
russi av mi, män ja tygd [teg] u lässtä JK. Ja 
gick pa u lässäd me a läiti undatråjå pa mi, 
för stortråju kast ja a mi JK. De biror pa lains 
[hur] n har lässä, um än har läss bra ällar 
dålit OL. I dag ha vör kårt hall dagän u läss u 
braid [brett ut gödsel] JK. - Särsk. förb. Läss 
av. När vör skudd kåir halm u skudd ha vid 
u staur me uss, matt vör läss av kälkar [lassa 
av från kälkarna] u pa vangnar JK. När A. u 
ja.. hadd lässt av a lass vid .. JK. När gub-
bar fick läss lassi av, så gick di in i kökä JK. 
Han matt ligg pa jårdi så längä, ti däss ja fick 
läss göisllassä av JK. Da gynt n läss av iaän 
u sägd ti russi för var staur n lässt av: "Ar-
kar Er int dän, så årkar Er int dän häldar" 
JK. När betår jär avlässtä, så skall tom-
vangn'n vägäs igän JK. Såsum ja sto u lässt 
av, kåm de ti gär så olycklit ont i vänsträ håf-
ti JK. Så kåm de a sedlass läggnäs u så in pa 
lädu u lässäd av JK. - Läss äi. A. u bäggi 
Annar lässäd äi [i häcken], u ja lässäd av äl-
lar ör [ur] u lägd stack JK. Vör hadd en häck 
kånn igän ti läss äi u kåir i gard JK. Håihäc-
kän var äilässn u trampän JK(U). - Läss pa. 
Så arbetäd vör da um laudagän, u lässt pa 
vangnar u kård bårt ättar handi JK. När da 
drängän kåm i skogän u gynt läss pa staurar, 
så sägd n för var staur n lässt pa.  JK. Så 
gynt di kast vidstuckar av lassä för mi, män ja 
tygd [teg] u lässt pa dum igän JK. När n da 
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kåm däit så had han lässt pa a läit äutsno-
ningslass u skudd kåir äut me de pa vägän JK. 
Ner da bredi [bräderna] blai .. i årning, da 
var de ti läss pa a lass u så pa Jaugan u sälä 
OL. U så jär de da ti flåns där i snåiän u läss 
pa halv lassä u sno äut ti vägän u kast av de 
där JK. När ja da fick läss lassä pa igän, da 
gick de sum vanlit JK. Slidvägän var dålir 
jär pa storvägän .. män de var så naug bäi 
[nära intill], sått de lässt vör läit [litet] pa 
JK. Di kan int läss pa mik, för de att de jär 
sån len [mjuka] fjädrar undar OL. Vör kund 
int läss mair pa, än va russi kund årk pa bär 
[barå] jårdi JK. Släku jär förbaskat tung.. 
sått ä bläir tung lass, när n lässar pa väl 
[mycket] JK. — Läss ör [ur]. En kånnhäck 
sto lässtar äut i akan, för dän tyckt vör, att 
dän kund vör läss ör läik [direkt] pa tråskän 
JK. Jfr full-lässt. 

lässning s. f. bf. lässniugi [lassning]. Pa häck-
buttn kan lässäs a sam slikt [likadant] lass 

u jär int så nog me lässningi JK. Läs sningi 
gar just int så fort JK. Jfr av- o. ör-lässning. 

läst s.1 läst f., bf. -i [rymdmått (c:a 20 hl) för 
kalk]. Ja var ste [åstad] ättar hallannu läst 
kalk igår JK. Kalkän ifran Buttlä el. Aitlaim 
kund n fa för n träi fåir riksdalar lästi JK. 

läst s.2 laikst m., bf. -n, pl. -ar [skoläst]. Dän 
skummakarn han har ingän klokar laikst; han 
har hatt för läitn laikst OL. [Bildl. i uttr.:] 
skär' all' yvar en laikst [o. d.]. Di var yvar en 
laikst, de gamblä gubbar [voro likadana]. De 
jär, sum um di kund var gärd yvar en laikst 
MK. Jär di (far u mor) gärd yvar en laikst 
[: äro lika el. ense], da gar de så mik letarä 
bad me ti jet [äta] u till kåir pa hamni u skaff 
haim u släutliän till fa till ga till undargangs 
OL. Ja tror, att um all böindår vill var upprik-
tuä u säg äut sin tank sum ja, så jär vör skurnä 
yvar en laikst JK. De hälvitäs lansmätrar, 
sum jär läik galnä allihop u sum jär gärd all 
yvar en laikst JK. Jfr par-läst. -krok s. laikst-
kråuk m. (att dra ur lajkstar me) MK(1877). 
[Se ill.] -säck s. laikstäsäck [i visa] m., bf. 
laikstsäckän. All laikstar läggdäs äi än säck, u 
haitäd laikstsäckän, u .. när skummakan kåm 
.. me laikstsäckän pa ryggän, så singäd 
vörr, sum sårkar var: "Skummakan me sin 
laikstäsäck filibumm-bumm-bumm! u.s.v." 
JK(U). 

lästa v. laikst. [I förb.] Laikst upp [sätta större 
läster i skor för att utvidga dem]. Vitt däu 
laikst upp mäin styvlår? OL. Ja ska laikst upp 
dum MK. Jfr upp-lästa. 

läte s.1 lätä, kil' n., bf. =, pl -ar. Lomar di 
har så föskräcklit fåult lätä MK. Ja har int 
hårrt någ ann lät av dum än att ä mysslar i 

vängar för dum, när di flaugar JK. När vör 
kård haim .. tyckt ja, ja hård sånt undalit 
rop u lät ner i astu äng .. JK. De var alltut 
muln u rängnur vällaik, när ja hård de där 
lätä [av härfågeln]. Hans [näckens] lätä var, 
att n gnäggäd sum än häst JK(U). Ha (Bosrä-
källingi, ett spöke) förfylgäd dum bad ti väis 
si i flair skepnader u ti lätt håir si i flair lä-
tar. JK. 

läte s.2 se lättja. 
lätt a. le•tar, -a, f. lel, n. lel`, leit OL, best. 
lel', pl. le•tä, let', komp. letarä, le•trä, 
superi. letäst, best. (dän, de) le•tästä, -åse. 
1) [som har ringa tyngd]. Ja har int känt mi så 
fräiskar u letar i kruppän pa läng sum i dag 
JK. Knäikarpän 	jär tunnar u letar sum 
fjädar, sum än bräukar sägä JK. U så var 
snåiän så tårrar u letar .. sått snåiän blast 
av vägän JK. Um di .. skaffäd si a let räivå 
[räfsa] OL. Än flyttar a läiti let handyks ti 
kar [rensa] staur me JK. De var a let klåbbå; 
issu jär letarä; undar vicku sum jär letäst ja 
JK(ordl.). De kalläs för kanå [en släde] u 
jär ovanlit let u bihändut för kräki ti dräg pa 
OL. De skoar .. di jär let' sum fjädar OL. 
Gutt gärd ä (badet), säja känd mi mik letarä, 
när ja gick därifran, än när ja gick däit OL. 
De lissum vägäd pa dän uppäst krokän, så att 
sigdn blai leträ JK. Pa de girvaksnästä tallar 
.. där var alltut letäst barkän me OL. 2) 
[som rör sig utan större ansträngning, rörlig]. 
Han jär letar pa baini JK(U). Letar gang [om 
en häst] JK(U). Dän täidn ner di .. me let 
stig u n brinnandä ivar gir si iväg till sletkal-
gild i Tranängä OL. Dän gam' Hallbjänsgub-
bän han laupar ännu så let att.. OL. Ja har 
hatt så let ti laupä (hatt let lup) förr MK. 
Smör vangn-'n, så gar n let JK(ordl.). Ja, så 
äutmärkt let gar ä, sått ä jär när pa sum kåir 
pa äis JK. Undar [undrar] vickän (varign) 
skudd ga letäst ja? JK(ordl.). 3) [som använ-
der ringa tryck el. kraft]. Ja jär da annars våd-
li letar pa hand, ner de kummar an pa; mai-
ningän var ti sla till OL [möjl. menas att han 
var kvick med att slå till]. 4) [fri från besvär 
el. ansträngning]. Ja nå kan n änd lissum an-
däs läit letarä JK 5) [i fråga om förhållandet 
att ngn utan större svårighet utför el. inhämtar 
ngt]. Han had så let för arbetä, så allting 
flaug för n MK. De jä mik skillnä pa ti ha let 
u tungt fö ti sla. Dän sum ha let fö ti sla, sär 
n: han ha let slet [slåtter] JK. 6) [som icke 
bereder besvär el. möda]. Buckän va int så 
leta ti ta [att fånga] JK. De skudd var n fasli 
letar sak .. ti fa va inda en jårdbräuksarbe-
tarä u fiskarä ti . . säg ståpp JK. Ti handhackä 
u gallrä u ti räns u nackä var a sånt let gärä el. 
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a sånt let arbetä JK. Fa pänningar pa let väis 
JK. I går u i dag har ja .. pusslä me någ let 
årkår [lätta göromål] JK. De jär let sägt, män 
int let gärt JK. Vörr hadd hankäl [vantar] pa 
hännar, för int åln skudd hal ör hännar för 
uss så let JK. Sen fick ja ak till Gardä u 
sen gick de mik leit till ga haim OL. Di rna 
int tro .. att de gar så let ti inbill böindnar, 
att rävar värpar ägg JK. De sum let fas, de let 
färgas [ordspr.] JK(U). Björkbandar, sum jär 
letarä ti bräidä [vrida] u bind um JK. De var 
letarä sägt än gärt JK. Sumli har a bain fast-
späik si pa batborä ti dräg snöir' pa så 
att ä skall ga leträ ti dräg pa JK. Präisä de .. 
bläir dän letästä sakän till kumm yvarains um 
JK. Ti dräg batn me snarstainar u snarår u 
all doningar äi yvar hålmän .. de jär int de 
letäst arbetä OL. Dän sum gir not, de jär all-
tut dän gamblästä .. för de jär letästä arbetä 
JK. De träfft tr till .. att de kåm än kaupman 
u bjaud pa hail lassä .. De var de letästä u 
snällästä föstas ti bläi av me de JK. Sån 
historjår de jär letäst ti fa håir, ner di sitar i 
fylg någlä styckän OL. Jär de nå så, att n gar 
förbäi dum, ner n gar haim, så slippar n letäst, 
um än gar i duri [inom dörren]; annars skall n 
gär apartu färd OL. [I uttr.] i let lag 2.. [utan 
svårighet]. De jär slikt, sum vör raidar i let lag 
JK. Jfr lättlag s. 7) [om vind: god, gynn-
sam]. Letar (= när pa förr di vinn) vinn hadd 
vörr i land för all sjägäl JK. Vör had go vinn 
ällar letar vinn JK. 8) [lindrig]. Han had ärnä 
låis taugi, sum än var bundn me u kast si i 
sjöän, för de var leträ död än sit pa köln u dåi 
JK. 9) 'billig' [i fråga om pris]. Vaitäsmjölä de 
har vart döirt u vaitn har vart letar (= billig) 
MK. Vör tyckt, att sedi va let, så att vör har 
gitt upp (= givit kreaturen) alltihop MK. Ät-
tar sum fiskän jär döirar u fläskä let ällar bil-
lit, så tror ja knafft, att vör kummar ti säl någ 
fläsk JK. Så gick än till källingi u säld um 
(hännäs aignä ägg), da säld n dum för let 
(= för billigt pris) MK(1877). Um kaupmän-
nar far såckrä för letarä, så säla di för letarä 
MK. Han kund int gär de letarä (billigare) 
MK. Um di (stålpännår) jä billiarä älla leträ 
i böin [stan], så kund L. ta äut någ mässi till 
mi JK. All stäur äutgiftar till körkår u prästar, 
sum kund ga av mik leträ JK. -arbeten p.a. 
f. letarbeti. Stainfräi jård jä .. bäst letarbeti 
JK. -boen a. le•tbåuän, f. -båui, 'tunnklädd'. 
Däu hart för läit kledar pa di u jäst för let-
boän, sått du kummar ti frausä; ha jär så let-
boi JK(ordl.). -bruken p. a. f. le•tbräuki [lätt 
att bruka, om jord]. Dän han har allt plögt 
flak tunnland; de vill ja tro de, de jårdi, ha 
jär så letbräuki OL. -brukt p.a. pl.le•tbräuktä 

[= föreg.]. Aurjårdar jär mang gangar mair let-
bräuktä u int pa langt när så hardbräuktä ältar 
sträivbräuktä sum lairjårdar JK. -fattlig a. n. 
le•tfattlit, pl. lättfattliä, -fattli'. 1) [som lätt 
kan fattas el. förstås]. Lains [hur] hynsi 
skudd ha, u va di skudd ha, de var mik än-
kält u letfattlit [i föredraget]. 2) [som har lätt 
att fatta el. förstå]. Um di har håirt väisu 
någlä gangar u jär lättfattliä, så kan di na nuck 
MK. Di jä kansk mair lättfattli (snabbtänkta) 
än ja; ja kund aldri säi, va de var för bygg-
ning MK. -fluten a. pl. le•tflu•tnä [som flyter 
lätt, ligger högt, om båt]. När batar jär nöiä, 
da jär di letflutnä u tular väl [mycket] last, 
män när di bläir gamlä u vattndrucknä, da 
vill di int flaut(ä) me någänting last äi JK. 
-färdig a. le-tfä•rdur, f. -u, n. -ut, pl. -uä. 1) 
lätthanterlig'; [behändig]. De var n letfårdur 
vangn, a letfårdu graip; de spadar di jär så 
letfårduä u bra ti grav me JK(ordl.). De var a 
letfårdu yks ti hugg me. Ti ga me sko pa baini 
de jär mik mair letfårdut än styvlår. De var 
a letfårdu tråjå ti ha pa si JK(ordl.). Ma tro, 
de var letfårduä silar ti spänn förä MK. 2) 
'om folk' [kvick, lättfotad]. Letfårdu ti rän-
nä MK. -färdighet s. f. bf. le•tfä•rduhaiti 
(avh.), gen. -is, 'lätthet'. För letfårduhaitis 
skuld MK(1878). -råden p.a. pl. letföidnä JK 
[om kreatur: mindre fordrande i avs. på fo-
der]. -het s. le•thait f. U än kan da me lethait 
tänk si, att skogän hinnar int pa läng vaks 
igän JK. -händig a. le•thändur, f. -u JK, n. -ut, 
best. -uä. 1) [lätthanterlig, behändig]. De jär n 
mik lethändur massjin [: betfrösåningsmaski-
nen] JK. A lethändu handhackå JK. När vör 
skall ha de lethänduä arbetä ti läs u skrivä, 
sum än int kan hald värmän bäi JK. 2) [lätt-
vindig]. Di tar de för lethändut MK. -hänt a. 
le•thäntar [lätt på hand; rundhänt]. Lethän-
tar pa någä (= givmild) MK. Far jär för let-
häntar me än (= god mot) MK(1877). -kluven 
p.a. n. le•tklwä [lätt att klyva, om trä]. 
Någän gang ännu kan de träff till, att n klauar 
trodar u int sagar, när n har letkluä u rispret 
gränä JK. -klädd p.a. letkledar. Da var de så 
blöit [blitt] u varmt, när ja kård ste, sått ja 
had läit kledar pa mi ällar var letkledar, män 
de blai ja var [varse] pa dagän JK. De jär int 
ti ga letkledar för täilit [om våren] OL. -lag 
s. le•tlaw n. [i uttr.] i letlag [med lätthet]. Ja 
hinnar haim i letlag ti klucku tåll JK. Han 
årkäd bjär a halltunnå sed i letlag. Han klarar 
säin affårar i letlag. Varmblodsrussi daim kan 
n kåir en mäil pa halltäimän me i letlag JK. 
Ja fick lan hans albionplogän, sum ja plögd a 
tunnland i letlag um dagän me JK. -laga a. o. 
adv. le•tla•gä, -lag' [i lättaste laget]; 'med 
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lätthet'. Jär de go väg, da kan n kåir 4 tunnår 
letlagä da MK(1878). Han to letlag(ä) 75 kilo 
på rak arm JK. Sedi ha jär letlag i ar, ha vägar 
int mikä. Rygän han jär letlag i ar .. betår di 
jär letlag(ä), när jårdi jär tårr u de jär tårrvä-
dar. Kånnä de jär letlag(ä) i ar JK. De varpu 
ha jär letlag ti kast me OL. -lagen a. f. letlagi, 
pl. -lagnä OL [ganska lätt]. De varpu .. ha jär 
letlagi ti kast me, ällar de varpår di jär let-
lagnä OL. -lek s. leilaik m., 'lättnad'. De 
bläir läikväl stor letlaik ti slipp u ränn u bjär 
pa vidn [veden] MK. Nä någän jä läit bättar, 
sum liggar äi än hardar sjaukdom, så sär n, 
att han älla ha ha letlaik JK. Um a par gamblä 
fålk, sum har hatt spannmål [undantag], um 
di dåir, så säs de, att de var nuck än bra let-
laik för daim de, ällar um di har vart mik bi-
svärliä ti ans u skåitä, så säs de samä OL. 
Had ä finnäs (bränntårv) där (i Aikstmöir), 
da had ä int vart så lang ti kåirä, u de had vart 
n stor letlaik de JK. Nä di da glaid pa dur u 
kåm pa gatå, da fick vör ret letlaik, ällar da 
blai de ret letlaik, för de att vör slapp u håir 
pa de allarmä längar JK. Ja had n yppali bra 
vändplog ti plög me, sått ja plogäd lairu me 
letlaik läikväl JK. -Iupen p.a. letlupän, f. -i, 
n. le tlw pä, -lic p' . 1) [som går el. springer lätt, 
om människa el. häst]; snällar ti rännä MK. 
Laup bär int läiv av mi — ja jär int letlupi 
ja MK. 2) [lätt att gå, om väg el. gång]. I dag 
jär de letlupä da MK. Int var ä ret så letlup ti 
ga ti Nabbu i sånt väglag OL. -mjölken p.a. f. 
letinfölki JK(U) [om ko]. -rodd p.a. le•tråu-
dar. Dän batn han jär så letrodar, att di far 
kumm me vickän bat di vill, så ror di int um 
uss OL(ordl.). -roen p.a. n. letroä. De jär 
mair letroä=lättare att ro, t. ex. i ngn dyning 
(OL)MK. -rykten p. a. pl. le tryktnä [lätt att 
rykta]. Russi jär letryktnä JK. -traven a. let-
travän JK(U), pl. -travnä OL [som travar 
lätt]. Um russ, sum än räidar pa, där jär frå-
gän um, bär [bara] di jär lettravnä OL. -verk 
s. le•tvärk n. [lätthet]. Um de int had vart 
[: så mycket gråsten], så had de ännu vart 
mik go jård, sum had kunt ådläs me letvärk u 
fö gutt präis JK. -äten p.a. le • tje tn, n., -je lä. 
Summarsträmming, sum jär mair faitar u måi-
rar . . han jär mair letjetn, sam' um färskt 
brö, ner de jär bra bakä, så jär de letjetä OL. 
Pärplättar [potatisplättar] 	gammäl u let- 
jetn matret JK(U). 

lätta s.1 le•tå f., bf. -u. 1) [i kvarn: inrättning 
varmed "på-stenen" kan lyftas upp]; med 
vilkå "pastain'n letäs upp" MK. [Se ill. till 
väder-kvarn.] 2) [i vandringströsk: inrättning, 
som uppbär "stjärnaxeln"]; 'stödet för "dri-
vä"; på tröskverk för dragare som "stjänn- 

jaulaksln" (sum äutdrivä sitar på) går i' MK. 
Stjännjaulakslän äi än ram, sum haitar letu; 
letu de jär träi fåirkantstyckar pa än fåm tums 
tjåcklaik, därav sitar täu ett pa var tråskräi 
[-bjälke] fastgärdä, u däräi sitar a tvärstyck, 
sum 	stjännjaulspäikän gar äi; de tvärstyck 
de .. kund håigäs u legäs, ättar sum än bi-
hövdä OL. [Se ill. till vandrings-trösk.] Jfr 
hjul- o. säng-lätta. 

Lätta s.2 f. bf. /ättu, 'vänstra handen' = kaitu; 
(inte mycket brukligt i Lau) JK(ordl.). 

lätta s.3 se söndags-lätta. 
lätta v. le•tä, lel, pr. -ar, ipf. -äd, le 1', pass. 
-äs, p. pf. f. leti. 1) tr. [lyfta, höja]. Dän stäur 
stain'n dän kund han letä OL. Dän stain'n 
kan int letäs av mänskår. Han (gubben) skall 
letäs i säng. Söik let dän stain'n! JK(ordl.). 
Än [man] tyckt, att di had vaks [växt] .. u le-
täd pa dum, um di var någ tungä [: "rovorna" 
i leken "stjäla rovor"] JK(U). Um di vidd let 
nä [kvarnen, kvarnstenarna] ällar di vidd lägg 
ihop nä .. så gärd di de me de siglä ällar de 
nåli OL. Än skudd säg Jissu namn u let pa 
myssu, när de gynt ringäs JK. De letar _L 
för hudä (ti njausä) [känns lättare för huvudet 
att nysa] MK. 2) refl. [lyfta sig, höja sig]. Las-
sä (stucklassä) kund let si u så slo de ner, sått 
ä skudd iginum hällar MK. Dän batn jär gam-
mäl u tungar u letar si knafft för någän sjöi JK. 
Ja nårdn bräukar var n best ti hald bäi me 
vetå, .. så bräukar de tul [dröja] badä väl u 
längä, förrn de bräukar klarnä upp ällar let si 
JK. Han kund int årk let si upp fran döinu 
[dynan] n gang [om en sjuk] JK. Hald pa 
stuckän, att n int letäd si upp [i ramsåg] MK. 
När de [: spöket] had stat där u käik a läiti 
stund, da letäd de si upp i vädrä u försvant 
JK. — Särsk. förb. Han braut buttnän ifran 
kistu, u så let di da kistu av buttnän JK. När 
n skudd let in stain'n yvar umränningi (kantn 
pa batn), så skudd ä int var ret så.. dåliä ar-
mar till OL. När ja fick taugi [tögen] in .. u 
letäd in skautä [ändan på garnet], så var de 
allt hailt fullt av strämming pa JK. Ja hadd så 
ont i dän armän, att um ja skudd let upp än 
aldri så läit, så var de så omöiglit OL. Täu 
styckän .. matt.. sätt a klaivå undar kal-
vän [notkalven] u let upp än pa äisn JK. 
Mang hadd rolit bär [bara] me träitallärkar. 
Sumbli letäd upp dum i dain kantn u kimbäd 
pa dum OL. Vagi letar upp [vågorna lyfter 
upp båten?] MK. För ti fa mjöilä lagum fåint 
el. gråft, så skudd 	pastain'n letäs upp u 
läggäs ihop JK(U). Kvänni jär för mik upp-
leti = pastain'n liggar för haugt; mjölä bläir för 
gråft MK. Tråsktunnu letäd n ör [lyfte man 
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ur] tunnlagri. Äutdrivä, sum gick i stor-
jaulskåggar letäd di ör JK(U). 

lättja s. (läte) ki -tä m., bf. -n; n., bf. -ä. 1) 
'lättja'. Lätn (el. lätä) tar yvarhand (= lättjan) 
MK(1876). 2) 'lat person'. De var ett faslit 
lätä MK. 

lättja v. lät' JK, pr. kila [refl. lata sig]. Så 
har vörr täu hälgdagar igän ti lät uss pa JK. A 
.. källing .. sum börr [bara] gar i stäuu u läta 
si JK. 

lättjas v. lii•täs, pr. ki•täs [latas]. Han funde-
rar int pa någ ann än bär [bara] ga u lätäs um 
dagän OL(ordl.). Um ja liggar u lätäs ällar drä-
gar mi um mårgnar JK. Jet [äta] de faitä u 
drick de söitä u lätäs u siv till JK. Lathundar 

sum vill, att andrä skall dräg vaivi u di sta 
u säi pa u lätäs JK. 

lättna v. letnä, pr. -ar, sup. = inf. 1) 'bli lät-
tare' [förlora i vikt]. Fläskä de letnar de 
(= bli lättare) MK. Betår skall int ligg läng jär 
häldar, för di letnar MK. Dän vidn [veden] 
han kummar nuck ti brinn bättar, bär [bara] n 
far ligg u letnä läitä, tårkäs någ bättar. Säs 
um sedskupar, sum jär gröin u grasuä, ner di 
far ligg i starkt solskäin n dag: de var duktut, 
va di har letnä; säs u um håi, sum skall tårkäs 
OL. Trodrä [gärdslet] har tårk ör u letnä JK. 
2) [bli klarare, högre (om luft); skingras (om 

dimma)]. Just när vör skudd ga, sag vör, att 
de gynt letnä undar, ällar att ä blai klart un-
dar molnä JK. Tuku [tjockan] gynnar nå let-
nä läitä JK(U). De jär int äutn ick ä jär ti let-
nä läitä, så de kan nuck bläi vackat sen pa 
dagän OL. Klarnä upp ällar let si ällar retarä 
sägt letnä upp JK. 

lättning s. letning JK [upplyftning]. När n drä-
gar [anglor], så känna n när ä jär tåsk pa, för 
da ryckar de i raivän, u jär ä da mang pa ätta 
si, sum jär i letning, så ryckar de värrä JK. 

läxa s. läkså f., bf. -u. 1) [pensum att inlära 
(för skolan)]. Ha [hon] har en bit läkså, an-
tingän i biblisku älla i Kastmans läsbok JK. 
Läksu jär a fläitu ti läs yvar JK. 2) [inlärt 
anförande, ramsa]. De var a hapli läkså de, 
sum du rabbläd upp JK(U). När de bjauds till 
bryllaup me läkså JK(U). Ungmansdrängän 
hälsad fyst på allihop .. u så gick än ti duri 
u så gynt n da ramblä upp läksu, så mik än 
kund äutntill JK. Ja, u da var de sam läksu 
[samma besked] där, sum pa fyst ställä, att ja 
skudd vänt u fa kaffi JK. 3) 'ovett', [bannor]. 
Um än har gärt någ galä . sum än far a läkså 
yvar si förä JK(U). Ja fick a läkså ovit 
[ovett] JK(U). När visbyboän fick de läksu 
yva si, så matt n putt päipu i säckän JK. Jfr 
bröllops-, skol- o. utan-läxa. 

läxa v. läks. [I förb.] Läks upp, 'ovettas på'. 

lödje 

De var n riktu harm ti säi slikt (lais drängar 
saup), u ja har ärnä ti läks upp de där sårk-
skvalpar, män ja lätt bläi JK. L. skudd ha 
läks upp mi duktut för de därä JK. 

löda v. låidä, pr. -ar, ipf. -äd, sup. låid' JK 
(U), pass. -äs. U så bigangnar di salmjak el. 
u saltsyrå pa de ställä där di skall låidä, u så 
läggar di tin [tenn] där, u så har di låidbåltn 
varmar, sått han smältar tinä .. män ja har u 
set, att di har låid me kåppar JK(U). När de 
blai än bräck i äggi så låidäd di pa än tunnar 
janlapp yvar bräckän JK(U). — löd-bult s. 
låidbålt m., än kåpparbålt, sum jär tunnar i 
dain ändn, sum di värmar i äld för ti smält 
tinä me, ner di låidar OL. [Se ill.] 

lödja v. lydä, lyd', pr. -ar, ipf. lydädä JK, 
lydäd, sup. lyd', pass. 	pr. lydäs JK, p. 
pf. pl. lydnä JK. 1) 'plocka ullen av fåren om 
våren'. Di lydar lambi um ladingän, lukar 
av el. drägar av, för de jär nöi ull, sum skjau-
tar äut undarifran u da låssnar de gamblå OL. 
Lambi skall lydäs, när di jär undargronä MK. 
Förr da lydäd di int lambi förrn ti missåm-
mar, di var int undagronä JK. Nå skall vör 
snart lydä, för lambi jär undagronä; vör har 
vart ste u lyd a ei [tacka] u fick mang markar 
lyd [lödje] pa na JK. I släut av maj el. i jäuni, 
så skudd lambi haim u lydäs .. När da de 
gamblä lambi blai lydnä . . så draivs di pa 
gatu el. strandi igän JK. Lydn bräukar för de 
mäst ga av äutn klippä . . sått da kan n dräg el. 
luk av än el. lyd av de, sum de gamblä sägdä 
el. lyd lamb JK. Nå far vör ta u lyd lambi, för 
annas så laupar di lydn av si JK. 2) [slå av 
gräset dåligt]. Um än int slar naug [nära] jårdi 
äutn i halv grasä, så haitar de, att n slar ludä 
el. att n lydar JK(U). 3) lyd' äi, 'blåsa'. Jfr 
o-lödjen p.a. 

lödje s. lydä, lyd' m., bf. -n. 1) 'vårull'. Lydä, 
de kalläs de ulli för, sum di lydar av lambi 
um ladingän OL. 0 [våra] lambi had ret 
väl [mycket] lydä JK. Lydn vaksar pa lambi 
ifran haustn u undar vintan u pa ladingän, u 
han haldäs fö sämmar än ulli, sum klippäs av 
um haustn JK. När n lydar lambi pa ladingar, 
så bläir de täu sårtas lydä av vart lamb. De 
sum sitar undar läivä u pa baini haitar bäukly-
dä u jär mair kårt u lortut än dann [den andra] 
lydn sum sitar pa säidår u ryggän JK. Lam-
bi lydäs .. när di bläir undagronä.. el. ulli 
gynnar vaks äut undar lydn u lydn gynnar 
låssnä, u bläir di (lambi) da int lydnä så lau-
par di lydn av si JK. 2) [övfl., om hår på 
andra djur]. Trullharar 	sum än hadd fat 
skjaut pa flair gangar um dagän, "sått lydn 
sto um dum" JK(U). Ja skjaut, sått lydn flaug 
kring än (haren) MK. Sväini nå, di har sånn 



sina u fän bustar såsum lydä MK. 3) [övfl., 
om hårpensel på vissa blommors frön]. Av de 
gäulä (blommor) bläir de släikar lydä, sum 
flaugar värdn ikring MK. De jär nå fråi äi dän 
lydn MK. Jfr har-, nöt-, russ-, svinros- o. 
tistellödje. — -garn s. ly•dga.n JK n. [garn 
spunnet av lödje]. 

lödjning s. f. bf. lydningi [arbetet att lödja]. 
Jär bäi uss klippäs alltut lydn av, u da dråi-
gäs de alltut så läng me lydningi fram pa la-
dingän .. sått lambi bläir undagronä JK. Så 
när lydningi var avskild, så stupptäs lydn i 
säckar .. u fick häng pa luftä JK. 

löfte s. /öftä ("nytt") OL. löft' n., pl. bf. -i. 
Ja tror ja skall uppfyll mitt löft i vintar JK. 
Da lugd [lovade] n, att n .. skudd betal mi ti 
jaul .., män när de int blai av da häldar, da 
läitäd ja int pa hans löfti mair JK. 

lög s. se löje o. skall-lög. 
löga v. lau', pr. lauar, ipf. lauäd [refl.] Lau 
si. 1) ["bala", mylla sig, vanl. om  höns, även 
om hästar]. Di lag där u lauäd si i sandn, säs 
um hynsi, ner di liggar u ruskar si i sand ällar 
pa kavälbackä [vedavfall] OL. Hynsi lauar si, 
när de ligga o. ruska sig i muldi (OL)MK. De 
var sand, sum hynsi lag u lauäd si (äi); di lig-
gar u lauar si (= gär si gutt) MK. Män i skall 
fylä, så ha gar äut u lauar si MK. 2) [sola sig], 
Lög si [rspr.] el. lau si har int någ avsäiändä 
me vask si el. tvätt si, äutn de jär ti ligg i sol-
skäinä u solbäd si JK(U). 3) [dåsa, njuta, ha 
det skönt]. Lau si .. t. ex. på ett trevligt roligt 
ställe: jär kan n riktut ligg u lau si o. även på 
sjön i härligt väder (OL)MK. 

lögn. s. lyyn, gml gen. lyynar f., bf. lyyni, pl. 
-ar. 1) [osanning]. De sum ja har skriv, de jär 
int lyngn a ård, äutn ja kap beväis var grandå 
JK. Läs' slikt lort, sum int jär ann' lyngn! 
män da har ja svarä, att ä kan finnäs sanning 
i lyngni JK. Ja, de håirs skröitaktut kanhän-
dä, män ja vait, de jär ingu lyngn JK. De var 
da a raidu lyngn JK. A förbannad lyngn JK. 
De var a djävlä lyngn JK. Att de int skudd 
bläi så mik täun [gärdsgård] ti undahald, nä 
skifti bläir avskildä, de jär a stäur lyngn JK. 
De var läikväl a ivi lyngn de JK(U). Ga kring 
i stäuår me lyngn u skvaldar JK(U). Da fick 
ja säi, va än had slat mi halsn fullar av lyngn 
OL. Dräiv någän ti lyngnar [vilja påskina att 
ngn ljuger]. Han (ha) draiv mi ti lyngnar = 
pasto de ja sägdä, att de int var sant JK(U). 
Så laupar lyngni fram u tibakas MK. U iblant 
bräukar di (skvaldakällingar) ta lyngnar upp 
undar baini, sum än bräukar sägä, sum ingän 
kan bigräip, va di kan fa ifran JK. 2) [i uttr. an-
givande att ngt är omöjligt]. Ja trod bestämt, 
att ja skudd fa av iss brevä till i dag, män de I 

var lyngn de JK. Um än aldri jär så tråttar, så 
jär de lyngn ti fa väil si a handvänning OL. 
Han gynt läs någlä ård, män när n sag, att ja 
gynt skrivä, da var de lyngn ti fa a ård mair 
[av sagesmannen] JK. Vör suttäd u vör krå-
mäd, män de var lyngn, att strämmingän gick 
ner i spannä MK. Ja fick så olycklit mik tjä-
rå pa hännar i säistäs, u ja vaskäd dum änd' 
duktut, män de var lyngn, um de gick av JK. 
Astu Oskars .. skudd jär upp till uss ättar a 
so, män de var lyngn, um di kund ta si fram 
[på grund av snöhinder] JK. -ande s. lyngnan-
dä m., pl. -ar [lögnare]. De var dän stöist 
lyngnandä, sum di hadd hårrt JK(U). -historia 
s. lyngnhistorjå f., pl. -år [uppdiktad historia]. 

löja s. Iöjå, löiå f., 'en sorts fisk'. Namnä kän-
nar ja till män int mair (JK) MK. 

löje s. (?lög) löigä (1877), log•gä OL, 10.g 
[ap. el. enstavig form?] n. 1) 'skämt, löje'. 
Däu kanst aldri så kumm' di me någ löjgä 
(skämt) MK(1877). 2) [löje, skratt]. Ha ätt 
bisvärlit Kögä], när n star u gräinar [skrattar] 
så galä, i rösten: hi hi hi (OL)MK. De kan 
änd' var någ ti le ällar gräin at; jå, i sanning 
så blai de lög u a gräin av uss allihop JK. De 
blai a lög, att ä var förskräcklit MK. Wess-
man [predikanten] .. frågädä um han hadd 
blitt frälstar .. da gräind n till u svard så stort 
u haugt, att "de står sum de står, vätjä", u de 
blai ätt lög iblant fålki, u dän andrä matt ga 
ifran n OL. Läil A. u ja ha nå sit 	u läst 
historjår .. så att di ha het [skrattat] bäggi de 
gamblä, så att de ha vart a lög iblant, såsum 
de ha kunt vart hallvägäs laikstäuå JK. Pa 
autndagsrasti hadd vörr n laik, sum var mik 
lög me JK(U). Jfr skall-löje. -dal s. 1o•gda.1 
m., pl. -ar, 'kindgrop', [smilgrop]. De päiku, 
ha har sånn lögdalar i kinnar. Ha har lögdal i 
dain kinn'n OL(ordl.). -sam a. löigsam (mm?), 
[skrattretande, rolig?] 

löjsen a. löigsn, 10.gsn (0•?), f. löigsi, pl. 
löigsnä [skrattlysten]. Ja blai bad laisn [led-
sen] u löigsn MK. Ja blai löigsi yvar Pättasn 
MK(1878). Fålki blai lögsnä u to ti gräin at n 
JK. 

lök s. 10.k m., bf. -än, pl. -ar JK. 1) [ett slags 
jordstam]. De sättäs int fråi äutn lökar pa la- 
dingar [: av schalottenlök] JK. Själv lökän, 
sum bläir av fråiä, sum stammän el. stjälkän 
vaksar upp av, jär väitar [av get-lök] JK. 2) 
[lök ss. födoämne el. krydda]. Staiktar lök 
JK. 3) [växter av släktet Allium]. Lök har a 
allt sat a säng JK. Lök jär flair sårtar av, u 
dän sum vaksar villt sum ogras de jär gaitlauk 

JK. Jfr blomster-, get-, gräs-, hund-, scha-
lotten-, tak- o. vit-lök. 

ömma v. /åimä, /åim', pr. -ar, -a, ipf. /åi- 
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tömning 

mädä, -äd, låimdä, låimd', låimr , sup. låimt, 
låim', pass. inf., pr. -ås, ipf. /åimtäs JK(U), 
p. pf. n. låimt, låimt si, pl. låimdä, p. pr. 
-näs. 1) [kvarlämna, låta vara kvar]. Kakbul-
lar u kakskäivår sum än int har årk jet upp 
.. far n int låimä, äutn de skall n .. ta haim 
mässi [från kalaset] JK(U). Träi ansöikning-
ar .. am n av daim skudd di låim pa kansläiä 
JK. Ti laun har akavaktan .. en skup [kärve] 
pa laupslandä, sum fålki låimar pa säin aka-
bitar, när di ha fat kårt all sedlass därifran 
JK. De kund kumm häit säks u sjau sväin 
um dagän .. di fick låimäs jär ti däss n [: gal-
ten] hant me de JK. Me furbalk mainäs de, 
sum jär låimt i millum furar [plogfårorna] 
JK(U). Boki, sum L. låimäd jär äutä, har ja 
int fat täid till hatt tak äi JK. Vör skall nå 
gynn sia i viku u skrap av de stradi, sum tår-
kän har låimt JK. De finns ännu någän lund 
häit u däit, sum någän sträva bond ha låim 
JK. Va ha ja gärt av hankli [vantarna]? daim 
ha ja visst låimt äut i stalln MK. Sälln bläir 
de låimt si [kvarlämnat] någu släkgraip ällar 
graip släkå i döiän JK. — Ja skudd väl aldri fa 
lug [lov] u låim a gait häit, sum ännu skall ha 
buck JK. Vör matt gläid iland me de vör had 
fat u matt låim a hailt täusn anglår u kansk än 
10-15 stäigar tåsk JK. Ja kan låim matn pa 
borä, män de fa sta i frid (= det är ingen som 
rör den) MK(1877). Ja far låim iss [den här] 
myssu jär inn, tror ja MK. Nissn skudd skaff 
av akrar all släkå, sum va fö mikä, u låim la-
gum pa JK. Där di [sniglarna] gar fram, låi-
mar di aldri a plantå OL. Låimar trastar nå-
gät hogslbär, så gär starar .. raint JK. Tårkän 
låimar någä, män vetu låimar intä MK. Så 
binda n um uppästbandn [översta vidjan], 
män int um de staurparä därnest, äutn .. än 
låimar ätt [: störpar] i millum JK. Av tjanar 
[telnarna] låima n a halv än [aln] i var ändä 
ti bind notar ihop me varandrä JK. Um di 
låimäd iss rängi [vrån] ti säist MK(1877). Da 
låimäd ja snåikastningsskuru haimä JK. Da 
kård A. u ja därupp u så to han u kård haim 
igän u låimt mi där uppä för ti arbet stumblar 
sundar JK. Pa ätt av dum [stråna] låimt n 
lidknäutn [lämnade man kvar ledknuten] JK 
(U). Vörr har gitt skuldi pa vällaikän, när vör 
har låimt klövar ti fråi u int fat någän ting fråi 
JK. Ja had låimt a drickbytt ner i Storhagar 
i laudäskvälls JK. Så kåm än ihåg, att n had 
låimt n (nykln) innä JK. Där huggd ja av de 
mäst u bästä män låimt all ungskog JK. Vör 
fick int skill av [sluta] äutn låimt triddailn av 
styckä JK. Där sum int sed smali [såbredder-
na] had nat ihop, äutn de var låimt si [läm-
nat] i millum, där var de int fingar haugt MK. 

De skudd låimäs daim [de träd], sum var säks 
tum yva stumln u daim sum jä låimdä, di 
ha int sån säkrä röitar. De ska låimäs fråi-
träi JK. Pa föidlambi låimäs de föidtutt [vid 
klippningen] JK. De låimtäs a runt hul, sum 
kalldäs för tupphulä [i bikupan] JK(U). Iss 
rumpu, ha blai låimnäs till uss ha MK. Yksi 
blai visst låimnäs [kvarlämnad] där nerä MK. 
Ätt klau [angleklöv], sum hårdäs F. till; di 
blai låimnäs u liggnäs där till havsfräui, sum 
än bräukar sägä JK. Da fick di [gässen] ga där 
n täid u jet upp de kånnaksi, sum hadd blitt 
låimnäs pa jårdi JK(U). 2) [med obj. pred.-
fylln.: låta (ngt) vara så el. så]. L. u hans kam-
ratar di straik da äut u drog not.. u låimd sår-
kän ainsummän i landi JK. Han var mästn 
för druckän till låim så ainsummän OL. Ja 
tyckar de jär synd um sån bra fålk ti gläid 
ifran dum u låim dum ainsumnä, när di nå jär 
gamblä JK. K. har låimt för mik jård oskiftä 
JK. Vör låimd grindi ypi MK(1878). De var 
int launt ti låim gatgrindi ypi JK(U). Ja har 
låimt akarlidä [åkerledet] ypä OL. Um n låi-
mar nykln äi, så säir ha de JK. 3) [lämna, 
giva]. Sum prästar alltut sägd förr i läiktali: 
han har gat bårt u låimt räum för än annar 
JK. Han låimäd mi de brevä MK(1877). De 
skall låimäs räum MK. — Särsk. förb. Låim 
av [lämna (kvar), lämna ifrån sig]. Ja skall 
låim av di i Aitlaim MK. De var upptag' förr 
[förut] bäi all' kvännar, så att vör matt låim 
av ä [sädeslasset] där JK. Fålki fick .. ler si 
insäi, att de jär nödvändut ti låim av så mik 
ti häusaldä, så de räckar för årä OL. Di har 
skutt kumm ihåg u låimt av någlä bredar, sum 
skudd var till läikkistbredar OL. — Låim bårt 
råckän ti lagning MK. Um de jär bra, att ja låi-
mar de där bokstavar bårtå [utelämnar], sum 
ja tyckar int håirs JK. — Ginum de sum ha 
had låimt ätta si (träck) JK. Um än kund liv 
så, att n låimt a kert minn ättar si JK. Änku 
me n arvingä blai låimnäs ättar han JK. Låim 
si ättar (glömma sig efter) MK. — Sumbli 
bondkällingar var så .. ginumsnålä, att di int 
nändäs låim fram någ ann än läit kytfätt [att 
stryka på "sigd-spånen"] OL. Säi pa um än 
jär hopsättar så, att n [: ansökan] däugar låim 
fram OL. — Nyklän till byggningän had di 
låimt ifran si JK. — Låim igän [lämna igen]. 
Um de var så, att de blai så mik yvar, att 
de var launt ti låim igän rästn OL. Hart u 
låimt igän na da? [flaskan] MK. — Ifall de 
däugar ti låim in [: en ansökan] OL. Han har 
låimt in säin klagmål i lagli täid OL. De böik-
nar, sum di had låimt in där ti inbindning JK. 

tömning s. låimniyg [f.?], pl. -ar [lämning], 1. 
av mat etc. Ga ifran låimningar (OL)MK. 
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lön s. laun f., bf. -i, pl. -ar. 1) [ersättning för 
viss verksamhet, belöning]. De skudd var 
olycklit, um int L. skudd fa någ laun för sitt 
arbetä JK. Launi för arbetä har vart för klain 
för mi JK. De sag äut för uss, sum um vör int 
just skudd fa så läiti laun för o möidå JK. 
Föidlsn ["nya födelsen"] var svårar, män ha 
skudd tänk pa launi u pa himmälräikä JK. 
Hudä [huvudet] u baini bräukar var slak-
tans launi för ti slakt a naut JK(U). Giktvärk 
i kruppän .. de jär launi [för det hårda arbe-
tet] JK. Vör blai .. nerskälld u yvaskälldä; 
ja, de jär launi, sum vör har för o besvär JK. 
Tack, tack u Guds laun för alltihop MK. 2) 
[betalning för mer el. mindre stadigvarande 
arbete]. Skollärarä, di har just int sån läiti 
laun JK. När di [: prästerna] fick launi i täint 
[tionde] MK. Drängän hadd tat upp av lau-
ni för mik(ä) i förväg JK. Än fullvaksn dräng 
bräukt förr fa än förti fämti kronår laun um 
årä u så dubblä slepkledar OL. Tjänstdräng-
ar u tjänstpåikår tyckt att di fick för sma lau-
nar JK. Jfr arbets-, hitte- o. klockar-lön. -fyrk 
s. pl. launfyrkar. Prästar; ja, di har da väg 
[att underhålla] för säin hämmän, män di 
bord ha läit väg för säin launfyrkar me, för 
vägundarhaldningi skudd var ättar fyrk för-
stas såväl sum allt annä JK. -lös a. n. laun-
laust, best. -laus' [gagnlös]. Ja tyckt, att ä var 
rolit, fastn de var launlaust arbetä JK. Ja .. 
slapp ifran de där launlaus bistöirä i de där 
stöirlsär JK. -styver s. pl. launstöivrar [av-
löningspengar]. Nå i fräidagsviku så star de 
så mik drängar u drickar upp säin laun-
stöivrar, sum di har fat av böindnar, i väin, 
dain flasku ätta dannu, undar bodväggar JK 
(1883). -tagare s. pl. launtagrar. Min maining 
jär dän, att launtagrar har de bättar än böind-
nar JK. 

löna v. launä, laun', pr. -ar, konj. launä, ipf. 
-äd, laund', sup. launt, laun', pass. inf. o. pr. 
-äs, p. pf. n. launt, löint, pl. launädä, launtä, 
p. pr. launäs JK. 1) [ge (ngn) lön, ersättning; 
vedergälla]. L. ont me ont MK. Go gärningar 
skall ill' launäs, jär värdsns sid, haitar de i 
ordspråkä JK. Go gärningar bläir för de mäst 

launädä (launtä) JK. Ja, jär av säir L., att 
hans go gärningar launäs pa mi ällar uss iblant 
JK. Gud launä! [uttryck för tacksamhet]. 
MK. I mass u april da kummar nuck nårdn 
ti laun igän sunn'n JK. 2) [betala lön åt (ngn), 
avlöna]. U så har di mang tjänrar ti launä OL. 
Ja launar dum, u di jär mäin tjänrar JK. 
Laun' prästar JK. Vaför launäs de lanshöv- 
ding u flair me han? JK. 3) refl. a) [vara lö-
nande, ge rimlig avkastning]. Han skall nå 
ihop me till bräuk strandi; de biror nå pa va de  

kan kumm till laun si, vätjä OL. De har just 
int blitt så draugt me tåsk sumli dagar, män 
läikväl sått ä har laun si JK. Ja, har ä da laun 
si någä, sått n har fat någ flundrår .. så baita 
n till igän JK. Lamb launar si int illä JK. 
Bräuk strandi .. de launar si för läitä JK. 
Russ .. jär så förbaskat döir ti föid upp, sått 
de launar si mästn sämst ti föid upp ti säl' 
läikväl JK. Börr [bara] de kan bläi än goar 
haust .. sått n kund hinn u fa plög u ådlä någ 
väl i möiri, för där launar de si ti arbetä JK. 
De had int laun si så illä ti ådlä betår, um 
vör int had hatt mair n en tjäringsväg ti kåirt 
dum JK. A ängä .. me läit håi pa, sum int 
mik launäd si ti sla JK(U). Di tyckt, att de 
int launäd si ti ligg pa sjöän u fiskä JK(U). 
Jårdbräukä pa backän launar si dålit JK. 
Hadd all' .. sum har yvagitt jårdbräukä, fort-
sätt me de (u de hadd di nattäurlitväis gäst, 
um de had launt si) [ändr. fr. laun si] .. 
JK. b) [i allmännare anv.: vara värd besvä-
ret]. Kväldar jär så kärt nå, sått de launar si 
knafft ti ta skrivdoningar fram JK. Is's tunn-
håräd sväini .. di har sån tunn häud pa si, så 
de launar si int ti fla dum OL. Tret mot här-
rar u ränn mot kalvar, de bräukar int latin si 
JK. 4) p. pf. n. launt, löint, lönt [i uttr.] de 
jär (int) launt o. d. [det lönar sig (inte), tjänar 
(ingenting) till]. Ja, de gick till umröstning, 
fastn prästn sägd, att ä int var launt JK. Ga 
till dum u främ' a ärndä, de jär int launt pa 
sundag JK. Rygän skudd sas till Mosäs 
[4/9] .. sin [sedan] så var de int launt JK. — 
De jär int mik launt ti ga i säng häldar, för 
ja far int ro ti siv för värk JK. De jär int lönt 
nå för täidn till inbill böindar, att rävar värpar 
ägg JK. Ja kan int kumm ihåg någ nå, sum ja 
tyckar de jär launt ti skriv um JK. De jär någ-
lä strad håi pa, sum int jär launt ti sia pa än 
gang JK. De jär int lönt ällar launt ti ta upp 
de för gåttlänskå JK. Ha maint pa, att a 
[hon] int had någän febar .. sått ä var int lönt 
ti sök dåktån JK. Någ raiså till böin [stan] 
var de int launt till tänk pa JK. — De jär int 
launt längar, att du gat [går], far, u arbetar me 
iss vällsingnä jårdtårvår JK. Nå jär ä int 
launt, att däu hart tankän pa hänn mair 
JK(U). 

lönlig a. n. launlit, 'lönt'. Skall de var laun-
lit? MK. 

lönn s. lytt f., bf. -i, pl. -ar (Acer). Lyn .. vak-
sar pa tårr jård u jär int alls kinku pa jård- 
munn'n. Ha planteräs i aUar u i träigardar 
JK. Sälln jär lynar så gråv i stuckar, att di 
däugar sagäs JK. Lyni jär avfälli [fälld, ner- 
huggen] JK. -blad s. lynblad n., bf. -ä, pl. -ar, 
bf. -i, män ja kan int fa de till ällar att ä haitar 
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lynlau 	nai, de finns int lynlau äutn lynbla- 
dar i ställä JK. Män lynbladar har ja set skol-
bani klet skolsalar me, när de har vart skoläk-
samar. Di har träd' lynbladar pa trad, sått 
bladi har sit tet ihop, u de har set mik fåint u 
vackat äut, när di da har ringlä de kring fin-
strar u annas pa väggar JK. -gren, -kvist etc. 
lyngrain, -kvist, -plantå, -rot, -sav, -stam, 
-stuck, -stumbäl el. -stumblä [-stubbe]. -trä 
lynträi n., bf. -ii, pl.=, bf. -i. a) [trädet lönn]. 
2) [virket]. Se lönne s. 

lönn-dom s. låindåum [i uttr.] i låindom [i 
hemlighet]. Så kåm än ifylg me a fatti päikå 
. . u sum skudd ga i låindom föstas [näml. 
samvaron] JK(U). De jär nuck mik ont, sum 
äutvärkäs [åstadkommes] i låindom nå för 
täidn OL(ordl.). -hal a. n. Minha•lt [om halka, 
som ej synes]. -hugg s. låinhugg n. [oförtänkt 
yttrande]. De kåm fram så där ett låinhugg 
(säg de sum n int hadd tänkt) (OL)MK. 

lönne s. lynä [n.?], [lönnvirke]. Själv träiä äl-
lar värkä haitar lynä. De skopu jär av lynä 
ällar av lynträi JK. 

löp s.1 laup m., bf. -än, pl. -ar. 1) [rymdmått], 
'1/4 tunna el. 8 kappar el. 15 3/4 kannor'. 
Ti ta n laup sed pa nackän ällar äi a kärrå u 
gläid till a kvänn JK. Ja far kaup än laup ryg 
av di JK. I stainu jård u aurjård sad' n tjåc-
karä, t. ex. a tunnå pa tunnlandä män i myldå 
u stainfräi jård tynnar, umkring träi laupar pa 
tunnlandä JK(U). Da sad' vör någ yvar träi 
tunnår; träi tunnår u n laup, tror ja de var 
JK. Ja sad sjau laupar havrä i ladis u fick 
fåir häckar, sått tårkän to än JK. Fäm laupar 
ättar lassä fick ja pa a par sma bitar, män ja 
hadd u. de bitar.. sum ja int fick mair n en 
laup ättar lassä [sedan säden tröskats] OL. 
När arbetskaln me källingi mässi gick äut till 
än bondä u skärädä [mejade] pa bondns mat 
[kost], to di än hall laup ryg för dagän JK. 
De gamblä präisä jär n laup för tunnlandä (att 
skära etc.) JK. Daim sum nå skall kalläs för 
goä 	jär fåir säckar [: potatis] 	JK. Va 
mang laupar de da liggar pa jårdi, sum var el. 
jär vatruttnår äi, de vait ja int så nogä JK. 
2) [själva måttskärlet, vanl. en kubisk låda av 
trä med handtag]. Iss laupän han jär int riktut 
riktur; har Är någän bra laup da? JK(ordl.). 
Di har melt me n snevalag [knapp] laup JK. 
Kansk de var a par kappår [: potatis] i dain 
[den ena] säckän till, sum int gick äi dän säist 
laupän JK. -side' s. laupsdail [mängd av om- 
kring en "laup"]. Ja såiläd mästn bårt a par 
täimar där (i kvänni) u fick int iginum mair n 
än laupsdail, u da blai de lungt, u kvänni stän-
nädä JK. -land s. laupsland n., bf. -ä, pl. =, 
[1/4 tunnland]. Förr n de nå va lag skift där 

(i Hamman), så had Kauprä de där jårdi pa 
älvå ställar u pa sumli ställar int stort mair n 
a laupsland . . ja jä aigar' um halltann' laups-
land JK. De behövs ~kring åt lass [gödsel] 
pa laupslandä JK. A laupsland, sum vör skall 
ha ärtar u linsår äi JK. I dag ha vör tat mur-
rättår upp .. vör fick int mair n a läit lass pa 
a hallt laupsland JK. Pa sandjårdi ner i ängä 
blai de duktut me pärår, män där had vörr 
sätt n sånnar läitn bit umkring a laupsland 
börrä [bara] JK. När vör har fat upp [plöjt 
upp] alltihop där äutä, så jär hall styckä säks 
tunnland u träi laupsland JK. 

löp s. 2 a) laup n. [löpande, gående]. Jär jär 
[här är] a laup el. a laupning i durar hall 
dagar JK(U). b) m. bf. lorpän [i uttr.] pa 
löpän [på utflykt, på kringströvande]. Ung-
domän har tat si till van' nå, att så fort de 
bläir laudäskväldar .. så jär de bär till lag si i 
årning u gär si all möigliä ärndar för till kumm 
äut pa löpän OL. 

löpa v. laupä, laup', pr. -ar, ipf. laup, lauptä, 
laupädä, -äd, 2 p. laupst, sup. hepä, hep, 
laupä, laup', pass. pr. -äs, p. pf. (iginum)-
laupän, f. (upp)Iwpi, -laupz, n. laup si, p. pr. 
laupnäs, imperat. laup. 1) [gå till fots]. Ja 
gar el. laupar nå gäinäst. Ja har laup häit el. 
gat häit JK(U). Stäutar laupar fort, saktä JK. 
Han var så stor, att n kund laupä (=gå) 
MK(1877). De bläir besvärlit ti laupä för gam-
mält fälk JK. Ja ha tänkt ti ga i körkå idag 
.. så att ja kan kumm äut u laup u fa någ 
fräiska luft JK. U ja har hatt så let ti laupä 
(hatt let lup) förr MK. Vägän var sumpur u 
galn bad' ti kåir u laupä JK. Såsum ä var, 
skrauäd ä ner i sumpän, u da var ä ti spring 
[hoppa] av u laupä [gå bredvid vagnen] JK. 
Ja gytt [måste] laupä, u mor sat pa JK. Vör 
laup u rändä [sprang], sått svaitn rannt av 
uss JK. Ja känd int någ av att ä gärd ont, när 
ja laupädä, förr n i laudäs JK. Laupäd n da? 
Jå, han lauptä MK. Um du laupst [om du 
gick] MK. Kåmst du allt halm! da matt du 
aldri ha laupä äutn ak älla ränt! Nai, ja har 
laupä JK(ordl.). Nå har russi ränt så längä, 
lätt dum nå laup än bit JK(ordl.). Nå har ja 
vart äut u lupä MK. Va har ja nå lup för da? 
MK(1877). Ja skall laup pa Jaugan ti dåktån 
JK. Ja, u så tänk da ti laup ti Aitlaim äi a sånt 
väglag JK. Vör har skutt [skolat] hack någ be-
tår män har int kunt fat laup pa jårdi förrn i 
laudäs JK. Däräut ti Dalbo laup ja intä, äutn 
da akäd ja me mjölksjussn JK. Ättar sum 
vörr hadd go täid, så laupäd vör hall vägän 
JK. Läil A. u ja ha vart äut u laup pa vägän 
a go stund bäggi täu JK. Stangi häväs int upp u 
ner äutn laupäs fram u tibakas me äi n sån 
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där halvsirkäl [om hävstång på stubbrytare] 
JK. De jä laup si stor stäigar [man har gått upp 
stora stigar] MK. — U så va de aldri ti fa främ 
si [komma fram] någä ällar kumm kåirnäs pa 
någän väg, knafft laupnäs JK. De har stört ner 
så mik rängn, sått vör kund int kumm pa lair-
jårdar laupnäs n gang JK. Um di [dubbelgrin-
darna] jär till [: stängda], u än skall i ginum 
laupnäs, så bihöva n int luck upp mair n amn 
JK(U). Da gick ja ner i baitningi ättar n ungar 
stäut, sum vör had laupnäs där JK. Ja har 
vart laupnäs ner bäi strandi i dag u böit släkå 
JK. Nå har ja vart .. laupnäs upp bäi J.P. 
u S. a ärndä JK. Ja minns n gang, sum ja var 
laupnäs pa Jaugan, de var pa ladiän OL. 2) 
refl. Ha laupläd si ner äi vattnä MK(1879). 
Um än laup si ner pa äisn iblant .. de tyckt 
n de gärd aldri a grand JK. Nå far ja äut u laup 
mi varmar JK. Ja har laup mi tråttar JK(U). 
3) [förflytta sig rel. hastigt]. a) [om djur: 
springa]. Lätt nå russi laupä, sått de väinar 
ättar JK(U). Lätt ä nå laupä = låt nu hästar-
na springa duktigt! JK. b) [om föremål i rö-
relse]. Skränk vangnsakslar, så att di int lau-
par si varmä JK(U). Där äut laupar a fartöig, 
de laupar bra de JK(ordl.). De fysar av; de 
laupar fort (vid segling) MK. De laupäd bra 
de (um a kvänn el. så) (OL)MK. c) [om sjö 
o. böljor]. Så tyckt ja.. att int sjoän var så 
galn där ällar laup int så haugar JK. De kan 
u• var ret lungt, u dyningän älla sjöiän kan 
laup ret haugar läikväl JK. De kan var ret 
blickt älla slet, män sum de jär, kan de kumm 
ti laup dyning JK. Dyningän kan laup för 
austä . . u vädrä kan var sunnä JK. 4) [om 
vätska: vara flytande, rinna]. Tjäru laupar 
äutn värmä MK. Jär de rängnut u kallt, da 
laupar int tjäru JK(U). 5) [i uttr.] laupä sald 
[med ett såll, en sax m. m. spåra tjuv, se ill.] 
MK. — Särsk. förb. Laup av: 1) [fara iväg, 
bort]. Nå gynnar de laup av (el. tynn av) igän 
= bli fagert MK. Molni laupar av för nårdä 
JK. De sag .. äut, sum vör skudd fa rängn . . 
för de var ret väl mul um dagar . . män de 
laup av igän JK. 3) [gå ifrån, lämna]. Ti kumm 
si u laup av vägar någä jär mästn omöiglit, för 
de jär för mik snåi ti ga u knävlä äi JK. 3) 
[rinna av, ur]. De var a ådrå, sum had sprung 
invärtäs, så att blodn laup av än JK. De laup 
väl [mycket] blod av än JK. 4) [avlöpa]. Va 
de nå laupar av me daim? MK. 5) [om tid: 
förflyta]. Täidar laupar av JK. Undar allt prat 
så laup täidn av, dain täimän ättar dann'n 
JK. Ja, u så laup da summan av, u de blai 
haust JK. 5) laup av si (ngt) [gå så att man 
förlorar ngt kroppsligt]. Ja jär äut u laupar 
för ja . . skall laup av mi läit fått JK(U). 

Laup int läiv av mi — ja jär int letlupi MK. 
Lambi .. di gynnar laup lydn [lödjan] a(v) si 
JK. — Laup bäi 	: 1) laup bäi kalvän = 
fäst fast "kalvän" [notkalven] bäi notarmar 
me nål u.. trad MK. 2) [knyta ihop en "hall-
reva" i ett fiskegarn]. Ifall de var mang hall- 
rivår 	sum tuläd ti lapp ihop el. laup bäi, 
sum de u haitar JK(U). — Skatt u nå laup 
bårt igän da? MK. De blai int mair skrivning 
av igår.. äutn da laup ja bårt a ärndä JK. — 
Laup imot si [gå ihop]. Da dungnäd ja så där 
av någät kvart, älla augu laup imot si någät 
kvart iblant JK. — Laup igän = vara gen-
gångare MK. Undräs pa va han kan spök förä 
älla laup igän JK. Ha laup igän ättar ha va 
död MK. — [Laup iginum], p. p. iginum-
laupän. De kalar, sum star pa skutlinju, di 
skall var tystä u sta pa ställä, till däss skalln 
[rävskallet] jär hail iginumlaupän JK. — Laup 
ihop [gå ihop, krympa]. De biror pa va mik de 
kan kumm ti laupä, säs um vammäl, sum val-
käs, va mik de kan laup ihop i valkningi OL. 
— Laup in: 1) [gå in, om människor]. Mor far 
laup in; da bläir de änd någ skrivning MK. 2) 
[slå in mot land, om sjö o. vågor]. Ja gick u 
tänkäd um dagän, att ä skudd ha vart rolit ti 
vart i böin [stan] u set där ner pa vågbrytan, 
lains sjöän laup in där JK. Sjoän gynt allt vrål 
u laup in pa hällar JK. Sjoän laupar in pa rivi 
u brautar u brinnar JK(U). Had vädrä vart äut 
pa [från land], da had ä ännu vart värrä, för 
da had sjoän laup in mair, män nå var vädrä 
pa suvvästn ällar in pa, män vädrä had vart 
äut pa um nati, u dän gamblä dyningän laup 
in hail dagän JK. När sjöän jär oroli u laupar 
in u äut, da läggar si int någ släkå, äutn de 
skall var stadut vasslag [vattenstånd] MK. — 
Laup ner: 1) [gå ner till ett ställe e. d.]. När 
ja.. var i årning, to ja käppän i handi u laup 
ner till strandi JK. I laudäskvälls laup ja ner 
ti Häusrä u Hämmår a ärndä JK. 2) Laup ner 
si [gå ner sig på isen]. De träffar u till, att n 
laupar ner si pa äisn JK(U). 3) p. pf. f. ner-
lupi [nedgången (om klocka), som behöver 
dras upp]. Klucku jär nerlupi el. nergangi MK. 
— Vörr far allt laup pa • läit, um vörr ska hinn 
haim ti soli tinnar ner OL. — Laup ste [gå 
åstad]. Ja har vart pa väg u skutt .. laup ste 
ättar täidningar JK. Nå när ja var laupnäs ste, 
ner bäi S. var ja, så talt ja me . . kalar där 
JK. — Laup till: 1) [traska (ngt) i oordning]. 
Jär trassläs straks till; ja sopar änd, män de 
tular int läng, så har di lup till de igän [om stä-
dat el. sandat golv] MK(1879). 2) [om sjö o. 
vågor: gå hastigt o. hårt in mot land]. När de 
da kåm ti stårm så mik i nårdaustn, så kåm 
de ti laup till så mik pa Väirriv, sått ångan 
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kund int arbet u ta av skipä JK. Vör tyckar, 
att de blasar väl i nårdaustn, så att de laupar 
ret väl till pa rävlar allt JK. De stårmäd väl, 
u sjoän var i gang u laup till pa all riv så 
oskaplit mikä JK. De laupäd till där äutför 
[utanför] rävlar JK. — Pärår gynna laup un-
dar = det börjar bli potatis under MK. — 
Laup upp: 1) [stiga upp ur sängen]. Han 
(måffar) årkar laup upp u laup äut MK. 2) 

"trampa upp, gå upp, t. ex. en gränslinje]. 
Laup linju upp JK(U). Fyst gangän vör laup 
upp na (linju), träfft vör intä äutn laup mist 
pa en metar JK. När linju jär upplupi MK. 
Nå var de så, att ä var lagli mang ar, sin [se-
dan] linju var upplaupi JK. 3) [gå ifatt (ngn)]. 
Han gick saktä, u så laup ja upp än (= ifatt) 
MK. 4) [repa upp, vrida upp parterna i ett 
tåg]. Vör far ta snodn [tvinningen] ör n bit 
igän el. laup upp tatar n bit igän, för de blai 
tatlupä JK(ordl.). — Laup äut: 1) [gå ut från 
ett rum el. från huset]. Laup nå äut u jet, 
mäns matn jär varmar MK. Far u ja sitar ain-
sumnä innä, u kvinnfålki jär äutlaupnäs alli-
hop JK. 2) [glida, åka ut från båten, om 
"tög"]. Ja.. bainäd av [vittjade] än fåir, fm 
kast u sättäd äut ganä igän u lätt taugi laup 
äut JK. 3) [om ullrullar: löpa ut vid spin-
ning]. "Saigar jär go' u laupar äut bra", sägd 
A., sum sitar u spinnar JK. 4) [gro, bildas 
groddar på (malt, potatis)]. Pärår jär så galnä 
ti laup äut, d.v.s. de vaksar sån föskräckliä 
alar älla sprungar pa dum i källrar JK. Dän 
sårtns pärår di laupar aldri äut um ladingar 
MK. De [maltet] .. liggar där någlä dyngn till 
däss de far laup äut = bläir alar pa MK. När 
de da har laup äut 	så att de har blitt alar 
el. sprungar pa, da skall de ligg pa kölnu u 
tårkä JK(U). Jfr lupen, lätt- o. trög-löpen. — 
löp-bom s. m. bf. laupbomån [den planka som 
uppbär repvagnen, se E] -eld s. laupäld JK 
(U) m. [eld, när man tänder på torrt gräs i 
myrarna, så att elden skall gå mot vinden]. 
-katt s. laupkatt 	m. De jär n laupkatt 
(= en, sum int har någän aigarä; villkatt) MK. 
-sko s. pl. laupsko JK(U), [bättre, lättare 
skor]. -stig s. laupstäig JK m., pl. -ar [gång-
stig]. De var ingän laupstäig där [i skogen] JK. 
Var u en bond jär bäi Kauprä u Fäiä had 
säin apartuä [särskilda] stäigar ällar laup-
stäigar yvar andräs mark, sum ingän fick ta 
bårt ällar förnaik dum laup ällar ga u lägg u 
dräg räusår [ryssjor] JK. -stövla s. f. pl. laup-
styvlår JK(U), [finare stövlar med korta 
skaft, vilka buros innanför byxorna]. -träsko 
s. pl. laupträisko [vanliga enkla träskor]. 
Nå pa säist an i har int fålki fråg ättar någ 
laupträisko stort äutn börr vadstyvläträisko 

JK. -vana s. m. bf. laupva•n' n [vanan att gå 
omkring, att luffa]. De jär ännu någlä styckän, 
sum har laupvan'n (om tiggare) MK. -väg s. 
laupväg m. [gångväg]. Ja kan int vit', att de 
har vart någän kåirväg, äutn de har vart laup-
väg JK. 

löpa v.2 låipä JK, ipf. -ädä, -äd, sup. låip' 
[kasta ut o. förankra faststättningsrep. -sten 
m. m. på ett bestämt ställe, där man sedan 
satte ut nät]; d.v.s. när n skall sätt fast [sätta 
garn nära land] u än tar äut a ställä i sjoän 
me märkar ifran landä u sänkar el. kastar äut 
fastsättningsstain'n, sum fastsättningsraipä 
jär fastgärt äi, u så städu [flytkroppen] 
sum flautar uppa vattnä. De kalläs för låipä, 
u där.. pa de ställä, bäi raipä u städu, sätta 
n fast .. el. sättar strämminggan u de kan 
sta där ti sätt bäi flair gangar, u da har ingän 
annar retuhait ti kumm däit u sätt pa de stäl-
lä .. för dän, sum jär aigarä av de, har låip 
där fyst. Gubbar talt um, att när ä var yp 
vattn i Lausväiki, så låipäd di läil nöiarsda-
gän JK. — löp-stång s. f. bf. låipstangi [stång 
som förr nyttjades i st. f. fastsättningsrep, då 
man "låipädä"]. Låipstangi jär a gammält 
strand-dont, sum int nyttäs nå fö täidn, u ja 
har aldri set någu låipstang nyttädäs i ställ 
fö fastsättningsraipä. De vara lang klain stang, 
sum skudd var så lang, sum ä va(r) djaupt 
me vattn, där di skudd låipä u sättä 	Så 
var ä a hul i var änd pa stangi me a stark vidå 
äi. I nedäst ändn av stangi, sum skudd var pa 
buttnän, där sat stangi u sättningsstain'n ihop 
me vidu .. I hulä i uppäst ändn av stangi sat 
u a vidå, sum stangi u städu sat ihop me JK. 

löpare s. m. bf. löpan [övre kvarnstenen i en 
handkvarn] JK(U). Jfr för-, rand- o. skridsko-
löpare. 

löpe s. löpä MK [ostbildande ämne]. Ex. se 
skyr-ost. 

löpning s.1 laupniug f. [gående, "spring"]. 
De jär så mang sårtars laupning [mycket gå-
ende för olika ändamål?]. Jär jär a laup el. a 
laupning i durar hail dagar JK(U). Allt um läng 
kåm ja haim, äuttråttar av all laupning JK. 
Ginumsvaitn, sum än da jär av laupningi u av-
lässningi [vid bettransport] JK. 

löpning s.2 (sms.:) -si grej s. pl. låipningsgraiar 
[saker, som användas då man "låipar"]. De 
där låipningsgraiar, di drogs int upp, äutn di 
fick sta pa plassn, så läng ä var sättning JK. 
-rep s. n. bf. låipningsraipä [= fastsättnings-
repet, då man "låipar"]. -stång s. låpniug-
staug f., pl. -stängar [=löp-stång]. 

lördag(er) s. lauda.g 	lauda•gar, laudå 
,, gen. laudäs, m., bf. -dag  än, gen. -öns, 
pl. -ar. Vörr har laudagar idag JK(U). Ja värk- 
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Hän så har vör allt laudagar i mårgå JK. I mår-
gå.. da jär de laudagar JK. Dann [den andra] 
mårgnän, sum ä var laudagar, kåm G. u F. JK. 
Män så var de n laudag, sum vör fick arbet 
hall dagän JK. Um ja int minns galä, så var ä 
visst pa n laudag JK. Ja, u så kåm laudagän, 
sum vör var pa bryllaup bäi S. JK. Pa lauda-
gän så bräukt kvindålki skäur gålv u vask 
stolar u bord . . u gär ränt ti sundagän JK(U). 
Rängn pa laudagän räckar aldri till sundagän 
JK(U). Laudagäns rängn räckar int ti sunda-
gäns mässå [talesätt] JK(U). Pa laudagän var 
läil A. sjauk f.gän JK. Pa laudagän el. um  lau-
dagän tråskäd vör JK. Had ja da int fat någ 
brev ifran L. um laudagän, da .. JK. Da had 
ja ingu stund lidu um fredagän u laudagän JK. 
Nå sin [sedan] laudagän har de int stort blitt 
någ ann av än gat pa snåikastning JK. Så jär 
de omöiglit ti sägä, när arbetä kummar ti gyn-
nä förrn um laudä ällar ättar laudagän JK. De 
bräukar mästn var um laudagar, sum di slar i 
Tranängä MK. — Um laudä [nästa lördag]. 
Um de had blitt avsänd pa fredagän . . så tar 
han halm de för mi um laudä OL. Han kum-
mar um laudä ti middästågä OL. Um än vidd 
gläid ti böin [stan] um laudä JK. I laudäs 
[förliden lördag]. Ja hadd annas tänkt ti sänd 
brevä . . i laudäs JK. Åt dagar i laudäs var ja 
pa tråskän JK. Klucku säks staig ja upp i lau-
däs mårräs JK. -(s)Ikväll(er) s. laudäskväld, 
-kväldar, laudkväld, gen. laudäskvälls m., bf. 
laudäskväldn, pl. -kväldar. Ja, i kväld ha vör 
laudäskväldar u släut pa a vikå atar igän JK. 
I kväld ha vör dän sjauändä dässämbar, u så 
jä de laudäskväldar, u da bräuka n just int ta 
si för någ årkå JK. Så kåm di (rallrar) in pa 
prästgardn än laudäskväld u slo dain präst-
drängän JK. Ån annar laudäskväld skudd vör 
ga haim . . JK. Var fjortndäs laudäskväld jär 
ja i bankän JK. Di vill gänn' handlä ättar sitt 
aig tyckä ifran laudäskväldn till mandäsmårg-
nän OL. Tjänrar .. di gar u gär sum di vill 
. . så fort de hinnar laudäskväldar, u de räc-
kar änd ti mandäsmårgnar OL. Ja fick brevä 
pa laudäskväldn JK. När n da kåm halm pa 
laudäskväldn, så gärd n si a duktut skråvmål 
JK. Ja kåm halm ifran böin [stan] um laudäs-
kväldn u fick håir u säi de där spittaklä JK. 
Da gick far u sun i fylg ti päikus halm um lau-
däskväldn me gavår JK. För n förti fåmti ar 
sinä så gick int ungdomän äut pa vägar, u int 
hadd di någ laikstäuå häldar um laudäskväldar 
äutn börr [bara] um sundäskväldar JK(U). 
Um laudäskväldar var de stillä, sum bud' 
[påbjudet] vari lagän JK. Blåmmår sättäs u pa 
gravi .. för de mästä um laudäskväldar JK 
(U). — [I uttr.] um laudkväld [instundande 

lördagskväll]. Trätti kronår skall ja äut me um 
laudkväld JK. Um laudkväld skall vör ha 
sammanträd igän JK. I laudäskvälls [förliden 
lördagskväll]. I laudäskvälls var ja kåirnäs at 
Gard' a slag JK. I laudäskvälls fick vör läit 
rängn, sum vör var mik glad yvar JK. Någ var 
fick pärår upp lagum ti däss snåiän kåm i lau-
däskvälls JK. Åt dagar i laudäskvälls had vör 
sätt äut, att vör skudd ga där ner, män da blai 
de ovädar JK. -morgon s. m. bf. laudäsmårg-
nän JK; laudäs mårgå, laudäsmårgå 

[i uttr.] i laudäs mårgå [i lördags 
morse, på lördagsmorgonen]. I laudäs mårgå 
lag ja, ti däss ä blai dagar JK. I laudäsmårgå, 
när ja kåm upp . ., gärd ä så ont i kruppän 
JK. När vör skudd äut u dräg dum (anglår) 
i laudäsmårgå, så blasäd ä ret lagli väl allt i 
dagningi JK. När vörr had gärt aftå [slutat 
för dagen] .. så läggd vörr harvlar u sed u 
raidskapar pa vangnar, för ti ha de i årning 
ti laudäsmårgå [följande lördagsmorgon!], så 
fort de blai dagar JK. Pa laudäsmårgnän när 
de blai dagar, så staig ja upp u Med pa mi JK. 
-morgse s. laudäsmårräs. De har rängnä a läit 
skäur n träi gangar nå i viku u sainäst nå i lau-
däsmårräs JK. -natt s. laudäsnat f., bf. -i. 
De var a laudäsnat, så att de var ingän pa rak 
jär bäi iss strandar JK. Sin [sedan] har vör fat 
rängn jamt u samt.. män mäst fick vör ännu 
um laudäsnati ällar um sundäsmårgnän kl. 1-3 
JK. I laudäsnat [förliden lördagsnatt]. De kåm 
ti tåi i laudäsnat, män frausäd i går läit igän 
JK. -ny s. laudäsnöi n., pl. = , [ny, som infal-
ler på lördag]. Torstäsnöi u laudäsnöi, di har 
vart mäst oroliä MK. Laudäsnöi jär alltut 
orolit JK(U). -post s. m. bf. laudäspåstn 
[post, som går el. kommer på lördag]. Ja har 
tänkt ti skick av brevä .. me laudäspåstn JK. 
Um de kund ga för si, att ganä hadd blitt sänd 
me laudästpåstn, så hadd de vart fasli bra 
OL. -sättning s. f. bf. laudässättningi [utsätt-
ning av fiskegarn på en lördag]. De laudässätt-
ningi (pa rak) de bläir aldri någ av MK. 

lös a. lausar, laus, f. laus, n. -t, best. laus', pl. 
lausä, laus', komp. lausarä, sup. lausäst, 
best. -ästä. 1) [icke fäst el. fastsittande vid 
ngt, icke fasthållen av ngt]. I stalln had n häst 
kumm lausar, u där gick han u låveräd JK. 
Fartöigi 	slait si lausä, a par styckän JK. 
Ha [kvarnen] släitäd si laus, el. kädi kriverä-
dä [kedjan brast], u pärsn ståppäd intä JK. 
Sumbli spänd ifran russi u släppt dum laus i 
ängä OL. Han (käutn) brauläd u riggeräd i 
vattnä, såsum själv päukän var lausar JK. 
När fråii [linfröna] gynt ligg lausä i fråihäu-
sä (När U). 2) [om naturkraft, som får plöts-
ligt utbrott]. Sin [sedan] äut pa gardn, rop u 
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skräiä .. att äldn var lausar JK. I Sundäs 
var de äld laus äut pa När bäi Mattsä äi än 
manbyggning JK. Nerkring de så kalläd gålvä, 
där lag fullt me bark . . föräutn all sagdus, sum 
sleptäs in där .. så där var int svårt ti fa 
äld laus OL. Ja, sått um de had vart äld laus, 
så had di int släppt äut mi, förrn ja fick kaffi 
u brännväin JK. De jär äld laust MK. 3) 
[bildi., fri, ohindrad, otvungen]. Laus u lidu, 
mots. giftar JK. Kräki gar mair laus u liduä 
u drägar, när n plögar (me dän sårtns plog) 
JK. Um L. har lust ti sia si lausar i någlä da-
gar, så skall vör ta imot n, så gutt vör kan 
JK. 4) [som håller på att lossna]. Kräuntap-
pän [i sågen] jär säkarligän lausar (citat) MK. 
De bandä de banst u um så laust; de sitar så 
laust um OL. 5) [om massa, jord, sten, trä, 
kött, garn m. m.: icke fast el. kompakt; luc-
ker, porös, mjuk]. Jårdi skall var laus u bra 
ti plögä, um än skall hinn a tunnland för da-
gän JK. Ja, spitsplogän jär nuck bra pa sitt 
väis ti kåir iginum jårdi me u ti gär na laus me 
JK. Än fick ga hall dagar där i laus muldi JK. 
Bäst jär de för lairjårdar, um de har vart bra 
kallt um vintan .. Da jär ha [: jorden] lausäst 
pa ladingar JK. Lägga n än grastainstäun pa 
lausar dålir buttn, så sum jäslairå, så vill n int 
gänn sta JK. Lausä el. snarv [rivande] väs-
stainar [slipstenar av grovkornig sandsten] 
JK(U). Sigdstain ..; int skall di var för hard u 
int fö lausä . . jä di fö lausä, da gir di int sån 
go ägg. . sum de fåinä älla hardä JK. De skudd 
var riktut laust gräus [sandsten, pulverise-
rad]; de skudd var så laust, att ner n gräusäd 
[bredde "grus" på "sigdspånen"], så skudd n 
kunn kråm sundar de me knäivän, um de var 
någ smaknåbbar äi OL. Gräusä .. skall .. 
fyst vetäs [fuktas], för däriginum bläir ä mik 
lausarä ti bro sundar OL. De var da .. osä-
kar grundval, ja mik lausarä än dän lausästä 
sand, dairäs laun väilar pa JK. De gräni ha • 
var så laus ti hugg äi; de var faslit laust träi 
JK(ordl.). Sigdspån'n 	tillvärkäs av laust 
träi, så sum säl, päil, laust, hallrut aikä JK 
(U). Flaini [flen s.] ruttnar fodarä .. för träiä 
jär lausarä där än pa dann [andra] säidu av 
stuckän JK. Me lausar vid mainäs vid av grai-
nar u bärrä, sum jär flöiar vid JK(U). Hål-
häckän jär så lausar, han matt visst var dålit 
trampän? Jå, ja kastäd bön [bara] håiä laust 
äi JK(ordl.). Laust snörä el. snod [löst tvinnat 
snöre] När(U). Snåiän jär lausar u fukur 
[kringflygande] JK. Nå liggar de så oskaplit 
mik: lausar snåi pa jårdi igän .. sått vör skall 
pa snåikastning JK. Män pa ättamiddagän, när 
de had tål läit u snåiän blai lausarä.. så slo 
de iginum [kälkarna skar igenom snön] JK. 

Hail vägän till u me mitt i spuri var så lausar, 
så att när n had n bra plog u a par duktuä stäu-
tar, så kund n sätt plogän ner pa a halv än 
[aln] . . ja, de jär otrolit, va vägän jär lausar da 
(um ladingän) JK. Pärår [potatis] .. pa lair-
jårdi bläir laus u klaisuä JK. [Strömming-
en] han var så lausar u gammal JK. Koi jär 
så laus i harjaurä (könsdeln), ha kummar 
snart ti kalvä JK. Koi jär så laus, ha kummar 
visst snart ti kalvä JK(ordl.). 6) [bildl.: till-
fällig, obestämd]. Di kund fa lan pänningar 
bär pa a laust ård [utan skuldsedel] OL. Jfr 
arbets-, barn-, bekymmers-, ben-, borst-, 
botten-, bröd-, dräng-, eld- , fader-, fisk-, foder-, 
födo-, gräns-, gård-, hand-, hjärt-, horn-, 
hovs-, hugs-, huts-, hö-, kak-, klädes-, kraft-, 
känsel-, kärn-, kött-, lag-, let-, liv-, lott-, lön-, 
makt-, mat-, men-, mjöl-, mjölk-, mod-, mor-, 
mål-, märg-, näs-, ork-, orkes-, penning-, 
rump-, råd-, sans-, skades-, skal-, skam-, sko-, 
skog-, smör-, smörj-, snus-, styrsel-, svars-, 
säd-, tand-, tank(s)-, tjär-, träsko-, tröst-, tåla-
mods-, unnas-, vatten-, ved-, våndas-, vårds-
o. värde-lös. -arsad a. lausassar [eg. lös i än-
dan]. Dän sum släitar mik kledar u räivar 
sundar daim, um dän haitar de, att n jär laus-
assar JK. -bete s. lausbaitä n., bf.= , 'ström-
mingar som falla ur vid nätens uppdragning'. 
Lausbaitä dailäs millum batkamratar MK 
(1878). Lausbaitä dailäs, män int någ mair 
MK. När all gani jär uppbjärnä ör batn, så 
gar all träi ner ti batn me vassin läitn strand-
kårg u dailar lausbaitä (= all strämmingar sum 
har fallt av gani i batn, när n har bjärt upp), 
sum all träi far liksi JK. -drivare s. lausdräi-
varå m., pl. -dräivrar JK(U). De jär bär [ba-
ra] n sån där lausdräivarä, sånt rack, sum 
ingänting vill gärä äutn bär ga u dräivä (OL 
(ordl.). -drivarilista s. f. bf. lausdräivarlistu 
A. 	, [eg. förteckning över lösdrivare]. 
Så var n [han] pa lausdräivarlistu MK. -dri-
veri s. lausdräivaräi. Han blai häktn för laus-
dräivaräi MK(1892). -egendom s. lausaigän- 
dåum m., bf. -än 	 -flöte s. lausflau- 
tä n., bf.= , lausflaur 1)1vändbanke i allm.]. 
Framraid bistas av .. packän, tungu u sulu, 
u där uppa lausflautä, 	lausflaut, sum hal- 
däs fast me än janbålt OL. 2) [ett slags kraf-
tigare vändbanke till timmerkörning]; flautä 
sum läggäs laust yvar packän i st. f. fram-
flautä. Lausflautä jär tjåckarä u starkarä u 
nyttäs, när n kåira stuckar; haitar u stuck-
flautä MK. [Se ill.] -förteckning s. lausförtäck-
niog f., bf. -i, pl. -ar, 'förteckning på lösöre-
boet' MK(1892); förtäckningar pa all lausai-
gändom, sum än vill ha uppsätt i brandstoln 
JK. Lausförtäckningi skrivd ja um för täu ar 
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sen MK. 	s. lausjällä m., bf. -jälln, 
'det rum på logloftet, som ligger åt gaveln eller 
tröskverket på ladan; löst loft i ladan av 
stänger el. sämre bräder el. tvetar'. Pa säidår 
um lädu fanns bas, rygbasä, u där yvar had i 
lausjälln ällar lausrinnar, sum di läggd av trol-
år tvaitar, langstigar u häckgrindar MK. Rin-
darnä (.. luftä sum var upp yvar rygbasä) 

kalläd di mairndails . . för lausjälln . . av 
de, att di int had lägt någ tet ällar fast luft där-
yvar, äutn di hadd bär [bara] kast in någ laust 
OL. Pa lausjälln läggdäs halm ätta tråskningi, 
män um n had så mik sed, att ä int fick räum 
äi basä, så flyttädäs räckår undar, så att sedi 
kund ga yvar räiar [takbjälkarna] MK. 
-holk s. laushålk m., 'en brunnshålk e. d. -holt 
s. laushålt 	-hålk[a m., bf. -håltn, pl. 
-ar, träi sum liggar flest yvar sylli pa träibygg-
ningar; 'en tjockare eller grövre träbit än två 
tums plank (bul), som ligger uppå understa 
eller nedersta träbjälken (sylli) i hus av trä 
med plankväggar (bulväggar)'; jär tynnar u 
klainarä än sylli u tjåckarä än bular JK; snai-
dar av uppat [är avfasad upptill] OL. Se ill. 
till vägg s. -hård a. laushardar, pl. -ä [om lie, 
som är så hård, att det går stycken ur]. Laus-
hardar sigdä, "de fallar stort" = det faller 
stora stycken ur, men han biter bättre "u 
löidar bröinä" JK. Sumbliä [liar] jär atarigän 
så laushardä, di löidar bröin' bra män fal-
lar styckar ör för badä spån'n u för grasä, 
där sum jär någ gråft gras ..; de laushardä di 
passar bäst ti sån mark, sum di kallar för 
ram n slet.. sum jär så där tjåck grasrot OL. 
-kalk s. lauskalk [i uttrd ja fick ränn me laus-
kalk (=ont i magen) JK. Har n äutsot el. ont 
i läivä u rännar me lauskalk, sum ä haitar 
JK. -karme s. lauskarmä m., bf. -än. 1) [släd-
karm av slåar o. lösa sidor o. gavlar]. Förr 
när di hadd slidar, . . ner di skudd äut u fårdäs 
iblant, da hadd di sätt ihop än .. lauskarmä, 
. . di hadd någ sma kårt stavar, sum sat i flau-
ti, u där inför hadd di a bred' pa var säidå, 
sum sto pa kant, .. n tåll fjortn tum bratt, u 
pa de bredi hadd di späik a par kattar (ribbår 
ällar narår) pa var ändä, u där imillum kattar 
trädäd di äi än sam sånnar [likadan] braidar 
bredstump, sum äutgärd gavlar .., de kalldäs 
för lauskarmä OL. Noti u taugar u all do-
ningar . . har n äi än slidä me lauskarm pa, 
sum haitar notslidä JK. 2) [hopspikad enkel, 
löstagbar karm på släde]. Karmän [på kana] 
jär egentliän bär [bara] n lauskarmä, hopsla-
gän ällar hopspäikän av fåir bredstumpar 
så jär de späik si än buttn undar OL. -kokt 
p.a. lauskåuktar, pl. -kåukt'. Lauskokt ägg 
OL. -krage s. lauskragä JK [krage som ej är 

fastsydd vid skjortan]. -köl s. lausköl m. Blai 
köln för lagar [låg] u äutslitn, så läggd di laus-
köl undar d.v.s. di sättäd fast n nöiar köl av 
fyrä [furu] ällar . . aikä upp pa dän gamblä, 
me träihelar [pluggar] JK. -livad a. lausläivar, 
-läivä, -läiv' , f. -läiv' , pl. läivä, -läiv' [lös i ma-
gen]. Han har fat ont i magän u blitt laus-
läivar (= diarré) sått n matt ränn me byksår 
pa helar var u varann'n minut JK. Han jär 
lausläiv ällar lausläivar. Ha jär lausläiv ällar 
lausläivi JK. När nauti far mik betkål, så 
bläir di lausläivä (=skäitar tunt, sått ä rinnar 
ör dum) JK. Stäutar di bläir så lausläiv, um 
än kåirar fort me dum OL. -liven a. lausläi-
vän, f. -/äivi = föreg. -lomma s. lauslummå f. 
[lösficka]. Kvinnfålki flyttar lauslummå, u så 
har di a rivå [sprund] pa kållu MK. -mynt a. 
lausmyntar JK(U) [alltför pratsam]. -rinder 
s. pl. bf. lausrinnar = löshjälle, se d.o. -sank 
s. laus-sak (koll.), [lösa sänklinor, som med-
föras för att kunna förlänga "sanken"]. Vör 
skall gi så mik sank, sum vör har .. Sank, 
de har vör täu umgangar, sägd ja, tåll famnar i 
täi klåbbår u säks famnar laus-sank ti var 
klåbbå JK. -slagen p.a. pl. laus-sla• gnä [om 
tågvirke]; mots. hård-slagen. När tjanar jär 
laus-slagnä, da ruttnar di fodarä, män di jär 
blautarä [mjukare] ti dräg äi JK. -tulle s. pl. 
laustullar [lös årtull i reserv]. Ja, laustullar 
har n någän gang mä-ssi JK. -vatten s. laus-
vattn n., 'öppet vatten'. Sumli netar drog ja 
not ällar landtaug, när de var lausvattn (när 
de int var någ äis förstas) JK. -örelförteck-
ning s. pl. lausgr .  rförtäckniugar. I kväld 
skall ja skriv lausörförtäckningar ällar brand-
stolslistår JK. Jfr lös-förteckning. 

lösa v. låisä, låis', pr. -ar, ipf. -tä, låist' låisäd, 
sup. /åist, låisä, pass. -äs, ipf. -täs, p. pf. f. 
/åist, n. (fran)låist, pl. (ör)låistä. 1) [löstaga, 
frigöra]. Iss koli dän skatt u int låisä, för ha 
skall sta inn i häus så längä OL. Stäutar jär 
galnä ti låisä MK. Dän sum sitar frammä . . 
han skall svar för ti ro noti äut u säi ättar u 
låis na, när a fassnar JK. Stainar [sänkste-
narna] vill gänn kivlä si ihop undar sättningi, 
u da skall n låisä ti fa de raidut [om flundre-
nät] JK. Låis krokar [lossa torskkrokarna 
från angle-kimmen] JK. 2) [inlösa (värdehand-
ling); köpa, förvärva]. Låis fastå [lagfart] pa 
gardn OL. Kartu skall ännu låisäs u kustar 
nuck int så läitä JK. Ja låisar biljätt till Råm-
mä MK. Vidn bläir så döirar, sått snart ingän 
mäktar låis a pinnå vid el. skog JK. A tunnå 
nöifångi Islandssild kustar 100 kr., de jär 
omöiglit, att vörr kan bat bål [förmå] u låisä 
JK. Um di änd to bårt Botlskvänn, så ha Gan-
nar retuhait ti begangnä vattnä, så läng di 
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[: de andra jordägarna] int had låist Ganna 
kvänn JK. 3) [knyta upp (knut, band); knäp-
pa upp]. Av tampän slas a lyckå [ögla] .. sått 
när n skall dräg u låisä, så jär ä börr [bara] 
ti ta i ändn u låis de me ätt tag .. män de 
jär så knöitä, att de aldri låisar si självt JK. 
Ja skudd da ro u ringlä sankä in u ta gani in u 
håisä u låisä (låis gani ifran si) JK. Han .. had 
ärnä låis taugi, sum än var bundn me, U kast 
si i sjoän [om skeppsbruten] JK. Låis säck-
bandä MK. Låis byksår [göra sitt tarv] MK; 
JK(U). 4) [med avs. på problem: finna rätta 
svaret, reda upp]. Ja tror int, att de gåtu ännu 
jär låist JK. Låis' vägfrågu JK. 5) vid varp-
kastning: [icke taga en motspelares kast; då 
ropas] Låistä! MK. — Särsk. förb. Låis av: 
1) [lossa]. a) [lossa, skruva av lien från ör-
vet]. Da var de ti låis av u skräu nöivasst.  pa  
JK(U). b) [knyta upp skoremmar o.d.]. Äis-
skobandi had fraus .. sått ingän kund fa låis 
upp dum ällar fa låis äisskoar a si JK. 2) [av-
lösa, byta av]. Dän ainä låisar av dän andrä 
MK. Jfr av-lösa. — Låis bårt [inköpa för bort-
flyttning]. Så kåm di da .. häit i Lau ti Gan-
når u Botls u vidd låis dairäs kvännar bårt 
JK. — Låis gani ifran si [lösa fiskegarnen från 
varandra]. När n sättar, så jåisa n gani ifran 
si fyst i stammän, när täu u täu jär ihop- 
bundnä JK. Ganä jär 	franlåist JK(U). 
— Låis in [inlösa, förvärva]. Kaupräkalar 
skudd infinn si pa sammanträdä u håiräs, um 
di vidd låis in säin aikar älla intä JK. — Låis 
upp: 1) 'binda upp' [knyta upp, lossa band]. 
Låis upp knäutn MK. När n har fat träd pa 
härvu pa nystln u har fat låist upp fitbandä, så 
nysta n .. JK. Så tos matpusar fram u låistäs 
upp [öppnades] JK(U). Slar knäut pa ändar 
av bandi [om linkärven], sått de sitar u int 
låisar si upp JK. Så braida n äut de [linet] .. 
antingän låisar upp tuppar hailt u haldä el. u 
så börr [bara] ätt band, u braidar äut en ändä 
[vid rötning] JK. De träffar till sum täidäst 
.. att n far låis upp va(r) ivistn skupä [kärve] 
u tårk dum JK. 2) [komma ngt att upphöra]. 
Låis upp föreningän JK. 3) [sönderdela, lösa]. 
Borsyrå 	sum skudd låisäs upp äi n litar 
jumt vattn JK. — Låis ör [lossa, knyta loss]. 
Millkaln låisar sanki ör [ur garnen, då man 
drar upp dem] JK(U). Sanki jär örlåistä JK 
(U). När taugi jär 	örlåist ör batganä JK. 
Låis äut [friköpa]. Gannår kvännar skudd 
låisäs äut u så yvarflödsvattnä jälpäs av JK. 
Jfr av- o. upplösa. 

lösen s. se skogs-lösen. 
lösing s. pl. lausiygar. De var någ lausingar 
(= lösa strömmingar) MK. 

löska s. låiskå (1876) [E], = lösker s. 

löska v. lyskä, lysk', ipf. -ädä, pass. -äs, p. pf. 
pl. lysknä [befria från löss]. Förr da kund n 
fa säi, att gamblä kvinnfålk kund ga till var-
andrä um sundagar u så sit u lysk varandrä 
pa ätt systarlit väis OL. Ja di var så säkrä pa 
lysk sumbliä av dum, att um än had hat 
[klåda] i hudä, så sägd di, att di kund sla hatä 
JK(U). När di lyskädä, så läggd dän, sum 
skudd lyskäs, sitt hud i däns knäiar, sum 
skudd lyskä. Dän sum skudd lyskä, hadd n 
bordsknäiv i hygrä handi u dän raidäd ha 
iginum hårä me ner till skinnä i skalln, u träfft 
a da någu läus, så knäckt a el. slo ihel na 
JK(U). Vörr, sum banungar var, blai u• lysk-
nä sum täidäst JK(U). 

lösker s. låiskar, låjsk, n., bf. låiskrä; "de 
gamblä sägd låigskrä" MK, 'flackt fält utan 
träd; lång skogfri slätt' MK; 'öppet fält, skog-
lös trakt' JK. Jär äut pa låiskrä jär känns 
nårdn jär. Jär var a olycklit låiskar ti blas u 
va(r) kallt JK(ordl.). Äut i sudrä [sydligaste 
Gotland] där jär a haplit låiskar; jär kåm 
vädrä ti kännäs jär, när vör kåm ör skogän u 
äut pa låiskrä JK(ordl.). Nä dä aldri var sånt 
läit låiskar, så äurd [yrade] de, sått ingän 
kund käik upp JK. När vör kåm äut pa stor-
vägän pa låiskrä pa säin ställar i Alskå, sum 
jär låiskrut, vidd mästn int russi fram, för 
snåiän u äurn slo dum läik i augu JK. Jär pa 
gaimaldu i Lau u Gardä u pa låiskrä yvar 
Aklausu (Aklausmöir) var de bärjård, för där 
blasäd snåiän av vägän JK. Stårm .. sått 
mästn ingän kund ga pa jårdi jär pa låiskrä u 
gaimaldu JK. När de star björkar tet bäi si i 
(ä)n kräts, u de jär låiskar äutkring, så kalläs 
de för n björklundä JK. 

löskig a. n. låjskut [=följ.] Låjskut strik 
[stråk] MK. 

löskrig a. n. låiskrut, "de gamblä sägd iåig-
skrut", pl. låiskruä [trädlös, kal]. Skogän 
bläir så mik avhuggän, sått ä bläir snart låi-
skrut yvar allt jär pa Gottland JK(ordl.). Jär 
i Lau u När, där de har vart låiskrut el. 
gaimaldut, har ä värt kniput [med slädföret] 
JK. Där sum ha(r) vart skogut u int mik låi-
skrut, har ä vart äutmärktar slidväg JK. Jär 
de mik låiskrut el. gaimaldut, u hälli liggar 
naugä så slar n tetarä me styttstaur JK(U). 
Snåikastningi jär a syndstraff ti dras me 
jär äutat iss låiskruä soknar JK. 

löslig a. n. lauslit [lös, löst sittande el. liggan-
de]. Läinä [nätet] de liggar nå lauslit u fladd-
rar i vattnä JK. 

lösning s. låisniug f., bf. -i. 1) [bindningen (med 
löpknut) mellan fiskegarnen samt mellan des-
sa o. "sanket"]; låisningi jär a lyckå [löp-
knut] pa tjan'n [telnen] MK. När n 
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kaln) far batganä in u hinnar låisningi, så förr 
n han låisar sankä, tar n tak äi de u gir bak-
kaln JK. 2) [lösgöringen av garn o. sank]. 
Låisningi av sankä u gani gar me ätt tag lissum, 
sått bön [bara] n drägar i sankändn, så gar 
knöitningi upp JK. 3) [förklaring]. U si da har 
vör låisning pa gåtu JK. Jfr dom-, tjäl- o. ut-
lösning. 

löv s. lau, laug (ä.) m., bf. lauän, laugän (ä.). 
Laug sär ännu di gamblä; nå sär di lau MK 
(1907). De gamblä sägd laug JK(U). Faitar lau 
["fett", saftigt, storbladigt löv] JK(U). Lauän 
jär nå ti kumm äut pa träii OL. Björkskogän 
star gäular, u lauän jär avfalln för de mästä 
av de andrä lauträii JK. Lauän gynnar gäulnä 
u fall av JK. Pa summan va de int någ 
tjänlit .. [att fotografera] fö lauän va fö mik 
äut pa lauträii . . de va bäst ti gär de pa lading-
än, nä lauän va läit äutsprungän pa träii JK. 
När lauän (här: björklauän) gynnar springä, da 
ska vörr i väiki u slingä [fånga mycket fisk] 
MK. När lauän fallar täilit av träii pa haustn, 
så bläir de vackar haust u lenvintar, män si-
tar lauän läng pa träii um haustn, sått de kum-
mar ti snåiä, mäns n sitar pa, så bläir de 
strangar vintar JK(U). Ban u ungdom. . skudd 
skaff trysår [ruskor] ti sätt i späisn, de däugd 
av vick lau sum hälst JK. Lau skudd de sträi-
käs [repas] ti stråi gålvä me. I ställ för mattår 
så stråid di lau ällar am' pa gålvä OL. Lauän 
fårgäd bäst, när n blai avstrikän el. tagän pa 
ladingän el. försumman, för da jär n lissum 
faitarä JK. Klapp lau [hugga lövgrenar av träd 
till foder]. Klappä laug sär ännu de gamblä 
MK(1907). Vör skall ste u klapp lau ti lambi 
JK. Till dråig äut fodrä, håi u halm, bigangnäd 
di lau, björklau u äsklau JK(U). De där grai-
nar u lauän haldäd n bäi me ti middag [mid-
dagsmål] inn i lambhäusä um dagän, ti däss 
att ear gynt åinä [lamma] JK. Jfr ask-, asp-, 
björk-, ek- o. hässle-löv. -blad s. n. pl. laubla-
dar [löv]. Hagli slo all laubladar u kvistar 
av lauträii JK(U). Någän sum hadd set n stor 
hög me gullpänningar, män för hans augå sag 
ä äut sum än hög laubladar JK. Um sun-
dagar så bräukt u• sumbliä stråi laubladar pa 
gålvä i ställ för ainä JK(U). -fållning s. f. bf. 
laufällniggi [lövens avfallande]. De jär mang' 
sum bläir vilsnä jär äut pa landä äi lausprung-
än u äi laufållningi MK. -färg s. laufärg JK(U), 
[färg beredd av löv]. -gren s. laugrain f., pl. 
-ar. 1) [grenar med löv på]. Ta u hugg av a lau-
grain u sätt upp, så bläir de skuggä OL. 2) 
'lövrika grenar till föda åt får'; [av fåren av-
gnagda sådana grenar]. Sin pa vintan, när di 
(lambi) skudd ligg inn um dagar me så fick di 
håi 	u starr kväldar u mårgnar, u till middag  

fick di laugrainar (äsklau) u ra tallgrainar JK. 
När björknar lag kull, så huggäd di av laugrai-
nar i sma grainar millum am n u täu änar [al-
nar] langä me lauän pa, u så läggäd n laugrai-
nar i buntar.. sum än kund ta i famn, när n 
skudd läss pa JK(U). När lauän var avjetn 
av grainar, så haitäd di lambgrainar el. tr lau-
grainar u huggdäs sundar u brändäs upp i späi-
sar JK(U). -gunga s. f. pl. laugungår [gunga, 
som barn gjorde i ängarna genom att binda 
ihop två nedhängande björkgrenar] JK(U). 
-klappning s. lauklappniog f., bf. -i [arbetet 
att "klappa" löv]. De lauklappningi de jär ret 
a falit arbetä OL. -kniv s. lauknäiv m., pl. 
-ar [särskilt smidd kniv att "klappa" löv 
med]. -kvast s. m. pl. laukvastar [kvast av 
björkris med löven på] JK. Jfr ris-kvast. -mark 
s. laumark 	[f.], mark me lau skog. -ruska 
s. lauruskå f. -skog s. lauskåug m., bf. -än. 
Säid [sanka] ängar me lauskog äi JK(U). När 
lauskogän (ällar björknar) säir mörkar äut pa 
vintan modar lent [blitt] JK. -sprunge s. m. 
bf. lausprugän, 'lövsprickningen'. I lau-
sprungän da bräukar de alltut va gutt um laik-
strämming OL. Ex. även u. löv-fållning ovan. 
-stjälk s. laustilk m., bf. -än [liten kvist med 
löv på]. Di braut av än laustilk OL. -tryssja 
s. lautryså f., pl. -år, 'lövruska'. Da sättäd 
di lautrysår i späisn av björklau el. aiklau 
till missåmman JK(U). Där i de täunhulä [hå-
let i gärdsgården] de hadd n bär [bara] hugg 
av någ stäur lautrysår u så kast äi OL. Dräg 
håi me lautryså MK. -trä s. lauträi. Kluar 
[angleklovar] gäs av än träibit 	lauträi jär 
bäst, såsum björkä, äskä, hoksl u aikä JK. 
-träd s. lauträi n. pl.= , bf. -i. Där var planter 
si så mang slags lauträi, så de sag så vackart 
äut OL. Lauträii jä gröin nå jä [här] bäi uss 
så ne(r) sum pa askar JK. Ja, u snart star all 
lauträi nåknä ällar bärä, för lauän gynnar gäul-
nä u fall av JK. -ved s. lauvid m., bf. -n [ved 
av lövträd]. Umkring 30 kronår av fyrvidn 
[furuveden] u umkring 40 kronår för lauvidn 
JK. Skudd ä bläi go läut, så skudd ä hälst 
va(r) askå av lauvid (lauvidsaskå kan vör 
kall de förä), björkä, aikä u hässlä JK. Till 
fa raidå pa dän, sum jär a bjärå el. .. har bjä-
ru, så brännäd di näi (9) slags lauvid pa än 
kårsväg JK(U). 

lövkoja s. löikåjå, lökåiå JK f., pl. 10.kåjår, 
lökåiar JK, (Matthiola incana). Löikåiår 
jär n blåmväkst u prydnadsväkst u jär flair-
falduä sårtar av, ti färg pa blåmmår, raud u 
väitä u dubblä u änklä JK. Lökåiår, di fållar 
int för sol; fårgän star si MK. Jfr sommar-
o. ute-lövkoja. 
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macksysa v. måksäisä, 'om en katt, som gör 
konster o. hoppar över armarne el. händerna, 
när man håller dem ihop framför sig; göra 
onyttiga bemödanden'. Vör skall ler kattn 
måcksäisä; va måcksäisar du me? Han har 
gat u måcksäis jär läng nuck. Russi jär så kat, 
sått di bön-  [bara] rännar u måcksäisar JK 
(ordl.). 

maddla v. maddlä, p. pf. maddln, imper. 
maddlä. Maddlä mej = såil mej, t. ex. knädä 
daig, o. handskas m. ngt fuktigt MK. Maddlä 
me = handskas, rasa med titt o. ofta JK 
(ordl.). Däu fart int lug ti maddlä me katt-
ungän så jamt till; maddlä int så me tåskän, da 
bläir n så blautar u maddlur; sta u maddlä så 
me pänningar. Fiskän har blitt så maddln me 
JK(ordl.). 

maddlig a. maddlur, f. -u, n. -ut, pl. -uä, 'blöt, 
mjuk, slankig'. De töigä jär så maddlut u galä 
JK. De var maddlut (om vaxtaft); de jär int 
såsum någ väv, äutn de bär jär sum a tunn 
hinnå MK. Sårkän jär nå maddlur i baini MK. 
De har hänt, att n dail har gat mik tyngar 
haim än ste, di har blitt maddluä i läggar u 
knäii [på grund av förplägnad] OL. U så var 
spinar me tomä u maddluä, sum di alltut blai 
ättar mjölkningi (När U). 

madrass s. pl. maddrassar. Madrassar u lakän 
ti ligg pa JK. 

madris s. madris 	[tygsort, kypert]. Sumt 
vävar di madris u sumt gasaugut JK. Trampä 
madris = trampä täu trudår pa en gang så bläir 
töigä likt si pa bäggi säidår. Väv madris; däu 
vävar madris MK. Da bläir ä likt si pa bäggi 
säidår; de bläir ä me madrisväv MK. 

madusa s. (SAOB) marrdäuså 	f., 'stor, 
tjåck, gråv källing' MK. A tjåck fait källing 
far hait: marrdäuså, måggå JK(U). 

maff s. m. bf. maffän. 1) [tjock o. fet person] 
JK(U). 2) [i uttr.] De var mann dei MK [det 
var gott, utmärkt]. Haimtillvärk' smöir de 
smakar mann de JK(U). Jfr penning-maff. 

maffig a. maffur, f. -u [tjock o. fet]. Han jär 
maffur el. masur, ha maffu el. masu JK(U). 

magasin s. maggsäin m., bf. -n [särskilt: soc-
kenmagasin]. Di har nå sätt upp än nöiar 
magsäin OL. Ja u så var de inlämning av sed 
(ryg u kånn) i maggsäin'n i dag JK. I mårgå 
skall ja upp i maggsäin'n u lämn in någ sed, 
sum vör har lant JK. Jfr fattig-, kyrko- o. 
socken-magasin. -sikassa s. m. bf. magg-
säinskassn. Nå har de alltut vart vanlit jär i 
Lau, att di har tat pänningar ör maggsäins- 

kassn ti körkrippasjonar JK. Prästn u skol-
läran har int någ dail i maggsäinskassn u int 
arbetskalar häldar JK. -styrelse s. m. bf. 
maggsäinstöirlsän, -stöirlsn [styrelse för 
sockenmagasinet]. De gar gardgang inum 
sokni me sumbli tjänstar, såsum ti var me i 
magsäinsstöirlsn OL. 

mage s. magä m., bf. -än, pl. -ar [mage på 
människa o. djur]. Ja ha bär [bara] ont i rna-
gän älla läivä JK. Han tackäd Gud för att n 
hadd fat n go magä, sum kund förter Guds ga-
vår OL. De gick äi än sultn magä JK. Där var 
dålir luft [på panoptikon], sått n skudd ha go 
magä, um än skudd begå si där längä JK. De 
.. känns ret hugnsamt för n dail fålk me $äin 
sultnä magar, ner di säir de skjussar kummä, 
da vait di att middagän jär hart när OL. Da.. 
skall n da självar ha någ i magän för ti Ark ar-
betä u ti tul frausä JK. Kansk Är kan fa gräin 
läitä u rusk upp magän läitä ättar paskäggi 
JK. Va mik malt var u en skudd lägg ihop.. 
de birod u pa, va duktuä magar di kund ha 
OL. Jfr bond-, häst- o. svin-mage samt krek-
magad JK. — mag-ister s. rna'gäistar n., bf. 
-rä [ister på magsäcken av svin]. Pa äistakrä-
ki liggar de a äistahinnå yvar magän, sum hai-
tar magäisträ JK(U). -kval s. magkval. -plåga 
s. f. pl. ma'gplå'går. Di läidar av någ magplå-
går ällar kulläik OL. -säck s. m. bf. rna'gsäc-
kän. Han kund int ställ munn'n ättar mag-
säckän, sum än bräukar sägä JK. 

mager a. ma'gar, n. rna gat, -art, best. ma'g-
rä, pl. magrä, superl. best. f. (de) ma'grä-
stå. 1) [om (levande) varelse: som har dåligt 
hull, tärd, avfallen]. Fräui sag klain u magar 
äut JK. B. G. var n stor langar brasä .. Män 
blaikar u magar var n u ti släut sjauklir i mang 
ar JK. Män i jär magar JK. De jär a hardhuld 
russ, sum tular dräg så mik sum hälst föräutn 
bläi magart JK. De var skam ti ha magrä u 
äuslä dragrar JK. Di sär annas, att en häck 
håi skall sträv ti fån lamb, män .. da bläir di 
magrä JK. Skarp ällar magrä kräk JK. De 
längstå u magrästå [om en flicka] MK. 2) [i 
utdvidgad anv.] a) [om jord, som icke är fet]. 
Jårdi jär magar u bihövar göidäs JK(U). Vat-
sandn han tyckar um iss tårr vällaikän, de 
sum jär fått förstas, män de sum jär magat pa 
sandn, de säir dålit äut de JK. b) [om mur-
bruk]. Iss bräukän (= murbruk) jär för magar 
(= för mik sand äi) MK. 3) [bildl., klen, torf-
tig, dålig]. Kallasä va magat i matväg JK. De 
säir int så magar äut, ner n fåir u tjugå tösar 



mageraktig 	 677 	 mak 

ällar kvinnfålk samblar si kring a braidsräum 
OL. Jfr ut-mager. -aktig a. f. ma•garaktu, pl. 
-uä [tämligen mager]. Um jårdi jä magaraktu 
JK. Sån där tårrar kaldar gaist .. de tynnar 
äut rygän u vaitn . . hälst när jårdar jär magar-
aktuä JK. -het s. magarhait [egenskapen att 
vara mager]. -laga a. magrälag'; magarlag, 
-lagar OL, pl. ma•gräla•gä, magrä-, magar-
lag', [ganska mager]. Stäutn han jär magrälag 
nå. Ha jär magrälag, de män. Lambi di jär 
magrälag nå pa ladingän. Fålki var magrälag 
da undar kräistäidn JK. De koi ha jär ännu 
magrälag ti säl ti slakt. Di har alltut hatt mag-
rälag kräk pa dän pann jamtill OL. Stäutar 
jär magrälagä, de jär di de MK. Dän kaln han 
sag så läit magarlagar äut. De koi ha var rna-
garlag ..; kräki var magarlag, ner di kåm in i 
haustäs, för di hadd dåliä baitår OL. -lek s. 
magarlaik [egenskapen att vara mager]. 

magnet s. maunet. Historjår sum än [Ave, 
Eva Wigström] har fat tak äi, jär släik sum jär 
mäst gängsnä, till u me jär äutat, såsum dän 
um dän "sum skärd iginum smörä me knäi-
vän, sum var strukän me mangnet" [för att 
avslöja "bjärsmör"] JK. 

magra v. rnagrä, pr. -ar. Magrä av [bli mager]. 
De russi di jär så hardhuld . . att di int så fort 
magrar av OL. Magrä äut [göra mager, om 
jord]. Timmänte .. magrar jårdi äut olycklit 
JK. Jfr av-magrad. 

maj s. mai [månaden]. Ja, nå ha vör allt kumm 
i mai, blåmstarmån'n, sum än haitar i all-
nacku JK. Dän fyst maj, sum de haitar, att n 
skall "drick märg i baini" JK(U). Så langt 
sum mai nidrängn gar i jårdi, så langt gar 
Bartlmässtårkän JK(U). Än dail sar int ladis-
sedä (kånn, havrä) i mai nidar, för bläir de 
mai nidrängn, så bläir de otrivlit [trivs ej] 
JK(U). -nedan s. majnidar JK(U). Än dail 
gamblä böindar bräukt int sa pa ladingar, 
förr'n majnidar hadd gat äut JK(U). Um de 
blai rängn i majnidar, så var de int bra JK(U). 

maja v. maiä, mai', ipf. maiäd, sup. mai(ä), 
pass. pr. maiäs JK, ipf. maidäs JK(U), p. pf. 
n. mai si, 'sätta upp löv o. blommor i rum, i 
kyrkan, skolsalen; i bröllopsgården el. på 
gärdesgårdar, där en brudstass skall fara 
fram' JK. Di har mai(ä) så mik langsat vägän 
för bräudfålki• förr da maiäd di alltut mis-
såmmasaftnän JK(ordl.). Di skall mai u Me 
bäi körku u JK(U). Bäi bryllaup maiäs de me 
gränä u slas ner i jårdi smagränar u gräntup-
par langsat vägän .. där sum bräudstasn skall 
fram JK. Pa bryllaupskväldn u nati jär de 
kullört lyftår i gränar, sum de jär mai si 
[majat] me JK(U). Ung björkar u björk-
grainar nyttäs ti mai me i bryllaup iblant JK. 

Aikkvistar me aiklau pa nyttäd di förr ti mai 
me när de var bryllaup .. I min skoltäid så 
hadd vör iblant annä aiklau ti mai me i skol-
saln pa skoläksamar JK. Missåmmastäid 
.. da bräukäd n mai me släitynnkvistar [slån] 
JK. — maj-stång s. maistaug f., bf. -i, pl. 
-stäugar. 1) [majad stång, en från varje gård, 
som sattes upp vid bänkluckor, predikstol o. 
altare vid midsommar]. Maistangi sto Med 
bäi kvinnfålksbänkluku arä kring, u sundagän 
för missåmman bars ha halm (för ti kledäs um 
pa missåmmasaftnän) av ätt av de kvinnfålki 

pa dän partn, där täurn var sum a skudd 
kledäs 	gasskvinnfålki samblädäs da, bad 
gift u ogiftä, pa en part u Med maistangi. Mai-
stangi var n langar stakä pa än fair fåm änar 
[alnar] me a kårs i uppäst ändn u en upp- 
standarä i var änd av kårsä 	Kvinnfålki 
gärd grann pukkättar av grant papper, såsum 
gullpapper u silvarpapper, sum kauptäs, u så 
fårgäd di papper självä. Vän sum sårkar u 
päikår var, gick äut . . i marki u pluckt rosår, 
såsum ättanällar u kungvall u kungvallsbladar 
ti Med maistangi me. Pukkättar var träi styc-
kän, en pa var uppstandarä u pa sumbliä mai-
stängar fåirä el. en undar kårsä pa läggän u. 
Pa läggän lindäs de me kungvallsbladar u 
ättanällår, u längst ner var de träi fair braid 
pappersrimsår me grann färgar, sum haitäd 
särkän. När maistangi var Med u i årning, så 
gick hail allmaiu me ti körku, sum hadd vart 
me ti Med na, u maistangi bars sum än Me-
nod u sättädäs upp pa sin plass. Ja, u vörr 
tyckt, att körku var ofantlit grann u vackar, 
när all maistängar sto där u glitträdä i hall 
gangän bäi kvinnfålksbänkar JK. Maistäng-
nar minns väl L., lains di sag äut, när di sto i 
körku kledä, am n bäi var bänklukå bäi kvinn-
fålksbänkar u am n bäi prekstoln u täu styckän 
bäi alträ hall arä kring JK. Fäiä var dän säist 
gardn i Lau, sum haldäd bäi ti Me maistäng-
nar mang ar ätta all andrä. Di Med am n pa var 
säidå um alträ .. män nå så ha ja set Fäi mai-
stängnar ligg ner i ringkamman JK. 2) [majad 
stång i det fria vid midsommar el. vid krans-
gille]. Um di har maistang, när de jär krans-
guidar JK. Majstang pa "Backän", [se il]. 

mak s. ma. k n., gl dat. (i) makä, ma. k 1 [i 
uttr.] i makä [i sakta mak, utan brådska]. Vör 
kård i makä; vör far arbet i makä; de gick i 
sakt mak JK(ordl.). Ja ha rust u plög a par 
dagar pa lairu; de jär faslit tårrt u hart, män de 
gar läikväl i makä JK. Ja de gick da i mak för-
stas bäi bitväis sum vägän var hulur [hålig], 
män fram i mak gick de JK. N. .. ställd kår-
gän ifran si u så ti laup i mak ättar stäutn JK. 
Fyst gar de da a stund ti ro i makä el. fa fram 



batn någu än [aln] me vart artak [om rodd i is-
sörja] JK. Ja kund var uppä u arbetä läit i 
makä JK. Ha gynt i makä, män ha blai mair u 
mair storkäft JK. Så sitar a par smapäikår i all 
sköns ro u gungar i makä, upp u ner JK(U). 
Jfr o-mak. 

mak a. makar _e_ . Makar vinn, sakta 
MK. 

maka v. makä, mak', ipf. -äd, 'flytta, maka un-
dan'. Mak si pa säidå MK. Mak brandar 
bättar ihop [i spisen] JK(U). Daim sum nå int 
vidd mak si upp [om morgonen] OL. Da ma-
käd vör uss äut MK. 

makare s. se bråk-, funder-, glas-, kakelugns-, 
korg-, kär(l)-, pott-, rock-, sadel-, sko-, spek-
takel- o. vagn-makare. 

make s. makä m., bf. -än, pl. -ar. 1) [gemål]. 
De var n gubb u a källing sum var ainsumnä . . 
u livd n täid av mik gutt u väl sum äkt makar 
JK. 2) [(blott i best. form), motstycke, like]. 
Ja tänkar de finns knafft hans makän JK. Ti 
kunn minnäs allting fran ungdomän, de tror ja 
knafft finns hans makän JK. Ja, tänk vick bra 
fålk . . ja tror int de finns makän mang stans 
JK. Ja uppäd näi hänar [alnar] jamföitnäs, hu 
de var hingän sum gärd makän (citat) OL. 
Makän har ja aldri hårt JK. De var n sån för-
skräckli dyning . . yvar sjoän, sum ja aldri 
makän har hårt i min täid JK. Vör har hatt a 
riktut rängn-ar i ar, sum ja atminstn int makän 
minns JK. Han had knafft set makän. Da to ja 
u skrivd a brev ti F. . . att di skudd skaff uss 
am n makän [likadan] (lampa), um de var möig-
lit. Makän till: a) [direkt motsvarande, (pre-
cis) likadan]. Byggningän var n fläistakbygg-
ning, makän till Sunkörkä JK. Dän bygg-
ningän var prässäis makän till issn, sum di 
nå bor äi JK. De häru ha jär prässäis makän 
till dannu [den andra] (om två klockor) MK. 
[Karbidlampan] ha jär gärd makän till daim, 
sum kustar 11 kronår JK. Nå jär M. 0. P. full 
präst, makän till B. L. JK. Pumpän jär i 
årning, makän till Halsrä Hansäs JK. Upp i 
flest mån' någä kummar ja . . till böin [stan] 
me a sväin, makän till de ja had i ladis OL. I 
går var ja upp pa Brandn ättar a duktut lass 
tvaitvid, makän ti de, sum ja kård haim i sum-
räs JK. b) [(jämförande), sådan (som), lika-
dan (som)]. Makän ti rumanläsning sum Fält-
skäms berättlsär ha ja aldri läst JK. Makän ti 
kal de far n lait ättar de JK. Fräui sag klain u 
magar äut, makän till mäin källingi JK. De 
har int vart makän till äur ällar ovädar pa 
flairfalduä ar JK. Han . . had int funn makän 
mot lauboar till spel frampärk JK. 

maklig a. maklir, n. -t [långsam, saktfärdig]. 
Jär ä maldir straum [i havet] . . u lungt, da 

bräuka n gumbrä JK. Sin [sedan] .. har ja 
malä, män de har vart maldit vädar u kvärmi 
har gat maldit älla saktä JK. De sag äut ti var 
n bra sårk, aindäst han gick läit för maldit pa 
me sitt tal el. arbetä [om en präst] JK. 

makron s. pl. rnakråunar [en sorts småbröd]. 
vind makt s. makt f., bf. -i. 1) [förmåga, möjlig-

heter]. De star int till i makti ti fa låss någ 
halm MK. Gam' lädu u tråskhäusä jär rakt 
åidä, sått så väid de star i makti, så skall de 
byggäs nöit i summar JK. Att B. skudd kumm 
häit, . . de vidd nuck X., um de sto i makti 
OL. Ner de skall springäs så langt . . så vank-
täs de väl spänn så mik sum i makti sto OL. 
"Gud ha stor makt", bräuka n sägä JK. 2) 
[kraft(er), styrka]. De bläir aldri av ti söik nå-
gän dåktår, förrn de gar vald yvar makt JK. 
Akti jär mair n makti MK. Sedskånnä skall ha 
så mik makt, att ä kan föid de trid järtbladä 
MK. När . . n [: vetet] kåm upp, da hadd n ligg 
för läng i jårdi, så att kånni hadd int makt ällar 
mäktäd intä u så föid bruddn, ti däss n fick rot 
si JK. Skudd ä var någ makt äi dum (konar) 
da? [: korna som dragare] JK. Um di skudd 
ha hatt någ ovänskap millum si, så skudd da 
dän dödä kunn ha makt till kunn skad ältar 
sänd sjaukdomar till dän andrä OL. Nå har 
allt soli lissum tat makti av än [nordanvinden] 
JK. En häst kan ta makti u modä av än anna 
häst JK(U). De kräki, sum di stjäläd makti av, 
blai magrä u maktlausä JK(U). De. . hålt mal-
roi bi makt OL. 3) [i uttr. "med (all) makt", av 
alla krafter, intensivt]. Ain dotar jä i Amerika 
.. han vill ha häit na me makt, män ha vill 
intä JK. Gutt vädar har vör, män slidvägän 
fattäs, u de vill vör ha me makt JK. 4) [herra-
välde, bestämmanderätt]. Ja vait int lains 
[hur] dän tänkar, sum makti har i vädrä OL. 
Så jälpar de int mik, att vör. . grämar uss mot 
daim, sum makti har yvar uss JK. Ifran städar 
far n håirä . . lains någrä härrar har makti . . 
stiftar lagar ättar sitt hudä JK. — [Övernatur-
ligt väsende]. De var a höigar makt, sum 
skyddäd körkår JK. Um de var någ go makt 
ällar ond makt, sum kund gär de (stillnä äld) 
MK. Jfr van- o. över-makt. -lös a. rnaktlausår 
(ä.) JK(U); -lausar [kraftlös, svag]. Någän 
sum har fat slag äi någän dail av .. kruppän, 
säs gänn int, att han jär lamar äi någän arm 
ällar bain äutn dän ällar dän jär maktlausar 
i de ällar de OL(ordl.). Kånnkakå . . De blai 
än rakt maktlausår av, sägd gubbän [JK:s 
morfar] JK(U). De var int någ kraft i bränn-
väinä, för han blai så maktlausar, att n int 
kund ga av ä, sägd n JK. -stulen p. a. makt-
stuln, pl. -nä JK(U), [= mod-stulen, se d. o.]. 
För ti skydd russ u kor för ti bläi makt- el. 
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modstulnä hadd nuck de gamblä någ hokus 
pokus si för JK(U). 

maktig a. maktur JK(U), [stark, om människa 
el. djur]. Han jär just int mik m. av si ännu, 
om en s. varit sjuk men håller på att repa sig 
(OL)MK. 

mala v. malä, mal', pr. -ar, ipf. måu/ (ä.), 
malädä, ma•läd, ma-ldä, mald', sup. malä, 
ma.t , pass. -ds, ipf. -däs, p. pf. ma•ln, best. 
ma•lnä, f. ma•li, n. -ä, mal si, pl. (sundar)-
rnalnä, imper. mal. 1) [medelst kvarn krossa 
säd m. m. till mjöl el. gryn]. Nå har di kvänni 
i årning u kan fa malä JK. Värst jä de ti fa mal 
fö fålki, u fälki jä brölaus fö de mästä JK. Ner 
nå Gannar hadd lug [lovat] ner fålki, sum 
skudd malä. . da kåm Botls ner, u så gynt di u 
malä. . da blai ä för läit vattn för bäggi OL. Ja 
kård förbäi Halsrä kvänni, sum gick, u gub-
bän Tommäs sto u malädä JK. Han var ner 
bäi dairäs kvänni u siktäd u maläd ainsam-
män JK. Sin [sedan] kåm ä ti blasä, u da 
har ja malä JK. I dag har ja stat i Kauprä 
kvänni u mal hail dagän JK. Gam' K. Y. 
.. han sägd ällar sär alltut mol: ja var upp 
i kvänni i jes [i jåns], u de bles u ja mol 
OL. — Malning älla sed ti malä har ja mair 
n va ja kan hinn me JK. Mik sed blai mali 
där dän täidn OL. Vör har sed .. liggnäs 
i Kauprä kvänni, sum vör jär nöduä um 
att ä skall bläi malä JK. Di har mal bond-
bönår ti kräki JK. Mor talar um, att di had a 
handkvänn, u fälki kåm däit u malädä hall 
säckar mästn me bärt [enbart] hässlknupp u 
bark JK. Kånnä maldäs för de mäst haim pa 
vädakvänni u tämstäs till komjöl JK. Nå 
skall Ar pråmpt ste u mal malt, för vör har int 
så mik mal si, att ä räckar ti brygg pa; 
iblant pa summarn jär ä alltut mindar me 
vädar, u maläs skudd ä; .. di fick kåir till a 
hästkvänn u mal där ällar ga till a hand-
kvänn u mal där OL. Var u en .., sum vidd 
var me i äibjärningi, lämnäd a visst kvantum 
mal [malet] malt JK(U). Haimgärdar kånn-
gröin, sum di mald pa väda(r)kvännar JK(U). 
De säs aldri "mal" gröin äutn "gär" gröin. 
Däremot säges: kvänni malar för fåint, när de 
jär frågän um mjöl MK. Ja har hårt isynnar-
hait möllrar säg "mal gröin" JK. 2) [mala 
kaffe]. Kaffi, de jär mal si [malat] MK. 3) 
[krossa, pulverisera, t. ex. sten]. Guanu till-
värkäs av .. maln stam n u svavälsyrå JK. 
Särsk. förb. Mal sundar [krossa, sönder-
smula]. Där kummar iblant in såndär äutsliti 
sundarmali släkå OL. De gamblä medika- 
mäntar, såsum 	sundarmalnä mänskbain 
JK. Jfr fin- o. grovmalen. — mal-torr a. rnal-
tårr JK(U), [om ugnstorkad säd: tillräckligt 

torr att mala]. -vatten s. malvattn n. [till-
räckligt med vatten att driva en vattenkvarn]. 
Ner ä var så mik vattn, att ä var årdäntlit 
malvattn OL. De rängnar, så att ä hällar ner, 
.. så att nå bläir de int ont um mal- älla sikt-
vattn, så att fålki kan fa sikt u mal bäi vattn 
föräutn bital döirt bäi ångvärki JK. -väder s. 
malvä'dar 	n., 'blåst att mala i'. De var 
int alltut de var kvännvädar ällar malvädar 
ja, da var ä ti sta u glo ällar käik i vädrä ällar 
luftn u så ynsk rnalvädar OL. De har vart ont 
um malvädar n langar täid JK. Malvädar har ä 
vart yppalit i dag, sått ja var äut i kvänni u 
mald iginum a tunnå pa ättamiddagän, u de 
gick så de svissäd ättar JK. När de jär lungt 
längä, u än vill ha malvädar ällar blasvädar, 
skall n lägg än kvast pa äldn JK. 

mald s. mald m., bf. -n [spannmål som skall 
malas; spannmålsmängd, som blivit mald]. 
Kåir ti kvänn me a lass mald el. mäld JK(U). 
Maldn skall vägäs MK(1877). Vör var kåirnäs 
bi kvänn me någ mald; de var änd oskaplit va 
mald de var i kvänni i dag OL(ordl.). Ja har 
kvänni hål full av mald ällar sed JK. Sin [se-
dan] pa ättamiddagän var ja kåirnäs äut pa 
När bäi Hallbjäss ättar malning el. ättar mald 
JK. Ja fa kåir ti Kauprä ätta maldn MK. Jfr 
pås- o. torr-mald. -påse s. maldpwsä m., bf. 
-pu• sn [påse innehållande en liten mängd 
"mald"]. 

mall s. mall m., bf. -n, 'modell, för det mesta 
till gjutgods el. smidesgods'. Malin till skåli 
[i tröskverkstunna] MK. Gär n mall, så skall 
ja gär där ättar! JK(ordl.). För ti rit upp kram-
pä u krokuä linjår pa än träibit nytta n mall ti 
rit ättar JK(U). 

malm s. malm m. [en metallegering]. De fmns 
u daim, sum har de skräuar [på liefåstet] av 
malm ältar mässing OL. -panna s. malm-
pannå f., pl. -år [lager av malm på trösk-
verks-"tunna"]. Tunnspäikar ällar akslän di 
gick läikväl i malmpannår, sum skudd äutgär 
lagri ..; stjännjaulspäikar [axeltapparna på 
stjärnhjulet] gick u• i malmpannår OL. 

malning s. malniug f., bf. -i. 1) [arbetet att 
mala]. Tråskningi de fick väl ga an de, män 
malningi de var värrä de MK(1877). 2) [= 
mald, säd avsedd att malas]. Malning älla sed 
ti malä har ja mair n va ja kan hinn me JK. 
A. u ja var upp bäi Hallgrens kvänni .. me 
a par träi säckar malning JK. Jfr torr-malning. 

malster s. mastar 	n., bf. masträ, 'kvarn- 
kar' MK, 'den träkrans el. träram, som om-
ger översta kvarnstenen och som kan lyftas 
av och tagas bort': de jär fåirkantut mastar i o 
[vår] kvänni; masträ jär för läitä u stain'n 
(pastain'n) skavar pa masträ JK(ordl.). Upp 



malsterlock 	 680 	 man 

pa luftä jär ännu träivarvä älla masträ, sum 
jär runt umkring stainar me masträluku uppa• 
JK. -lock s. n. bf. mastalukä [löst lock över 
malstret]. [Se ill.] -lucka s. ma-  strå-, ma• sta-
lu*kå f., bf. -u, pl. -år, de luku, sum liggar 
yvar mas trä (me hul äi) de sum sedi rinnar ner 
iginum äi augä MK. Där upp yvar [över 
malstret] där hadd di späik ihop a par lukår 
av bredar me a runt hul i mittn daim kalld 
di för mastarlukår OL. Upp pa mastaluku jär 
kränku, sum skoän sitar äi u sum träutn star 
pa JK. 

malt s. malt n., bf. -ä, malt' [mältat korn el. 
råg]. Smakånn sum däugar ti malt JK. Di 
fick .. bjär mässi än pus malt u ga till a hand-
kvänn u malä OL. Lägg maltä äi a kär u så 
häll varmt vattn pa för ti syft [fukta] ä läitä; 
.. sen håistäs de maltä, sum hadd stat i stup 
så längä, uppa dän halmän i balju .. [vid 
brygd] OL. Nå skall Ar pråmpt ste u mal 
malt OL. Så skudd de radslas . . va mik malt 
var u en skudd lägg ihop [vid i-bärning] . . De 
kund var stor skillnä pa maltä iginum de, att 
sumt blandäd sadår äi maltä. . u däriginum 
var malt' så mik sämmar OL. Malt sum än 
skall bränn brännväin av .. tårkäd di intä, 
äutn kånni skudd var blautä JK(U). [Kon som 
kalvat] fick . . saltar staiktar strämming, u så 
fick a a mal [ett mål] malt JK(U). Sild, sot, 
salt u malt jälpar för allt u allt. A gammäl 
botböin, sum botkällingar u botgubbar lästä, 
när di botäd kräki . . JK. Jfr råg-malt. -butik 
s. maltbunk m., bf. -buk  än [hög av fuktat 
malt]. Da skall n bro [gnugga] maltbunkän äut 
me händarnä MK. -korn s. maltkånn n. 
= kånn sum skall var ti malt. De kånnä däugar 
ti maltkånn el. ti mält pa JK. 

malört s. mallört 	(Artemisia absinthium). 
Mallört de har vart ti bot förr i värdn MK. 
Förr da vaksäd så mik mallört pa gamblä 
gravar, män nå har di kans upp u gärt flint 
MK. -knopp s. mallörtknupp m., bf. -än 
[frön el. blommor av malört]. -slbrännvin s. 
mallörtsbrännväin 	sum mäin svärr- 
mor bräukäd tillvärkä . . ha graväd krummu 
ör n bröistump u läggd mallörtknupp där äi, 
u så lättäd a brännväinä rinn saktä pa mallört- 
knuppän i bröiskårpu 	u så äi a ann' kär 
JK(U). 

mamma s. mamma [oböjl.]. För de mäst säg-
däs de far u mor; nå så jär de stöist dailn, 
sum sär pappa u mamma OL. Jfr mammen s. 

mamma v. mammä, mamm', pr. -ar, ipf. mam-
mädä, -äd, sup. mamm', 'dia', Mammä u 
säugä MK(1878). Förr da lätt di bani mamm 
ti di var mik gamblarä än nå. Ja har håirt taläs 
um, att 0:s Pällå han hadd mamm till n var så 

storar, att n sto ijamt mori pa gålvä u så mam-
mädä OL. Stor sårkän han mammar (el. 
sickar) ännu JK(ordl.). Gräisar vill int mamm 
soi, äutn di skall ha mjölk MK. Gräisar mam-
mar ällar sickar. Fylä sickar ällar mammar 
JK. När di hadd träi styckän [killingar], sum 
mammäd u säugäd dum JK(U). Än stäurar 
"manårm", sum mammäd koi JK(U). Ko sum 
mamma si [diar sig själv] JK(U). Eji [tackan] 
vill int sta u gi ungän mammä [v. el. s.?] MK. 
— mamm-barn s. mammba• n n., 'dibarn'. Ha 
[hon] har ännu mamban, sma ban, sum ännu 
mammar OL. Ta imot ett läit mammban ti 
amm' upp MK. -gris s. mammgräis m., pl. 
-ar. 1) 'smågrisar, som ännu dia'. Än mam-
gräis kustäd int mair n än tållskilling u iblant 
än tållskilling banku JK. 2) om barn: de jär n 
läitn mamgräis = har int släut upp me ti 
mammä MK. -ko s. mammko f. [ko som diar 
sig själv] JK(U). -trä s. mammträi n., 'en 
sådan ställning, som bands om halsen på kor 
att hindra dem att dia sig själva'; [bestod av 
en båge med pinnar i] När(U). 

mamme s. mammä, mamm' 	[m.], pl. -ar, 
(pl.) 'kvinnobröst', (sg.) [di]. De var hapliä 
mammar ha har. Ja far känn pa däin mammar 
(älla sickar) läitä JK(ordl.). Gi mammä el. gi  
sickän [giva di] MK. Gir a mamm da? Jå, 
mamm gir a de. Ja skall gi sårkän mammä 
JK(ordl.). Ummor [ungmor] ha sat u gav 
päiku mammä OL. Fa mammä MK(1878). 

mammen s. mammän [oböjl.], 'mamma, mor'. 
Förr kalläd bani säin mor för mammän OL. 
Di sägd så, så läng di var sma ällar ifran de di 
var sma, till di var täi, tåll, fämtn år OL. Va 
ja kan första, så skudd de var såsum läit 
kerarä u förbindliarä, ner di sägd så . . Däu 
pappän u däu mammän . . För de mäst sägdäs 
de far u mor. Nå så jär de stöist dailn, sum sär 
pappa u mamma OL. Ja far a pullägg av di, 
mammän JK(ordl.). 

mamsell s. mamsäll 	f., bf. -i, pl. mamsillar 
(sär de gamblä). Bodmamsälli u dann [den 
andra] mamsälli, sum saumar [stickar] pa 
masjin'n JK. 

man s.1 ma. n f., bf. -i; n., bf. -ä [hästman]. 
När n [hingsten] kummar äut .. me krum pa 
nackän u de stor lang manä fladdrar .. De 
säir riktut storståtlit äut! JK. Klipp rumpår u 
mani av russi JK. Hårä, sum sitar .. pa rum-
pår u mani pa russi, nyttädäs förr ti spinn 
tug av u ti flet fäugälsnarår av JK(U). Skudd 
bräudgummän u bruttbondn u räidä, så 
skudd ungmansdrängar gär dairäs hästar i 
årning u för de mäst flet rumpår u mani 
JK(U). Buckän [getabocken] me säin välduä 
stäur hånn u langar ragg, sum man, pa halsn u 
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ryggän JK. -hår s. manhår n., pl. =, bf. -i, 
el. manä pa russ JK. Snarår gäs bärt [en-
bart] av russhår, sum sitar i rumpu el. manä, 
sum haitar nimphår u manhår JK. -orm s. 
manårm m., bf. -än, pl. -ar. De var man-
Armar jär pa landä; di had man såsum russi, 
de hård vör taläs um, när vör var sårkar MK. 
De var u manårm, sum had mjölk ko.i för 
Snausrä Hannä MK. Manårmän, iblant linda 
n si um ko is bain u iblant ligga n undar n 
stam n MK. De sägd Kall, att dän sum han 
skjaut, de var n tjåckar årm, u han hadd så 
sum hår pa si, u di kalläs för manårm. Di har 
såsum fäin hår pa nackän; ja har aldri set 
någän släikar MK. -tagel s. mantagäl JK(U), 
[på hästar]. 

man s.2 man m., gen. mans, bf. mann'n, pl. 
männar 	MK; man. 1) [vuxen person av 
manligt kön]. Ätt ård av än sånnar man . . 
Än sånnar mans ård OL. 2) [make, äkta 
man]. Ja ska tal me mann'n fyst u håir va 
Boba [Boberg] vill. (I bet. "äkta man" är 
"mann'n" nyare; förr och vanligen ännu 
säges "kaln") MK. Pättasn (Stäin-Kaisäs 
andrä man) . . JK. Frökni var mik rädd förä, 
att a skudd fa n sån pasu [trasig], fatti sårk ti 
man JK. 3) [person, individ, människa]. Än 
riktu sårgli händlsä ha hänt .. sum jär var 
mans tal el. i var mans mun JK. Täidningi . . 
har vart i mang mans händar JK. De ha vart 
så i mang mans täid MK. Jä de gutt um 
[: stör] . . så kan n hinn me u hugg u kvist upp 
en trätti varpår för dagän pa man JK. Så 
skudd n änd ha träi fåir styckän (sigdar) mässi 
pa man OL. De kustar flair gangar mair pa 
man nå än da OL. Da i säistäs had di betöid-
lit me strämming: yvar hundrä valar ti mans 
um mårgnar JK. De var n bat a nat, sum hadd 
n 40 valar ti mans, annas var de n hallsti 

tjog] valar u en u tjugå pa man um netnar 
JK. Di skudd bind am n slingå ti mans för vin-
tarn OL. Far u mor har väil si än täim ti mans 
pa sängi, sått nå jä di kraduä JK. Kvinnfålki 
gynnar bläi träiskolausä u skall ha si a par nöi 
träisko ti mans JK. En man star pa jårdi . . 
för ti säi att spärrpari kummar ti sta gäint upp. 
Så halda n da mot spärrtassar . . en man mot 
var tass. En man huggar pa vart träi, u när ä 
da var n täi, fåmtn man, sum huggädä, så . . 
JK. Vör var täi man, sum had kast anglår um 
kväldn JK. Di had nå yvar n tjugå man till sia, 
badä me släktingar u daim sum int var släkt 
OL. De har vart millum 20 u 30 man var dag 
JK. 4) [person som intager viss plats i en 
grupp]. Försummäd någän si för mik, så to 
flest man hans slag OL. 5) [(koll.), män-
niskor, manskap]. Mang fartöig, sum har gat  

undar me man u allt JK. Jfr adels-, befall-
nings-, borgens-, by-, böne-, fattig-, fjär-
dings-, fäst-, för-, god-, gårds-, krigs-, köp-, 
lands-, läger-, läns-, moster-, nämnde-, riks-
dags-, sjö-, spel-, styres-, tal-, tjänste-, upp-
synings-, vatten-, ägars-, ämbets- o. änke- 
man. -aktig a. manaktur 	,„,..., 'manlig'. 
-byggning s. manbyggniug in., bf. -iyän, pl. 
-iygar, 'boningshus'. Ja da (för int mair n fullt 
fåmti ar sinä) hadd di räum näi häusald u säks 
manbyggningar [vid Kauparve] (för träi pu-
tar bod i am n stäuå, u nå när skiftä gick fick 
de int räum ti bo mairn täu partar) JK. Pa 
dann [den andra] partn där i jamt uss . . hadd 
farsgubbän kaupt n gassdail till .. Där var 
hältn äi n manbyggning, sum vän-  raiv ner 
JK. 1873 byggd vör nöi manbyggning av stamn 
30 änar langar u 15 änar braidar me spåntak 
pa JK. Ja har vart me um u riv ner någlä 
gamblä byggningar (manbyggningar) u häus 
(ladugårdshus) . . män di har vart mäurnä i 
bräuk, el. de har int vart tårrmäur JK. 
-grann a. n. mangrant. Dagän . . kåm, sum 
stämmu skudd haldäs, u da kåm soknägubbar 
upp mästn mangrant JK. -haftig a. man-
haftur, n. -ut, pl. -uä. När all' da jär Med i 
dän abetn [habiten] me vadstyvlår u sumli 
me syvästar pa hudä så säir de manhaftut 
äut JK. -kraftslår s. n. pl. bf. mankraftsari. 
Män . . fräiarä u fåstmåiå de blai de int av förr 
n än hadd kumm yvar hallstöivingsari u än 
had hinn ti full mankraftsari JK(U). -minne 
s. manminnä, -minn' n. [mannaminne]. 
Rängn u slask . . så mik sum ingän i mann-
minnä kan minnäs JK. Sävän [P. A. Säve] 
sär, att de jär ännu i mann-minn, sum fålki 
nyttäd säurväirå u hässläknupp in. m. [i nöd-
bröd] JK. -silbörda s. mansbördå f. Syn. 
karls-b. -skap s. manskap n., bf. -ä, -skap', 
pl. bf. 4 [ett antal människor, som samlats till 
arbete el. nöje]. De jär visst duktilt manskap, 
sum arbetar där nå (i myren vid spräng-
ningen) JK. Nådagardar .. di matt äut u kast 
dann [den andra] dagän me, för di jär läit min-
dar manskap än vör JK. När vörr kåm ner i 
ängä, så var vörr n 16-17 ti sia, u ti sia förä fö 
a sänt stort manskap jä int så gutt JK. Um di 
int däugd hald ättar, da hålt di hail dann man-
skap uppä [uppehöll . .] OL. Di var umkring 
25-30 drängar u lä.ik så mang päikår, sått de 
var int sånt läit manskap [på lekstuga] JK. 
När maj stangi var kled .. så gick hail man-
skapä, sum hårdäs till gardn, me päikår u käl-
Ungar u ban till körku me majstangi JK(U). 
Pa tårgdagän var vör raisnäs . . hail manskapä 
[husfolket] så ner sum pa måffar u mårmår JK. 
När di sag att N [prästen] kåm, så daild di 

18 —752474 Laumålet 



mansslätt 	 682 	 marvatten 

manskapä. En trupp gick för pa vägän u 
dann truppän ränd av vägän Undar täidn 
pluckäd de manskapi lummår full av stam 
JK(U). -*lätt s. manslet n., pl.= , 'så myc-
ket som en karl hinner slå på en dag'. A 
mannslet jär ättar gammält ätt tunnland JK 
(U). Iss äng de jär tåll manslet MK. Va mang 
manslet jär Ed ängä da? = hur många man be-
hövs för att slå Er äng? Ätt manslet = ett 
tunnland MK. -slålder s. mansåldar, pl. -åld-
rar, -aldrar (ä.). Språkä förändräs faslit 
fort. Ja, än märkar de töidlit börr [bara] pa än 
mansåldar JK. Janaikä strävar i mang mans-
åldrar älla mansaldrar, sä de gamblä JK. -tal 
s. mantal [kameralt måttsbegrepp för jord]. 
En åtndails mantal JK. 

man pron. man. Man far lug ti fylg me (på laga 
skifte), um än vill ällar intä JK. De haitar äi 
a ordspråk: "man far ta sidn däit man kum-
mar" JK. Man far liv ättar sum inkåmstar 
räckar till JK. [Det vanliga motsv. pron. är 
en, se d. o.]. 

mana v. man'. Man pa = sia pa hästar (OL) 
MK. 

manchester s. masjästar 4.• 	sammet'. 
mandat s. n. bf. mandat n., bf. -ä [bedrift, 
spratt]. Ifall n har gärt iss mandatä, u ja 
haldar n int för goar JK. 

mandel-olja s. mandlåljå ,,„ „t, f. Vör har a 
läiti spräutå, sum vör spräutar in jumt tvål-
vattn u så draupar man[d]låljå äi [i örat?] JK. 

mangel s. maggäl (ä.), magäl (y.), [redskap att 
mangla kläder med]. Jfr stor-mangel. -bräde 
s. mangälbredä JK(U) n. = -fjäl. -doning s. pl. 
maggäldo'niggar [mangeldon]. Läinknupp 
bråktäs sundar; de läggdäs pa gålvä u så rull- 
däs de me mangäldoningar MK. 	s. 
maggälfjä.l f., bf. -i, pl. -ar, 'brädlapp med 
handtag att trycka på', -kavel s. mayka'väl 
m., bf. -ka•vin, 'rulle till mangling'. [3-4 tum 
tjock, c:a 1 aln lång] JK(U); så kalläs dän 
rulln för, sum töigä läggäs um, ner de skall 
mangläs OL. 

mangla v. maglä, ipf. -äd, pass. -äs [mangla 
kläder]. 

mangling s. f. bf. mangläningi [arbetet att 
mangla]. 

maning s. se målning s.2. 
manke s. magkä m., bf. -än, pl. -ar, el. nackän 
el. egäntliän där sum manä sitar (pa russ); 
nackän el. mankän pa stäutar JK. Ja sat 
framm bäi mankän u haldäd äi taumskaftä 
[om ritt] JK. Väisar väisn [plogvisen] för mik 
ner, så gar n för djaupt u frästar nackar el. 
mankar för stäutar u nackän för russi JK. 
Sättä el. läggä mankän till [göra sitt bästa] 
MK. 

mankemang s. makemag, (-i-) [brist, fel; 
trassel]. Me tall [festtalen] så var de int någ 
mankemang för mi JK. Vör fick lass pa u 
kåm lycklit äut pa vägän föräutn kåir kull el. 
äutn väidarä mankemang JK. Ja kåm äutn 
väidarä mankimang u äväntöir lycldit u väl 
haim i nidmörkrä JK. Värst var de, att a 
[: spökkäringen] gärd mankemang el. spitta-
käl bäi fålk, sum skudd vägän fram JK. 

mankera v. ipf. magke•räd. Han mankeräd 
[uteblev?] MK(1886). 

mannagryn s. mannagröin 	i) n. (o. koll.), 
jär n sårts sma gröin, sum kaupäs i bodar, 
sum kokäs mannagröinsgråit u mannagröins-
välling pa JK. 

manöver s. m. bf. manno•van [åtgärd, för-
faringssätt]. När dåktan had gärt dän mann-
övan än träi gangar, da blai de läiv [om upp-
livningsförsök] JK. Ja, u så sam mannövan 
igän: snöir' u stain'n upp igän u sjägli till u ti 
siglä än bit JK. 

mar s.1 mar [egtl. hav; nu blott i uttr.] ga i 
mar. 1) [om båt: fyllas med vatten o. sjunka]. 
Batn jär så mik lastn .. sått n flautar i mar-
vattn, sått de säir äut, sum um di skudd ga i 
mar el. sinkä JK(U). 2) [vanl., om fiskegarn 
o. nät: snurra sig om telnen]. Gam gar i mar 
el. har tjan si [telnat sig], d. v. s. när n har 
sättä, u än har gitt flautsank el. läit sank, u de 
bläir mik sjöigang, så svaipar el. snurrar 
lissum läinä si um tjan'n, sått ä bläir sum tug 
JK. Näti har tjan si i stårmän ällar har gat i 
mar = blitt såsum tug [tåg] MK. Jär ä äut-
vädar, u sjoän laupar in .. da gar näti i mar, 
el. de tjana si JK. De var kalsbördå i vart nät, 
så mik släkå var ä äi dum, u i synnarhait där 
di sto raiduä el. int hadd gat i mar, där var ä 
de mäst me släkå äi dum JK. -eld s. ma•räld 
m. [fosforescerande ljus på havet]; löis' i vatt-
nä, när n ror, pa arar u pa gan MK. När de 
jär mik maräld i vattnä, så bläir de sälln någ 
strämming pa gani JK(U). Maräld gani har 
kunt löis' hall u haldnä MK. -spit s. marspäit, 
maspäit 	m., bf. -n, pl. -ar, 'strandskata' 
(Haematopus ostralegus). Strandfåugäl, u 
mik skutvarar. Flyttfångäl, u flaugar mik 
kvickt langsat strandi. Än mik falnar vackar 
fåugäl JK. Säi! Där rännar n masspäit MK. 
Masspäitar, när di har värp i tvärar u så än 
kummar där ner, da bläir di arg u kan skräi så 
oskaplit MK. Masspäitar skräiäd sitt ain-
fårmuä pli pli JK. -spitlreder s. maspäitraidar 
n., pl. =; di liggar för de mäst pa bär aurn 
[bara gruset] bi sjökantn ällar äut pa hålmar; 
säir n int naug ättar, ner n gar där, så kan n 
snart tramp badä pa raidar u ägg OL. -svin 
s. ma•rsväin, 'tumlare'. -vatten s. marvattn 
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JK [om vattenfylld båt]. Di fick a stort hul pa 
batn, sått vattnä störtäd in, u batn blai fullar 
av vattn. Batn blai stanäs pa rivä. Da matt di 
kast äut .. alltihop, sum di hadd i batn, sått 
batn kåm ti flaut i marvattn (vattnfylldar) JK. 
Flautar i m., när båten el. fartyget nätt o. jämt 
flyter över vattnet (OL)MK. 

mar s.2 (mår) mar n., bf. -ä, pl. =, bf. -i, 'en 
sorts mask', = mit [se d. o.]. De gar int an ti 
mal mik malt pa en gang pa summan, för da 
bläir de mar (en sorts mask) MK. Någ gam-
mält marjet rygmjöl älla rygmjöl, sum var 
uppjet av mar JK. 

mara s. ma•rå f., bf. -u. Ja har aldri hårt någän 
talt um, att någ kräk har vart angripi av mani 
ällar hatt mani, män fålk . . jär äutsättnä för 
de, u ja .. jär iblant äutsättn för de sat-töigä 
.. män ja har aldri trot .. att de jär någät sär-
skilt väsn, män .. mäin förfädar trod, att de 
de var, u att bad fålk, kräk u träi ällar väkstar 
än dail var u kund bläi angripnä av mani .. 
Ja skall tal um, lains mani förhaldar si för 
mäin räkning .. När n har hatt sträivt arbetä 
um dagän, sått n jär väl tråttar, u läggar si pa 
rygg i sängi um kväldar u kummar ti sivä, u 
när n har siv a stund, så bläir de lissum tungt 
yvar braustä, u så kumma n ti sansn u 
tyngsli yvar braustä kännäs mik obihaglit, u 
så vill n sno si u ha tyngsli av si, män jär 
oförmöigän ti röir n lid .. int tungu n gang. 
Da gynna n ligg u drynä [stöna] u vill ropä 
män omöiglit ti fa fram a raidut ård; män ligga 
n da int ainsummän äi a räum, äutn de jär 
någän, sum liggar där me, u han el. ha håirar 
va de star pa, da ropar han el. ha mi bäi 
namn, da gar tyngsli av braustä straks, sått n 
kan fa röir si .. JK(U). Ha var så bröid 
[brydd] me mani MK. Um än int läsar and-
äktut säin aftnböin, när n läggar si um kväl-
dar, så kummar mani yvar en pa nati JK. — 
mar-knut s. marknäut m., pl. -ar, på björk o. 
furu. -kvast s. markvast, 'att hänga i stall'. 
-kvist s. markvist m., pl. -ar [kvastliknande 
utväxt på vissa träd]. Pa gamblä björkar kan n 
fa säi iblant pa grainar sånndär knölar me 
tet tet me kvistar, sum säir mästn äut sum än 
gammäl kvast, de kalläs för markvistar ällar 
marknäutar JK. De minns ja sum ban, att de 
had far än sån där markvist yvar vart russ i 
stalln undar luftä . . därför att mani int skudd 
räid russi. De fanns än gammäl markvist jär i 
o gam stalln u, talar ofålki um, män han var 
av tällä u int av björkä. Ja, u täll var bättar än 
björk, had faffar talt um. Män markvistar av 
täll jär int gutt um nå för täidn JK. -tall s. 
martall m., pl. -ar [låg knotig tall]. Martallar 
vaksar int gäin [raka] u haugä äutn kramp u 

knykluä u me väidlyftuä grainar, när pa ner 
langsat jårdi pa sumbliä. Di vaksar för de 
mäst pa haug, tårr lairbackar u pa hällmark 
JK. 

mara v. marä [lägga ris på humlen i humle-
gården]. Pa ladingar u vintrar skall humblän 
täckäs me bärrä [tallris], u när dän läggäs pa, 
så haitar de marä humblägardn, u dän bärrn 
tas aldri av äutn far ligg u ruttnä ner, u så 
läggäs de pa nöit; bärrn läggäs a hail än [aln] 
tjåckt, u de gäs för ti hindrä ogas . . u skyd-
dar väl för kyld u MK. 

marack s. marrack n. [patrask, byke]. Kvinn-
fålk de jär a marrack, sägd alltut Kauparfar 
MK. Pänningar jär a olycklit marrack; böi-
sårkar [stadspojkar] jär a olycklit marrack ti 
kumm äut förä JK(ordl.). Stumblar de jär a 
förbaskat marrack, sum tar olycklit mik täid 
u a olycklit arbetä JK. Skädå [Lolium temu-
lentum] .. de jär a marrack ti fa de i läinä, för 
de föraukar si mair u mair OL. De stor skäm-
mingflugår [spyflugorna], de jär da a marrack 
de MK. 

marga v. margä. De margar i tändar = surra o. 
värka MK. Jfr marva v. 

mariage s. marjas, 'ett slags kortspel'. Kort-
spelä var rö de mäst marrjas (= bondtålvå) 
el. u så bräus JK(U). Gubbar, a par lag, sat u 
speld kårt (bräus u marrjas) JK. Marrjas me 
hailt älla viv [trumf av kung o. dam], u marr-
jas me trumf i buttnän JK. 

Marie bebådelse-afton s. marriäbeber dälsä- 
aftnän 	, ,„ [dagen före Marie 
bebådelsedag]. -dag s. marriäbebå•dälsä- 
da• gän „  	, Marribibådlsä- JK, 
Marräiäbibådälsädagän OL [d. 25 mars]. M-
dagän haldäs u halvhaili, när n fållar in pa 
varrdag JK. -kväll s. mari•äbebå•dlsäkväldn 
[kvällen] d. 25.3. -natt s. Maräibibådlsnati 
OL [natten till M.-dag]. Di bräukar säg att 
äisandi värpar fyst äggä Maräibibådlsnati OL. 
Syn. vårfru-natt. 

Marie-blomma s. pl. mari•äblåumår; marrie-
blåmmår JK (Primula farinosa). -ros s. pl. 
marrierosår JK, = föreg. 

marig (mårig) a.1 n. marut, el mitut [be-
mängt med mjölmask]; da bläir de baiskt mair 
da MK. 

marig a.2 marur JK(U), [låg o. knotig, om 
martall]. Jfr in-marig. 

mark s.1 mark f., bf. 4, pl. -ar. 1) [landområde 
i (relativt) naturtillstånd; utmark; utägor, 
ängar]. Ja drog storstyvlår pa mi . . u så käp-
pän i handi u så äut ti spasserä jär äut yvar o 
hagän u sin [sedan] yvar all mark äut ti 
Hallutt nämdmans JK. Ja gav mi av .. zäint 
yvar marki el. hagar upp ti Gannår JK. Amn- 
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skog [ämnesvirke] .. de gick än u laitäd i 
marki ättar JK(U). Näbbmusn haldar till i 
marki (= ängar) u skogar MK. Da vidd badä 
ban u ungdom äut i marki, sumt skudd skaff 
trysår [ruskor] ti sätt i späisn 	sumbliä 
pluckäd kungvall u sumbliä väit santpers-
nyklar .. [på midsommarafton] OL. Ner n nå 
skudd ha middag äut i marki där bi Masrä, så 
sag de läit ovant äut OL. Um vintan, när di 
[svinen] int kund liv äut pa marki äutn var bäi 
haimä JK(U). Di tyckt, ner di kåm äut pa 
marki, att de var galä, sum de var gärt [ägo-
delningen] OL. Aut i skog u mark JK. Pa 
storvägar va de äutmärkt go slidväg i dag, 
män i skogar älla markar, sum jä vat någä, jä 
de strunt JK. Sviktar u rännår i markar u 
skogar JK. Rust [arbeta] äut i akrar u markar 
u plög u harv u sa u töinä [gärdsla] JK. 2) 
[landområde betraktat som egendom, ägor]. 
Ainäsbandar hugga n mästn va sum hälst el. 
pa  andräs mark, äutn att aigan just sär någ um 
de .. JK. 3) [jordmån, grund]. De laushardä 
(sigdar) di passar bäst ti sån mark, sum di 
kallar för ram n slet, dvs. ängsmark, sum jär så 
där tjåck grasrot OL. När .. de star a sån där 
väit tjåckå yvar säid markar JK. Håiä brin-
nar av pa haug markar JK. Jfr betes-, fast-, 
gat-, hag-, häll-, löv-, myr-, sank-, skogs-, ut- 
o. ängs-mark. -apel s. marka•pald 	f., 
bf. -i 	.1,, pl. -ar [vildapel]. Där äut i 
ängä star a gammäl markapald MK. Mark-
apald ällar markäppälträi jär hart u halt ti släit 
pa till kåggar i kåggjaul JK. Markapaldblad, 
-glångä [-blom], -rot, -stumblä etc. JK. Jfr 
sur-apel. -mellan adv. markmillum [mellan 
markerna, ägorna]. Um ja kund ha hinnt me 
äuttäunar [yttre gärdsgårdarna] iss viku ändä! 
sän markmillum de jär int så bråttum me JK. 
-äpple s. markäppäl n., pl. -äppäl, -äpplar, 
bf. -äppli, 'vildäpple'. I år da jär de ret gutt 
um markäppäl da OL. Vör har a markäppäl-
träi jär äut i o stainhagän, u de bräukar ret 
var väl markäppäl pa sumbliä ar JK. -äpple' 
planta s. markäppälplantå f., bf. -u, pl. -år; 
di däugar ti flytt haim i träigardar ti ymp äi 
JK. -äpplelträd s. markäppälträi n., bf. -träiä, 
pl. -träi, bf. -i [vildapel]. (Jfr mark-apel). Ner 
i körkäng där star a stort markäppälträi, u 
flairstans så OL. Markäppälträiblad, -glångä, 
-grain, -rot etc. JK. 

mark s.2 mark f., bf. -i, pl. -ar [viktsenhet: 
skålpund]. A mark ull JK. Gasdäun kustar 
annas två kronår marki JK. U kvinnfålki gynt 
rislverä mang änar [alnar] di kund ta ättar 
marki [om väv] JK. Jär ganä &int, så rännar 
de äut flair änar ättar mark JK. Nykln vägar 
nuck marki MK. Pa dän täidn så had fälld 

.. ull aignäs . u till u me någän storbondä . . 
någlä markar ti sälä JK. När han dödä, da 
staig tobakän en dalar pa marki (Friggäs Jesse 
1868) MK. 

marknad s. marknä, markn m., bf. marknän, 
mark'n, pl. marknar. Marknar var de täu 
styckän jär pa Gåttland förr i min ungdom. 
En i böin [stan]: böimarknän el. stass-
marknän, u sudarmarknän, sum var pa San-
däsräum i Gråitlingbo JK(U). Förr när de bär 
[bara] var markn en gang um arä så var de 
mik bättar JK. Ner di kåm haim, så kund 
sumbli ros si av att di hadd gärt n go marknä 
OL. — 	Skolläravalä har di värkliän 
Mag yvar, män ja tror int, di har gärt någ 
markn me de [: vunnit något] JK. Jfr kräk- o. 
söder-marknad. -sidag s. marknäsdag m. 
Tjänrar . . di skudd ha än marknäsdag fräit 
OL. -gott s. marknäsgutt [godsaker inköpta 
på marknad]. Drängar kaupt alltut marknäs-
gutt ti päikår JK(U). -tid s. marknästäidn var 
förr någän av de fyst dagar i åktobar JK(U). 

marr s. se fisk-man. 
marra v. marrä, pr. -ar, 'blåsa sakta'. De 
manar = blasar läiti smulå MK. När ä int 
blasar mik äutn bön [bara] manar läitä, så 
bräuka n ha än tupp [toppsegel] till iblant, när 
n sättar [sätter ut garn] JK. 

mars s. mass, 'mars månad'. Mass kan var 
galn nuck, när n sättar till me kyld u snåi u 
äur 	u de haitar äi a gammält vädalaiks- 
ordspråk: i gynningän ällar släutä särverar 
Mars sitt gift JK. Pa ättamiddagän ha de vart 
snåiböiar bäi stundväis, så att n allt (1/3) kan 
säg um mass, sum ordspråki haitar: "Mass 
me sitt bläidä skägg luckar bani äut ti vägg" 
u "Mass me n ludn skinnpäls dräivar bani in 
till älds" ällar "Mass me sitt storä räis dräivar 
bani in ti späis" JK. När Mars blasar äi sitt 
horn, så bläir de a go sköird av korn JK(U). 
Mars tårr, April våt u Maj kall fyller bondens 
ladår all JK(U). Ja, nå ha vör snart släut pa 
lang mass, sum än bräukar bläi tittlern förä 
JK. -gest s. massgaist m., bf. -n, 'kall nordlig 
vind i mars'. När de jär blasut i Mars, så 
haitar de marsgaist, i synnarhait um de int 
jär någ snåi pa jårdi JK(U). Ja, massgaistn 
'jä kummän u de me skick [ordentligt] JK. 
Massgaist blai de gutt um i ladi, män kan 
april u maj bläi bättar, så jär de ingu nöd pa 
färd ännu JK. Kummar da massgaistn ti gaist 
[blåsa] pa akrar till, da bläir de äuttynn [ut-
tunnat] u dålit JK. -jungfru s. f. pl. ma(r)s-
jumfräuar, massjåmfräuar JK [benämning på 
lopporna i mars]. Kall int luppår fö(r) luppår 
i mars månä, för da bläir di galnä ti bäitäs u 
stickäs undar hall summan, äutn kall dum 
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för ma(r)sjumfräuar, så stickäs u bäitäs di intä 
JK. -kråka s. pl. ma(r)skrakar (När) MK 
[kråkor, som dödas i mars]. Ma(r)skrakar ska 
var go, sär di MK. -sol s. f. bf. mass-soli. 
Soli har vör knafft fat set någän dag i mass, 
sått mass-soli har int tåi någän ting pa snåiän 
JK. -stänuna s. f. bf. masstämmu [kom-
munalstämma i mars]. U så va de a stämmå 
(kumnalstämmå) i flest vikå, de vanliä mass-
stämmu, sum ja vidd ha vart upp pa JK. 
-väder s. massväylar n. Slikt varmt vackat 
massvädar kan ja int minnäs JK. 

marsch s. mass m., bf. marsn, pl. marsar. 
1) [fotvandring, promenad]. Raisu ällar marsn 
var ner strandvägän yvar Nöibro u ner pa 
dann [andra] säidu langsat a i JK. Så kåm ja 
fram ti Linä, u ja tyckt, att marsn int alls var 
tråkur JK. Ja jär mästn räddar förä, att L. int 
kummar ti tul sån lang marsar u strappasar, 
sum än har gärt förr JK. 2) [marschmelodi]. 
Da speld skollärans sun'n äutmärkt vackat pa 
årjår, hälst marsn ti släut JK. 

marschera v. masse•rä, -er', pr. -ar, ipf. -öd, 
pass. ipf. masserdäs OL, p. pr. masse•rnäs. 

[gå i militärisk ordning]. Di masseräd äut 
avdailningsväis pa äksersplassn JK. Di kan 
visst ta bra lang stig, när di masserar MK. 

[gå, bege sig åstad till fots]. När .. ja . . 
blai i årning, så masseräd ja ner i Svartdalar 
JK. Da drog vör batn upp pa backän bi 
Nabbu, u så masserdäs at haimä [om några 
ungdomar] OL. Masser bårt MK. Nå far ja 
masser äut MK. Far jär nå ste [åstad] mas-
sennäs MK(1877). Jfr brud- o. krigs-marsch. 

mas s.1 mas m., bf. -n, pl. -ar. 1) 'stor o. duk-
tig [varelse], om folk o. fä'. Nå huksar ja: 
Å. haitar dän stärk tjåck masn, sum K:s minst 
päiku tyckt sag äut sum än gräis JK. De var n 
mas, de (bilden av en tjur) MK. Mas till uxä 
MK. Ain (flundrå) de var n mas ti var stor 
MK. Jfr byx- o. spräk-mas. 2) [knölig utväxt 
på trädstam, särsk. på lövträd] JK(U). Jfr 
ask- o. björk-mas. -björk s. masbjörk JK f. 
[vresig björk]. Där star a stäur gammäl "mas-
björk", sum jär riktut saigt, masut träi ällar 
björk äi JK. -björke s. masbjörkä n., saigt, 
ridut, masut björkä, sum nyttäs ti gär raid-
skap av (vangnar, kälkar usv.) u ti möblar u 
vaksar fö de mäst i säid ängsmark JK. 

mas s.2 mas [n.], 'stryk'. 
masa v.1 masä. Ga u masä= vara maklig MK. 
Masä pa läitä, gå på MK. 

masa v.2 masä, pr. -ar, -a, sup. mas'. 1) 
[brinna sakta]. De masar u brinnar dålit äi iss 
ra, dåliä vidn JK(U). 2) [bulna o. varas]. Än 
stor bolning älla buldä, sum har mas u jet si 
[varats] JK. 3) refl. [basa sig, njuta av vär- 

men]. Sit u masä el. basä si i soli MK. Di 
sitar u masa si bäi än go äld MK. Nå har ja 
mas mi u bas mi framför brasn JK(U). 

masig a. masur, f. -u, n. -ut, pl. -trä. 1) [tjock, 
knubbig]. Um någän sum jär tjåckar u faitar 
. . han jär maffur el. masur; ha [hon] maffu el. 
masu JK(U). Än stor dail bondkällingar jär 
så masuä u fait nå, sått di gar bön [bara] u 
jållar pa baini JK(U). 2) [vresig, ådrig, masur-
aktig]. Um björkän [björkvirket] jär mik ridur 
[vresig] u saigar, så sär n, att n jär masur 
(masur björkä) JK. Riktut saigt masut träi 
ällar björk . . [se mas-björk] JK. Till fanner 
skudd träislagä var masut u ridut, för da blai 
de riktut rosut u spjäldut [flammigt] JK(U). 
Garnblä masuä martallar JK. Masu björk, 
sdna s. äro marknutar på MK(1877). 

mask s.1 mack m. (o. koll.), bf. -än, pl. -ar 
[mask, larv, (mindre) insekt, "kryp"]. Hynsi 
har fat tak äi än föskräcklit stäurar mack, u 
där haldar en hynsungä i var ändä u släitar i 
mackän [tydl. en daggmask] MK. Ja har fat n 
mack pa kruppän. De krailar, män de bffits 
intä MK. "Larvar" har de gamblarä gänn 
aldri sägt, äutn skämming ällar mack har de 
för de mäst fat haitä OL. Dän där härrn 
sum fick anslag av landstingä ti ga u pluck 
mack .. i Martbomöir JK. Hynsi rännar u 
laitar ättar mack JK(U). Än gubb had hatt där 
bäi Manngardä än läitn ask ällar doså me n 
ludn mack äi, sum halt spiritus JK. a) [broms, 
nötfluga o. d., som besvärar kreaturen]. Ränn 
me mackän [om nötkreatur, "besa", stungna 
av broms el. d.] MK. Di (konar) rännar me 
mackän MK. Sumbli dagar, ner ä nå var så 
lungt u soli stack ner, da blai ä så gutt um än 
såns mack, sum di kalld för brimsar Pa 
tal um stäutar ränn me mackän så. .; så sum ä 
var, så straik stäutar i väg .. ättar så kåm 
Kaisn jagnäs så stutäd [stammade] a bärr 
[bara] fram, att mackän hadd tat stäutar OL. 
De kåm brims pa stäutar, el. 'di kåm ti ränn 
me mackän, sum ä haitar, me rumpu i vädrä 
JK. b) [om maskar, larver osv., som alstra 
sjukdomar hos djur el. gnaga sönder trä, nät, 
säd m. m.]. Lambi .. di fick mack i livri, u 
mackän sag äut sum sma, sma flundräungar 
JK. Mackän ha rigger pa dum (fruktträden) i 
mang år, så di bläir vantrivliä MK. Mackän 
har jet knuppar ör [ätit ur knopparna] MK 
(1877). Pa sumbli hogslar [(War] så jär de 
mack i bäri JK. De jä fö kallt i glångningtäidn, 
så att mackän bräukar bläi galn ti föstöir bad 
glång' u bladar JK. Hånntisslår u släkgrasä, 
um de far vaks u var i jårdi, när a jä tredi, så 
kummar de mack i jårdi . . sum jetar raint upp 
sedroti um haustn JK. Annas har rygroti läid 
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mik av mack i haust, badä av de stor gra 
skämmingar (ollonborrlarver) u för de mäst 
av snägäl OL. Ner ja fick säi de (att kornet 
föll), så .. tänkt [ja] sum så: bär [bara] de int 
jär mack i roti pa de, såsum de var bäi bit- 
väis i fjor OL. Ner mot roti millum stam- 
män u bladä [på kornet] sat hailt fullt av väit 
mack. Ja, ja kan nå int riktut fösta mi pa, um 
ä var mack ällar skämming [larv] ällar kansk 
ägg? JK. Mackän har vart galn i haust ti för-
stöirt strämminggani u näti JK. Så kåm E. 
haim me älvå sletnät, sum rakt var uppjetnä 
av mackän Mackän, sum jetar tradar av, 
jär n bräunar mack, umkring än hall tum 
langar u jär flatar u läit krampar me än hail 
hopän bain pa de kramp säidu JK. c) [bacil-
ler?]. Mack u töig [otyg] i halsn = snäuå u ont 
i braustä JK. d) [bildl.] Mack i ryggän sär n 
um dän sum jär latar u int äidäs arbetä JK(U). 
Än skall ha goar rygg u int mack i ryggän 
[vid dikesgrävning] JK(U). Jä de någän lat-
mack, sum har mack i ryggän, sum än 
bräukar sägä, u int äidäs ga bäi plogän u 
spadn . . så [blir han predikant] JK. Jfr jord-, 
kramp-, lat-, led-, metes-, säd-, tork-, träsk-
o. vetes-mask. -hus mackhäus MK n. [mask-
gång i frukt] HG. -hål s. mackhul n. De töigä 
de jär läikväl så mik mackhul pa, ällar dän 
träibitn de jär int ann bärt [enbart] mackhul 
OL. -mjöl s. mackmjäl MK n., bf. 	JK 
[pulverfint, av mask söndergnagt trä]. Gäult 
sum mackmjäl MK. Ja, u så kastäd ja da allt 
gammält trodar u all gamblä bredstumpar . . 
langsat källaväggi, sått mackmjölä u stövän 
sto kring mi JK. -stig s. m. bf. mackstäigän 
[maskgång]. Där var såsum a hylså kring 
mackstäigän (i potatisen med mask) MK. 
-äten p. a. mackjetn, n. -ä, pl. -nä [mask-
skadad]. De finns aldri en end mackjetn bit 
[i orgeln] JK. Dän råckän han jär läikväl så 
mackjetn [maläten] OL. Iss luftä [det här 
loftet] jä mackjetä u åidä MK. När Ann-Majä 
skudd sla till Ånn, så var bässmidä [bes-
manet] så gammält u mackjetä, sått skaftä 
brast av JK(U). Ängsbjörkä .. de bläir fort 
mackjetä JK(U). De var bär [bara] n hopar 
mackjetnä äppäl OL. Gamblä mackjetnä 
breds-stumpar JK. [De] skudd gäräs nöi 
bänkar [i kyrkan] för. . de gamlä va för mack-
jetnä u åidnä JK. 

mask s.2, se mäsk. 
maska s. maskå f., bf. -u, pl. -år [maska i garn, 

nät o. ryssja]. Akslar jär säidår av a maskå, 
u am n maskå har fair akslar JK. A vanlit gan 
jär 	ätthundräförtisjau ällar ätthundräfåmti- 
ain maskå äi djauplaikän . . 7 maskår millum 
var spinä .. 20 maskår millum 2 hallar MK. 

Bant n räumt [vidmaskigt], ällar maskår 
störrä u längar millum knäutar så bant n int 
mair n 141 maskår djaupt JK. Så jär ä än 
hundrä u förti maskår i knäutn; så mang 
maskår kalläs för n knäut JK. Flundränät 
bindäs int malm tåll el. trättn maskår djaupä 
JK. Jfr axel, garn, bord, knut o. lycka samt 
en-, flå-, in-, ränn- o. storgarns-maska. — 
mask-gång s. maskgayg m., bf. -gagän, 'en 
rad emellan knutarne på längdi älta tvärn' . En 
rad me maskår langs hail bräddn pa a slingå 
kalläs än knäut ällar n maskgang MK. -rad 
s. m. bf. maskra•dn [rad av maskor]. "Akslä 
av" haitar de, när n skärar av hail akslgangän 
el. maskradn millum knäutar pa a slingå 
JK. 

maskig a. mackur, 'full m. mask, t. ex. om  po-
tatis el. rovor'. 

maskin s. mafrn, masskin (massjin?) JK, bf. 
mafi• n' n, pl. masskinar el. massjinar JK. 
1) [maskin]. De sas [sås] int någän ting för 
hand nå äutn me massjin JK(1907). Ja, i mår-
gå skall ja skär hackälsä, så väid ja kan fa 
massjin'n JK. Ypnä däikar jär ätt olycklit 
pack .. när n skall.. sia u skärä me maskinar 
JK(1914). 2) bild!. a) [människokroppen]. Ja, 
när n ska .. söik doktrar u ligg u lapp u bylt 
lissum pa iss massjin'n 	JK. b) [penis]. 
Masskin'n vidd rais si för n . . "de var n 
jäklä masskin han hadd", maint vörr pa JK. 
Jfr hackelse-, skomakar-, skörde-, slånings-, 
slåtter-, spont-, sånings- o. vind-maskin. 
-binda v. p. pf. n. massjinbindä. Nätä . . jär 
massjinbindä JK. -slarbete s. magnSarbe'tä 
n. [arbete utfört på maskin]. -slinga s. f. pl. 
massjinslin går [maskintillverkat fiskegarn]. 
Ingän bindar slingå, äutn de kaupäs massjin-
slingår i fårduä JK(1927). -slingbindning s. 
För n täi, kansk fåmtn ar tibakas, när 
massjinslingbindningi kåm i gang u halm-
slingbindningi kåm bårt mair u mair JK(1926). 

maskineri s. A väldut inväcklä masskinaräi 
JK. 

maskinist s. m. bf. mafinistn. Klucku fåm kåm 
massjinistn, A. H., u han gynt gäinäst äld upp 
biln [lokomobilen] JK. 

massa s. masså f., bf. -u; massä m. 1) [m. o. 
mängd, hop]. För' lag skiftä så lag de a väldu 
masså jård el. baitäsmark äutä JK. Än hail 
massä JK. 2) [f., = betmassa, betsnitsel]. I går 
var A. i Aitlaim igän ättar masså JK. Jfr bet-, 
folk- o. snö-massa. 

massage s. massas. Han to massas av än löjt-
nant JK. 

massla v. masslä [äta smått, snaska?]. Däu 
skatt masslä iginum näbbar (= sildnäbbar) 
bättar (citat) MK. Gottlänningar tår ännu n 
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täid av fa säug pa sildstjärtar u masslä iginum 
sildnäbbar, sum nuck kund undvaräs, um 
fiskaräiä blai bättar JK. Jfr nassla v. 

mast s. mast f., bf. -i, pl. -ar. 1) [på båt]. Ti 
batns doningar håirs: fiskbatssjäglä me masti 
u spreä JK. De masti, ha var haug ha MK. 
2) [bildl., i uttr.] rais mast [sätta svansen i 
vädret]. Mair n sletar än katt, kumma n ti sätt 
rumpu i vädrä, u haitar rais mast JK(U). Jfr 
bak-, baksegel-, baktopp-, fartygs-, fock-, 
fram-, framsegel-, framtopp-, segel-, stor-, 
stortopp- o. topp-mast. -stropp s. m. pl. mast-
stråppar [på segel]. -stroppa s. f. pl. mast-
stråppår [på segel]. De har ja int hårt, äutn ja 
vill, att ä skall hait sjägälstråppå, pl. -år= 
stroppar på seglet att hålla det vid masten 
(JK) MK. 

mat s. ma.  t, gen. -s, bf. -n. 1) [föda, spis; 
(särsk.) beredd föda]. Mat ha vör int ont um, 
bad av dain u dann slagä JK. Matn jär de int 
så fallit me, män vidn jär de värst me JK. 
Slädrå (= millhaldå pa kräk) skudd di ha bi 
kvänni (handkvänni) ti mat, u lungpyls skudd 
var, när di tråskäd me val MK. Ner .. di 
skudd ha sletkalar, var de mang sum nuck 
matt grund yvar, um di hadd så de räckäd till 
ti ta av, såväl mat sum dricksvarår OL. Bygg-
rnästan skall ha fullt för dagän, män de andrä 
tar mat u drickä u läit brännväin för alltihop 
[på bygge] JK. Di pussläd för mi go mat me 
pannkakå u ägg för var dag JK. Lensalt 
säupå, gråit u för yvrit all mat, sum jär för 
läit saltar JK. Dagar di gar bär i mat [bara 
till att laga mat], di jär så kårtä [sade "ung-
mor"] MK. Fa mat: a) [intaga föda i allm., bli 
bjuden på mat]. De jär gutt ti kumm haim u fa 
n bit varmar mat, för iblant um vintan jär 
matn stäivfrusn [när man har mat med sig] 
JK. Ja fick mat u ti bästår, de var ingän brist 
pa JK. När vör da had fat läit mat äi uss 
da .. JK. De kan ingän fa mat äi si, när n 
håirar slikt MK. b) [intaga måltid sittande till 
bords]. Än pasjas, sum far talt um ijåns, när 
vör fick mat JK. Mor var stam n åidi .. när far 
u ja gick ti körkår, män när vör nå kåm haim, 
da sat ha bi borä u fick mat u jär rask u kröil 
JK. Far han had kumm in pa a ställä jä i Lau 
a ärndä, u da sat di just u fick mat där pa 
dän pann. Ja di had int matn pa någät bord, 
äutn di sat runtumkring gröitu allihop u jetädä 
JK. — Ha mat [intaga föda, äta]. Da jär n 
tråttar u bihövar väil si a läiti stund u så ha 
mat JK. Ner vör da skudd ha mat, så var där 
däuk si a vådli lang sträckå ner pa jårdi [på 
slåttergille] OL. När ja da har hald upp me 
arbet någu läiti stund, såsum när n har skutt 
hatt mat ällar middag u annä JK. — [I ord- 

spr. o. talesätt]. De jär bättar ti sit inn pa bär 
matn än var ätit u int fa JK. De jär för mat u 
int för hat, sägd de gamblä förr, när di stickäd 
kräki [slaktade] JK(U). Än [man] skall tigä u 
lätt matn täpp munn'n JK(U). Bäst ä var, så 
skudd di in u ha kaffi u än halvä, u de var mat 
för måns OL. — [I uttr.] till mats. När ha 
[hon] far någ till mats [ngt att äta] MK(1878). 
Ha jär väl till mats [äter mycket] MK. Läil 
A. årkar sit upp hail dagar nå u gynnar bläi 
lagli ti mats [äter ganska bra] JK. 2) [kost, 
förplägnad]. Arbetska1ar .. de har alltut vart 
vanlit, att di har fat mat bäi böindnar JK. U 
skall di bistå si mat självä, så bläir de för döirt 
ti laig dum JK. Ätt för allt, da far n (bygg-
mästan) besta si mat självar; drickä bräukar 
bondn 	besta JK. Ner di nå glaid ste u 
skudd siktä, da var ä vanlit, att di skudd ha 
mat mässi baddä ti si självä u ti möllarn me 
OL. 3) [måltid]. Um di pråmt skall bjaudäs 
pa mat, så kund di bjaud pa middag klucku 
tåll JK. Matn bisto av: fyst kakå [vetebröd] 
u brö (rygbrö), smör, fisk me sås (sinap), kokt 
kyt, vanlitväis sväinkyt; säupmatn var ärt-
säupå (ärtar sum de hait) (= kvällsmat vid 
slåtteröl) OL. U så badäd el. vaskäd n si [i 
sjön] .. iblant straks ättar matn; de gärd aldri 
a grand JK. 4) [om djurföda]. Galtn star jär u 
jetar upp än hall hopän döirar mat JK. Ja 
tyckt, att russi had stat i stalln så längä, så 
att någ kund di gär fö matn JK. Jfr afton(s)-, 
barnsöls-, bond-, gästabuds-, kvälls-, kyrk-, 
lung-, morgon-, skift-, sopp- o. strand-mat. 
-ask s. matask m., bf. -än, pl. -ar [ask, vanl. 
spånask, vari man medförde mat vid fiske]. 
De gar väl an ti lägg matn äi än matask ällar 
äskå u int äi n matpusä? JK. Så bant ja äsku 
u drickbyttä ihop .. u kastäd de yvar aksli, 
drickbyttä bak u mataskän frammä . . u gick 
min väg JK. -bit s. matbit m., bf. -n, pl. -ar. 
De fanns ingän matbit ältar int så mik sum än 
bit brö JK. När .. n har fat matbitn äi si, så 
sättar n kräki förä JK. Da gick än [han] u 
tiggädä u bad um säin matbitar i stäuår JK. 
-bord s. ma•tbåurd n. [mathållning, förpläg-
nad]. Han skudd fa a gutt matbord älla fa go 
mat u slipp u jet bark JK. -bud s. ma.  tbu• d n. 
Klucku tåll da blai de matbud, att di skudd 
kumm in i vardässtäuu u fa mat JK. U så slo 
vör da ti klucku sjau, da fick vör matbud, att 
vör skudd kumm haim u fa mårgmat JK. 
-dags adv. matdags = täidar till fa mat MK. 
-flis s. f. bf. matfläisi [häll på vilken man åt 
strandkok]. Nå var kokän i årning u upp-
hälldar pa matfläisi el. strandfläisi JK. -friare 
s. matfräiarä [friare, som ofta besöker 
flickans hem o. blir bjuden på mat varje gång] 
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JK(U). -frisk a. ma•tfräiskar, f. -fräisk, pl. 
-fräiskä, -fräisk'. När ja tänkar pa va gutt ä 
smakt dän täidn, sum än var ungar u mat-
fräiskar JK. Ha [hon, flickan] .. jär matfräisk 
u raud u tjåck JK. De jär bra me de, att russi 
jär matfräiskä; um di far så mik di vill, så 
jetar di för mikä MK. -fråga s. f. bf. mat-
frågu. De var a stort älländä me matfrågu 
[under kristiden] JK. -föda v. matföid', refl. 
[få mat i sig]. Ja hadd ont äi hygrä armän 
sått ja kund int .. fa handi ti munn'n u mat-
föid mi me hygru JK. -förråd s. n. bf. mat-
förrådä. Sättar si pa n stuck u naular [mum-
sar] pa matförrådä [vid skogsarbete] JK. 
-galen a. matgaln, pl. -galnä JK [glupsk]. 
Sumbliä matgalnä el. matsnål arbetskalar 
vräkt äi si så mik av dän kånngröinsgråitn 
pa sletkalsgildar, sått di haldäd pa ti rimnä 
sinä [sedan] JK. När ändnar bläir fiffivakstä u 
gamblä, så jär di int så äutholä u matgalnä JK. 
hål s. n. bf. mathulä [benämning på stor-
ätare] JK(U). -jord s. matjård f., bf. -i 
[översta mullrika jordlagret]. Ådlä släik jård 

sum int var någ matjård pa äutn var så 
grunt u äuslt, att . . JK. Vör . . sättäd för a par 
russ u kård matjårdi [från det blivande 
brunnsstället] äut i hagän pa n hög.. De var 
väl n träi kvarters matjård pa, sin var de häll 
JK. -knyte s. ma•tknöitä n., pl. bf. -i [knyte 
med kalasmat, som man tar hem]. De bläir 
bjaud si [bjudet] för mikä .., män de, sum än 
int årkar jet upp, tar n haim mässi i mat-
knöitä JK. Kvinnfålki knöitar ner bad sitt 
u kalas [karlarnas] i säin väit nasdokar, u 
sum haitar matknöiti JK. -korg s. ma•tkårg 
m., bf. -än, pl. -ar [korg vari mat medföres]. 
Vör hadd middag el. mat me uss [i åkern] i 
matpusar el. matkårgar till bad middag u 
autndag . . när vörr kård i arbetä JK. Da 
straik ja äut i Lausmöir igän me .. spadn pa 
nackän u drickbyttä där pa pa ryggän u 
matkårgän frammä pa spadskaftä JK. -lag 
s. matlag n. = häusald [hushåll]. Förr har n 
dail av äutgiftar inum sokni bitalts ällar äut-
gärts ättar matlag u int ättar hämmantal ällar 
såsum nå för täidn ättar fyrktal OL. Att skär-
raidar [skatbo] pa var gard skudd låimäs 
[lämnas] u ätt krakraidar pa vart matlag (ord-
språk) MK. -lagning s. ma•tla•gniug f., bf. -i. 
(H.) går u skråltar läitä u pusslar me någ mat-
lagning u annä, så gutt a kan JK. Årningän 
me matlagning.' i vardässtäuspäisn var dän, 
att när ä blai skäumt u än int kund säi bäi 
dagsjausä längar, da gick päikår u drängar 
äut i häusi u söisläd kräki, u undar täidn 
lagäd matmor mat i späisn, u gröitår u pannår 
skudd var ör späisn, när päikår u drängar.. 

kåm in ifran häusi, fö da skudd kardår u 
spinnruckar u slingtjaugår fram u så faitvids-
blus i späisn ti säi bäi JK. -leda s. ma•tlaidå 
f. [bristande matlust]. Ja tror du hart fat kän-
ning av matlaidå ja OL. -lust s. mailust m., 
bf. -n. Ännu så årkar ja int jet någänting u 
har alls ingän matlust JK. U skudd ja fan halv 
[halva] ällar a par supar. . så far ja bättar mat-
lust ättar de JK. -lös a. matlausar, f. -laus, pl. 
-lausä, -laus' .1) [som saknar mat]. Um de int 
finns någ mat äi a häusald älla någ föidå ti 
lag av, da jär n u• matlausar älla föidlausar 
JK. L. skall int tro, att vör jär matlaus ällar 
föidlausä JK. När vörr kåm i land . . så var de 
andrä kamratar matlausä, sått G. matt sycklä 
haim ätta mat JK. 2) [aptitlös]. När någän jä 
sjaukar u int årkar jetä, da halta de, att n jä 
matlausar (han) älla matlaus (ha) JK. Ja jä 
int matlausar, äutn årkar jet mästn mäin full 
mål läikväl JK. Matlaus de var A., när ha nå 
var sjauk u int årkäd jet någ pa någlä dagar 
JK. -mor s. ma•tmåur f., bf. -i, gen. -is, pl. 
-möidrar [husmor]. Klucku tåll da kåm de 
bud fran matmor haimä, att middagän var i 
årning JK. Annä, källingi mäin el. matmor, 
ha har full årkå me lag mat, u all kräk .. JK. 
U så död de a par styckän till bäi Snausrä, 
de va mor Gret-Läisä; matmori pa gam' 
Hansäs partn, u så a källing till pa ung Hansäs 
partn JK. 0 [vår] matmor, ha rasar äut me 
vidn MK. Matmori, sum de päikår tjänt bäi, 
ha hadd så mik gäiskaräi [skrock] si förä 
JK. Så död' matmoris kaln [man] JK(U). De 
finns de matmöidrar, sum int far de till räck 
längar, um di änd slaktar träi fair sväin um 
årä OL. -morot s. f. pl. matmurrättår [mo-
rötter, använda till människofödal. Till mat-
murrättår kaupa n än sårts fråi, sum haitar 
träigardsmurrättfråi JK. -nyttig a. pl. ma't-
nyttuä. Ja mainar, att int kaulår jär någ rov-
djaur pa någän fiskart! Atminstn int pa de 
matnyttuä JK. -ordning s. m. bf. rna'tå'rniu-
än. Matårningän var ..ungefårliän så jär: um 
vintan .. så um mårgnar, för' mårgmatn .. så 
fick vörr int kaffi äutn a smörrbröi u så, dän 
sum vidd ha, än sup brännväin .. Sin så blai 
de mårgmat lducku sjau, åtä, u de var va sum 
hälst: mat sum hadd blitt ti yvars fran dann 
dagän, män alltut fisk u bröi. Till middag var 
de alltut pärår u fläsk u fisk u n bunk skyr 
där upp pa. Till autndag var de sam ranson'n 
sum pa mårgnar (förrn kaffi kåm i gang 
föstas). Pa vintan när de var kårt dagar fick 
vör int autndag. U um kväldar .. fisk u bröi 
u säupå el. gråit (kånngråit el. ryggråit) 
Fran de jårdbräukä gynt pa ladingän u ti 
haustn jetäd vör knafft någän middag haimä 
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äutn vör hadd middag el. mat me uss .. till 
bad middag u autndag, u drickbyttä int ti för-
glåimä JK. -påse s. ma•tpu•sä m., bf. -n, pl. 
-ar [matsäckspäse]. Förr.. när n skudd äut i 
arbetä ifran haimä så hadd n matn äi än 
pusä, sum haitäd matpusn, u däräi lag bröi-
stumpän u kakstumpän, fiskaskän me fisk äi, 
kytaskän me kyt äi u smöiraskän me smöir 
ffi . Matpusn u drickbyttä bindädäs ihop, sått 
n kund bjär de pa aksli JK(U). Ja.. sägd till 
kvinnfålki, att di skudd lag mat äi än mat-
pusä, för ja skudd ti strand i kväld u pa tåskän 
i mårrtäili JK. Så to n matpusn u hängd pa 
n slidstav el. lägd ner i fodasäckän [vid skogs-
färd] JK. Ja, ja to matpusn fram u gynt jet n ' 
bit JK. Fyst gangän di skudd ti strand um 
ladingän pa rak [drivfiske], da skudd di ha 
fyst äggä, sum hynsi ällar ändnar had värpä, 
mässi ti strandi äi matpusn JK. Välmånäs 
fälk, sum livd sum än gräis äi än matpusä JK. 
-ro s. ma•tråu f., bf. -i. Ja skall ha måtro 
JK(U). Matro bräukar änd fålk fa, män där pa 
de ställ jär de omöiglit OL(ordl.). Förstörä 
matroi för uss (OL)MK. -rova s. matroå f., 
bf. -u, pl. -år [rova el. kålrot, som anv. t. 
människoföda]. De var a go matroå. De mat-
rou skall vörr kok rovälling pa JK. Gäulroår, 
kålroår u kålröitar jär de vanliä sårtar ti mat-
roår nå fö täidn, fastn nuck de sma runt väit-
roår u kan ga an i nödfall JK. -rätt s. pl. mat-
retar JK(U). -sked s. matskaid f., pl. -a(r). 
Fäir matskaida kånjak JK. -skott s. ma tsku• t 
n., 'till klockaren etc.' [lön in natura]. Mat-
skut de far båsmännar, u skullmästarn, vait 
ja; mäst ättar jaul; kött o. bröd m. m. -skåp 
s. n. bf. matskåpä [benämning på storätare] 
JK(U). -slag s. ma'tsla'g =' storätaresläkt' 
-smältning s. f. bf. matsmältningi. Läit sot u 
askå [som föll i maten] .. de gärd väl ingän-
ting, för de jär jå rainlir lort u jär bra för mat-
smältningi JK. -snål a. ma•tsnå•lar, pl. -snål' 
[matlysten]. Än gubb sum var så oskaplit 
matsnålar älla toku ätta mat, hälst ätta go 
mat JK. Matgalnä el. matsnål arbetskalar JK. 
-strupe s. m. bf. ma•tsträupän [på människor 
o. djur]. Vailundn el. matsträupän [på bo-
skap] JK. -sup s. matsup m., bf. -än [sup 
som tages före el. till maten]. När var u en 
had fat si än matsup, så gyntäs de me bröi, 
limpå el. kakå JK(U). -säck s. m. bf. ma•t-
säckän. Så gar de an till ställ munn'n ättar 
matsäckän OL. -tallrik s. mattaldrik m., pl. - 
-ar. All mat, sum n int har årk jet upp, såsum 
kakå u kyt u pannkakå u kakbullar, de skall n 
pråmpt ha läikväl, haim mässi, u de kalläs för 
mattaldrik, .. så lämnar skaffrar kalas 
[karlarnas] mattaldrikar ti kvinnfålki 	sum 

di ta varå pa u knöitar ner [i mat-knyte] JK. 
-tugga s. f. bf. mat-tuggu [matbit]. När vörr 
skall ha matbitn el. mat-tuggu äi uss el. jet 
middag äutä, så flyttar vörr fö de mäst fåll-
knäivän JK. -vara s. f. pl. ma•tva•rår. Var de 
int a grämsl där i böin [stan] .. um präisä pa 
all matvarår! JK. -vatten s. matvattn JK(U). 
1) [vatten som användes vid matlagning]. 2) 
[vatten som man diskat kärlen i]. -väg s. tna't-
vii*g m., bf. -än [i uttr.] i matväg(än) [i fråga 
om mat]. Kallasä va magat i matväg JK. Vart 
u ätt förstandut mänsk, sum har erfarnhait i 
matväg JK. Ättar sum N. talar um ä, så matt 
härrar ha hatt dåli årning pa si i matvägän 
JK. När n kan fa n val strämming fö n dala 
valn .. da jä läikväl strämmingän dubbält så 
go i matvägän da, älla matväg [som annan 
fisk] JK. -äska s. f. bf. matäsku [matask]. 
Kvinnfålki .. skall lag än bit mat i matpusn 
ällar matäsku till middag till uss JK. Ja to 
matäsku fram u jetäd n bit JK. -ök s. matåik 
m., bf. -än, 'storätare'. När n [han] jär 
fräiskar, da iä n än släikar matåik, sått MK. 
Nå slippar Ar änd ifran dän stäur matåikän 
MK. Dän sum jetar ovanlit mikä, kalläs för n 
matåik JK. 

mata v. matä, ma.t, pr. -ar, pass. -ds, p. pf. 
matn 	1) [giva ngn föda]. Gi hynsi o. 
matä hynsi; gi russi, män int matä russi MK. 
Undar de träi dagar, sum batbyggningi räc-
kädä, da skudd de kalar matäs, da var ä 
bräuklit, att kamratar bisto mat en var dag 
OL. 2) Mat äi [undan för undan föra in säden 
i tröskverket]. Så sto ätt [en person] pa mat-
ningborä, sum skudd mat äi (lägg i tunnu) 
OL. Jär i o stainuä akrar så kummar de n hail 
hopän stam n i sedi .. sått stainar väinar kring 
skalln, när n star u matar äi JK. 3) (p. pf.) 
[om säd: som har väl utvecklad kärna]. Rygän 
jär stäitur ällar ojamt matn MK. Jfr full-
maten. — mat-bord s. ma•tbåur n., bf. -ä, el. 
matningsbor, i trösk: de gålvä, sum di star pa 
u matar äi MK. 

matador s. mackdåur, mackto'r 	m., pl. 
-ar, 'matador i kortspelet marrjas'. Ja fick 
aldri en mackdor; mang mackdorar har Ärr? 
JK. 

materia s. matterjå f., bf. -u [var]. U så had a 
[hon] åirnvärk .. i dain åirä, u .. de rinnar ör 
någ vetå u matterjå JK. Gråitn drägar ör någ 
matterjå: gur u blodgrus [ur bölden] JK. Läil 
Jänni [en märr] har gat hul undar käksä förä, 
sått där rinnar ör matterjå JK. 

material s. mattria.l n., pl. -ar [stoff, virke]. 
Da bläir ä frågän um mattrial till mattår; de 
skall uppränning u äislet till JK. Töin' 
[gärdsla] de gär n duktuä styckar um dagän, 
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män mäst täidn gar åt ti skaff värk' ällar 
mattrialar JK. Di skall int bygg i summar 
ännu, äutn skall raid till me mattrialar a par 
ar me skog u stam n JK. De var någ mattrialar 
av de gamlä skolhäusä, såsum stam n u någ 
bredar u de där skudd värderäs upp JK. 

matig a. n. ma•tut [full av matrester]. Jär kär-
vattnä matut, så gir n sväini de JK(U). 

matning s. ma'tniug f., bf. -i. 1) [tillgång till 
föda]. De kan int finnäs någ stränuning, fö de 
fmns int någ matning MK. U mik gär de u, att 
n (tåskän) int har så gutt um matning, ällar 
de jär fin så gutt um strämming jär förä JK. 
Där ha di nuck matning där (om "allarne" vid 
vågbrytaren). 2) [det ställe där man matar i 
tröskverket]. Jfr i-matning. -(s)lbord s. ma•t-
niugsbåur n., bf. -ä; matningborä JK, OL, el. 
matbor, i trösk: de gålvä, sum di star pa u 
matar äi MK. Bakum valsrar liggar matning-
borä, sum liggar pa snitt mot valsrar ällar 
hällar [lutar] fram mot dum OL. 

matra s. ma trå f., en växt; di luktar snarvä 
[skarpa] MK; (Cluysanthemum parthenium). 
I kårgän, sum fräian skall ha, skall var katt-
ungar u taraldå [Silene venosa] u matrå [när 
friarn "får korgen"] JK. 

matt a. mattar, f., n. matt, pl. -ä, komp. -arä. 
1) [om levande varelse: svag, kraftlös, ut-
tröttad]. Häitntills had n [han] just int känt 
någän sjaukdom äutn var bär [bara] mattar 
JK. Ja känna mi så där hängu u danglu u 
matta i kruppän JK. Ja blai så mattar, att ja 
snevat [knappt] kund sit upp pa n stol igår 
JK. Ha sär.. att a kännar just int någ plågår 
äutn jär bön [bara] matt JK. — Mattar av 
laupä [uttröttad av att gå] JK(U). Manskapä 
blai mindar u mindar [på snöskottning]. Di 
blai matt' u sultnä, för sumbli hadd int jet 
någän ting pa mårgnän, förrn di gick ste JK. 
Sjöän blai vän u värrä, u stårmän to mair u 
mair till, u framkaln blai mattarä u mattarä 
JK. 2) [om verksamhet: svag, klen, utan 
kraft]. Nå för täidn jär för de fyst strandbräuk 
avlägt pa sundagar u mik matt jär de me de 
um vardagar me OL. Han kåm ti tal mik 
haist u matt sin ättar JK. Pulsn slo ännu matt 
u ojamt JK. Da märkäd ja, att n ännu andäs, 
fast faslit matt JK. Nä de jä sletkalar .. så 
gar täidn faslit fort av annas undar muntart 
prat .. så att dain skallögän [gapskrattet] ätta 
dann'n skaldrar i ängi unda täidn, så att 
ännu jä i Lau så sita de lissum i blodn ätta 
gammält, fastn de bläir mattarä u mattarä ar 
me ar JK. 3) [om vind: svag]. Så skudd n 
[: framkarlen], ner ä var mattar vinn, sätt 
framtuppän pa OL. Jär ä mattar vinn, u de 
kummar a sigälfartöig .. så kan n hinn u fa 

raki upp, förrn de har gat yvar JK. Jär ä mat-
tar u snaudar [knapp] vinn, när n siglar, så ror 
framkaln u millkaln undar, sum ä haltar JK. 
Undar de att ja sigJäd, så blai de lungnarä u 
lungnarä el. vinn'n blai mattarä u mattarä JK. 
4) [om lysande kropp: svag, som icke ger 
starkt ljus]. A jaus 	sum brannt jausar, 
mattar lugä . . u såsum ja sto u käikäd pa ä, 
så kåm ä ti brinn mattarä u mattarä, till däss 
ä slucknädä JK. Än kväld så had en av dum 
set a löis' me vitt matt skäin JK. Lampu gyn- 
nar löis matt JK. Jfr schack-matt. -het s. 
matthait f., bf. -i. Vör har vart läit krassluä 
av uss allihop me snäuå u hogstä u matthait 
JK. Ner di.. av matthait av öl, flipp u bränn-
väin sat där u danglädä OL. 

matta s. mattå f., bf. -u, pl. -år [golvmatta]. 
De fanns int någ mattår pa gålvi ti samblä si 
lort u bassillar äi JK. I ställ för mattår så 
stråid di lau ällar am' pa gålvä OL. Mattu lig- 
gar i oraidå MK(1886). Du fart säi ättar, att 
de int jär någ glod, sum fållar ner pa mattu 
OL. Banungar rännar äut i snåiän u så slepar 
n hopar snåi in pa mattår OL. Kvinnfålki 
vävar mattår JK. I brist pa lappar så gar de 
an ti nytt lappar [mattrasor] u gan i am n mattå. 
Såsum till äksämpäl buttnar av gan u rändnar 
av lappar .. 0 [våra] mattår di jär av lappar 
el. pasår [trasor], u ja tyckar di Jär fåin nuck 
JK. Jfr garn- o. lapp-matta. — matt-sked s. 
mattskaid f., bf. -i [vävsked], 'som begagnas, 
när man väver mattor'. Mattskaid, de har far 
gärt am. Där jär de langt millum råiri, u råiri 
jär av ainä MK. -uppränning s. mattupp- 
ränning JK [mattvarp]. Hampgan nyttädäs 
mik fön ti mattuppränning JK. -väv s. m. bf. 
mattvävän JK [väv i vävstolen för mattor]. 
-vävning s. mattvii'vniug f. [arbetet att väva 
mattor]. I fall de bläir någ mattvävning av 

JK. 
matta v. mattä, matt', ipf. -äd. Matt' av [bli 

mattare]; blåsten mattar av MK. De varäd int 
så längä, så matfåd di av, u så blai ä bärr 
[bara] sådär halvt löisä [om talgljus] OL. 

Matteus Matteus, dän 21 sept., haitar Mass 
ganräivarä, för da jär de alltut stårm u ovä-
dar, u än far fiskgani sundarrivnä u fö(r)stöir-
dä JK(U). 

mave s. ma•vä m., bf. -än, pl. -ar, 'mås' (Larus 
canus), [m. fl. arter]. Mavar jär hail väitä, 
så gutt sum hail väitä MK. De jär mang 
sårtars mavar u jär flyttfåuglar JK. Mavar jär 
mindar n gjausår, u så flyttar di MK. De 
stöistä gra mavar, sum vör kallar för gjausår, 
di flyttar intä, män de andrä flyttar MK. 
Mavar, di raidrar [göra reden] di MK. Mavar, 
ungä, jär bräungra MK. U mavar fick ja säi 
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u häir fyst gangän i dag (23/3 1890) MK. U äut 
i vattnä i vattnkantn var de sum a laikstäuå, 
för där skräiäd all mavar JK. Nä mavar 
flaugar så upp yva landä u skräiar, de modar 
ovädar MK. Um mavar flaugar äutat pa sjoän 
um mårgnar, modar lungt u vackat vädar, 
män flaugar di at landä, så modar de blas-
vädar u stårm JK(U). Jfr myr-mave o. gjusa. 
— mav-unge s. pl. ma- Immar [måsunge]. 
Mavungar jär mair så där droguä [grumliga] 
i färgän (OL); spjälduä [flammiga] (JK) MK. 
-ägg s. pl. mavägg JK. De hadd vart någlä 
styckän strandkalar äut pa Laushålmar u lait 
mavägg, sum int jär förbudnä ti ta där. May-
äggi bläir mik fort lignä el. ungar äi JK. 

maxel s. maksl, maksäl [n.?] 'utseende o. form 
på saker; fason'. De var ann' maksl pa de; 
de var aldri någ maksl pa, sått de tyckt ja int 
um JK(ordl.). Da fyst så blai de ann maksl el. 
årningar angåändä lagårdsskäitsli JK. 

med s. maid m., bf. -n, pl. -ar, 'mede på en 
släda' , [även på en "fösa", mullskopa]. Mai-
dar, di var sum vanlit av björkä OL. Dain 
[den ena] maidn to pa n grastain, sått russi int 
batäd bäi lassä JK. De jär int ann syrå u vattn 
undar snåiän alltihop, u maidar gar tvärs 
iginum ner pa jårdi JK. Jfr kälk- o. släd-med. 

med prep. me-  , me i, me, mä. Märk förb. 
mäddi [med dig], mäddum [med dem], 
mämmi [med mig], mässi [med sig]. I. ss. 
prep. 1) [bland, i uttr. som: "med de bästa" 
o. dl. De där stor aurakrar jä me de fyst 
jårdi, sum jä ådli JK. De jär me de bäst frukti 
vör har JK. En me de stöist gardar hadd n 
OL. Anton.. stim jär en me dän stöist kaka 
jär i Lau JK. Akasinapsfråiä sum jär ätt me 
de värst ograsä ti fa i akajårdi JK. De var me 
de värst arbetä JK. 2) [gemensamt med, till-
sammans med ngn]. Ja far bäit n bit äppäl mä 
di JK. 3) [förande med sig]. Var u en hadd 
säin aigi räivå [räfsa] mässi OL. Såidsgubbän 
hadd alltut en [en man] mässi bäi såidä [tjär-
dalen] JK(U). Han . . gick pa jakt me hundn u 
byssu mässi JK(U). Någ var vidd kåir säin 
stuckar upp pa backän, ner di kåm där ner 
(ti sagi) mäddum OL. De var såsum läit haug-
täidlit ti kåir me gråitn ällar ti var ste [åstad] 
me sletkalsgråitn OL. Um de var någät pa-
läitlit bud ti sänd me OL. Da hadd di kaupt 
vass sin vändplog haim mässi JK. Ja matt 
änd aldri ha fat mair mämmi, än ja har skutt, 
vätjä OL. 4) [jämte]. Ja u flair me mi lyftäd 
pa myssu JK(U). För Kauprä gubbän far (u 
flak me han) var de int värt, att vörr lättäd 
någu tisslå sta JK. 5) [om tid]. a) [för att be-
teckna samtidighet, i uttr.] me de samä [på 
samma gång]. De sum än int har självar .. de 

far n da lan bi kaupmännar me de samä OL. 
(Banä) har blitt döipt, u di gär någ slags kalas 
me de samä OL. b) i fylg me [samtidigt]. I 
fylg me rygän bläir summahavan moän JK. 
c) [i uttr.] me täidn [så småningom]. Vör 
håppäs, att de skall bläi någ bättar me täidn 
OL. Staintäunar av kalkstain .. de bläir mair 
ar för ar .. Ja, pa sam väisä bläir ä nuck jär 
u.  , tror ja, me täidn, män de bläir grastains-
täunar i ställä JK. d) [för att beteckna en serie 
tidsmoment]. Sin [sedan] så blai ä läit bättar 
dag me dag JK. De bläir sämmar ar me ar JK. 
6) [utefter, se långs adv.]. 7) [för att beteckna 
rörelse i samma riktning som ngt har]. Me sol 
[medsols] JK(U). Um än sättar [fiskegarn] för 
västä 	u straumän jär sunn-sudaust, 
sträivar, så drägar straumän varpu kring me 
straum JK. Me vädar [medvind; i vindrikt-
ningen]. De jär me vädar ste [bort], män de 
bläir mot vädar haim JK(U). Gani star int 
alltut me vädar, sum än sättar dum JK. Så tar 
n ör ulli ör undakardu me att n drägar pa-
kardu fran vänstar till hygar, me(i) tännar pa 
undakardu JK. 8) [för att bet. att ngn el. ngt 
icke står i motsatsförh. till ngn el. ngt]. Min 
hokstn var olycklit saigläivar, .. män nå har 
n gitt mässi JK. Hald me [instämma]. De 
haldar je mei um JK. 9) [i förb. m. ord el. 
uttr. s. beteckna viss gemenskap, ömsesidig-
het]. Prästn skudd drick kaffi i fylg me uss 
JK. Ja skudd ga i fylg me han JK. B. vill vör 
int ha någ me u gärä JK. Säist nä ja talt mej 
än .. JK. Vör hållt spittakäl me än [gycklade 
med honom] JK. Nå haldar däu gäck mämmi 
JK(U). Finä jär systar me Manda JK. D... 
var läik gammäl me mi JK. Ha jär mik me. 
ban (el. kräk el. d.) = tycker mycket om, jfr 
ha jär mik me ban = de jär langt lidä MK. 

[för att utmärka del av ngt]. Än sårts 
vändplog sum jär me am n stöirå [styre] JK. 

[för att utmärka det varav ngt består]. Di 
had n hail hop släktingar badä me kalar u käl-
Ungar OL. Sen längar täid tibakas var ä int 
vanlit, att di bräukt så mik me pannkakå; da 
var ä mindar me vaitä OL. 12) [för att ut-
märka redskap, maskin el. person, s. anv. för 
utförande av ngt: medelst]. Ja skall säg Ar 
kvinnfälk, att de gar av me skäurä OL. Fastn 
dän (spitsplogän) snart gar all värdns väg me 
stor stig .. JK. Så tar n .. u flyttar faitvids-
styckä flak gangar ti gär äld pa me JK(U). 
Där hålt di me säin sjussar, u där bant di säin 
russ, sum di kåird däit me middagän me OL. 
Han kummar um laudä .. me än vanli last-
vangn me täu akstolar pa OL. Dän täidn hadd 
di gutt um stäut, sum di kåird me OL. Lan 
[låna] a par kräk ti kåir ste ättar a lass vid me 
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OL. Vörr skall kåir täilit ste mäddum [hästar-
na] JK(U). Så plögdäs göisli ner me spissplog 
JK. När de bläir plög si [plöjt] än träi fåir 
gangar mäd dum [med plogarna] JK. De skall 
någ ti harv me u JK. Barkän skaldäs av me 
a yks OL. Sumbli ageräd u skudd såsum spel 
kärt mäddum (träitaldrickar) OL. De var int 
mang, sum hadd dum [: liarna] släik, att di 
kund tråss [slita] mäddum än haffar dag OL. 
13) [med försvagn. av den instrumentala bet., 
m. bibet. av sätt, orsak]. De var förmodliän 
järnfeban, sum än död' me JK. De haldar pa 
ti häv ner me snåi; haldar pa me snåiä JK(U). 
De haldäd bäi me äurä all träi dagar JK. I 
mårräs var jårdi hall väit me snåi JK. Fälld 
rustar nå för de mäst me kånnä, me kåir in u 
tråskä, u vör skall nå snart ihop me de JK. 
Fälld känd såssum mässi, att di var mair fräiä 
OL. 14) [för att beteckna ngt som beled-
sagande omständighet]. Sagdamä blai fullt me 
än fart OL. Där sättäs de av me fartn OL. 
Arbet .. me förlust JK. Iblant hejdäs de för 
dum [: grötskjutsarna], u iblant hurrdäs de för 
dum, allt me rolihait [på skämt] OL. Di .. 
laikäd någ laikar, sumt föräutn u sumt me 
sång OL. När de var avskilt, så var dän sjussn 
tibakas .., de var bär [bara] ti läss igän, bär 
me dän skillnän, att nå var de fruntimmars-
sällskapi sum to plass OL. 15) [inledande en 
bestämning t. verb el. verbalsubst. för att ut-
märka föremålet för resp. handling]. Bra av-
låpp me vattnä JK. Förstöir ograsä me harvä 
JK. Gynn me slaningi [börja med slåttern] 
OL. Gär åid me skogar [göra slut på sko-
garna] JK. När n hadd fat skillt av [slutat] 
me jet mårgmat JK(U). Hald pa me ti bid 
[be] u gnällä JK(U). När n haldar upp me 
ropä [slutar att ropa] JK. Pärår har vörr u 
skilt av [slutat] me sättä [: satt färdigt] JK. Ja 
vannt pa n me takäs [brottas] JK. Full årkå 
[sysselsättning] me lag mat JK. Ja har ännu 
årkå jär halm pa gardn me klau stumblar a par 
dagar JK. 16) [inledande en bestämning t. adj. 
el. adv.: med avs. på, i fråga om]. Ja har hatt 
bråttum me kårt vid u annä JK. De var värst 
ti fa räum me alltihop OL. Han var så be-
kantar me vägän där yvar hagar, sått .. JK. 
Han va int så vana me vägän JK. Gubbän var 
Nådar me ätt augä MK. 17) [i förb. m. predi-
katet i en opersonlig sats]. Så bar de da äut i 
häusi me mi me ti ta varå pa krälci JK. De gar 
väl för si alltihop u me de me [med detta 
också], bön n har hälsu JK. Um de änd jär 
någ nytt' me, så har de alltut någ gal' mässi ti 
föirä OL. Vör had ynsk, um de had hald bäi 
längar me snåiä JK. De rna ick snart hald upp 
me blas' nå vättjä JK(U). Ja frågd, va de sto 

till mä dum JK. De jär någ pa färd mäddum 
OL. De var int nuck me ti lapp gani, slingår 
skudd u skjautäs JK. De had int läng stat pa, 
ick de kund ha vart släut mäddi OL. Me 
vällaikän .. har de vart si u så JK. 18) [i vissa 
elliptiska uttr.]. Gu nat mej Jär! Ner mäddi! 
MK. Hadjös, hadjös mä di nå! JK. Ta u släck 
löisä u ga i säng mäddi igän! JK. Cia bårt 
mässi! MK. 19) [med allmänt begränsande 
betydelse: med avs. på, i fråga om]. Me svan 
skilläs int pa hann u honå [dvs. benämningen] 
JK. De var en me de sämst dagar vör had till 
uppväis, va de anbiträffar me innä [: ord-
ningen inomhus], för där sto i en dans allti-
hop OL. Ja visst mämmi självar, att ja kund 
känn igän dum [: fåren] JK. — II. adv. 1) [för 
att beteckna att förutom det nämnda ngt 
ytterligare tillkommer]. Di hadd n hall hopän 
släktingar .. u därtill n hall hopän ban me.  
dän dagän OL. Undar täidn skräud [skru-
vade] ja äld pa löisä för närkar me', u da kåm 
di me upp JK. Jär i Lau bautar di någän 
gang ättar ål, fast de nuck finns daim, sum 
har räusår [ryssjor] me.  JK. Så plögdäs göisli 
ner me spissplog, u släku me föstas JK. Han 
matt ga bäi [vidgå], att n hadd tat de andrä 
stuckar 	OL. Så var de ti ga äut u gi russi 
otjetå [ottemat], stäutar me förstas OL. Nå 
för täidn jär 	strandbräuk avlägt pa sun- 
dagar, u mik matt [klent] jär de um vardagar 
me OL. Ha me' = hon med, också JK. Sam 
så [likadant] var de me mi me' JK. Molnä 
hannt mi me' [hann upp mig också] JK(U). 
Förr n bomullsgan kåm i gang, så skudd de 
någ ti stranddont da me' OL. Ner n kåm ti 
böin [stan] .. så var de nödut ti kaup hamp 
där.. dän täidn var de alltut läit billiarä där 
me' OL. De var int nuck me själv sletkal-
gråitn; de var mik ann', sum skudd sambläs 
me' OL. Han blai sulln i dain säidu u vär-
käd gärd de me' OL. 2) [i uttr.] till u me'. Ja, 
vör bustäd dum (såckarbetår) till u me' me 
rotbustar; ja, till u me' så blai de snåi, förrn 
vör fick skill av [sluta] JK. Ja har vart ste pa n 
täu träi styckän (avsjonar) nå i hälgmillum u 
till u me i dag JK. Iblant så har ja ret blitt ar-
gar pa mi självar u till tå me pa andrä OL. U 
till u me så kund int själv G. 0. funder äut, va 
de kund var i de brevä OL. 3) [med tan-
ke på samtidig befintlighet i viss hand- 
ling el. visst tillstånd]. Någ fålk 	sum 
var budnä me' pa autndag däit i ängä 
OL. Ja frågd, um han int skudd ste ättar 
vid [ved] me' ti majaräiä, så kund vörr 
kåir L fylgä JK. Ja vill 	; ja far lug ti fylg 
me Ar! JK. Varmt var de i luftn, u de var de 
1 vangnän me OL. Jfr där- o. hjär-med samt 
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följa, gå, hinna, hålla, komma, kunna, länsa, 
sanna, taga ihop o. vara med. -faren p. a. 
mefa•rn Å. -4 . III  mefarn [illa åtgången] OL. 
-född p. a. melföid OL, n. -föit. De jär så me-
föit de, de de kan n int rad förä [rå för] OL. 
-följe s. mefylgä JK(U); melylg' n. [följe, bi-
hang]. Förr så var för de mästä kvinnfålkis 
sticksaumän a mefylgä, när di var äut i ar-
betä um summan JK(U). Mefylgä säs um ban, 
sum skräiar u vill fylg me, u så di far sin vii 
fram, så kan de sägäs: de jär iss mefylg, sum 
än aldri kan slipp ifran, vätjä OL. -giva v. 
me•gi• , pr. 	ipf. 	Polisn sägd mi, att 
de var klokäst, att ja megav, att de ogärningi 
hadd sket iginum oförstand OL. Ja vill megi, 
att all jård, sum ja har fat i ätt skift. . kan bläi 
bra, män int äutn odräglit mik arbet u kustn 
JK. -gång s. me. gagg m. [framgång]. De jär 
slikt, sum har megang all täidar, så di kan int 
var ann välmånäs di OL. -görlig a. me•go•rli, 
pl. -/iä [foglig, hanterlig]. Staffän (hästen) jä 
megörli, män dannu (män) ha jär så sträiv 
sått! MK. Gret, ha jä så megörli, sått a gär 
allt, sum vör vill JK. Vägar skudd gäräs i 
årning pa ladingar i tjällåssningi, när di ännu 
var så lausä, sått di var megörliä JK. Lair-
knåbbar där i jårdi jär megörliä nå JK. 
-hjälpare s. m. bf. mädjälpan, pl. -jälprar. 
Han gav skuldi pa mädjälpan älla biträdä JK. 
-håll s. mehald n. 1) [instämmande, stöd]. Nä 
ja kåm ti läs de böiknar um skogshäushåll-
ningän så har ja mehald där JK. 2) [gunst, 
gynnande]. Han skall bär ha sånt mehald jamt 
till. De jär onödut, att n skall ha sånt mehald 
OL. -häng s. mehäng, 't. ex. om  barn, s. 
hängar ättar u vill fylg me allstans'. -leysam 
a. me•li•vsammar 	„, f. -sam, 'trevlig, 
som gärna lever muntert med andra' JK. Han 
jär så muntar u gladar u melivsammar JK. 
-rådlig a. pl. me•ra•dliä [som man rår med, 
(lätt)hanterlig]. Släik sma (stainar), sum jä 
meradliä, daim kan vör kast yvar däikä MK. 
-sols adv. mesols JK, OL [i solens rörelse-
riktning]. Mesols de säs um vädrä, ner ä 
bräidar si fran nårdn till austn u därifran ti 
sunn'n, de haltar mesolsvädar, ällar vädrä 
gick kring me sol OL. Träi sum jär bridnä 
mesols, di kalläs för snonä .0L. -solsisnodd s. 
mesolssnod, me sols snod [vridning medsols 
i garn el. trä]. Ganä spinnäs me mesols-snod 
el. ruckjaulä gar ifran vänstar till hygar JK. 
Mesols-snod äi a tug haitar: hygaslagä, u mot-
sols-snod: vänsta(r)slagä JK(U). Me snoä 
[snott, vridet] mainäs: när de har mesolssnod 
el. ifran vänstar till hygar [om virke] JK(U). 
-solsiväder s. mesolsvädar JK(U) [vind som 
ändrar riktning medsols]. Mesolsvädar modar 

gutt vädar JK(U). -tagen p. a. me*ta'gän OL, 
n. -tag', pl. -ta•gnä [utmattad, klen]. Kånnä 
säir väl metag äut av kyldi JK. Daim sum kåm 
i land da klucku 6-7 um mårgn'n, di var ret 
väl metagnä u föfrusnä JK. -vind s. me•vinn 

m. Bålin har mevinn äut; han har me 
vädar äut MK. -väder s. mevädar; me vädar, 
[medvind]. -ömk s. mejåjmk (1877). Ha mej-
åjmk me ngn MK. 

medalja s. middaljå. Skudd någän ha hatt präis 
u middaljå för fläit u arbetä me jårdbräukä, 
så skudd Per u Stav' ha hatt JK. 

medans konj. mäns, mäss. 1) [under det att, 
samtidigt med att]. Han hinnar halm, mäns de 
jär dagar JK. De skall töinäs, mäns ladismyrn 
sitar äi JK. Mäns vör jär i stalln, kokar kvinn-
fålki kaffi JK. Så skall ä brakäs, u de mäns ä 
ännu jär läit varmt [om lin] JK. Dän sum da 

hadd bjäru, han el. ha kåm fyst fran någät 
håll av vägar, mäns äldn brannt JK(U). Kum-
mar de rängn pa, mäns de jär gröint gär 
ingänting JK. 2) [under hela tiden som]. Vård 
[rå] .. De var mik vanlit förr, att fålk haddä, 
bad mäns di livvdä u ättar di var döidä JK(U). 
Mäns ja gick i skolå, så fick ja pa min lått ti 
söislä lambi JK. Mäns n [han] årkädä, så 
bräukt n strandi JK. Mäns n har hälsu u jär 
raskar, da tänka n u håppäs de bästä JK. I 
vintar mäns de int jä så bråttum för mi JK. 

medel s. me' dl n., bf. medlä, pl. = sg. [sätt, 
utväg, resurser, botemedel]. Mot brännsår 
finns de n föskräckli hopän medl jär äutä: 
putatismjöl, säirap etc. MK. Aind medlä de 
var ti sno tråju [mot "näcken"] JK. Bad' imot 
me varmt .. de har a tyckt, att de har vart 
de bäst medlä JK. Um de int finns någ rad u 
medl till ti fa slipashuggningi avskaffi jä pa 
landä JK. Ja matt ga äut u säi, um de var 
någ rad u medl förä ti fa än [honom] förbäi 
dän vägbitn JK. Ja, ja, de jär sum de jär u 
bläir sum de bläir, u de jär int någ rad u 
medl för ä, äutn vällaikän radar si självar JK. 
När n valt, lains [hur] de skall varä .. män 
har int rad u medl ti gär de me JK. Jfr bot-
medel. 

medel-måttig a. f. me•dälmåttu, n. -ut. Me ryg, 
kånn u havrä var de medälmåttu skörd JK. I 
ansäiändä pa gröidn så var de. . så där medäl-
måttut JK. -pris s. n. bf. medlpräisä [priset i 
medeltal?]. -tal s. me•dlta.l. Kånnä, de bräu-
kar bläi så där i medltal sjau tunnår ättar 
tunnu JK. 

medicin s. medesin m. N. jär för de mäst 
kräkdåktar u läsar u begangnar medesin JK. 
Ja, di far säg um starkvarår, va di vill, män 
ti medesin så fmns de int bättar, atminstn int 
för mäin räkning JK. 
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medikament s. pl. me•dikamäntar. Di har vart 
bäi dåktan för na, u ha har tat medikamäntar 
nå än täid JK. 

medlem s. mii•dläm m., pl. -ar. Handis-
förening.. sum har ret mang mädlämmar JK. 

medling s. medlniug f., bf. 	4— s.o 	MK 
(1877). 

medvurst s. metvust, mättust [ett slags korv]. 
V. skudd ha mässi metvust i skolå (JK)MK. 

mege s. m. bf. mi•gän, [penis equi], pa hästar. 
Jfr häst-mege. — meg-hus s. n. bf. mighäusä, 
= skapä el. skåpä pa n häst; [den hud, som 
omgiver penis]. Hästn jär sulln i mighäusä. 
De skvåppar [dunsar] i mighäusä för hästn 
[när han springer] JK(ordl.). 

megrig a. maigrur, n. -ut, pl. -uä. 1) 'tunn o. 
fin; om en tall, kvist etc.', [klen, spinkig]; 
'ojämnt spunnen' [avh.]. Tradn jär så maigrur 
u Minar, så n säigar ifran si [går isär] MK 
(1877). A klaint, maigrut raidskap JK(U). Ti 
ta bredar [bräder] där bäi pumpän de bläir för 
gaglut u maigrut (ingu staduhait äi) de MK. 
Så var gräisar dåliä u maigruä JK. Svänskar 
.. a bildä u lert fålk u där iginum så har di 
blitt maigruä u klaimuä JK. De blai nuck int 
alltut .. de bäst bitar pa häudi, äutn 	någ 
mair tunnt maigrut [om läder t. drängens 
stövlar] OL. 2) 'klajnar ti jetä'. Han jär så 
majgrur så han vajt int va n vill jetä MK 
(1877). Jfr tedrig. 

mejeri s. majaräi, -j n., bf. -ä, pl. bf. -i. De 
jär majaräi äut bäi B. pa När JR. U så har vör 
täcknä uss för ti säl mjölk ti Gardä, sum 
Bärtlsän skall sätt majaräi upp JK. Maiaräiä 
jär äut pa När gar me tjangs [fart] u jär n 
duktur röirlsä me mjölk um dagän. Vör sälar 
u• mjölk där äut för var dag JK. Maiaräiä 
har förmodliän stat i dag [trettondagen], sum 
de int gär anndagar .. för o [vår] mjölki . . 
sto äut för grindi u väntäd pa mjölksjussn, 
män de kåm ingän JK. -förening s. m. bf. 
maiaräiföre•niuän. Män i maiaräiföreningän 
har ja gat me JK(1909). 

mejerist s. m. bf. majaristn JK. 
mejerska s. f. bf. maiarsku, maiasku. 
mejram s. mäirjan, -jam JK(U), [Origanum 
majorana, kryddväxt]. Mäirjam odläd di i 
gamblä täidn i träigardslandi JK(U). Mäirjan 
nyttäs i fårsksäupå u blodpyls . . u svartsäupå 
MK. Vör fick aldri n stilk mäirjan i ar JK. 
-siblad s. pl. mäirjams-, mäirjansbladar 
JK(U), [användes i "grannbröd"]. -dost s. 
mäiriansdåst m., 'liten knippa mejram'. -frö 
s. mirjams-, mäirjams-, mäirjansfråi. Kvinn-
fålki .. har blitt i legavald för någ kålfråi u 
mäirjamsfråi, sum di int har till säl jär äut i 
bodar JK. 

mejsel s. maisl m. Han var bi smidn u vidd lan 
n maisl. Kallbäitarä har de av gammält iblant 
böindarnä haitä OL. Jfr skruv-mejsel. 

mejsla v. maislä av [med mejsel hugga av järn] 
JK(U). 

mek (?) s. majk f., bf. -i, 'pyssja' (1877). 
melass s. melass, mallass m., bf. -n [biprodukt 

vid sockertillverkning, anv. s. foderämne]. Ja 
fick a fat ällar retarä kär mallass 	fran 
såckafabrikän, u de var äutmärkt till gi kräki, 
bad russ u naut u sväin JK. Ja var där ättar 
melass ällar mallass, sum sumli sär JK. 

mellan (mellom) prep. millum. 1) [i fråga om 
rum el. ordningsföljd]. "Bord" haitar all 
akslar millum en knäut ällar retarä millum 
täu knäutar JK. Trolu, sum da läggäs pa 
bandar, kummar ti ligg millum träi par staur 
JK. 2) [i fråga om tid]. Nati millum fredagän 
u laudagän JK. 3) [för att beteckna mellan- 
ställning]. De jär nå millum trätti u förti år 
senä OL. Ja skall väl äut me millum tjugä u 
trätti kronår JK. Än .. fisk millum en u täu 
tum langar JK. Jfr emellan samt dropp-, 
hand-, helg-, holm-, höst-, mark-, mål-, soc- 
ken-, strand- o. syssle-mellan. -bande s. m. 
bf. millbandn [mellersta "banden" i "tre- 
bandtun"]. Än dail täunar slas u bindäs stytt- 
staurar i millbandn JK(U). -binde s. mill- 
bindä, pa kippsilar; (tugstump) skudd hald 
hästar ihop, ifran innästä åiglu pa bitin (bitl- 
ringän) pa bäggi russi MK. -bod s. millumbod 
[i uttr.] stick millumbod [lekterm? jfr lång- 
bod]. -bord s. n. bf. millborä [ej övs.]. De 
millborä, de skudd Er ha tat av straks MK. 
-bräss s. millbri.s n., bf. -ä [del av inälvor i 
kreatur]; millum vambi u järtä; däriginum gar 
vailundn [matstrupen] MK(1878). -gång s. pl. 
millgangar [vid malning: mellan första o. 
sista siktningen, då man fick "bästmjöl"] 
JK(U). -gärde s. millumgä•rdä n. (bf.), [på 
människor o. kreatur]. -hand s. pl. millum- 
händar [återförsäljare]. Bårt me .. kaup- 
männar! Vör behövar int Ed millumhändar; 
vör kan säl o varår läik till daim, sum be- 
hövar kaupä u tvärtum JK. -handel s. mil- 
lumhandl [handel genom återförsäljare]. Bårt 
me all millumhandl u pa säidå me kaupmän- 
nar! JK. -håll(e) s. millhaldä n. (bf.), 'mel- 
langärde'; pa russ, pa stäut, pa kräk. -karl 
s. m. bf. millka•ln [den av båtkamraterna som 
satt i "mellanrummet" o. rodde]. Millkaln 
svarar för klåbbår u sanki JK. Framkaln ror 
upp gani, u millkaln drägar dum i millräumä 
undar framarar JK. -lott s. mar t m., bf. -n. 
1) 'tjärved i en tall', [i stammen på tallen]; 
faitvid, sum int vaksar, män träiä kan var 
fräiskt pa säidu um millutn MK(1877). Millutn 
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han bihövar int alltut sit mitt äi stuckän, äutn 
han sitar mäst undar barkän MK. De jär 
millut i dän talin, de jär minut i tuppän 
JK(ordl.). De var n go skafå de; de jär minut 
äi MK. Da had vör n stäurar ypän späis 
sum brannt faitvid äi, antingän ay millut el. 
faitvidsstumblar JK. 2) = millräumä [i båt, se 
mellan-rum]. -lottlfetved s. millutfaitvid 
JK(U) m., bf. -n JK [tjärved ur stammen av 
trädet]. Dän stumbläfaitvidn el. millutfait-
vidn han bad värmädä u löisädä JK. -lott' 
skate s. millutskatä JK m., pl. -ar [torr tall-
topp, som innehåller tjärved]. -lott(s)Itall s. 
pl. millut-tallar, millutstallar JK(U) [tall med 
tjärved i stammen]. -lägg s. millumlägg 
JK(U), [pinnar, vanl. kantribbor, som man 
lägger emellan uppstaplat virke]. -mor s. 
millummåur [far- el. mormoderns dotter och 
de yngre barnens mor]. Själv millum-mor har 
vart ret kradu i vintar JK. -mål s. mi//ummå/ 
OL. Millum mårgmat u middag bräukar n dail 
såsum millummål kaffl ti klucku täi OL. 
-måttlig a. n. millum-mått/it [medelmåttig]. 
De jär så där millum-måttlit MK. -roddare s. 
millråudarä m.= mellan-årskid. -rum s. 1) 
n. bf. millräumä [mellersta platsen i en båt]; 
millum bak- u milltuftu. Framför baktuftu jär 
millräumä, sum millkaln sitar äi OL. Han har 
millräumä, säs um räumi äi än bat ällar träi-
roningar OL. Vadar [vakare] me anglätugi u 
taugstainar lägga n i millräumä JK. Millkaln 
had fotskutår u milltuftu i millräumä pa sin 
lått [vid båtbygge] JK. Dän sum har rnfil-
räumä, haldar tuppar [toppseglen] JK. Hans 
täu kamratar bäddäd i millum el. i millräumä, 
när di had fat sätt av [satt ut garnen] 	u 
kastäd röiår yvar hudä JK. Millräumä jär dän 
vanliä plassn för sårkar, när di skall ler si pa 
raki [drivfiske] JK. 2) millumräum [ett rum i 
en byggnad]. Han har gärt såsum a läit mil-
lumräum där imillum de andrä räumi äi än 
byggning t. ex. OL(ordl.). 3) millumräum [av-
stånd mellan saker, ord m. m.] JK. -skola s. 
millumskåulå f., bf. -u. Läilskolu u storskolu, 
u pa När ha di millumskolå MK(1892). -slägga 
s. f. bf. millumsläggu [slägga av mellanstor-
lek] JK(U). -sort s. millsårt m., bf. -ii, gen. 
millumsårtns. Bästjausi [de bästa ljusen] u så 
än millsårt u så dankar OL. Ta int ret dän 
sämst sårtn äutn millsårtn JK. Dän millum-
sårtns sild dän liknar just släikar strämming, 
sum vör fick da MK. -spjäll s. n. bf. mill-
spjäldä [det mellersta av "spjällen" på not-
kalven]. -stor a. millumstorar. Än .. millum-
storar tall OL. -stycke s. millstyckä n. 1) De 
millstyckä, sum liggar tvärs yvar ryktä [tak- 

åsen] u ha1dar hänglår ihop, .. haitar ukä 
[oket] JK. 2) [mitt-träet i en ställsåg] JK(U). 
-sula s. f. bf. mi//umsu/u [i skor] MK(1877). 
-tofta s. f. bf. milltuftu [mellersta toften i 
båten]. Milltuftu sättäs äi, u fotskutår läggäs 
i årning JK. Milltuftu sum jär för millkaln 
Framför milltuftu jär framräumä OL. -toftl 
vrång s. f. bf. milltuftraugi [den tredje "stor-
vrången" i en båt, framifrån räknat]. -trä 
s. n. pl. millträi JK(U), [trästyckena mellan 
sidoträna på en harv]. -tuffe s. m. bf. mill-
tulln, pl. -ar [mellersta årtullen i en tre-
roning]. När da batn har .. raid av, u taugi 
jä sträckt .. så läggäs . . framarar pa fram-
tullar u millarar pa milltullar JK. Millkaln 
drägar batganä in, sum tjan'n [telnen] u flaar 
liggar mot milltulln JK. 	s. m. bf. mill- 
täun'n JK(U), [gärdesgård mellan ägor]. 
-vrång s. f. bf. millraugi, pl. -dinar [= mel-
lan-toft-vrång], a storrang sum milltuftu sitar 
äi el. sum millästä tufti[?] ligga pa MK(1876). 
-väg s. millväg. Vädrä jär äut pa = nästan rätt 
utifrån "i millväg" MK. -ålder s. millåldar, 
gen. millumåldas m. [medelålder]. A millum-
åldas mänskä JK. -åldrig a. pl. millumåldrur, 
'medelåldrig'. -år s. f. bf. milla•ri, pl. -ar [de 
mellersta årorna i en treroning; ägas o. skötas 
av mellankarlen]. -åriskid s. milla•rskäid 

_ 	n., pl. bf. -i [de årskid, varpå mellan- 
årorna vila, = mellan-roddare]. 

mellerst a. superl. best. millästä 	,„ -astä, 
, m. (dän) millästä, -astä, f. (de) millästå 

[självstd, n. (de) millästä [i mitten el. mitt 
emellan befintlig]. När n slar styttstaurn i 
milläst bandn JK. Pa dän bandn, sum bläir 
dän millästä bandn [bande s.] JK. Kåir bäi 
dän millästä jär! MK. Millästä lundn MK 
(1877). De gynnar värk .. i vänsträ langstangi 
i millästä lidn JK. Uppästä sängi, millästä 
sängi MK. Så har vör fat de millästä lagä i 
årning [av kärvar i sädlasset] JK. Milläst 
skerä [brädlagret] pa a tak MK. -bande s. m. 
bf. millästbandn= mellan-bande, se d. o. 

men s. main n., 'skada, men'. Läidä main 
MK(1876). Han fick läid main av de i all sin 
täid; de had ja int någ main av JK(ordl.). "Ätt 
grämar mi", sägd Grannats-Pällå, "att farbrår 
far läid main för bröi" [ha brist på bröd?] JK. 
Sumbliä blai sjaukä u fick main ättar de i all sin 
täid [efter skattgrävning] JK. Vör far .. 
håppäs, .. att smapäikår . . snart matt 
bläi fräisk u rask igän, u de äutn main 
ällar löitä JK. Insäi, att skift alls int jär någän 
fördail för mäin räkning äutn tvärtum till stort 
main JK. -ed s. mainaid m. Han gärd mainaid 
u svärd själi bårt JK(ordl.). Da fick än ti straff 
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för sin falskä aid el. mainaid, att n fick ga där 
ner i hagän u spökä JK. -lös s. mainlaus, n. -t, 
pl. -laus' [oskyldig, barnslig]. De päikbanä de 
säir så läit u mainlaust äut, säs um sånn sum 
jär sma u klain ti väkstn; säs u um daim sum 
säir ainfalduä u gomaint äut OL. Mainlaust 
ban JK(U). Tankar jär ja int äutn, fastn de tår 
händ bläir mainlaust iblant JK. De mainlaus 
stackäls plantår star där i kyldi, stårmän u 
vetu u farar illä JK. -löslhet s. mainlaushait. 

men konj. män. 1) [betecknande inskränkning 
el. motsättning]. De gamblästä [: spets-
plogarna] var me lang drekt el. stang, män nå 
me kärt JK. De jär gal ti ställ så hygglit fålk 
pa bisvär, män nödi har ingän lag OL. 
Vinstarust han kund gåimäs mik längar män 
var så hardar u saigar iblant, att .. OL. Ga 
till a handkvänn u mal där; de gick jå för si, 
män de gick saktä OL. De kund pa sätt u väis 
ga an, män var int bra (om kytfått) OL. Ja, 
spitsplogän jär nuck bra pa sitt väis ti kåir 
iginum jårdi me .. Män ti fa rot ograsä ör 
jårdi . . jär di int bra till JK. Ja vill minnäs, 
män ja jär int riktut säkar pa de, att .. JK. 
2) [inledande en relativ bisats]. Än harä, sum 
ja gänn kund ha hatt mämmi, män sum ja int 
fick OL. 3) [anknytande ett led o. införande 
ett nytt faktum]. Därinn pa o pann .. där 
var ännu någ rästar av ett sånt blad [: ett 
gammalt ramsågblad] .. Män så pa dän täidn 
. . da gynt di tal um klingsagar OL. [Ex. 
även under följ.]. 4) [anv. ss. subst. i uttr.] 
män u um [svårigheter, invändningar]. Män 
ti tänk pa för mäin räkning ti fa sla ifran si all 
årkå någlä dagar .. de jär för mang män u um 
imillum JK. L. mainar pa, att möirjård skudd 
va bra ti kåir pa lairu, u de tror ja u, män de 
jä let sägt män int så let gärt; int att de jär a 
ram n omöiglihait, män de liggar mang män u 
um i vägän JK. Ättar mang män u um me 
länsmann'n .. så lugd n uss, att n skudd tal 
me C. JK. Ja valt, att de tankar.. int fållar i 
go jård för n stor dail fålk, u de kan nuck 
sägäs mang män u um um JK. 

mena v. mainä, pr. -ar, -a, ipf. -ädä JK(U), 
maindä, -tä, maint', sup. maint, pass. pr. -as, 
ipf. -tas. 1) [åsyfta, avse]. Me sedi [säden], 
ner n sär så, mainäs i allmänhait rygän OL. 
När n sär: hugg än käil ällar sla äi än käil, så 
mainäs de alltut n träikäil OL. När n sär 
kanå, så mainäs de int äisbanä äutn OL. 
Mor fick förklarning pa va de maindäs me dän 
där puttäntatn JK. Ha först° int, va de main-
täs me avträdä OL. 2) [verkligen tänka el. 
känna el. avse ngt]. Han.. sägd raint äut va 
än mainädä JK(U). 3) [anse, tycka; uttala ss. 
sin åsikt]. Mainä (=tänkä) de kan n gär så 

mik de JK(U). U i fystningi [början] så mainar 
ja, att n halt bäi me ti skon matn än ryck OL. 
V. maintä, att de berod därpa, att när X. plan-
läggäd Lau skiftä, så had han tat jård ifran 
Lausmöir u flytt haim pa fastmarki JK. Va 
skudd vör ta vägän annars, mainar di da JK. 
4) [förmoda, tro, hålla före, "ha för sig"]. 
Sumblistans jär de så, att di mainar, att di 
skall ha bra bredar, män di valt int bistämt, 
va di liggar OL. "Bautajernet" [enl. Säve] 
Ja de skall var de samä, sum ja mainar de 
haitar "harklå" JK. Ja mainar, att int kaulår 
[allar] jär någ rovdjaur JK. Ja maint, att de 
ännu skudd var am n päikå till, män dän minns 
ja int, va ha haitar JK. Ja maint de var sårk 
de w MK(1877). 5) [ha i sinnet, hysa viss av-
sikt]. Han var n lom, d. v. s. inbundn u tystar 
u mainar päukän [tänker (på) fan] MK. Mainä 
pyls = dumheter MK(1876). 6) [vara tvek-
sam]. Tigar u mainar u har int mål i munn'n 
JK(U). De jär aldri någ ruff äi än, äutn de jär 
bär [bara] ti sta u mainä u int vit va än vill 
OL. — Särsk. förb. Main' pa [uttala såsom 
sin åsikt, påstå, yttra]. Mor maint pa till n: 
um du int had vart så haltar bärä [bara] JK. 
"Svär har Är lert bra", maint n bondgubb 
pa mot dum JK. "Ja, häit till uss kumma n 
alltut", maint ja pa JK. Förrn ja gick, så 
maint a [hon] pa mot mi: "Fran Lektons kan 
de aldri varä .." JK. Ja män, had prästn 
maint pa, slikt de va int luggiv Dovgivet] ti 
gär pa n böindag JK. Da had L. maint pa, att 
n kund fa lan a lantärnå av än JK. När 
klucku blai näi, maint A. pa ti mor, att nå 
fick di ga i säng JK. Vör maint pa imot var-
andrä, att de kund int var mang fålk i körkå i 
dag JK. "Kum u ga in me, Fäiän", maint 01 
pa mot mi, "u lägg a ård ti godår för uss" JK. 
Pullisn maint pa till uss, att de var int launt att 
vör staig pa allihop JK. När vör da fick mat, 
da maint mor pa, um ingän vidd ga i körkå jär 
ifran uss pa jauldagän JK. Da maint skrivan 
pa, va de var för n oförskämdar best JK. Jfr 
god- o. väl-ment. 

menage s. m. bf. minnasn [i uttr.] var el. liv pa 
minnasn; nå far n liv pa minnasn = förknapp-
ning MK(1877). Fr. menag e, hushållning. 

mening s. mainiug m., bf. -kan, pl. -iugar. 
1) [åsikt]. Han had sägt sin maining JK. Jär 
de så, att n vill håir pa de åirä, da har n änd 
till säi [i skrivelsen], lains [hur] min maining 
jär OL. Min maining jär dän, att de jär mair n 
en sak, sum har skuldi därtill OL. 2) [avsikt, 
syfte]. De jär int mainingän nå ti skriv någät 
stort langt brev JK. Ja kan int finn där ättar 
de boki, att de var hans (Luthers) maining, 
att ä skall var såsum ä nå jär JK. Mainingän 
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var dän, att ja skudd skriv undar pa skrivälsn 
me JK. De var int min maining, att L. skudd 
bital mi för brevä JK. När de var avskillt [fär-
digt], da var de o [vår] maining, att di skudd 
släutä JK. Så skafft Lass si flugråin u lägd läit 
äi a äppäl u gav päiku i akt u maining, att 
päiku skudd jet upp äpplä JK. 3) [innebörd, 
betydelse]. Matlausar jär a ård, sum ha täu 
oläik mainingar JK. Mor tyckt . . att L. var 
hallgaln .. Ha maint där me int någ galä, äutn 
mainingän var dän, att L. var rolir u gladar, 
um de var så ällar så JK. 4) [avslutad följd 
av ord o. satser]. Um de da änd jär obitöidliä 
sakar ti skriv um, så kansk de kan var någät 
ård ällar maining, sum kan var till tänk pa 
OL. Så jär ja upp u laupar pa gålvä; när ja 
bläir tråttar pa de, sättar ja mi u skrivar än 
maining ällar täu iblant JK. Säist när ja var 
ihop me skrivä, fick ja int täid ti skriv mai-
ningän äut iblant JK. Di kastar um årdi i 
mainingar JK. Jfr väl-mening. 

menuett s. minnvätt, -vitt m., bf. -n [en dans]. 
De gick sum de haitar äi a gammält ordspråk: 
minnvitt var de de, män va lains gick de da! 
De haitar "dans minnvitt" ällar "minnvittn", 
u va de jär för n såns dans, vait ja intä JK. 
Mar [Åberg] var n duktur plygg; när n 
dansäd minnvitt, da fallt n pa rygg MK. 

mer a. mair. I. adj. 1) [om större myckenhet 
el. mängd]. Bäi G. K. har ä blitt mair fålk. 
De blai än sårk i säistäs JK. Åsiktar . . att 
ingän skall ha mair u ingän mindar, äutn de 
skall var likt si för var u en OL. Så fick 
gråitn känn pa de tämliän hart i sumbliä fat.. 
sumbliä slapp tämliän lindrut fran ä, så där 
var mair igän [mera kvar] OL. Sandjårdar 
skall ha mair göidning än lairjårdar JK. Di ha 
fat mik mair täun [gärdsgård] nå ätta skift, 
än va di had föräut JK. Ja matt änd aldri ha 
fat mair mämmi, än ja skudd ha, vätjä OL. 
a) [i uttr.] mair u (ällar) mindar. Nå arnderar 
ällar höirar di äut säin garsdailar, så da jär de 
alltut pabud till fa si mair ällar mindar me jård 
pa arändå OL. Di fick mair u mindar [: fisk], 
ättar sum di hadd täur till träff pa, ner di kåm 
äut OL. 2) [i förb.] mair än, mair n [an-
slutande till ett följ. ord el. en ordförbin-
delse]. De jär mair n en sak, sum jär skuldi 
därtill OL. Skall vör självä äut pa maiaräiä 
me o mjölki, de hindrar mang gangar mair än 
n halvar dag var täindä dag JK. De fanns int 
mair n ätt stöir [plogstyre] pa JK. För int mair 
n förti fämti ar sinä JK(U). 3) [som tillkom-
mer utöver ngt redan befintligt: ytterligare 
(mängd)]. Sin [sedan] pa ättamiddagän var 
ja kåirnäs äut pa När. . sått da blai de int stort 
mair av för mäin räkning JK. Ja undrar, um 

int T. har skriv någu mair bok JK. Hugg läit 
mair vid JK. Hundlökkäppar ällar sävpinnår u 
mair sånt, sum jär hart u sträift OL. De skudd 
spinnäs mair ti slingår, de skudd tjanar u 
spinar u hallband OL. Vör har kårt in .. än 
träi häckar håi ör ängä; där har vör ännu mair 
ti räk [räfsa] u sia JK. — II. adv. 1) [i högre 
grad el. utsträckning]. Män han snårkäd mair 
u int mindar JK. Bräuksläiår [fabriksliar] 
di har vart mair jamt goä OL. A. har mair lust 
för skriv än läsä JK. Um vör da ännu skudd 
ha mair bitalt JK. Förr när n sättäd mair 
fast [fiskade mer med "fastsättning"] .. så 
var raklaidi äutför fastsättningsdomtä JK. De 
värst jär, um de blasar mair n di årdäntlit 
kan raid si OL. Ner n sigd [lie] jär slåiar . . 
da gittar n kråm pa örvä läit mair n vanlit OL. 
Så i dän vägän liknar di mair sväin än fålk 
OL. a) [i komparativ bisats: ju mer]. Mair n 
har, mair star n ättar MK. Mair n har, störrä 
bläir bihovar MK. Mair n arbetar, mair läidar 
de OL. Mair n bröinäd, slåiarä blai de JK(U). 
Mair n kokar dum, hardrä bläir di JK. b) [i 
uttr.] mair u mair. Sin [sedan] gynt ä blas 
mair u mair u de blai mair u mair sjout JK. 
Bomärki gynnar kumm mair u mair bårt JK. 
Modä sank mair u mair för dum OL. Kalar 
blai läit mair u mair uppsluppnä u pratnäs 
OL. c) [i uttr.] så mik mair. Sumbli blai himlä 
bifängt rasandä, män . . de var bär [bara] så 
mik mair ti ha rolit at OL. d) [i uttr.] ick mair 
[så mycket mindre (!), åtminstone]. L. har.. 
int någ täid ti tänk pa mi, ick mair da ti skriv 
ti mi JK. Så matt ja da attminstn fa bjaud 
astäuän pa än sup ick mair da! JK. [Se under 
icke adv.] e) [för att bilda komparativer el. ut-
trycka stegring]. D. .. blai snålar u galn u 
vidd bläi mair räikar än va n var JK. Da blai 
morrmor så laisi . ., sått ha blai mair dåli el. 
sjauk igän JK. Daim sum da skudd sia ällar ha 
sletkalar hadd de nuck läit mair bikymmar-
samt .. än va di nå har OL. Da var de nuck 
mair gutt um arbetskalar OL. Vidd n ha örv 
läit mair krokväit, så var ä bär [bara] ti flytt 
pa krokar OL. Förr i täidn livdäs de förmod-
liän ännu mair plumpt u vilt, än va di gärd, 
så langt ja kan minnäs tibakas OL. Ättarsum 
ja int had skriv de mair äutförlit u raidut 
JK. 1) [i uttr.] mair u (el. ällar) mindar. Fålki 
var mair u mindar glad u uppsluppnä av trak-
teringi OL. I kvistn glyggäs a hul .. sått n 
kan fa ställ plogän där ti ga mair u mindar ner 
JK. Där sum di (mackar) fanns, där blai 
kånnä skadä mair ällar mindar OL. 2) [ytter-
ligare, dessutom]. Kan ja var ti någu tjänst 
någän gang mair, så kummar ä int pa frågän 
OL. Va gär de mair [vad tjänar det till], de 
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jär sum de jär JK. 3) [vidare, längre]. I blant 
vaknar ja kl. tåll el. ätt täu igän u kan int 
sungnä mair JK. Var n da langt ste [borta], 
så var de frågän um, um de blai någ plögning 
av mair dän dagän JK. 4) [i förbi mair n 
[jfr 1:2]. Di svard iblant mair gal än klokt OL. 
De va mair n bra JK. De här yksi ha bäitar 
int mair än ha säir MK. De var .. vackat 
vädar till rust äutä bad dagar u kväldar, sått 
da fick ja int täid mair n tänk pa skrivningi 
JK. Sam [detsamma] var de me askstain'n, de 
var styckar bårtå äutkring kantar, så de var 
int hailt mair n inn undar asku OL. — [I uttr.] 
mair n lagum [nätt o. jämt]. Stor u tjåckar u 
braidar, sått n knafft kan väik si u mair n 
lagum kumm in iginum a dur JK. Ängar jär 
ännu hall väitä, så att lambi kan mair n lagum 
liv äut ännu JK. Han sägd, att de bön [bara] 
hadd blitt a läit dugg där, sum mair n lagum 
hadd stillnä stövän JK. [Spöket] gärd de så 
tungt, att russi mair n lagum kund årk de JK. 
Ja har nå arbet me de i mang dagar, män ja 
har int fat byrn [början] pa de mair n lagum 
JK. Han .. livar bäi bärt [enbart] mjölk, så 
att n mair n lagum kan hald läiv uppä JK. 

merendels adv. mairndails 	[för det mesta, 
vanligen]. De skall bistämmäs dag, när bi-
gravälsn skall varä, u så bräukar n mairndails 
bid prästn u fräui me de samä till kumm pa 
kallas OL. Mairndails jär de någän särskildar, 
sum svarar för till ta äut braidsräumi OL. A 
bit gammäl säl [sälg] .. de var mairndails me 
de bäst träiä ti gär spån av OL. 

merkurium s. mackäurum, mackäurjum, -ium, 
'arsenik'. Där äi de möiri had en blitt be-
gravän, sum had tat läiv a si självar me 
mackäurjum JK. Fyst gav di än mackäurjum 
(= arsinik) i pannkaku, män de fick di int läiv 
av än me JK. Kokamor: di lägd makäurium 
unda kännu för ti fa smör (Kokamors mor-
mor; säldäs av Buttlä-Pättasn u Sjyllandar) 
MK. 

mes s.1 pl. mi• sar [feg stackare]. Ja u så var 
svänsk riggerningi riktut någ misar, sum 
int kund ldämm dum tvärt JK. 

mes s.2 majs f., bf. -i [nätkasse]; ullmajs el. 
fiskmajs; ha jär bind si sum a nät MK. Ja 
kummar för ti lapp maisi MK. Di kund ha hall 
maisar me ull MK. Jfr fisk- o. ull-mes. 

mest a. o. adv. måst; best. mästä, mäst', f. 
måst', n. mästä, mäst', pl. mästä, mäst'. 
[Anm.] mästn [i uttr.] mästn dailn (I: 2a). 
I. adj. (även i subst. anv.) 1) [i fråga om stor-
lek, omfattning el. mängd: störst]. Dän mästä 
fisk, sum di nåksns har fat, de var de arä MK. 
U så liggar di u sivar sin mäst täid OL. Bäi 
Dorotiatäidn fållar mäst snåiän JK(U). Mäst 

tankän hadd i pa uss JK. Mäst harmän jär 
ännu dän, att n int har planlägt skiftä självar 
JK. Mäst täidn gar nå ti söislä [sköta krea-
turen] um dagän JK. Mäst kastningi [snö-
skottningen] har ja hatt ti kumm pa gatå JK. 
Arbetsfålki matt kaup säin mäst föidå av 
böindarnä OL. Kanhänd L. kan dråig me de, 
ti däss mäst bråsku för mäin räkning bläir av-
skild JK. U mäst djävläskap bidräiväs de me 
pärmingar JK. De jär fålkis mäst prat nå: um 
de int bläir rängn snart JK. De kårn da an 
pa, vaim sum var mäst el. stöist störku (= de 
flesta, manstarkast) MK. Till släut knöitäs 
knäutar [banden mellan stat o. kyrka] hallt 
upp, sum väntäs pa av de mästä JK. De mäst 
inbillar si, att de jär prästns skuld, att vör 
skall bygg nöi skolå JK. Skit fick vör de mäst 
av uss JK. 2) [i vissa särsk. uttr.]. a) mästn 
dailn [(till) största delen, nära nog]. Broningi 
ha(r) vör skilt av me i iss viku u mästn dailn 
me tråskningi JK. U så ha ja arnder a äng, 
sum ja skall äut me n 40 kr. mästn dailn förä 
JK. Så skall n .. var me i allt arbet självar, 
för n kan aldri mästn dailn läit pa någän annar 
JK. Jfr mestan adv. b) fö(r) de mästä [i de 
flesta fall, vanligen]. Fålki jä brölaus fö de 
mästä OL. Ha liggar u sivar för de mästä OL. 
Att ä int var någ blasvädar äutn lungt för de 
mästä OL. Annas hadd di för de mästä ätt 
visst ställä, sum halt middäsställä OL. De kan 
finnäs någän end, sum har krabbar av jan, 
män annas för de mästä, så har di dum av träi 
OL. Ja, så gar de för de mäst till, när n tar 
badäid OL. Da i dann viku rustäd vör fö de 
mäst upp i Syllskogän JK. Pa skogar liggar 
ännu äisgatu för de mästä JK. I går var de a 
ohygglit vädar, u da var ja för de mäst äut 
hail dagän JK. Plogkvistar jär för de mäst av 
björkä JK. Sväini lag fö de mäst i göislhopar 
JK. Da drog ja av någät stand (kånn) häit u 
däit, för de mäst jär upp i sokni pa de tårr jår-
dar OL. För de mäst andrä ar har jårdbräukä 
vart i full gang nå pa iss täidn JK. "De gar 
aldri", sär för de mäst fålki JK. Däit had 
fälld samblä si u slat si ner, för de mäst ungt, 
fräiskt fålk OL. c) [med kollektiv: de flesta, 
det mesta]. T. u för de mäst gubbar me han 
blai så drucknä JK. Dän täidn sad di sedi, 
för de mäst av dum, um jårdi var tjänli ällar 
intä JK. För de mäst av dum så var di skåjrar 
MK. Män för de mäst av uss, sum jär jård-
bräukrar, insäir att .. JK. Sumli av de bygg-
ningar .. har vart uppsättnä i äkta goar kalk-
bräuk, män för de mäst av häusi har vart upp-
sättnä i lairbräuk JK. Ja ha de imot na (boki) 
att ä jä fö kärt skrivä, fö de mäst a de JK. 
3) [ss. bestämn. t. ett subst. i pl.: flesta]. Jär 
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i Lau var de knipår [snöfria fläckar] pa mang 
ställar, män pa de mäst ställar, så va de kast 
si snåi pa JK. De mäst (= flesta) röstar JK. 
Män de fläst u mäst av uss har fat släit hund, 
sum de haitar JK. Har n int träfft någän ål, 
sum jär de mäst gangar, sum än slar ner, så 

JK. — II. adv. 1) [ss. bestämn. t. verb för 
att utmärka största intensitet]. a) [mer än 
något annat]. Mäst ha ja grund pa de där bok-
stavsjaudä "å" JK. Bildn [plogbillen] ståläs 
.. i äutäst ändn sum än släitäs mäst JK. Nå 
har ja biskriv ätt sletkalgild, sum mäst liknäd 
gamblä täidns JK. b) [i högre grad el. i större 
omfattning än annars]. Trulli grasserd sum 
mäst älla va sum mäst i röirning JK. Mäns de 
rängnäd sum mäst, sat vör ner i brygga(r)-
häusä JK. När de jär sum mäst bråttum 
JK. 2) [ss. bestämn. angivande graden till adj. 
el. adv.]. Mäst rolit tyckt ja de var, när de 
blai haust u lang netar JK. Undar de att a var 
mäst sjauk, lag a inn äi än kammarä JK. De 
arbetskalar sum var mäst fattiä, di fick nårp 
si till än tall ällar täu bi böindarnä OL. Da 
skudd alltut väggar i stäuår väitläimäs u de 
var mäst vanlit ti gär ti missåmman OL. 3) [i 
fråga om det förhållandet, att huvudparten el. 
de flesta fallen utgöras el. utmärkas av ngt 
visst: till största delen, huvudsakligen]. Mäst 
nyttäs de björktrysår [att löva med] OL. Ti 
säl [att sälja] de var mäst bredar [bräder] 
OL. Så skudd di drick halvar, mäst av bränn-
väin, iblant w av råm OL. Haudä ällar 
häudä, de jär mäst de gamblä, sum så sär 
OL. Mäst jär ä längar fram pa ladingän u 
pa summan, el. sum sväini mäst bitäckäs 
JK. 

mestan adv. mästn, 'nästan'. I iss viku ha ja 
hald pa u plög älla vänd . . mästn va ivistn dag 
JK. Russi .. di far dräg va ivist n dag mästn 
JK. De jär mästn mörkt OL. Sen sättäs di in i 
ungnän u bakäs ti däss di bläir riktut hard-
baknä, mästn brändä OL. Ner di blai var 
[varse], att kvänni saktäd av, da var mästn 
damä tomt OL. Di var mästn likt si [lika] pa 
bäggi säidår OL. Sit u fraus de jär mästn läik 
så gal sum ti laupä MK. I går va ja så mattar u 
åidn .. att ja lag mästn fö de mästä JK. Där 
var iblant så djaupt, att stuckar mästn slepäd 
i vattn OL. Sjoän blai galn ti ga haugar, sått 
de kund mästn ingän hald si fast pa tuftu JK. 
Vör har mästn ingän huggpackä OL. Da bläir 
n argar, u de jär n sånnar kal, sum mästn 
aldri bläir goar igän OL. Ja tror mästn, att ä 
bläir ovädar i nat ja JK. De jär mästn så, att 
ja int årkar jetä OL. De var mästn så, att de 
blai för baiskt MK. Ner n skall bur [borra 
"hallar"] till a slingå, så jär de mästn så, att 

braustä bläir kråm in mot ryggän OL. — [I 
uttr.] mästn dailn se: mest I: 2a). 

meta v. maitä, mait' JK(U), pr. -ar, ipf. -ädä, 
sup. mait' JK(U), [meta fisk]. Sårkar di vill 
pråmt ner ti a. i u maitä OL. Till "maitä" jär 
w a fiskaräi, sum äiktäs i .. Närka.i, för de 
mästä av sårkar .. Män nå pa sainarä täidn, 
när de har vart gutt um äid i a:i pa ladingar, 
så har de vart gutt um gamblä fålk u mait 
äid JK(U). I går ner vör var ner u maitädä, 
da fick vör n stäurar abbur OL. Mörtar u löiår 
jär sma . ., män de jär rolit för sårkar u päikår, 
när di kan .. mait upp någlä styckän JK(U). 
Än dail äid maitar di upp undar dän förbudnä 
täidn JK(U). — met-krok s. maitkrok m. 
-mask s. maitmack m., se metes-mask. -snöre 
s. maitsnöirä JK(U), [metrev]. -spö s. mait- 

n. A maitspö me snöir u krok MK. 
-spöjstake s. m. bf. maitspäistakän JK(U), 
[själva spöet]. 

meter s. metar m., pl. metrar. Han (läns- 
mannen) visst int någ ann rad, än vör fick 
kast [skotta] de metrar, sum de sto i länskun-
görälsn, u närkar fick svar för säin metrar JK. 
-mått s. me•tarmått n. Män da had ja int någ 
metarmått mämmi JK. -tal s. n. bf. me•tar-
ta•lä [antalet meter]. De fanns ingän armar 
gräns da än dän gamblä gränsn, u um metar-
talä gar ihop, de bröidar vör uss int um JK. 

metes-mask s. maitäs-, maitsmack m., bf. 
maitäsmackän, pl. maitäsmackar OL, 
'metmask', [daggmask]. Sån där sma jård-
ällar muldknåbbar, sum jårdmackar ällar 
maitäsmackar skjautar upp langs grasstradi 
OL. Baitä ti sätt pa krokar [anglekrokar] bi-
gangnäs maitäsmack (= de stäur lang raud 
mackar, sum jär i jårdi, sum u bigangnäs ti 
sätt pa krokän, när n maitar) JK(U). 

mickel s. mickäl (oböjl.), [räv]. Rolit tyckar ja, 
de skudd var ti va me (på rävskall), hälst 
um än kund fa någän mickäl JK. Da sägd 
kattn ti rävän: "Låis upp radpusn, bror mic-
käl!" JK. 

midd (?) s. m. bf. middn 	'mitt'. Jfr midje s. 
middag s. middag 	middagar 	m., 

bf. -da•gän, pl. -ar. 1) [tiden mitt på dagen]. 
De jär nå middagar MK(1877). Nå har ja vart i 
körkå, för vör har hatt fyst prek i dag, u 
klucku jär ännu int stort mair n middagar JK. 
Män da var de middagar, när vör fick skill av 
me sätt pärår JK. När de var solskäin, så 
visst vör, när de var middagar, för da var de 
skugg pa byggningsgavin JK. Dän han kan ga 
fastnäs änd ti upp mot middagar OL. Jär de 
middag ännu da? täu lass gråit glaid nå i ängä 
MK. Till middagän så smältäd snåiän JK. Far 
u ja had årkå ti väss n fåm säks styckän yksar 
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vass till middagän JK. Ti middagän gick ja bäi 
haimä u snickäd .. män när ä blai middagar, 
fagnäd de upp JK. Fran klucku täi till mid-
dagän hannt int all fram ätt slag OL. Såsum 
vör gick u slo där upp mot middagän, så kåm 
tjänstpäiku rännäs JK. Annas så har de för de 
mäst rängnä ti upp mot middagän JK. Än stor 
dail hadd ängi så langt ifran si .. u da var ä int 
ti tänk ti fa väss um middagän OL. När ja 
kåm haim, så var de allt yvar middagän JK. 
Um middagar så kund ä iblant var mang roliä 
pasjasar, sum gick av stapäl OL. a) [särsk.: 
middagsrast]. De jär sum de haitar i ord-
språkä, att "middagar när mor vill u aftå [slut 
för dagen], när Gud vill" JK. När arbet gar 
äut så att n kan fa middag klucku tåll, så jär 
de vanliä, att n haldar middag klucku tåll JK. 
Middag haldäs vanlitväis bi tålltäidn, män far 
iblant tas ättar umständuhaitar OL. Da kård 
vör haim u haldäd middag JK. Päikår di hadd 
slat si ner i håibraidi u låss sum di vidd siv 
middag OL. Sivar middag, sum än stor dail 
gär, gär ja aldri JK. I ställ för att di bräukt 
väil middag, så arbetädäs me pärkän OL. 
b) [i uttr.] i middäs, i går middäs, i förrgår 
middäs JK(U). I går middäs tänkt ja för mi 
självar JK. 2) [om dagens huvudmåltid, in-
tagen mitt på dagen]. a) [för människor]. När 
n jär langt fran haimä u än har kräki mässi, 
så har n middag mässi bad till si självar u ti 
kräki JK. Så bad di mi vänt pa middag JK. 
Nai, någ middag had ja int täid ti vänt ättar 
JK. Da var middagän i årning, u da skudd 
vör jet middag JK. Där bant di säin russ, 
sum di kåird dffit middagän me OL. Mid-
dagän ja, de var a stort bistöir ti fa dän i 
ärning OL. Ner di nä had slat si ner ti mid-
dagän, så blai ä badä brännväin u mat OL. 
Till middag var de alltut pärär u fisk u n bunk 
skyr där upp pa JK. Ti middagän da bläir de 
brö u fisk, kakå [vetebröd] u smör u ti släut 
gråit u mjölk .. u än sup älla täu (på slåtteröl) 
JK. De bläir mylå [mölja] ti middag [på jul-
afton] JK. Mor har vart haim u bryggä u lag 
middag till uss JK. — Fa middag. Än stor dail 
hadd ängi så langt ifran si, att di int kund 
kumm haim u fa middag OL. När A. u ja had 
fat upp a par hopar, så gick vör haim u fick 
middag JK. Vör sat bi borä u fick middag 
JK(U). När ja fick middag äi mi, så bar de 
iväg JK. Di glaid ner äi Digarakan, när di 
fick middag av {: fick äta färdigt] MK. Ha 
middag. Vörr skall .. jet middag el. ha mid-
dag JK(U). När ja kåm haim, så skudd ja 
ännu ha middag, u da fick ja någlä kald pärår 
u någlä kald strämmingar u så mjölk JK. Vör 
far lek' [väl] jet middag haim fyst, vait ja MK. 

När vör at middag, gräind vör w JK. b) [för 
husdjur]. Förr, fö någlä ar sinä, så gav än 
konar u ungnauti middag el. klucku tåll, 
män da gav vörr dum en gang mindar um 
mårgnar JK. Ja ska nå gi middag (ti kräki) 
MK. Till middag fick di [fåren] laugrainar JK. 
Mäns dragrar jetäd middag u n självar fick än 
bit mat äi si .. JK. — [I uttr.] bait middag 
[under middagen låta dragarna beta el. äta 
foder]. Um vör int jär för langt ste, da kåirar 
vör haim u baitar middag klucku 12-1 JK. 
U kummar n int haim u båtar middag, så 
skall n ha fodar mässi ti kräki JK. A. u ja had 
bait middag me russi jär äut pa vägbrinkar, 
sum allt jär langt gras JK. Da spänd ja stäutar 
ifran gäinäst, för daim skudd ja bait middag 
me i akan JK. Jfr efter-, för- o. kyrk-middag. 
-slbord s. n. bf. middäsborä [bord dukat till 
middag]. Släutliän blai middäsborä färdut, u 
sårkän kåm me middäsbud OL. -brede s. mid-
däsbraidä n., 'ställe i en äng där man äter 
middag ute'. -bud s. middäsbu. d n. [bud att 
middagen är färdig]. Släutliän hadd di (gråit-
sjussar) kumm allihop, u var da klucku tåll, 
blai ä middäsbud [på slåtteröl] OL. I Klucka-
bjänn .. Där sto ja u jåckäd i lairu till mid-
dagän el. ti däss ja fick matbud el. middäsbud 
el. att ja skudd kumm in u fa middag, så där 
millum tåll u ätt JK. -lur s. middäsläur m. 
[kort sömn vid middagstiden]. I sundäs var 
de riktut a otäckt vädar .., sått da to ja mi n 
duktu middäsläur pa någlä täimar JK. -måltid 
s. middäsmå•ltäid m., bf. -n. När all har fat 
körksupän, så skall middäsmåltäidn bigynnä 
[vid bröllop] JK(U). -rast s. middäsrast f., bf. 
-i, pl. -ar JK(U). Ja gick u hackäd betår i går 
fran klucku säks till kl. hall näi me n täim 
middäsrast JK. Klucku tåll da skudd vör 
haim u så ha middag, u da fick vör hallann'n 
täim middäsrast JK. Ner ä nå var n hopar 
ungdom av bäggi slagi, så ställdäs ä alltut till, 
så de blai någ rolit i middäsrasti, sum räckäd 
n täim iblant täu [på slåtteröl] OL. -stund 
s. middäs-stund JK(U) f. -ställe s. middäs-
ställä n. [den plats i änget, där man vid slåt-
tern åt middag o. andra måltider]. Annas 
hadd di för de mästä ätt visst ställä, sum hait 
middäs-ställä, där braidäs bordokar äut u där 
lägdäs fram av de go di hadd mässi OL. 
-tid(er) s. middästäid, -täidar m., bf. -täidn. 
När de blai middästäidar JK(U). Middäs-
täid [vid middagstiden]. Middästäid um lau-
dagän gynt vör sa JK. Middästäid var ja pa 
snåikastning a par täimar JK. När de hannt 
middästäid pa sundagän JK. I täistäs mid-
dästäid gynt ä häv ner me rängn JK. I går 
blai de så mul da middästäid, så att da trod 
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vör .. att de skudd bläi rängn JK. Ha var 
ännu fräisk u rask middästäid män fick slag u 
död mot kväldn JK. Far u ja har . . sag jaulvid 
a par dagar, u de fick vör skilt av me i dag 
middästäid JK. Ja kåm int där ifran förr n 
middästäid JK. När n gläidar äut um mårgnar 
(pa tåskän), så ligga n äut ti middästäid u 
iblant ti kl. 2-3 pa ättamiddagän JK. -tåg s. n. 
bf. middästå• gä [tåg som går vid middags-
tiden]. Ja tänkar, ja kumznar ti rais in .. pa 
middästågä, män um int de, så pa kvällstågä 
JK. 

midja s. midjå f. 
midje s. midjä m., bf. midjän, 'mitt'. Ja fick 
träi valar äi midjän u fåir äi stammän [på 
båten] MK. Jfr midd s. 

mid-lott s. se mellan-lott. 
midnatt s. minna. t 4r f., bf. minna. ti 

Täidn gick av änd in pa minnati JK. Jfr efter-
o. för-midnatt. -sitid(er) s. minnatstäid 

- 	-täidar m. Undar allt prat så laup täidn 
av .., sått de blai minnatstäidar JK. -Va dags 
vör kåm halm um nati, minns ja int så naugä, 
män nuck var de alltut minnatstäidar JK. När 
de läidar pa nati ti minnatstäidar, så skall 
bräudi kledäs av u kledäs till ungmor JK(U). 
Kallasä räckäd ättar minnatstäidar JK. Män 
da (anndagän) var de avskilt ti minnatstäid 
JK. Nå läidar de av ti minnatstäid, u da 
bjaudäs de n sup igän [på begravning] JK. 
I neträs rängnäd de me, atminstn ti minnats-
täid JK. Jär de mörkt um kväldar ti mi-
nattstäid, da gir n än träi fåir famnar [sank] 
JK. 

midsommar missåmmpr, misåmmar 	m., 
bf. missumman (ä.), missåmman. Till mis- 
såmmar behövar vör rängn jamt u samt pa iss 
tårr lairår JK. Sandmyldu vändäd ja i haustäs, 
sått ha strävar ti upp mot missåmman JK. Ja 
nä vörr hinnar ätta missåmman, da bräukar 
de bläi annlund i ansäiändä pa vällaikän sum-
bli ar JK. Fyst u främst så jä de ännu vanlit, 
att allting skall skilläs av [göras färdigt] ti 
missåmman, såsum me bak u brygg u vaskä; 
u skall n ha någ nöit, såsum me kledar u sko 
älla baindomt, så skall de i årning ti missåm- 
man, så väid de star till, u sam så så skall de 
gäräs raint i all rängar [vrår] .. mair n vanlit 
.. Ja u a nöi fräisk lautryså av björklau säir 
n någ var stans i späisar JK. Förr i gamblä 
täidn förr n tapetar kåm så mik i gang, da 
skudd alltut väggar i stäuår väitläimäs. I var- 
dässtäuu där var de nödvändut ti väitläim 
dum en gang vart ar, u de var mäst vanlit ti 
gär ti missåmmarn OL. -siafton s. missåm- 
masaftn m., bf. -aftn, -aftnän 	— 	. I min 
bandom för umkring 30-40 ar sinä så var 

dagän för missåmmasdagän el. missåmmas-
aftnän .. än fräidag för ban u ungdomar. Ja u 
för de mäst för de gift u gamblä me, atminstn 
ättamiddagän JK. Da samblädäs all gass-
kvinnfålk pa en part i gardn för ti Ide mai-
stangi, sum skudd sta bäi bänkluku i körku . . 
[se majstång] .. När maistangi var kled u i 
årning, så gick hail allmaiu me ti körku, sum 
had vart me ti kled na, u maistangi bars .. u 
sättädäs haugtäidlit upp pa sin plass .. Äutför 
pa körrgardn u pa körkvalln var de läiv u 
röirlsä. Drängar spelt pärk u kastäd varpå. 
Päikår u källingar ränd runt' u avlang änk-
laikän u säist parä äut u vickläd hyns u. s. v. 
Sårkar speld väggpärk pa körkmäurn u täld 
stulå u täld vargän u laikt kaprå u så väidarä. 
När int drängar u gubbar kund säi längar ti 
spel pärk u kast varpå, to gubbar var u en säin 
källingar u gick halm me säin banungar mässi, 
u var u en dräng to säin fåstmåiå undar armän 

u gick ner äi a buskut vackat ängä u slo si 
ner där äi de gröinä, tills soli braut u kåm ti 
skäinä pa missåmmasmårgnän; sått de var 
knafft någän av ungdomar, sum gick i säng 
missåmmasnati JK. Ja u så när da täidn var 
inn, att ä skudd ringäs u kimbäs aftringning, 
da var de int ont um sårk i kluckhulä JK. 
-aktig a. n. missåmmarsaktut (OL). Ännu 
skudd de mair till, såsum blåmmår ti sätt i 
vattn; de var päionar, kaptrifoliumbladar, 
salväiå, lavändl, timjan, balsarbladar, gubb-
skägg .. nuck av, ner di kåm pa sitt ställ 
allihop, så kåm de riktut ti säi missåmmars-
aktut äut OL. -dag s. m. bf. missåmmas- 
dagän 	, 	— 	, pl. -ar. L. had 
prek [predikat] i attn ar yvar am n täkst all ar 
ätta si all ar pa missåmmasdagän: Statt upp 
o. gack ut på marken etc. Da staig än bond 
upp .. sum had vart i körkå all missåmmas-
dagar u sägdä: "Så kum u lät uss ga än gang 
da!" JK. Till u me själv missåmmarsdagän så 
var ännu nårdn så vassar, så .. OL. Ja, rängn 
de fick vör läit missåmmasdagar JK. Pa mis-
såmmasdagän var körku full av fålk, av bad 
gamblä u ungä u stor u sma Pa körkvalln, 
när gusstjänsti var släut, sto gubbar u vän-
tädä, att någän dräng skudd kumm u fråg 
dum, um di kund fa ha laikstäuå där bäi dum 
pa kväldn u pa nati. De kåm aldri pa frågän 
föstas. Ja, u så sägdäs de biskening till all 
ungdomar, sum var i körkå, att där u där 
möitäs vör i kväld, pa laikstäuå. Spelman 
bidädäs u• bäi körku. Pa kväldn var laikstäuu 
i fullt surr av bad drängar u päikår u all ung 
ogift fålk me. U i vardässtäuu sat gubbar, 
sum int dansäd, u drog säin spadar (speld 
kårt), u de haldädäs pa, till soli sto n bit pa 
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himln dann [andra] dagän, u där me var mis-
såmmasfäirningi släut JK. -flundra s. f. pl. 
missåmmasflundrår, bräun flundrår, sum 
kummar ättar missåmmar MK. -gräs s. mis-
såmmasgras (Sedum telephium) [?]. -helg s. 
missåmmashälg f., bf. -i. Ja, tänk vick a härli 
u glad missåmmashälg vör ha hatt, bad pa 
dam väisä u dannä JK. -morgon s. m. bf. 
missåmmasmårgnän. -natt s. f. bf. missåm- 
masna•ti 	De var någ blåmmår ällar 
örtar .. di skall pluckäs dagän för missåm-
masdagän, ällar missåmmasnati, såsum stålt-
hindriks-bladar, stjännanäis u tarald [att röka 
mot sjukdom] JK. -nedar s. missåmmas-
ni-dar, -år [nedan vid midsommar]. Roår 
[rovor] skall sas i missåmmasnidar JK. -pre-
dikning s. De var riktut a missåmmasprädäik-
ning, maint ja pa JK. -psalm s. missåmmas-
salm. Ja gick u gnoläd ällar singäd läit smat 
för mi självar pa än missåmmassalm JK. 
-regn s. missåmmasräyn. Män tänk, va de 
skudd ha vart gutt, um vör had fat a gutt 
missåmmasrängn JK. -stång s. De var int van-
lit da dän täidn, att ungdomar lindäd någu 
stor missåmmasstang me lau, me kårs pa 
JK(U); jfr maj-stång. -tid s. missåmmastäid 

Vo s..r 	sto 	. De kan träff till iblant .. att 
de kan var frustnetar missåmmastäid JK. De 
arbetä me ti fa göidningi pa jårdi u i jårdi me 
annsnplöigningi skudd var avskilt umkring 
missåmmastäid JK(U). -vaka s. f. bf. missåm-
masvaku [vakandet midsommarsnatten]. 
Män nuck var de mang, sum to si än middäs-
läur undar präddäikningi i fölld av missåm-
masvaku JK. -vecka s. f. bf. missåmmasviku 

Viku för missåmman ällar mis-
såmmasviku JK. Kånnä sag betöidlit vackat 
äut missåmmasviku JK. Um de blai täilit 
[tidigt] el. go ladingar, sått grasä kåm ti vaks 
täilit.. så slos de täilit, de haug ängar fyst — 
ja till u me i missåmmasviku JK(U). 

mig pron., se jag. 
mikaeli s. mickeli [Mikael, d. 29 sept., o. 

tiden däromkring]. Mickeli aftn  
[dagen före Mikael]. Mikkeli da kan n säg, att 
summan jär släut u kräki skudd in, atminstn 
um netnar JK. Um vör far någ rängn ti mic-
keli, de vait vör intä JK. Pärår [potatisen] 
skall vör snart ihop me u ta upp, män de bläir 
väl int förrn ätta mickeli, tänka ja JK. -dag 
s. m. bf. micke•lidcrgän 
[Mikael, d. 29 sept.]. Mikkelidagän haldäd de 
gamblä halvhaili u äutretäd int någ sträiv 
årkår pa dän dagän JK(U). -tid s. mickelitäid 
[tiden omkring Mikael]. Vaitäsjårdi hadd vörr 
i årning da umkring mickelitäid (kansk än åt 
fjortn dagar för mickeli ..) JK. Slaktlambi 

klipptäs dagän förrän di skudd slaktäs, u bad 
klippningi u slaktningi sked umkring mickeli-
täid el. upp i halv oktobar JK. Förr så var.. 
bryllaupar pa haustn, Mickelitäid, när gröidn 
var bärgän JK. 

mil s. mäil m., pl. (koll.) =, [10 km.]. De jär n 
hall mäil fran uss u äut i Hamman JK. Um än 
skudd kåir där n mäil väg ti Stangä OL. När 
vör skall pa Haid el. i Gyllauän umkring a 
par mäil väg ste jär ifran . . JK. Ja, Lau skiftä, 
skall L. tro, jär ännu int i årning pa mang 
mäil, sum än bräukar sägä JK. Jfr halv-mil. 
-tal s. mäilta.1 (avh.). 

mila s. mäilå f., bf. -u [kolmila]. Förr da bränd 
di mäilå u säld kul, män nå håirs de int av, 
att de jär någän, sum brännar någu mäilå; de 
bläir mair ont um vid ti bränn av nå OL. Jfr 
kol-mila s. — mil-kol s. mäilkwl n. (koll. o. 
pl.), [kol, brända i mila]. -ved s. mäilvid [ved 
till mila]. 

mild a. mildar, best. mildä. [Ordet sälls., jfr 
len a.]. Ja var äut pa När pa a pastorats-
stämmå . . angåändä prästvalä, män du milde 
himmel vick närkar [närbor], de var såsum 
kumm mitt in äi än bäisvärm OL. Jfr god-
mild. 

militär s. pl. millitärar [soldat]. Skall vör da 
föid upp all o [våra] sårkar ti millitärar JK. 

million s. milljåun m., pl. -ar. Varför skall vör 
bital flair otli milljonar um ad till härn u flåttu 

JK. 
mil-lut s. se mellan-lott. 
min pron. minn, min, f. mäin, n. mitt, pl. 
mäinä, mäin'. 1) [i adjektivisk anv.]. Så tror 
ja, att ja int hadd kunt klar mi, me min läil 
tåskbatn JK. Skogsvägän haldar pa minst 
än hall mäil, förr n ja kummar ti min skogän 
JK(U). Min sjussn var int frammä, när tågä 
kåm fram JK. Mäin kållu! [oh, min kjol!] MK. 
Um ja nå skudd säg så um mäin 
så sum ordspråk löidar OL. Prässäis sam 
tankar had ja .. um mitt de säist brevä JK. 
Där bäi min såffän [min soffa(n)] var de a kär-
hyllå JK. Ja har nå tänkt ti tal um mäin raiså 
JK. Mitt hårä gar mair u mair av JK. Ja har 
mitt gamblä lat [låt, jämmer] me mäin håfti 
OL. Ja vill bär [bara] säg. ., att de int jär mäin 
läiknåigdhait ällar ojälpsamhait, att de int har 
blitt någ av OL. För' min täid JK. Min u 
mäinä bans framtäid OL. Ja var gladar u bi-
låtn me min dag OL. — De pärår sum min 
bror hadd mässi OL. Far min, han var föidar 
bäi Kauprä JK. Där var H. J. me källing u 
bani . . u ja, sär hundn, me mäin källing JK. 
Mäin dotri [min dotter(n)] JK(U). Da sjaudäd 
[gnällde] kvinnfålki u mor mäin um de, att.. 
JK. Annä (källingi mäin) JK. — Ja har nå 
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sägt min me flairäs tank um ungdomän OL. 
Så var de omöig,lit för L. till .. sätt si in i 
mäin tankar u ynskningar OL. — Ja far säg, 
att ja för min dail har äutmärkt go hälså JK. 
2) [substantiviskt i pl.: de mina]. Ja u de mäin 
tyckar, att ä var förarglit .., att vör int var 
haim(ä) JK. Um de int bläir någ ann rad ti föid 
mi u de mäinä, så JK. 3) [substantiverat i 
neutrum]. Gubbän .. bod bäi mitt pa säin 
gamblä dagar JK(U). -folk s. n. pl. bf. mäin-
fålki [mitt husfolk, de mina]. När ja kåm haim 
u talt um de för mäinfålki, så blai di w laisnä 
JK. 

mina s. mäinå f., pl. -år [(ful) min, grimas]. 
Gär mäinå el. -år ME. Sta int u gär gräinår 
u grimmasar u mäinår, sårk! JK(U). Ja visst 
jär de någän gubb ällar någå källing, sum gär 
någ andäktuä mäinår, när di kummar därin [i 
kyrkan] JK. Ja sitar u gär mäinår, när gikt-
värkän sättar till sum värst JK. 

mindre a. o. adv. komp. mindar 	I. adj. 
1) [som t. storlek, mängd, grad etc. under-
stiger ngt annat]. De har vörr tänkt, att de 
skudd ga av me mindar kustnä u bisvär JK. 
Kund de int va n lag, sum sättäd n minda 
gräns fö täidn, att int skifti fick sta pa så 
längä JK. De jär alltut .. en störr u en mindar 
(bandä) JK. Han [hingsten] jär läit mindar än 
dän \rön hadd i fjord JK. A mindar släggå JK. 
Fyst fick di si a stön ällar mindar skäivå 
kakå [vetebröd] OL. Jär sedi bra tån i hal-
män .. u langvaksi .. så läggäs de täu famnar 
pa vart band .. Var um intä så gäs skupar 
[kärvarna] mindar JK. a) [(i) ringare myc-
kenhet]. Minda skrivning JK. Um de ha 
blitt någ minda täun fö hänunansaigyar 
[: att gärdsla] JK. Ha mindar jård, sum än 
hinnar me • me aignäs jälp JK. Daim sum har 
avkokar, di kan lägg mik mindar kaffi i pannu 
än vanlit OL. De var någän häit u däit, sum 
had nägg [trånga] gan . . u fick alltut flak valar 
strämining män mindar i kårgar läikväl JK. 
Di .. fick mair u mindar, ättar sum di hadd 
täur OL. Ingän skall ha mair u ingän mindar 
OL. Kvinnfålki har mindar ti gärä JK. Dän 
andrä fick knapp av pa sitt dyngn [vid sågen] 
u fick däriginum sag' så mik mindar OL. 
Iblant pa summan jär ä alltut mindar me 
vädar OL. Ner de väl blai därtill, så var de int 
mindar me fålk OL. Da jär de alltut pabud ti 
fa si mair ällar mindar me jård pa arändå OL. 
b) [relativt liten, ringa]. Mindar blaikvätar el. 
fläckar i stormöiri haitar flännår JK. I någ 
mindar aar, sum tårkar äut 	JK. Såndär 
mindar rippasjonar [reparationer] JK. 2) [i 
uttr.] int mindar än. Vör har int mindar n träi 
fair styckän stanäs jär för vart dyngn JK. 

3) [ss. bestämning till ett subst. i pli, Täne'. 
Um vör kund ans o jård me mindar dragrar 
u föid mair kor JK. Så föidäs de mindar u 
mindar lamb ar ättar ar JK. Ättar sum n 
göidar tjåckt ällar tunnt, så gar de flair u 
mindar [flera el. färre] lass till pa tunnlandä 
JK. De jär svårarä ti fa de förstalit me mindar 
ård än me flairä MK. Raisu .. gick äutmärkt, 
fastn me väl [mycket] fälk . i vangn'n, där ja 
var, män blai mindar u mindar bäi var stasjon 
JK. 4) [av ringare betydenhet, vikt el. värde]. 
Arbetsförmågu bläir sämmar el. mindar JK. 
De jär nuck mang sum far biröim för mindar 
gärningar ällar bragdar, än va ja har vart me 
um JK. — H. adv. [i ringare mån]. Mair ja 
far vitä u mair ja far säi, mindar bilåtn bläir 
ja me mi självar JK. Någ gamblä, mindar bi-
hövliä salar OL. Di mindar kunnuä jård-
bräukrar JK. Int svärar di mindar nå än fön 
JK. När gani bläir gamblarä .., så kräupar 
[krymper] di mindar JK. Hussbondn kratta si 
i skalin, för dän dail att räkningi läidar min-
dar [räfsningen går saktare] JK. Di var så 
dumm så att di int däugd hald a sagblad 
biläikä [i stånd], ännu mindar ti rikt in de OL. 

[i uttr.] mair u (el.) mindar. Fålki var mair u 
mindar glad u uppsluppnä OL. Ställ plogän 

ti ga mair u mindar ner JK. [Se f. ö. mer]. 
[i uttr.] ick mindar [så mycket mindre]. 

Vägän jär rakt buttnlausar, sått ingän 
människ kan kåir me tomå n gang, ick mindar 
me någät lass JK. Än [man] kan int fa dum 
[pigorna] ti dräg äi n kospin(ä) än gang, ick 
mindar da pa lyd el. ull me skrubbår el. kar-
dår JK. [Se icke]. — minder-årig a. f. 
mindaaru JK(U). A mindaaru tjänstpäikå 
JK(U). 

minnas v. minnäs, pr. minns, minnäs, ipf. 
-däs, sup. = inf. [ha minne av (ngn el. ngt), 
komma ihåg, erinra sig]. Ja minns dän täidn, 
när ja gynt plögä JK. Da frågd ja fyst, um än 
[han] mindäs el. huksäd dän sårkän, sum var 
äut bäi skollärans i sumräs JK. Ja, a sånt 
ovädar kan ingän minnäs, sum nå livar JK. Di 
mindäs int riktut ret historju JK. Had ja de 
fat [: lära mig räkna], da had ja ännu minnäs 
någä JK. Ja kan int minnäs någän summar, 
sum de har vart så tårrt JK. De säist vattn-
valku, sum ja minnäs, var bäi Bjärgäs i Löiä 
JK. Ja minns, att säist gangän ja var me um 
sånt (hopläggning), da var vör någlä styckän 

OL. Ja kan int minnäs, de ha vart någän 
jär pa a par ar (som slipar rakknivar) JK. Så 
varmt pa iss täidn .. kan ja aldri minnäs, de 
har vart JK. Ja minns bär [bara] såsum jär ner 
bi gam' Fäi- ällar Botels-sag, där var nå än åt, 
näi låttaigrar OL. — Ja vill minnäs, sum um 
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L. sägd i sumräs, att .. JK. Ja vill minnäs, 
sum um ja de har gärt, män de kan w händ, 
att ja minns galä JK. Ja har set de där fis-
karäiä, u ja kan int ann' minnäs, än de haitar 
"bautä" JK. Um ja int minns galä JK. Um ja 
minns ret JK. — Förr i fåidn livdäs de för-
modliän ännu mair plumpt u vilt, än va di 
gärd, så langt ja minns tibakas OL. Ja bihövar 
int ga längar tibakas, än va ja minns bärrä 
[bara] OL. Särsk. förb. Um ja minns ättar, så 
rustäd vör ännu me vaitn, nä L. var jär äutä 
JK. Um L. minns ättar, så kanhänd n minns 
hur ungefär de där tali jär (begravningstal) 
JK. Jfr hugsa o. på-minna. 

minne s.1 minnä, minn' n., pl. minnar. 1) 'er-
inrings(förmåga)' Kårt minnä MK. Kauprä-
far de jär n duktu gubb pa minnä ännu. Ja, 
han huksar allting .. JK. Dairäs samtal .. dän 
sum bär [bara] hadd hatt de uppskrivä ällar i 
minnä OL. Att var u en far [: en sup], de 
ska skaffrar ha i minnä JK. Gubbän Fäi Nils 

sum ja ännu har i gutt minnä JK. Ja.. 
lägd ä int pa minn väidarä JK. Dails har ja talt 
um de rolistä föräut, u så har de kumm ör 
minn för mi JK. 2) [eftermäle, bevarad håg-
komst]. De matt a vart n duktu kal dän där 
Bergman, u han har a minn ätta si ginum de 
bold JK. U skudd vörr [MK o. JK] ha a minn 
ättar uss, da ansäir ja int bad täid u arbetä var 
förgäväs, för ättakummändä släktar JK. De 
fläst sum ja minns jär i Lau, sum jär dödä, har 
n int någ ann minn ättar, än att i börr [bara] 
har liv [levat] ällar vart till JK. 3) [hågkomst, 
minnesvärd händelse]. Nå jär jaul u nöiar a 
minn börrä [bara] JK. Vän gick iginum o 
[våra] gamblä minnar JK. De kan vaknä upp 
någ gamblä minnar MK. Mair n ätt av uss 
känd de stundi allvarsam, u de minn de blai 
säkat inpräglä i mair n ätt av uss OL. 4) [sak, 
bevarad som minne, suvenir]. Bänklukår me 
gubbar pa där iblant jär a par styckän, sum 
di skall behald jär i körku såsum a gammält 
minnä JK. Däu kanst ha na [: dockan] .. 
såsum till ätt minn ifran L. JK. Jfr barn- o. 
man-minne samt ur-minnes. -sIbet s. min-
näsbit n., 'minnesbeta', ["läxa"; (bestående) 
men el. märke]. När o [våra] russi skäind me 
A. .. u sum han had minnäsbit ättar n langar 
täid JK. Ja tror, att n fick nuck minnäsbit 
ättar de raisu [: en drucken, som kört om-
kull], för han hadd slat sunda si, sått blodn 
rannt um än JK. Ja, um än tar någ ifran gravar 
.., så valt de död de, u dän sum gär de far 
minnäsbit JK. Per.. kraup i säng me yksi i 
jamt si i sängi, u tänkt väl: kummar nå någän 
källingdjäväl, nuck päukän skall di fa minnäs-
bit JK. Atminstn skudd di ha fat betalt kytä,  

så att di skudd ha fat minnäsbit för säin få-
aktuhaitar [om slynglar, som förstört ett parti 
hästkött] JK. -god a. minnäsgor (1877). 
-värd a. minnäsvä•rdar, -värda. I fredäs var 
n minnäsvärda dag i ansäiändä pa äur [yr-
väder] u ännu mäst ti hald vägar ypnä JK. De 
var n minnäsvärdar möbäl, tyckar ja, sum L. 
har fat tak äi (Hohenhausens o. sedan C. J. 
Bergmans pulpet) JK. 

minne s.2 se kvi-, vik- o. å-minne. 
minning s. minniug m., pl. -ar, 'små ström-

mingbitar, som begagnas till "baitä" Anglä-
baitä de skäräs pa de väisä, att n klauar 
strämmingän mitt i täu bäi bainä, u så tar n 
bainä ör .. u så skärar n da de halvår i träi 
strimlar, u så skära n da de strimlar av-u-
tvärt, sått de bläir sma fåirkantuä bitar, sum 
kalläs för minningar.  . . u så sätta n en minning 
pa var angäl JK. Tärnu [fågeln] . jetar fisk u 
hälst minningar av strämming 	sum än 
kastar äut till na JK. Jfr betes-minning. 

minsann adv. minsann [sannerligen]. Där i 
hälli, där jä minsann int någ brunnraudå JK. 
Skvaldakällingar .. di stännar minsann int 
haim da, hälst nä di fa håir slikt JK. 

minsksera v. minskserä me ngä, 'hushålla 
m. ng. så att det räcker längre'. 

minst a. o. adv. minst, best. -ä, minst', f. 
självst. (de)minstå. I. adj. 1) [som till storlek, 
grad etc. är obetydligast av två el. flera]. Där 
jär minst grastain av alltihop, sum jär i hagän 
(= på andra ställen finns mera) JK. De jär u 
dän sämst täidn pa arä, ällar sum minst soar 
ällar gyltår betäckäs JK. a) [best]. Minst 
sårkän [yngsta pojken] JK. De skollärans 
banä jä de minst, sum fräui fick .. förrn a 
dödä [hon dog] JK. Dän stöistä jär nedäst-
bandn u dän minst uppästbandn JK. Fäm 
kronår var de minstä, um än skudd förtjän 
någ 	JK. b) [självst.j. De minstå (sc. klucku) 
MK. De minstå (sc. boki) .. läst ja iginum för 
de fystä JK. Nai! ropt de minstå [yngsta 
flickan], nå kund di ännu fa dairäs jaulgräni 
fåinarä JK. 2) [i best. form: så liten som tän-
kas kan]. Ja .. jä sjaukar .. män had aldri 
minst tank pa smittkåppår JK. Vör had lägt 
ryghalm undar, så att di (stackar) had aldri de 
minst nöd JK. 3) [i uttr.] minstn, 'åt-
minstone'. Vör ha minstn årkå i skogän a 
hail vikå till JK. Da tror n, att n minstn far n 
val strämming pa de ganä JK. Ja gär mi pa, 
att vör minstn skall ner n tåll fjortn änar [al-
nar] JK. — II. adv. 1) [i ringaste el. lägsta 
grad]. Så kan olyckår var framm iblant, när n 
minstn tänkar pa JK. 2) [för att ange ett 
minimum]. Krabbar.. di skall ha minst fåm 
hånn par si, um di ska var bra OL. Minst 
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hältn gick fölorä JK. De kustar minst hundra 
kronår JK. Vör sum jetar upp minst en val 
färskar strämming för dagän JK. Gi kräki u 
bust [borsta] u 	ryktä .., de har ja minst 
årkå en u n hall täim var mårgän JK. 

minsten s. bf. m. minstn [minsta, yngsta 
pojken]. Läil minstn MK. 

minut s. minnwt 4o m., pl. -ar. 100 kilo känn 
tuld int mair n täu u n halv minnut (att 

tröska) JK. Prästn .. hans arbetsfålk u kräk 
fick aldri arbet n minnut um kväldar, ättar de 
had ringäs aftringning JK. Pa fåir minnutar 
kund ja bind upp en knäut slingå JK. 

mira s. mäirå f., bf. -u (Stellaria media). Mäirå 
jär a pack, u där sum mäirå har slat si äi, där 
jetar de upp all anna(r) gröidä hälst betår 
hälst i säur sandjård u spraidar si otrolit fort 
u väidlyftut u kan mästn int äutrotäs i rängn-
vädar MK. Di .. ränsäd jårdgubbar u blåm-
sta(r)sängi för ogras, sum allt gaitlaukän u 
mäiru had spel till JK. Mäirå, de jär måirt 
[mört, skört] gras MK. 

mirakel s. mirrwkäl n. [lång kvinna]. Han 
skudd pråmpt ha si källing, fick så nys upp 
am n i Stangä stäurt langt mirrakäl, tjåck u 
bäuku tilläikä OL. 

miss s. mi.s m., bf. mis(ä)n, mi•sn, pl. -ar, 
'smekord till katt'. De var n vacka mis el. 
kattmis JK. Mis(ä)n! mis(ä)n! lockord till 
hannar o. honor JK. — [I uttr.] ta mis i ställ 
fö katt [anspelas på ett nu försvunnet uttr., 
ta mis, 'ta miste']. De fyst tycka ja.., att n ha 
tat mist pa, ällar sum än bräukar säg me 
rallaräi iblant: "tat mis i ställ fö katt" JK. Jfr 
katt-miss. 

missa s.1 miså f., bf. -u, 'katt', [hon-?], (smek-
namn). De var a läiti vackar miså; kum nå 
misu! Jfr katt-missa. 

missa s.2 miså f., bf. -u, pl. -år. 1) [tunnare 
ställe på spunnet garn]; 't. ex. på garn eller 
tråd, som är ojämnt el. ojämn'. Där det är 
klenast eller smalast kallas miså. Iss, de var 
lortgan, för de jär så mik misår pa. De jär 
miså pa tradn (även bildl.) JK. Däu fart int 
spinn misår pa ganä JK. De jär misår pa ganä 
(tjåckt u fåint um vartannä el. ojamt spunnä); 
de fäin [det fina] de jär misär de; a miså MK. 
Där ganä jär för klaint el. fåint u bristar undar 
nystningi haitar misår; de skall nystäs fast el. 
spänt, sått misär gar av JK. Brast de där .. 
da tos misu bårt JK. 2) [fel], 'brist'. Ann', 
källingi mäin, rännar där small u lang u blaik 
u skarp män saig sum lapp till arbetä u jär 
aldri någ miså pa na JK. Nå har n fair fåm 
dagar gat av sin .. ja had ont i bainä. Män de 
har int där förä vart någ miså pa mi ällar för 
mi, äutn ja har vart i full söislsättning JK. De 

tyckäs, sum um de int jär någ miså pa na mot 
förr för' sjaukdomän JK. Där var int miså pa 
någänting (t. ex. när n jär pa kalla s u far väl 
ti bästar) MK. 

missa v. pr. mis  ar JK [spinner ojämnt o. tunt]. 
Ha (sum spinnar) misar äut tradn fö mikä, 
sått n bläir fö fåinar. Jfr pesa v. [Jfr sv. di. 
(sk.) missa, spinna fint och ojämnt, Rz 
440a]. 

miss-belåten a. missbelertn, -bilå•tn, f. 
pl. -belå•tnä [missnöjd, misslynt]. Män aldri 
valt ja mämmi, att ja har vart missbilåtn yvar 
arbetä, äutn de har tvärt um vart rolit för mi 
JK. Ja far beklagä, att ja int kan sänd mair n 
tjugå riksdalar 	sum kanskä L. nuck jär 
missbilåtn pa mi förä JK. Bläi int missbelåtn 
mä mi! JK. Dän sum far minst, jär missbilåtn, 
föstas JK. När lagskiftä jär i Lau var ginum-
gangä så blai n [han] missbilåtn, sått da säld 
n gardn JK. När källingi mäin fick håir, att 
vör vidd kåir valt [vete] in pa sundag, så blai 
a missbelåti u tyckt, att ä var galä JK. Ja, 
vaim än talar me, så . . tyckäs de, sum um di 
jär missbelåtnä [med skiftet] JK. -belåtenhet 
s. missbelåtnhait, (-bi-) f. [missnöje]. Häitn-
tills så har ja hatt mat u kledar tillräcklit, män 
undar allt så har de vart möidå u arbetä u 
missbelåtnhait JK. Män yaräi liggar da o [vår] 
missbelåtnhait me såckarbetodläningi! JK. 
-bjuda v. ipf. missbjaudäd, p. pf. -bjaudn 
[bjuda för lågt pris]. Pa tårgdagän i Hems .. 
där gick affårn traugt, u daim, sum skudd 
kaupä, missbjaudäd så mikä JK. -förstå v. 
missförstw , pr. -r, sup. -t. Män missförsta mi 
nå intä! JK. Antingän har han missförstat mi, 
ällar u så missförstar ja han JK. -förstånd 
s. missfästand. Gräulit missföstand JK. 
-göras v. missgirräs, pr. =, ipf. -gärdäs. 1) 
[taga fel, misstaga sig]. Ja kan säi, att ja miss-
gäräs pa någä; ja had int brillår pa mi MK. 
Män ja missgärdäs pa än, för dän dail att n int 
var någän stäurar, stinnar .. skåning, äutn en 
me lagum huld JK. 2) [vara missnöjd med]. 
Föräut när ä var slidväg u mik mik bråttum 
för mi, missgärdäs ja pa mi självar, att ja int 
var riktut beläikä [i gott stånd] JK. -hugg s. 
misshugg JK [felaktigt hugg el. slag]. [Galten] 
var n sånnar dålir kal, sått n kund gi misshugg 
i kräig me honsläktä [om en galt, som slogs 
med en so o. ville bita] JK. -hugsa v. refl. 
misshuksä si, pr. -huksar, ipf. -hukslid [miss-
minna sig]. Um ja int misshuksar mi, så .. 
JK. Ja misshuksäd mi MK. -humör s. miss-
humnurr, -hummäir n. [dåligt humör]. Ja har 

iblant vart bäi misshummöir, för rematis-
män har anfäkt mi JK. -hushålla v. miss-
häusaldä JK. Ti misshäusaldä me vidn u sko- 
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gar JK. -hushållning s. misshäushaldning f. 
JK. Ja.. ansäir de sättä me uppkvistningi av 
grainar [i skogen] för a stäur misshäushald-
ning me vidn, för de gar gänn an ti bränn(ä) i 
späisar JK. -kläda v. misskle.. Dän ldeningän 
han kummar nuck int till misskle nä han i 
[inte] OL. -kund s. misskund. Ja undarbad mi 
umval, så att da had di misskund mämmi JK. 
-ljuda v. pr. missjaudar [låta illa]. Iblant 
missjaudar de MK. -lotten p. a. misslåttn, pl. 
-låttnä, 'illa lottad'. Han blai så misslåttn 
MK. Lätt all betal läikä .. Da blai de ret, u 
dain'n blai int mair misslåttn än dann'n JK. 
I dän vägän (vällaikän) så har vör vart miss-
låttnä nå n langar täid JK. -lyckas v. miss-
lyckäs, sup. =. Kånnä pa möiri sag de äut 
missåmmastäid, sum um de totalt skudd 
misslyckäs ällar sia fail för uss i ar JK. De säir 
äut, sum de rakt ha misslyckäs fö dum JK. 
-lycken p. a. misslyckän, f. -i, n. -ä, -lyck'. Ja, 
de var n misslyckän lag (skogslagen) JK. 
Röitnar gar ner u täppar råiri, u da jär hail 
härlihaiti förstöird u misslycki [om täck-
dikning]. A stort misslyck arbetä JK. -Iynt a. 
misslåintar, f. -löint (1878), pl. -låint' . Ja jär 
misslåintar pa mi självar yvar de JK. Um di 
nå var misslåint yvar de, att dannu [den 
andra] sat u hadd så rolit u gutt OL. -minna 
v. refl. missminnä si, pr. -minnar, -minna 
[komma ihåg fel]. De jär dän fyst novämbar i 
mårgå, u ja tror, um ja int missminna mi, så 
haita n vintamån'n JK. -mogen a. missmoän, 
n. -moä, -måu' [ojämnt mogen]. Havrän jär 
missmoän MK. Kånnä jär så oskaplit missmo 
(ojamt moä) i ar, så att de jär otjänlit ti sätt i 
stack straks JK. -nöjd a. missnåigdar, pl. 
-nåigd'. Da maint L. [prosten Lange] pa, att 
de gärd väl ingänting, um di var missnåigd me 
han, när han int var missnåigdar me daim 
[: församlingsborna] JK. -nöjdlhet s. miss-
nåigdhait [missnöje]. Ja trod, att ja skudd fa 
sänd n gladar undaretlsä u int bärt [enbart] 
missnåigdhait, män . . JK. -nöje s. missnäjä 
n. [riksspri. -räkna v. pr. missräknar OL 
[räkna -fel]. Um ja int missräknar, så bläir de 
änd n trätti spann OL. -tag s. missta. g n., 
bf. -ä, pl. =. Ja ansäir mi ännu int ti var äut-
lerdar pa de, äutn ännu finns de kanhändä 
mik fail u misstag [i uppteckningarna] JK. 
-taga v. refl. missta si OL, pr. -tar, ipf. -tåu, 
sup. -ta.t. De var sumliä sum int bröidäd si 
um ti kaup någ strämming da pa summan, 
äutn di tänkt kaup pa haustn, män de missto 
di si äi JK. Ja har gräulit misstat mi me stav-
ningi JK. Kanhänd att n mainar, att ä bläir 
bättar i ladi [i vår], män da misstar n si JK. 
-tanke s. misstankä OL, pl. -tankar. Sumli, 

sum var pa begravälsn, to misstankar till, att 
a [hon] had döt me kåppår JK. Ja hadd miss-
tankar till a par styckän, am n ifran Lau u en 
ifran När JK. -trogen s. misstråuän, 'miss- 
tänksam'. -trösta v. misströstä OL, pr. -ar. 
Ännu nå .. rängnar de, sått ä hällar ner; män 
slikt jär vör van me bäi täidväis, sått de miss- 
tröstar vör int förä JK. -trösten p. a. pl. miss-
trä stnä [misströstande]. Vör var läit miss- 
tröstnä i säistäs, förrn de blai rängn, u de sag 
int för väl äut JK. -tröstig a. misströstur 
[misströstande]. Um någän har vart yvarradn 
u misströstur um än ting .. OL. -tycka v. 
misstyck' [tycka illa vara]. Ja, L. far int miss-
tyck, att ja har tal mik oförstand kanhändä 
JK. L. far int tyck ill varä älla misstyck pa uss 
JK. L. tyckt, att ja int skudd misstyck, att ä 
var för läitä OL. -tycke s. misstyckä, -tyck' 
[misshag]. Ta int ti misstyckä, för de kan 
händ, ja tänkar galä JK. Nå far int L. ta ti 
misstyck, um ja har vart för dummar ti prat a 
stund JK. Ta int till misstyck pa mi, att ja så 
pratar JK. Nå kummar ja igän, ta int ti miss-
tyckä OL. -tänka v. misstänkä OL, ipf. 
-täykäd. Vör misstänkäd int alls, att a [hon] 
had smittkåppår JK. -tänkIsam a. misstänk-
sammar OL, pl. -sammä. U så jär fålki så 
misstänksammä u avundsjaukä, um di säir, 
att n talar me lansmätan [vid skiftet] OL. 
-unna v. missunnä OL, -unn', pr. -ar, ipf. 
-äd, p. pf. n. -unt. Int missunnar ja någän 
pänningar JK. Så kåm närkboar ti tret um 
fiskaräiä, u dain missunnäd dann'n JK. Ja sag 
i täidningi, att L. skudd slipp ifran skolu 
n läitn täid, u de jär int missunnt JK. -unnisam 
a. missundsammar, missunnsam OL [som 
missunnar (ngn ngt)]. Han jär så olycklit uns-
lausar u missundsammar, sått n unnar int till, 
att någän skall ha någä JK(ordl.). -unnisamhet 
s. missundsamhait, -unsamhait OL. -vård s. 
missvå.rd [vanvård?]. De Va mik missvård 
MK. -vårda v. missvårdä OL [vanvårda, 
missköta]. -växt s. missväkst; -vakst JK(U) 
f., pl. -ar. Di har spåt i täidningar, att ä skall 
bläi missväkst u tårk 1895 JK. Um de int had 
blitt missväkst, snart sägt, i sumräs JK. Förr 
när de var karg täidar u missväkstar JK. 
-växtår s. missväksta'r; -år 	-öde s. 
missåidä JK; 	, -0.d' . A läit missåid kåm 
än (sårkän) äut för, när vör var i kvänni, sum 
sag faslit äut u kund ha blitt gal av JK. I går 
mårräs händäd mi a läit missåidä Jå ja gick 
ste u huggäd tumändn av mi — män bön 
[bara] n läitn bit JK. 

~sig a. mi.sur _,.,.„ n. -ut [klent o. ojämnt 
spunnen, om tråd]. Tradän jär misur u 
maigrur; spinn' misut (ojämnt) MK. Jär de för 
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mik lensnoä [löst tvinnat] u ojamt spunnä, så 
haitar de, att de jär misut u knåbbut JK. Var 
ganä int jamt spunnä, äutn de var misär pa de 
ällar misut (= för fåint pa säin ställar), så 
brast de där undar nystningi JK. 

mist adv. mist [miste, fel, orätt]. När n skall 
hugg till än örgravän träisko, så skall n var 
mik vissar pa hand .., för hugga n ätt hagg 
mist .. da jär n [skon] därme släut JK(U). 
Ja sägd, att de var körkstämmå i går, män de 
hugsäd ja vilsä älla mist JK. Fystgangän vör 
laup upp na (linju), träfft vör intä, äutn laup 
mist pa en metar JK. Ja tår [tör] ha räknä 
mist JK. Fyst nä ja fick säi de årdi i Säväns 
boki, så trod ja bestämt, att n had skriv mist 
JK. Han slo mist någlä gangar (med åder-
järnet) JK. Ja slo mist [: träffade ej bollen] 
JK(U). Lansmätan melar [mäter], mik linju 
har slat mist JK. Män så mik jär ä, att n spelar 
aldri mist ällar galä [om en organist] JK. 
Fastn de att ä var lagli skäumt, så bihövd int 
daim, sum var haim, ta mist um, va di hadd 
säin sletkalar pla, för va di int sag dum, så 
håird di dum JK. Mang gangar tar n mist 
lissum me gassbräukä JK. Ja to mist pa 
klucktäimän JK. Ifall ja har tat mist, så far de 
ändräs JK. [I uttr.] ga mist um [mista, bli lott-
lös]. Sum di annas gick mist um JK. 

mista s. mistå f., pl. -år, [obevuxen fläck på 
åkern, som man t. ex. råkat förbigå vid såd-
den]. Där jär a mistå (där det saknas en beta 
i raden) MK. 

mista v. mistä OL, mist', ipf. -äd. 1) [förlora]. 
Män i .. kund aldri röir si ör fläckän, u di trod 
fullt u fast, att di skudd mist na JK. Mist kytä, 
magra, bli mager MK. Gav än [kråkungen] 
a nyp me graini, sått n damp i backän, u sum 
än mistäd läivä me de samä JK. 2) [avvara, 
vara av med]. De kund ha da int mist a döinå 
[ett bolster], när han skudd ligg där MK. 
Spån'n skudd smöräs me någ fått .. de bäst 
var, um än nyttäd vanlit smör, män sumbliä 
var så snål, att di int kund mist någ därtill OL. 
De har vart a sån hardjärt källing, ha har aldri 
kunt mist någä OL. Jfr av-mista. 

mit s. mit, mäit (koll.), 'mjölmaskar', men .. 
så sma att di int söins MK. Mit u mar jär 
nuck ätt u de samä JK. Spannmålslagrä 
blai fullt me mit u värgnät u lort MK. [Lty. 
mi te f., ein kleiner Wurm im Mehl (Däh-
nert)]. 

mitig a. mäitur, n. mitut, mäitut [bemängt med 
mjölmask]. Mjölä jär mitut MK. 

mitt s. m. bf. mittn [mellanparti]. Duri ha 
släng si [slagit sig] pa mittn MK. Vör skudd 
mäur n stainpilarä i simänt pa mittn ällar mitt 
i kannaln JK. 

mitt adv. mitt. 1) [i förb. m. prep. el. adv. m. 
huvuds. lokal bet.]. a) [med prep.]. Hans väg 
kåm ti ga mitt framför hail raji av sletkalar 
OL. Så var de n smid .. sum bod mitt för 
Krussbackä JK. U så flammäd äldn upp mitt 
för skoglundn jär i Hallutt hagän JK. Ja .. 
har sit jär mitt för späisn u ripä [skrivit] JK. 
Tvi vickät pack sum mitt för fliks augu skudd 
sit u hånglä pa de väisä! OL. Ja gick mitt i 
vägän u plaskäd i vattnä JK. Än gammälaktu 
kal, sum sättäd si mitt imot mi där i vangn'n 
JK. Äutduri var int mitt pa byggningän äutn 
at dain ändn JK. Mäns n sto där mitt pa vägän 

JK. b) [med adv.]. I nedäst våningän har di 
gärt kamman, sum var mitt förä, ti kök JK. 
Aldn . . han kan int sprick mitt förä, äutn han 
skall häit ti mi MK. De var någlund mitt för 
där sum di skudd sätt umgangän äi OL. Pa de 
säidu, ja bor, had ja 10 tunnland, u pa dann 
säidu mitt imot had ja 15 tunnland OL. De var 
såsum kumm mitt in äi än bäisvärm OL. De 
uppäst skupar [kärvarna] kummar ti häll 
[luta] äutat, sått ä bläir tipp mitt äi JK. Så 
gärd råirä än skarpar knyck mitt pa MK. 
c) [i uttr.] mitt um pa [mitt på, på mitten]. 
Släkdöiän jär avdailn mitt um pa (i täu dailar) 
JK. Jär rimnar tigli [teglen] mitt um pa MK. 
Da brast ä av mittum pa JK. d) [i uttr.] mitt i 
täu [i två (lika) delar]. Di dailt gardn mitt i 
täu JK. De bröiu [dammen] ha ha vart töini 
mitt i täu [avhägnad i mitten] MK. Han sägd, 
att skippä had gat mitt i täu JK. Fyst klauäs 
stuckän mitt i täu JK. Ätt kissbärsträi äut i 
gardn brast mitt i täu JK. 2) [i fråga om tid]. 
De jä snevat, att ja kan säi u skriv, fastn de jä 
mitt i dagän JK. Di bräukar var äut a läiti 
stund mitt i dagar börrä [bara] JK. Vör skudd 
ga fran H. mitt i nati JK. När de blai mitt i 
nati, kåm päukän u sägd ti skummakan 
JK. Ja hadd väl kumm upp än dag mitt i viku 
JK. Mitt i vintan JK(U), — Mitt um jaus 
dagän [mitt på ljusa dagen] JK. Mitt um 
dagän har ja blitt läit byckän [rädd] a par 
gangar da! (i kyrkan) MK. Ja skudd ga till 
strand mitt um a nat n gang, u de var ret duk-
tut mörkt JK. Mäin bröidar had vart äut i 
Sudrä u skudd ga haim mitt um a nat JK. Mitt 
um a nat millum klucku tåll u ätt JK. Päikår 

tråist int ga in pa körrgardn mitt um nati 
JK. Så där mitt um summan ällar umkring 
missåmman så bräuka n ro äut um kväldar u 
ligg äut pa tåskän JK. Jär fålki oskapliä da, 
tyckt n, sum har lambi äut nå mitt um vintan 
um netnar! JK. Ja da fick än upp mitt um 
netnar u brakä [bråka lin] JK. 3) [i uttr.] mitt 
imillum [om ngt som representerar ett mellan-
stadium]. Vör har.. vart .. int mik glad u int 
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mik laisnä, äutn de har vart så mitt imillum 
OL. 

mjaua s. se katt-mjaua. 
mjaula v. mjaulä, pr. -ar, ipf. -äd, 'jama'. 
Kattu mjaular JK. Di mjauläd u riggeräd äut-
för prästgardn MK. 

mjuk a. mjaukar, f. mjauk, n. -t, pl. mjaukä, 
mjauk', komp. -arä. 1) .[som (relativt) lätt ger 
efter; böjlig, smidig]. An mjaukar svaig [ett 
mjukt spö] JK. Tårrar, mjaukar kånnhalm 
JK. Mäin styvlår di var stäiv sum hånn, män 
så to ja u smörd dum me läit russäistar; nå 
blai di mjauk sum dok [duk] OL. Sin [sedan] 
tar (ä)n . . u bräidar n rbanden"] ungefär mitt 
pa, sått n bläir så mjaukar, att n kan fa bäggi 
ändar ihop JK. a) [om metall: smidig, böjlig]. 
Dän ståltradn, han skall glöidäs; da bläir n 
mik mjaukarä OL. Sumt [: somliga liar] jär så 
hart .. män di kan brännäs läit mjaukarä OL. 
b) [lös, lucker; om jord, bröd e. d.]. I går da 
var n (vägän) väl int så illä, för da var knåbb-
lar [jordklimparna] mjaukä JK. Nå har de 
tväibaku blitt så mjauk, att nå jär de int någu 
nöd ti jet tväibakskårpår nå i [inte] OL. c) 
[kram, töande, om snö]. De tåiar nå, sått 
snåiän jär mjaukar u lenar JK(U). I mårräs så 
snåiäd ä .. u int var de just kallt häldar, sått 
snåiän var mjaukar JK. Till all lyckå så var 
snåiän lenar el. mjaukar, sått de äuräd just 
ingänting JK. Da bläir ä årkå ti sta i kväiar u 
kast snåi, så väid ä int bläir lent ällar mjaukt, 
sått snåiän int kummar ti flaugä JK. De jär så 
mjaukt u lent vädar MK. När de jär mjaukt i 
luftn el. lenvädar JK(U). d) [len vid beröring, 
mots.: sträv]. Läinganä skudd kokäs i ask-
läut därförä, att de skudd bläi mjaukarä u 
väitarä JK. Mjaukar dok [duk] JK. Så lägd n 
da tunnar, mjaukar vaksdok ällar tavs [taft] 
där äutpa JK. [I jämförelser] mjauk sum än 
dok MK. e) [med tanke på böjligheten hos 
ngt, särsk. kropp o. leder]. Majukar i lidar 
JK(U). Nå jär de ännu vanlit .. att n bräukar 
ha n sup u än halv till dum, u da bläir di glad 
u mair mjauk i armar JK. När ja da sinä fick 
läit varm mjölk .. ja blai varmar u svaitn, da 
blai ja läit mjaukarä JK. 2) [eftergiven, med-
görlig]. Ja fick prästn så mjaukar, att ja kund 
svaip än um fingri MK. 3) [i fråga om röst: 
mild, behaglig]. Ner sma fröknar speläd u 
singädä, ner ja håird dairäs mjaukä röst ällar 
mål OL. Jfr öd-mjuk. -aktig a. f. mjaukaktu, 
n. -ut.  [något mjuk, böjlig]. A mjaukaktu fjäl 
el. a mjaukaktut bredä jär bäst [då man hop-
par bräde] JK(U). Yksi jär lenaktu ällar 
mjauklagä ällar mjaukaktu a si [: mjuk i 
eggen] JK. -het s. mjaukhait. -laga a. mjauk-
la'gä [= -aktig]. -lek s. mjauklaik, 'mjukhet'. 

mjuka v. [i förb.] mjauk upp. Vör skudd för-
söik u ro u mjauk upp o stäiv lidar JK. Ner di 
far si n sup älla täu ällar n halvä, de bräukar 
lissum mjauk upp käftmänt, um ja så ska 
sägä JK. 

mjukna v. [i förb.] mjauknä upp [mjuka upp]. 
A par skarp stäiv styvlår ner di bläir smörd 
me skick u så värmd u tumnä ret äkslänt, 
de kalläs för mjauknä upp OL. Smörä ruckän 
[spinnrocken] u tramp än tornar mjauknä 
upp lidar pa n (När U). 

mjäk s. mje• k n., 'pjåk; en person, s. är ohand-
fallen i arbete o. går o. sölar'; en s. bär gar u 
mainar u int har någ ruff. De jär int någ för 
mänskä, de jär a mjek, sum bön [bara] gar u 
mjeklar JK. Mjek u pjek MK. 

mjäka v. mjekä, p. pr. mjeknäs, 'arbeta puss-
ligt; bära sig pjåkigt åt; [om] en s. inte har 
ngn takt i sig'. Ha kåm da mjeknäs jär in 
(då=pistru u kaumu), [gnällig] MK. Mjekä u 
pjekä MK. 

mjäkel s. mjekäl n. [mjäkig, gnällig människa]. 
De jär ret a mjekäl, ha har så het ti grat' u 
gräm' si MK. 

mjäkig a. mjekur [pjåkig, sölig, fumlig]. 
Mjekur u pjekur MK. 

mjäkla v. pr. mjeklar [pjåka, fumla o. söla]. 
Ex. se mjäk s. 

mjäklig a. mjeklur, f. -/u [pjåkig, fumlig, sölig]. 
Han jär så mjeklur, ha .. mjeklu JK. 

mjälte s. miltä m., bf. miltn, liggar langs vambi 
MK(1878); pa russ, pa stäut JK. Miltn han 
däugar int jetäs JK. De jär blat sum miltä 
[talesätt]. De var så blät så blåt .. i nådar u 
austar [: på himlen], sått ä var sum säi pa 
miltä, sum än bräukar sägä JK. Jfr svin-
mjälte. — mjält-hugg s. milthagg (g1t), -hugg 
n. (uxsjaukdom). Stäutar far milthugg MK. 
Milthegg bräukar nauti fa, när de jär mik 
varmt um summan u di bläir mik ansträngdä, 
i synnarhait dragstäutar JK(U). 

mjöd s. mjöid m., bf. mjödn [jäst honungs-
dryck]. I brist pa någ ann starkvarår, så bi-
gangnar n mjöid dän fyst Maj, sum de haitar, 
att n skall "drick märg i baini" JK(U). Mjöid 
tillvärkäs av hånnung i mannaminnä u ännu 
gäräs; .. att n blandar hånnung u vattn ihop 
me kryddår äi u läggar jäst däräi, sått de 
kummar ti jäs bra, u så tappa n de pa kaggar 

JK(U). 
mjöl s. mjä/ (ä.); mj0./ n., bf. -ä. Gläid ti 
vattnkvänn u siktä, .. för nå jär mjölä (sikt-
mjölä ..) snart släut OL. Ga upp pa luftä 
u tilläik upp i vaitäsmjölsäckar u ta ner sitt 
mjöl till bak säin kakå pa OL. Kånnskalar 
daim sålläd di ifran mjölä OL. När di värmar 
vattn pa na (sväinsläku) u röirar mjöl äi, så 
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jetar sväini de bra JK. Jfr bröd-, havre-, kok-, 
korn-, potatis-, råg-, rågsikt-, sikt-, skrudd-
o. vetes-mjöl. -bing s. mjölbing m. OL. -bär 
s. mjo'lbä'r n. (koll.), (Arctostaphylus uva 
ursi). -bärsilind s. mjorlbärslind [mjölonris]. 
Mjölbärslindn skudd kokäs till n lag u så 
sandl där äi; de blai vackat bräunt + galläppäl 
uppa sinä ti färg gan u hattar MK. -dricka 
s. mjöldrickå JK f. [vatten o. rågmjöl]. Da 
fick än stäng av dum [de klena tackorna] 
u gi dum bättar ranson me ängshåi me mjöl-
drickå (vattn u rygmjöl) JK. -dricke s. mj0.1-
drickä n. [= föreg.]. När eiar [tackorna] har 
åinä [lammat] u så di har täu unglamb var-
derä, da bihövar unglambseiar fa någ mjöl-
drickä än gang um dagän OL. -dryck s. mjöl-
dryck JK [m.], [= föreg.]. Tväilingear .. di 
har täu ungar, sum sickar . sått daim far n 
jälp undar läit äksträ me mjöldryck u bröi JK. 
-gröt s. mjölgräii OL. -håsa s. f. bf. mj0.1-
hu•su, se mjöl-trumma. -kista s. mjä•lkistå 
(g1t), mjor/- f., bf. -u, 'låda som mjölet kom-
mer ner i o. på vilken säcken hänges'. Ner i 
kvännhäusä där hadd di .. mjölkistu, ha var 
väll n träi, hallfjärd än [aln] lang u a än hall-
annu braid u haug, me a läiti trumbå upp fran 
stainar ällar masträ, sum mjölä rannt äi ner i 
mjölkistu. När ä ha hävt ner me snåi, så har ä 
vart såsum käik äi a rrkiölkistå äi a siktkvänn 
JK. [Se ill. till väder-kvarn]. -kär s. mjolkär 
n. [kärl för förvaring av mjöl]. -låda s. f. bf. 
mjo'llå'du [= föreg.]. -lös a. mjo'llausar, pl. 
-lausä JK [utan mjöl]. Sväini di skall u ha 
mjöl, de jär u tråkut ti var mjöllausar till daim 
JK. -stånda s. f. bf. mjölstandu OL [tunna 
e. d. för förvaring av mjöl]. U så.. to di fram 
mjölstandu u stråid pa någlä nävar mjöl [till 
sörpa] OL. -stöv s. m. bf. mjölstövän [mjöl-
damm]. Nuck alltut fick di vän' si me drag, 
daim sum skudd ligg där i släik kvännar, u så 
mjölstövän till OL. När ja kåm in u fick vask 
av mi mjölstövän 	JK. -säck s. pl. mjöil- 
säckar JK(U). Mjöilsäckar av bräunbarknä 
lambskinn JK(U). Mjöilsäckar av bulldan 
nyttädäs mik förr, för de var gutt um strand-
avsjonar, u da ropäd gubbar in bulldanssjägäl 

sum di söid säckar av JK(U). -trumma s. f. 
bf. mjä mjo'ltrumbu, -trummu, 'som mjölet 
faller igenom ner i "kistu" [mjölkistan]' . 
Mjöltrummu haitar i Havdum mjölhusu MK. 
För var gang när ja har kumm äut u skutt 
malä, så har de kumm rasnäs ner ginum mjöl-
trumbu fyst n hall hopän bråt, sum råttår har 
riv låss JK. [Se ill. till väder-kvarn]. -öda s. 
(f. bf.) mjöilåidu. Till kok rygmjöilsgråit var 
mjöilåidu [slöseri med mjöl] JK(U). -ösa 
s. mjölhiliså f. [liten mjölskopa]. De läil hå- 

vu var sum a mjölhåiså [om en handhåv] 
MK. 

mjöla v. mjöl'. Mjöl ner si (hall i mjöl), [söla 
ner sig helt o. hållet med mjöl] OL. 

mjölig a. mjo-lur, pl. -uä. 1) [bemängd med 
mjöl]. Kläiar [kliet] .. var mjöluä u int så 
raud, sum di vidd ha dum OL. 2) [till sin kon-
sistens liknande mjöl]. Pärår [potatisen] jär 
äutmärkt goä, hard u mjöluä u bra JK. I ar jär 
di mjöluä u kokar sundar [om potatis] JK. 

mjölk s. mjölk (ä.), mjölk f., bf. -i. Mjälk sägd 
de gamblä OL. Nöimjölki mjölk; söit, säur, 
blasäur, gräddtagi el. avgräddi mjölk JK(U). 
De nöisäilnä mjölki förvardäs haimä . . förr 
i träibunkar, sum mjölki säildäs äi ör mjölk-
spannä JK(U). Um summan had vörr mjölki 
i källan JK. Sälln fick än någ ann mjölk än 
skyr .. för mjölki blai fort skyr, när a sto pa 
hyllu um vintan mitt för späisn JK. De jär 
torsluft, för mjölki bläir så fort bridi u säur 
JK(U). Förr .. så var de int vanlit .. att n 
drickäd mjölk bäi måltäidar, för de ansags för 
oröiklit [slösaktigt], äutn mjölki säuptäs me 
skaid JK(U). Till gråit bigangnäs för de mästä 
söit mjölk ti gråitduppä . . än dail tyckar 
bättar um säur mjölk ti gråitduppä JK(U). 
Hinnu, sum bläir pa kokt mjölk, när ha sval-
nar, haitar skinn, u de haitar, att n bläir 
svämnur, um än jetar de skinnä JK(U). Vör 
har väl [rikligt] mjölk u smör, män vör sälar 
bön [bara] smör u gir kalvar mjölki JK. Jfr 
katt-, kärn-, ost-, rå-, skum- o. söt-mjölk 
samt skyr. -affär s. m. bf. mjölkaffärn 
[mjölkleverans]. Mjölkaffårn me maiaräiä 
vidd int ga me vinst. dän täidn häldar JK. 
-blanda s. mjölkblandå OL, 'mjölk o. vatten'. 
-bod s. mjölkbilud f., bf. -i. Pa sumrar så 
hadd n fö de mästä mjölkbunkar äi än käl-
larä el. äi a annu apartu bod me hyllår, sum 
mjölkbunkar sto pa, sum haitäd mjölkbodi 
JK(U). -bunke s. mjölk-, mjölkbuykä m., bf. 
-än, pl. -ar [lågt laggkärl för förvaring av 
mjölk]. Mjölkbunkar var umkring så väidä 
sum a vattnspann i buttnän u umkring 5 tum 
haugä u me fåinskalnä hässlbändar kring 
JK(U). All mjölkbunkar, sum var av träi, 
skudd u skäuräs u tvättäs täit [ofta] JK. 
-bytta s. mjälk-, mjölkbyttå f., = kalvbyttå, 
byttå till ha mjölk äi till kalvar MK. [Se ill.] 
-doppe s. mjölkduppä m. [mjölk använd som 
sås]. -flaska s. f. bf. mjölkflasku [plåtkärl vari 
mjölk sändes till mejeri]. Så fick än ryck 
Smiss mjölkflasku av läikväl JK. Nä vör 
kummar tibakas, så kummar o mjölkflasku 
fyst av sjussn JK. -gryta s. mjölkgröitå f., 
bf. -u [gryta vari man kokar mjölk]. Säi ättar, 
att int mjölkgröitu kokar yvar MK. -hylla s. f. 
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bf. mjölkhyllu JK. Pa vintan .. så sto mjölk-
bunkar pa a hyllå undar luftä i vardässtäuu 
framför dän stäur ypnä späisq, u hyllu kalldäs 
för mjölkhyllu JK. Så kan An ta (ä)n bunk 
skyr ner av mjölkhyllu där undar luftä JK. 
-ko s. mjölkko. Go mjölkko [ko som ger 
mycket mjölk] JK(U). -kruka s. mjölk-
kräukå f., bf. -u [kruka vari mjölk förvaras]. 
Nå gick di ste u så slo sundar de gam mjölk-
kräuku OL. -kär s. mjölkkii.r n. [kärl med 
mjölk i]. -lass s. n. bf. mjölklassä [mjölk las-
tad på vagn]. Så straik än pa När ti maiaräiä 
me mjölklassä läikväl JK. -lös a. (f.) mjölk-
laus, pl. -laus' [utan mjölk]. Mjölklaus de gar 
för si, män vattnlaus de var omöiglit de MK. 
Vör ha nå vart mjölklaus i hall träi vikår, sum 
vör ha matt kaupt mjölk u smör JK. -panna 
s. mjölkpannå f. [panna vari mjölk kokas]. 
-skjuts s. m. bf. mjölkfussn, pl. -ar [skjuts 
varmed mjölk transporteras]. Mjölksjussn 
sum kåirar i Gard' ättar mjölk JK. Da akäd ja 
me mjölksjussn fran maiaräiä JK. Jär ifran 
Lau gar ä fair mjölksjussar um dagän JK. 
-spann s. mjölkspann n., bf. -ä. 1) [ämbar, 
vari man mjölkar]. 2) ["flaska", vari mjölk 
transporteras]. -säljning s. f. bf. mjölk- 

[mjölkförsäljning]. Så gynt ja prat 
um mjölksälningi u maiaräiä, u maint pa, um 
di int vidd säl mjölk me JK. -tiggkärling s. pl. 
mjölktiggkällingar [fattiga gummor, som gick 
i gårdarna o. tiggde mjölk]. -tiggningskärling 
s. pl. mjölktiggningskällingar [= föreg.]. De 
där m. var kynduä u var int bilåtnä, när di 
fick skyr JK. -tår s. mjölktar m. [liten mängd 
mjölk]. Sum mjölktiggkällingar bräukt sägä: 
"Er skudd väl aldri kunn avmistä än mjölktar 
till mi i dag?" JK(U). -vatten s. mjölkvattn 
n. [blandning av mjölk o. vatten, använd som 
dryck]. Sälln dricka n bärt vattn, när n jär 
tåstur, så väld de finnäs tillgang pa mjölk, 
äutn än blandar mjölk u vattn ihop, sum kal-
läs för mjölkvattn JK(U). -ådra s. f. bf. mjölk-
ådru, pl. -år (pa ko). Mjölkådrår .. sitar un-
dar läivä [buken] för konar JK(U). Dunå 
[gråbo] u libbastuck .. skall kokäs ihop u gis 
konar in, när di kalvar, för ti yppnä mjölk-
ådru MK. 

mjölka s. mjölkå f., 'mjölk-ko'. A go mjölkå = 
a bra mjölk-ko MK. 

mjölka v. mjölkä, mjölk', pr. -ar, -a, ipf. -äd, 
pass. pr. o. sup. -ds, p. pf. pl. -nä JK. 1) 
[pressa mjölk ur juver]. Kvinnfålki skudd ste 
[åstad] u mjölkä, män di vågd si int ga JK. 
Dän sum skall mjölkä, kummar äut i kohäusä 
u mjölkar konar JK. Förr så mjölkäd di häl 
dagsjausä um kväldar u um mårgnar me' .. 
nå mjölkäs de klucku säks um mårgnar u säks 

um kväldar JK. När konar. . har blitt mjölknä 
u ryktnä, så skall di bjaudäs vattn JK. U kalar 
matt nå mjölkä pa mang ställar . sum för just 
int mang ar sinä ansags för skam, män int nå 
JK. Ja de finns flair böindar 	sum int kan 
fa a tjänstpäikå ti mjölk av konar JK. När 
fyllungän skall vänäs av, så mjölka n u ör 
jaurä iblant [på märren] JK(U). Lambi bräukt 
di mjölk ör för, när ungar had döit för dum 
(När U). 2) [giva mjölk, om kor]. De koi ha 
mjölkar sån dygdur mjölk, dvs. tjåck fait 
mjölk OL. Koi mjölkäd u var bra, män bäst 
de var, så kåm int koi ti mjölk någänting, u 
de sum ha mjölkäd var dåli mjölk u blai int 
någ grädd pa JK. De koi, sum ropar mäst, ha 
mjölkar minst (ordspr.) MK. Se molka v. o. 
jfr blöt- o. lätt-mjölken. — mjölk-kränka s. 
mjölkkräulcå f. [mjölkpall, att sitta på vid 
mjölkning, se n]. 

mjölka v. refl. pr. mjälkar si, ipf. mjölkäd si 
[bli blöt, om sädeskorn i jorden]. Jär jårdar 
för mik vat, när n sar, u de ännu bläir mair 
rängn, ätta n har sat, da mjälkar kånni si, u de 
bläir int alls näg a dum, äutn blädingar fallar 
ner, u roti gar bårt JK. De kåm för mik rängn, 
ättar vör had sat, sått kånni mjölkäd si för 
mikä JK. De mjölkäd si (om havre) MK. 

mjölke s. mja•lkä, mjälkä (ä.); mjölkä m., bf. 
-än, pl. mjälkar, mjölkar [i fisk ss. strömming 
o. id]. Iss strämmingän, de var da läikväl sån 
stäur mjälkar äi, så de jär avholit OL. Di (ka-
beljo) jä full av räunar u mjölkar MK. De kan 
träff till .. att n kan träff än laiksträmming-
stack u fa.. batn fullar av de måcku, sått n 
bläir hall nermåkän av räunar u mjölkar JK. 
Ja .. fick ret lagli väl tåsk där, sum hadd räun 
u mjälkar äi si .. så att ja tror, att antingän 
laikäd strämmingän där el. hadd laik där JK. 
Ja .. tyckar, att ä jär synd u skadä ti ta säikän 
nå .. för han laikar nå, u daim sum vör kaupt 
i dag, rinnäd mjölkän u räun'n ör JK. Jfr fisk-
mjölke. — mjölk-sill s. mjälksild f. [sill med 
mjölke i]. -strömming s. mjälksträmmiug m. 
[strömming med mjölke 

mjölkning s. f. bf. mjölkniugi [arbetet att 
mjölka]. -kränka s. mjölkniukräukå f. [pall att 
sitta på vid mjölkning]. Ha vidd, att han 
skudd ler si mjölkä, u han har allt gärt a 
mjölkningkränkå MK. -pika s. mjölkniug-
päikå f., bf. -u, pl. -år [flicka som mjölkar]. 
När n var go vän me mjölkningpäikår, [hände 
det:] att n fick drick nöimjölki u osäili mjölk 
ör mjölkspannä JK(U). Mjölkningpäiku el. 
-päikår, i fall di var täu, fick förr svar för 
söislä konar me i kohäusä JK(U). -sidags adv. 
mjölkningsdags (umkring klucku sjau) JK. 
-tid(er) s. mjölkniugtäidar (el. målk-) [tid att 
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mjölka]. -täppa s. mfölkningtäppå MK f. 
[liten inhägnad i beteshagen, där man mjöl-
kade korna]. -väg s. Ja har langar mjölkning-
väg [lång väg att gå o. mjölka] MK. 

mocka s. måckå f., bf. -u. 1) [smörja, våt 
smuts, "jocka", exkrementhög]. Fa .. batn 
fullar av de måcku, sått n bläir hail nermåkän 
av räunar u mjölkar [av lekströmming] JK. 
När n [grisen] kåm ner i de måcku, da brod n 
si där [skrubbade sig] MK. När di far jet upp 
de, så har di låimt ifran si a stäur måckå JK. 
2) 'hop, hög'. Vör sättar äut hail måcku ["hela 
klabbet"] ällar all matrialar u arbetä till än 
antarprenör JK. De jär olycklit vick a måckå 
pänningar härrar kan fa, när di far säin launar 
JK. Ja fick a hall måckå täidningar JK. 

mocka v. måckä. Sta u måckä äi ngä (OL) 
MK. M. ihop, röra ihop v. s. helst MK. Jfr 
måka v. 

mod s.1 måud n., bf. -ä. 1) [sinne, håg]. De sag 
riktut äut, sum vö(r) skudd fölor' na (koi), 
män nå jä vör bäi gutt mod igän JK. Da blai 
ja läit bättar till mods JK. Hänkffin blai hailt 
fundersammar ti mods [i saga] JK. Så blai de 

fåint, gutt vädar, u vör blai ti mods läitä 
JK. 2) [högmod]. G. .. had till yvarstav i säin 
välmaktsdagar, att "Här strävs u Lass strä-
var", män de modä de blai äutvattnä u gick 
till intä OL. 3) [lust, i uttr.] ha mod pa el. till. 
Ja ha mod pa ti söikä [jag har lust att försöka] 
MK. I mårräs, när ja kåm upp, känd ja mi ret 
olustu u mattar .., sått ja had mod pa mang 
gangar ti ga i säng JK. Ja har mod pa ti sla 
till di JK. Ja har nuck grund pa de (att söka 
doktor) u hatt mod till de mang gangar, män 

JK. 4) [livsmod, gott lynne]. Olycku var 
dän, att myrn [jordfukten] gynt trautä, u de 
vän u vän dag för dag.., sått modä fallt mair 
u mair för uss igän JK. Modä sank mair u 
mair för dum OL. 5) [oräddhet, oförsagdhet]. 
De skall a jäklä mod till (ex. kräigä) JK. De 
skudd gutt mod till, ti ta u hagg sundar de 
bredi [likkistbräderna] u bjär in dum i späisn 
u bränn dum JK. Han bräukar fö de mäst int 
bläi avmodnäs för de äutn drägar mod pa si 
igän [om en brottare] JK(U). Så drog dän ar-
betskaln mod pa si u kaupt dän gardn OL. 
Fastn ja int jär riktut bäi gutt umhöir pa grund 
av allt eländä ..; män n far spytt i nävar u 
ta ansn [ånyo] tak u fatt mod JK. Han har 
vart inn pa krogän u tat si mod JK. -fälld 
a. måudfälldar. De jär int värt ti bläi modfåll-
dar u radlausar, äutn de jär ti fat mod u spark 
ättar me hännar u bain, så gutt n kan JK. 
-lös a. måudlausar, f. -laus, pl. -ä. Ja gar u 
tänkar häit u däit um dagän u jär modlausar 
bäi stundväis JK. Ha sag ret modlaus u mod- 

stuli äut JK. Di hadd alltut döivälsträck, sum 
di gav russi i bröi, u så hälld di brännväin pa 
bröiä u gav dum, för di skudd bläi modnäs el. 
int modlausä ti rännä JK(U). -stulen a. mad-
stwln, f. -i, pl. -nä [modlös]. Da bläir n mod-
fålldar u modstuln u tyckar, att de jär ätt 
dålit yrkä ti va bondä JK. Blai russi makt- el. 
modstulnä u tråttä .. så sägd de gamblä alltut 
förr, att de hadd vart någän häckänfålts 
spittal, sum hadd skämm russi för dum 
JK(U). -truten a. måut-tru-tn, pl. -nä [mot-
villig]. Ja kummar me någ frågår, sum ja tän-
kar L. int jär mot-trutn pa ti besvarä JK. 
-trutenlhet s. måut-tru-tnhait [ovillighet]. De 
jä mot-trutnhait u ovilä blant allmänhaiti, nä 
de gällar någä äutgift ällar uppåffringar at de 
hållä (försvaret) JK. -trutig a. n. måut-trutut, 
pl. -uä [motig, motvillig]. De gick mot-trutut 
i fystningi för mi [med skrivningen], män när 
ja blai vanar, gick mottrutuhaiti bårt, u de blai 
tvärtum lissum rolit JK. Ja risslveräd me 
kvinnfålki, um di kund jälp mi . . u de var di 
int mottrutuä till JK. 

mod s.2 mod [måud] m., bf. -n, pl. måudar 
[mode, härskande bruk, smakriktning]. Så 
gyntäs de me n mod, att ä skudd var snaud-
klippt hår JK. Pa de där kappråckar var de n 
stäurar väidar kragä .. Dän modn har int 
kumm i bräuk sinä jär äut pa landä, me de 
stäur väid lang kragar pa råckar JK. Han.. 
ändräd um byggningän ättar dän täidns mod 
u bräuk JK. Modar pa lädabaindomtä .. har 
varrjer mikä JK. Jä i Lau har vör int någän 
läikvangn ännu . . för lauboar.  . . jär alltut ättar 
me all nöimoduhaitar u jä lissum saig pa all 
gamblä modar u sidar JK. Di har slidpartäi 
jamt u samt i soknar, u sum de tyckäs de har 
kumm pa modn, u än mod, sum har kumm 
ifran städar JK. De var ör modn de [ur 
modet] MK. De jär av modn = int me modn 
(ti ha n sånna(r) råck) MK. 

moda v. måudä, måud', pr. -ar, -a, ipf. -äd. 
1) 'betyda, båda'. Gaukän har rop ovanlit 
fläitut jär bäi uss i summar, va de modar? 
JK. Svan'n gynnar ligg u kuträ ner pa sandä, 
u de modar int någ gutt äutn tvärtum JK. Mor 
ha bär' modar magistan [bara förebådar 
magisterns ankomst] MK. Himln jär fjällur, 
de' modar väl [mycket] fisk JK. De modar 
främnäs (när brasan sprakar) MK. När n 
njausar i ypnä sängi, när n bäddar, modar 
läik JK. Matn kilar ör munn'n för mi, va skall 
de modä? Jå, de modar läik JK. De hatar pa 
armbugän, de modar sit trangt OL. Svan'n 
bräukar ha någ i hudä, när han liggar så u gir 
si [jämrar sig]; antingän bräukar de mod kallt 
ällar u så äutvädar JK. Nå modar gaukän bi- 
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stämt rängn nå; han ropar int ainkum [för-
gäves], han i [inte] MK. När spoän flaugar 
yvar landä u skräiar pa summan, så modar de 
rängn JK. Nä nauti njausar u frausar, så bräu-
kar de mod äur [yrväder] MK. Sumli pasto, 
att strämmingän straik äut i nårdaustn 
män va de var, så modäd n sån hardar nårdä, 
så att di fick int någ da JK. När de brinnar i 
sotn undar gröitu, modar stårm JK. När lo-
män ropar, så modar de aust vädar JK. I 
kväld jär de stjännklart u stjänntet [tätt med 
stjärnor], som bräukar mod sunn' vädar JK. 
Harn u äuglu ropäd så mik i kvälls, u da 
bräuka n säg, att de moda ovädar JK. När n 
dråimar um död fålk, modar ovädar JK. Re-
matismän jär galn för mi ..; de modar visst 
mair ovädar JK. Um du modar ovädar ti jaul, 
så slar ja di i rövi JK. 2) [i förb.] modä pa = 
main pa [mena på, yttra]. De var aindäst 
källingviku, sum ja modäd pa ällar maint 
pa da i tårku, att vör skudd fa rängn JK. U 
kansk ännu sumli gär så, när di modar pa 
(ällar tänkar), att i har blitt sjauk av jårdi 
JK. 

modandes p. a. måudnäs. 1) [om människor o. 
djur]. a) 'modig, hurtig', [livad]. Ha [hon] jär 
just int mik modnäs ti kåirä, fö män i ha jä så 
sträivnacki MK. En av skollärans sårkar, 
sum raist i Amerika i haustäs .. han var så 
oskaplit modnäs u djärvar JK. De var sånt 
innalit vackat vädar, så att far var modnäs ti 
ga ner me, fastn kvinnfålki var läiknåigd, att 
vör skudd ga ti strand JK. Sjömännar di jär 
modnäs u duktuä; han jär modnäs ti kläivä 
JK(ordl.). Di har läikväl sån fräisk u modnäs 
ban OL. Daim sum da var äi sin bäst aldar u 
känd si stark u duktuä u var modnäs u oför-
skräcktä, di jär så nerbrutnä u har för de mäst 
gat all värdns väg OL. De sum prästn sägd 
dum, de blai di int mik glad u modnäs av OL. 
Män så var ä läikväl n modnäs gubbä, sum 
vågd si stäig av sjussn (för att undersöka 
spökeriet) JK. En modnäs sårk, kal, tjur, 
kalv, baggä usv. JK(U). b) 'drucken'; läit' 
supän. Han var läit modnäs; ret väl [ganska] 
modnäs JK(ordl.). Läit kånjak me skall n ta, 
att vör kan fa än sup till paskäggi u var läk 
modnäs, när vör gar ste u laitar stam n JK. Ja 
minns ännu, när faffar talt um gamblä stråfar 
ällar historjår i jaulhälgar, när n blai läit mod-
näs, när n fick si n halvä u jaulöl till JK. 
Gubbar var pratnäs u modnäs (= halldrucknä) 
JK(U). 2) [bildi., om växande gröda: frodig, 
frisk]. Kånnä har fraus av, män jär någlund 
gröint u modnäs nå igän JK. De kåm någlä 
rängnskvättar, ättar vör hadd sat, sått 
ladissedä springäd bra, u kåm bra upp u sag 

modnäs u trivlit äut JK. Jfr av- o. över-
modandes. 

moddig a. mw dur, mw du, n. -ut. Mudur snåi, 
mudut ti ga MK. De vidd mästn ta iginum 
[med släden] pa knåbblår, för snåiän jä fö 
tårrar u mudu, för de ha vart väl [ganska] 
kallt i dag JK. Kväiar var hallvägäs tilläurnä, 
så att de var så oskaplit mudut u möidsamt ti 
ga JK. 

modell s. muddl 	[i bet. I]; muddäll 
[i bet. 1 o. 2] m., bf. -n, pl. muddlar [i bet. 1). 
mudällar [i bet. 2]. 1) [föremål avsett att 
tjäna som mönster, t. ex. för skomakare]. 
Pa förläsningi haldäd n just pa ti tal um, 
lains sväinhäusi skudd varä. U ti inraidningi 
had n muddäll mässi ti väisä, u de had n ti 
kohäusä me JK. 2) [abstr.: typ, fason]. 
Vör har täu sårtar [av spinnrockar] el. 
en pa n annar muddä1[1], sum Anna spinnar 
pa, män kvinnfålki tyckar, att dän gamblä 
sårtn jär bäst JK. Di .. gäs ännu pa sam 
muddälln [om plogar] JK. Jfr bakskafts-, 
framskafts-, kapp-, klack-, lcrökstövle-, 
käng-, resefts-, resår(s)-, tungstövle- o. över-
lädermodell. -bok s. f. bf. muddälboki (skom.; 
innehåller formpersedlar). 

moder s. måur, gen. måurs f., bf. måuri, gen. 
modris JK(U), pl. möidrar. 1) [om kvinna i 
förh. t. sitt el. sina barn]. Mäin mor, mäin-
mor; mor mäin; mori mäin; mori hans (hän-
näs), mor hans (hännäs); salli mor [salig mor] 
JK(U). När hans mor var päikå, så gick ha 
ner i n hag me konar JK. Da bad han mi, 
att ja skudd ak haim ti daim u häls pa mor 
hans JK. Mors mor jär föid där u .. mors 
moffar JK. Mori var änkå JK. V. fick ärv 
byggningän ättar mori säin JK. Han vidd säl 
läit skog.. män de fick än int lug till av G. 
u a mori JK. E. jär haim bäi mori JK. Mori 
ha bod' jär langs vägän, när n kåira ti böin 
MK. Sälln bjärar sun'n farns el. modris läik 
[vid begravning] JK(U). a) [såsom tilltalsord 
o. titel på moder]. "Mammän", så har bani 
kall säin mor för förr i gamblarä täidn .. för 
de mäst sägdäs de far u mor. Nå så jär de 
stöisi dailn, sum sär pappa u mamma OL. 
Läingan 	sum gamblä mor pastar haitar 
hörgan Angåändä hörgan, så tvistar Annä 
(källingi mäin) u Anna mot mor [JK:s mor] 
JK. Mor-ä, kum upp u fa mat! MK. b) [om 
hondjur]. När ear [tackorna] blai baggalnä 
(brunstuä), u di ränd ifran säin möidrar JK. 
2) 'hustru', [matmoder, frun i huset]. Mor, de 
säs av far iblant, ner n frågar: "va har mor gat 
hän da?" ällar: "omor [vår mor] ha va så glad, 
att a blai fräisk igän" OL. Hart du någ mat till 
uss, mor? JK. Ja staig upp klucku hall säks i 
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mårräs, u da had mor (= hustru) mäin kaffiä i 
årning JK. Ja kåm int haim ti mor förrn 
klucku blai åtä MK. 3) [ss. benämning el. titel 
till el. om  kvinna, särsk. (äldre) gift kvinna i 
en gård]. Astu [grannas] mor Kaisä, Botis 
mor Gret-Läisä, Kauprä mor Stäin-Kaisä 
OL. Fäi Mor Lisäs far JK. Smiss Mor Linä, 
Kauprä Mor Dorti JK(U). Fäimor Johann'n; 
Smissmor Gretä; Kauprä mor Häddä; Jakob-
sonssmor, Löiandasmor [Lyanders-]; Mor 
Lisä MK. H.L. u hans källing, mor Ann 

- Stäinä JK. 4) se liv-moder. 5) [en bjälke], se 
gavel-mora. Jfr arstugu-, gamla-, hus-, kloc-
kar-, kokar(e)-, kopp-, kyrkvärd-, mat-, mel-
lan-, präst-, skaffar(e)-, skolmästar-, styv-, 
svär-, ung-, vår- o. värd-mor (-moder). — mo-
der-kyrka s. modarkörkå OL(ordl.). -näring 
s. m. bf. modanäringän JK [om jordbruket]. 
-pära s. f. pl. modapärår [moderpotatis] JK 
(U). — mor-broder, -fader etc., se resp. ord. 
-dil s. mordäil OL [modersmjölk]. -lamm s. 
morlamb n. (pl.), [modertacka]. Di föidar 
nuck, sumbliä böindar, umkring än täi, fämtn 
styckän gamblä morlamb u baggar JK. -lös 
a. morlaus [moderlös]. -sjuka s. morsjaukå 
[moderslängtan], (star u skräiar ättar mor) 
(OL)MK. — mors-gris s. måursgräis m., 
bf. -n [bortklemad gosse]. -gumma s. f. bf. 
morsgummu JK(U), [moder]. -kärling s. f. bf. 
morskällingi, pl. -ar [hustru]. Sali morskäl-
lingi mäin [min salig mor]. När Hans u ja kåm 
haim .. så döivläd morskällingar yvar uss, u 
farsgubbar smasvor yvar de hallgalnä sårkar 
JK. -lott s. m. bf. måurslåttn, 'möderne-
arvet'. Di fick morslåttn MK. -nummer s. n. 
bf. morsnumrä [talet 11]. De där morsnumrä 
[år 1911] de haldar ännu pa ti var vat u slaskut 
JK. Jfr elva räkn. -sida s. f. bf. måursäidu 
[möderne]. 

modig a.1 pl. moduä [förstärkande i vissa 
uttr.]. Ja fick ti straff, att ja fick sit inn hail 
dagar .. Da fälld ja mäin moduä tarår. Jfr 
djärv o. modandes samt hög-, svår- o. över-
modig. 

modig a.2 se gammal- o. ny-modig. 
moe s. måuå, måu' m., bf. måuän, pl. -ar, 
'hög, t. ex. av säd o. dyl.'. Sedkånni 	fant 
iginum huli i risslbuttnän u blai liggnäs undar 
rissln pa lädlauän pa än moä JK(U). Annas så 
blai sedi munki [unken], um ha fick ligg yva 
si pa en moä för längä JK(U). Män så lag L:s 
pärår [potatis] pa en moä däri lädu JK. Vör . . 
har ännu en mo (ved) liggnäs pa gardn, sum 
vör ännu skall ha in JK. Mitt för lädduri 
där lag ännu i onstäs än storar moä [av hagel], 
sum int kåm bårt förrn mot kväldn JK. U stor 
moar i späisar (i kök u vardässtäuu) me sot u 

hagäl, sum rasäd äut pa gålvi JK. Jfr havre-, 
korn-, strömming-, stänk-, säd- o. ull-moe. 
— mo-balk s. måubalk m., bf. -än 	[vägg 
i ladan, vid logen, mot vilken den tröskade 
säden lades upp]. Sedkånni u aks u angnar, 
sum da var ihop, när halmän var bårtå, skutä-
däs el. kastädäs upp mot a vägg i lädu, där 
sum lädlauän var, u sum kalldäs för mo-
balkän .. När sedmoän jär uppkastn mot mo-
balkän me sed u aks u angnar ihop, så skall 
sedi gäräs ram n JK(U). Lädväggi (mitt framför 
tråsktunnu) 	hait mobalkän, för sedmoän 
bräukt alltut ligg där imot undar tråskningi 
JK. -bränd a. måubrändar [brunnen, skämd]. 
Strämmingän blai mobrändar = varm, när den 
ligger i hög (om "sed" haitar de munki) MK 
(1877). Strämmingän liggar fö mik yva si 
u i moä, sått n bläir mobrändar i värmän 
JK(U). 

moff s. se tjock-moff. 
mogen a. måuän, f. måui, n. måuå, måu', pl. 
måunä. 1) [fullt utvecklad, färdig att skördas, 
om säd, frukt o. d.]. De säir äut, sum um 
rygän bläir saint moän i ar, atminstn int till 
sant Olä JK. Havan, han var moän i fylg me 
rygän JK. U så var vaitn moän, sått han 
däugäd tas, män han var så ojamt moän, sått 

JK. Vör har fat gröidn moän.. alltihop har 
blitt mo för uss JK. Sedi jä väl moi u tårr JK. 
De jär duktut, va sedi har väitnä nå pa n täu 
träi dagar; haldar de pa så, da bläir a snart 
moi da OL. Kånnä star u krampt u moä u 
bord ha vart av för läng sinä JK. Vaitn har 
vör fat skär u kårt in, de sum har vart moä 
JK. Bär [bara] vör fick håiä in, da var rygän 
u vaitn u kånnä u havan mo alltihop JK. När 
hampfråiä jär moä, så tas dann [den andra] 
hampän upp JK. Havan jä moän u ärtar jär 
monä JK. Ja, plomår ha vör gutt um, u di jä 
sum bäst monä JK. Nå jär nytnar monä, för 
di fallar ör fius OL. När pärår [potatisen] 
bläir monä, så skall vör ta upp dum för Är JK. 
2) [färdig för visst ändamål, t. ex. bestraff- 
ning]. Han var änd i sälln [cellen] någlä må-
nar.. män nå tyckäs de, sum um än snart jä 
moän igän, att n ska däit JK. Jfr bråd-, miss-, 
o-, sen- o. över-mogen. 

mogga s. måggå f., pl. -år. 1) [tjock kvinna] 
JK(U). 2) (pl.) [loppor] JK(U). 3) (pl.) [mat-
linser] MK. 

mogna v. måunä. 1) [om säd o. d.]. De sum 
star oskurä, de star u väntar pa, att ä skall 
monä bättar JK. När de skudd vaksä u monä, 
så blai de för tårrt, sått gröidn to skad av 
tårkän JK. 2) [om bölder]. De ska ha sin täid 
ti jet si räta sig"] u monä, um än änd söikar 
dåktrar fö slikt JK. 

20 —752474 Laumålet 



moj 	 714 	 mord 

moj a. n. mäit [lugnt, behagligt?]. Han har de 
måjt han MK(1876). 

mojna v. måinä [lugna av, om vind]. Nå gyn-
nar vädrä måinä JK(U). Nå äurar de änd int 
äutä, för nårdn gynnar läikväl måinä äut läit 
nå ällar lungnä äut JK. 

mo-jord s. måujå• rd f. De finns a ård jär, sum 
haitar mojård; de betöidar dåli jård älla raud-
sandjård JK. N säir pa haidar, sum jä mojård 
älla raudsand, när all skog bläir avhuggän 
där, da tar graun' n läiv av plantår JK. 

mojsk s. måisk n., 'slask, sabb' MK, 'otrevligt 
göromål' JK. 

mojska v. måiskä [söla, klabba]. Vör måiskar 
jär äut i kamman bäggi täu, u Mor jär aldri 
årklaus, äutn ha kardar u spinnar u saumar 
JK. 

mojskig a. måiskur, n. -ut, 'slaskig'; (n.) 'vått 
och slaskigt'. Jåck, -ä (måjskut arbetä) MK. 

molka v. målkä, målk' , pr. -ar, ipf. -äd, sup. 
= inf. 1) [pressa mjölk ur juver]. De gamblä 
förr di sägd målkä, de säs nå för de mäst 
mjölkä OL. Hart u vart ste u målkä? OL. Han 
gick u målkäd u [också] MK. 2) [giva mjölk, 
om kor]. Ha bräukt målk än lagli tar [ganska 
stor mängd] MK(1877). De koi ha har fat ont i 
n spinä, så dän målkar a ingänting me OL. Jfr 
ny-molken. — molk-ko s. målk-kåu f. De jär 
i all fall a go målkko OL. 

molla s. se målla. 
moln s. måuln , , mol  än n., bf. -ä, pl. 
måuln, molnar JK, bf. måulni. De star a moln 
i sudar u de gar a rot (= rängnstrålår) ner ör 
de, sått de bläir a rängnmoln av, u kummar 
de så haugt upp, sått de nar [når] soli .., da 
kummar de ti rängnä jär, um vädrä gar äi de 
(= um vinn'n el. vädrä kummar fran molnä) 
JK(U). De molnä säir så svartblåt äut, de hag-
lar bistämt ör JK(U). Soli vadar i moln el. 
snararä disu luft MK. När soli skäinar pa väst 
moln um mårgnar, så bläir de rängn u ovädar 
pa dagän JK. När de star såndär stor bös 
moln ällar molnar pa himln, de kalläs u för 
snåiväggar JK. När luftn el. molni pa himln 
säir fjälluä äut [bådar fisk] JK. De säir n pa 
molni um summatäidn att i dräga si alltut ätta 
skogän u så ätta möirar JK. Fullmån'n 
bräukar jet upp molni MK. Molni laupar av 
för nårdä JK. [De kåm] någ buckar älla 
stackar austar ifran, u när di da slo ihop me 
de molni, sum var i västar föräut, da blai de 
någ ti gärä JK. De var sån ovanlit stor hagäl 
.. män de var just int mangä, äutn di kåm 
bön [bara] me de fyst drupar, sum kåm ör 
molni JK. Jfr regn-, tors- o. väder-moln. 
-bänk s. molnbänk JK(U) m. [molnbank]. 
-fri a. måulnfräi. Himln var molnfräi u klarar 

JK. -gubbe s. pl. molngubbar JK(U). [tjocka 
moln av markerad form]. -ragg s. pl. moln-
raggar JK(U), tunn' moln, sum rännar ällar 
gar fort för vädrä JK(U). Molnraggar el. 
tukraggar gar int haugt i vädrä äutn lagt u jär 
int någ rängn äi JK(U). -sky s. måulnsköi m., 
bf. -än. När de blai middästäidar, u soli kåm 
ti gass pa sum värst, så blai de än läitn moln-
sköi austar av mi. Ifran dän molnsköiän u ner 
i vattnä pa sjoän gick de a mörk strålå JK(U). 
-stack s. pl. molnstackar [stackmoln]. De star 
sånn dubblä molnstackar.. i austar, sått de 
säir äut ti bläi äigallut JK(U). 

monfarino s. måmfari• 	måtifri• [en 
dans, se Fredin, Gotlandstoner Sv. Lm. B 29, 
s. XXI o. 696]. Ja, u så a stund danst vör 
mångfri bäggi täu JK. 

monitör s. munter r m., pl. -ar [lärjunge, som 
av läraren utses att biträda vid undervis- 
ningen]. Fyst nä ja gynt, så var ä säks klassar 
i skolu u så va de munntörar i var klass för 
var läcksjon, så ne sum pa fåmt u sjättä, di 
fick raid si självä. Muntörar för fyst u andrä 
klassn var ifran trid u fjärd klassn u för trid u 
fjärdä fran amt u sjättä. U de haldäs täur- 
gang, så att en va(r) muntör var dag, män för 
de mäst sårkar .. Män päikår di fick sällan 
var muntörar, för di fick var sårkar unda-
dånuä . Män de var int muntörar äi någ ann 
ämnar, än när de stavdäs u lästäs raint JK. 

mor s. se moder. 
mora s. f. bf. måuru. 1) [husmoder, hustru]. 

Nå gynnar moru lag käri u matn pa borä, sått 
nå skall vör ha kvällsmat JK. I kväld så ha ja 
vart äut bäi K. i fylg me moru u dotri mäin u 
handlä läit smat ti jaul JK. "Ja maint, du 
skudd plög, ja", kund moru invänd iblant. 
"Nai, de far ja int täid för strandi" JK. Um 
mårgnän kåm mom kåirnäs ner imot n, u da 
had n än hail hopän strämming JK. Ja u moru 
mäin gick därupp u hälsäd pa OL. 2) se gavel-
mora. 

moras s. murra. s 	n. [lös, gyttjig jord]. I 
Käldängä jär de a käldå sum star vann 
uppa jårdi arä kring u frausar aldri till. Män 
de jär murras i käldu el. brunnraudå, sum jär 
sum gråit, så laust jär de, u jär n träi fair änar 
djaupt, förrn de bläir fastar buttn JK. 

morbror s. mårbrår m., pl. -bröidrar JK(U). 
Han var mårbrår till issu [den här] MK. Mår-
brår Nickå [morbror Nils] JK(U). -slkona s. 
mårbrorskunå JK(U), [morbrors hustru]. 

mord s. måurd m., bf. -n 'grus, jord på ett sten-
brott'; [rester av kalkbruk, småsten o. d. efter 
riven byggning]. Vör kåirar mord pa vägän i 
dag. De jär så mik mord pa de stainbrutä 
tjåckt lagar av muld, gräus ällar aur pa stam-- 
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bruthälli JK. När n har riv ner n byggning av 
stam, så bläir de liggnäs n hail hopän kalk-
bräuk älla lairbräuk u stainpinnår; de haitar 
ir mord JK. Jfr kalk-, ler- o. väg-mord. 

morda v. måurdä, måurd', 'ta bort lös jord 
t. ex. i ett stenbrott'. Mord av, undanskaffa 
jord av stenbrotten JK. De jär mik mord pa 
ti mord av i stainbrutä JK. 

morfar s. måffar, gen. måffas. Måffar u mår-
mår, di jär ännu rask pa sin åldar JK. Måffar 
tar ännu byssu pa nackän u gar pa jakt, när n 
hitta(r) pa JK. Ga äut u säg till måffar, att n 
kummar in OL. I. .. ropar: moffar, moffar! 
Säi! [sea JK. Vaim hår gärt issu (= räivu) da? 
jär de måffas gärd w? Kauprä måffar Jakå, 
sum vör kalld n förä, bod där ner i Kauprä-
gardn JK. Fäi Måffar — J. Karlsson [brev-
underskrift av JK]. 01 Måffar [benämning på 
en viss äldre man v. n. Ole] JK. 

morgon s. mårgän, mårgå, gen. -ås [i vissa 
uttr.] m., bf. mårgnän, mårgn, pl. mårgnar. 
I. [början av dagen]. 1) [i hälsningsformler. 
Gu mårn! JK. En go mårn (=adjö) MK. Ja u 
än go mårn mei Är! JK. 2) [i adverbiella tids-
bestämningar]. a) [om en viss enstaka mor-
gon, el. vissa morgnar]. De var n mårgän ner 
bäi strand, sum de var väl strämming JK. Ja, 
så had n vart upp i körku än mårgän u ring 
fystgang JK. Dann mårgnän älla mårgn [föl-
jande m.] möitäs hail ploglagä jär bäi uss JK. 
När vörr kåm där ner dann mårgnän, så sto 
de när pa blankt me vattn JK. De . . kund bläi 
lagli naug [nära] mårgnän, förrn än dail kåm 
till ro OL. Jårdi var läit frusi, u de var kallt 
um fingri um mårgnän JK. Män förrn n da 
skudd ga um mårgn, så hittäd n pa, att n 
skudd fotografer byggningän JK. Förr um 
mårgnän [härom morgonen] MK. Läinä u 
hampän sättädäs in .. i bastäuu pa n mårgän 
JK. A än [aln] snåi var de pa jamn jårdi da 
straks pa mårgn JK. Idag pa mårgnän har 
gamblä mårmår me dödn avlffidä JK. Um .. ja 
kummar pa sundagän .. da kummar ja nuck 
pa mårgnän JK. Me de arbetäd ja ifran klucku 
säks pa mårgnän till kl. träi pa ättamiddagän 
JK. b) [om regelbundet återkommande morg-
nar]. Han har kräki kväld u mårgän ti söislä. 
Däit fötträd ja me lambi kväld u mårgän JK. 
Ja har bind äut a hail slingå 	bäi älds- 
löisä um kväldar u mårgnar JK. Drickä bräu-
kar bondn besta u iblant kaffi u n bullä 
um mårgnar u autndagar JK. Um mårgnar jär 
ja för de mäst upp' klucku fåm JK. De blai 
gänn sainaktut um mårgnar, förrn da kåm i 
ängi u sla OL. Klucku hall få.m u fåm um 
mårgnar da staigs de upp.. u bråttum skudd 
n ir ha, um än skudd hinn a halv än [aln] um  

mårgnän u a än um kväldar [: att "binda 
OL. Pa mårgnar jä jårdi frusi JK. 

c) [i uttr.] Sit kväld u ligg mårgän, de gar aldri 
an de MK. d) [i uttr.] i mandäs (etc.) mårgå 
[i måndags morse]. Triddagän mårgå el. pa  
triddagän mårgå [på tredjedagens morgon] så 
kård A. till Låistä JK. I sundäs mårgå 

, i söndags morse; i onstäs mårgå 
i onsdags morse MK. I täistäs mår- 

gå var ja upp, när int klucku var fullt fåirä JK. 
Ja skall ga upp till 0. um sund mårgå [på sön-
dag morgon] MK. 3) [med bestämning, som 
karakteriserar ifrågavarande morgon]. Än go 
mårn [hälsning] SK; [se I.1)]. Gra mårgän u 
raudar kväld modar gutt vädar JK(U). 
mårräs [i uttr.] i mårräs [i morse]. I mårräs 
när ja kåm upp . . glaid ja i dagningi ti Kauprä 
JK. Fyst i mårräs matt ja äut klucku säks u 
säl ättar, mik de var till (tillyrt) JK. I neträs 
så va de så mik frust u kallt, sått grasä var 
hailt stäivt i mårräs JK. Så had han tat in de 
där doningar i säin bodi i mårräs ällar pa för-
middagän i dag JK. A. u ja har arbet me dum 
(betår) fran klucku fåm i mårräs JK. I kvälls 
da lagäd sårkar styvlår i årning för staffåns-
gutt, u di fick int lug [lov] .. män i mårräs sto 
di där OL. I går mårräs , 	De va ti 
rängnä läit i går mårräs JK. Vör gynt i går-
mårräs klucku sjau JK. Ja laup ste i går-
mårräs klucku fåm JK. Jfr lördags-, sön-
dags- o. måndags-morse. III. i mårgå [i mor-
gon, påföljande dags morgon]. 1) [i uttr.] i 
mårgå. De jär påstdagar [postdag] i mårgå 
JK. I mårgå tår de bläi rängn igän JK. Um de 
int äurar för mik i mårgå, så skall n [han] 
kåir pa haid i mårgå igän JK. Han kåm häit åt 
dagar i dag u skall gläid åt dagar i mårgå MK. 
Han har int sko pa bainä förrn fjortn dagar i 
mårgå MK. Däu kanst stänn jär till i mårgå 
MK. Behald biljättn tills i mårgå JK. 2) [i 
uttr.] i mårgän dag [emfatiskt: redan i mor-
gon]. Ja skudd gänn vill tillträd mitt skiftä, 
um de var i mårgän dag, um ja bär [bara] int 
had blitt så misslåttn OL. Ja, ja skudd u 
ynskä, att ä (de täusnaruä räikä) matt kumm i 
mårgän dag JK. 3) [i uttrli mårrtäili 
[i morgon bittida]. Vör skall täilit upp i mår-
täili, klucku träi, hall fåirä JK. Far han skall 
kåk ti strand i mårtäili u kaup läit strämming 
JK. I mårrtäili har ja tänkt . . gi mi av 
äut i Lausmöir ättar a lass roår JK. Ha 
(lådu) kummar väl int pa tågä förrn i 
mårtäili OL. De fick var till mårtäili 
JK. Skall ja ga jär pa backän u låvverä, 
da bläir de för langt ti mårrtäilis JK. IV. [i 
uttr.] ti mårgås, till i mårgås, [tills i morgon]. 
Ja skudd annas ga upp i prästgardn i kväld, 
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män.. de fa va ti mårgås JK. Ja far vänt ti 
mårgås JK. Di (bethackår) far sta där ti mår-
gås MK. Sätt n [sätt den] innför stäuduri ti 
mårgås MK. Vör har ännu läit igän till i mår-
gås, umkring än kast el. någä [ved att klyva] 
JK. Jfr annan-, fredags-, jul-, julaftons-, 
Kristi himmelsfärds-, lördags-, midsommars-, 
måndags-, nyårs-, onsdags-, påsk-, påsk-
aftons-, söndag(s)-, tisdags- o. över-morgon. 
-bön s. f. bf. mårgböini. När ja kåm äut pa 
gardn, så hävd ä ner me valar snåi .. "För-
bannat", sägd ja — de var mårgböini, min 
ogudaktiä sällä JK. -dag s. m. bf. mårg-
da'gän. A källing.. sum int had någän mat-
bit i häusä ti mårgdagän JK. -fågel s. mårg-
fäugäl m. A. jär u n sånnar mårgfåugäl (sum 
än bräukar säg um en, sum jär upp täilit um 
mårgnar) JK. -kvist s. m. bf. mårgänkvistn. 
Ja har fat mi n kåpp kaffi pa mårgänkvistn 
JK. -kväll s. mårrkväld; mårg-, mårrkväld 
JK. Ja kund int fa slaktan i dag, sått ja kåm 
int i böin i kväld äutn int förrn i mårrkväld 
JK. Da skall ja äut u bjär vid in, sått ä räckar 
tills i mårgkväld JK. -mat s. mårgmat m., 
bf. -n, 'frukost'. "Första måltiden" kalläs för 
mårgmat u tas så där sjau hall åtä OL. Um 
mårgnar, för' mårgmatn .. så fick vörr int 
kaffi äutn a smörbröi u så, dän sum vidd ha, 
än sup brännväin .. Sin [sedan] så blai de 
mårgmat klucku sjau åtä, u de var va sum 
hälst: mat sum hadd blitt ti yvars fran dann 
dagän [föreg. dag], män alltut fisk u bröi [i 
JK:s hem] JK. Vör kummar upp u gynnar 
arbet klucku fåm så där umkring, u da har 
vör årkå till söislä än täim hallann'n, u så far 
vör da mårgmat JK. Ätt av kvinnfålki at-
minstn jär inn u städar u lagar mårgmat JK. 
Klucku sjau var mårgmatn i årning JK. När 
vör har fat mårgmat av, jär klucku umkring 
åtä JK. När vör da fick mårgmat äi uss 
da straik vör äut i Stainhagän JK. Ner di 
(kvinnfålki) kåm, så skudd di ha kaffi u sen 
mårgmat [på slåtteröl] OL. Ti mårgmat far n 
brö u fisk (tåsk älla strämming u iblant bäggi 
sårtar) [på slåtteröl] JK. U så da klucku åt näi 
så där umkring så jä de andrä gästar pa baini, 
u så fa di fyst kaffi, u kalar n halvä, u så a 
stund ättar, mårgmat: än sup u fisk u kakå u 
smör u kyt u pannkakå u pannkaksupän [på 
andra dagen av bröllpet] JK. -matsltid(er) s. 
mårgmw tstäid, -täidar [frukostdags]. Nå jä 
de mårgmatstäid tänka ja; va mang jär klucku 
da? MK. När ryktningi ällar söisläningi var 
avskild, så var de mårgmatstäidar JK. När 
klucku blai mårgmatstäidar, da gick vör in 
igän MK. I går had vör allt sletkalar; vör slo 
sjau styckän, fyst till mårgmatstäid jär haim 

pa ängsbackar, u så slo vör av Kauprä-äng 
sän um dagän JK. När n ska sla ti mårgmats-
täid, så gynna n klucku 4-5 så där umkring, 
män liggar ängi langt ifran håna' någä, så slar 
n int ti mårgmatstäid, äutn än jetar mårgmat 
haimä, förr n än gläidar ste [åstad] JK. -mjölk 
s. mårgmjölk JK(U) [mjölk som mjölkas på 
morgonen]. -mål s. mårgmål JK(U) n., bf. 
-ä MK. 1) 'morgonmjölken'. 2) [= morgon-
mat]. -målsitid s. mårgmfrIstäid [frukost-
dags]. Till mårgmålstäid blai de int någ tråsk-
ning av, för de rängnäd för mikä JK. När äng 
var så naug [nära], att i int behövd kåirä, da 
slo di ti mårgmålstäid för' mårgmatn MK. 
-målning s. m. bf. mårgmaningän [morgonut-
fodring åt kreatur]. Så fort di da fick jet upp 
mårgmaningän (de fodrä sum di fick fyst pa 
mårgnän), da skudd ä säis ättar u gi dum ansn 
[andra gången] OL. -ringning s. mårgriyniog 
[i kyrkan]. Ring' mårgingning JK. -sida s. f. 
bf. mårgsäidu. Pa mårgsäidu [i början av 
morgonen] JK(U). -sjuka s. mårgfaukå f. 
[litet ruskväder på morgonen]. De var aindäst 
i torstäs u fredäs, sum de var innalit grant 
vädar; ja i går var de int så ill da häldar, män 
de rängnäd bön [bara] läit pa mårgnän (ällar 
var mårgsjaukå) JK. -stjärna s. f. bf. mårg-
stjännu. Da lägd ja mi igän [i båten] u lag ti 
däss mårgstjännu rant upp JK. -stund s. 
mårgänstund OL, mårgstund JK(U). Mår-
gänstund gir gull i mun (ordspr.) OL. -sup s. 
mårgsw p m. När di da hadd fat ti bästår fyst 
me smörrbröi u än duktur mårgsup, förrn di 
gyntä [med slagtröskning] JK(U). -tåg s. n. 
bf. mårgtå• gä, -tåg'. Ja raisar pa mårgtågä u 
kummar in umkring kl. 9 JK. Ja.. trod, att 
mårgtåg had gat OL. -äta s. mårgjetå f. [mor-
gonfoder åt djur]. Äut u gi russi mårgjetå 
JK(U). 

morkulla s. morkullå, mord- JK f., pl. måur-
kullår. 1) [fågeln Scolopax rusticola] = ain-
snäipå [se enes-snipa]. De häru (kattu), ha 
kåm haim mang gangar me morkullår u rapp-
hyns MK. När n gar pa morkulljakt, så jär 
de um kväldar i skäumningi, sum mor(d)-
kullår drägar, sum jägrar kallar de förä. Di 
flaugar ifran dain skoglundn till dann'n el. 
yvar a glap i skogän JK. 2) [bildl.] A mord-
kullå me värkäns-stjärt bräukar sårkar ällar 
drängar pa skämt kall a haugfårdu fäin päikå 
förä JK. 

mormor s. mårmår. Läusi ha bläir mårmår pa 
a nat MK. Mårmår ha jär aldri årklaus någän 
täim, sum a jär uppä, äutn pusslar me någ 
sma årkår för jamn'n JK. Jå månliår, sum ha 
tittlerdäs för nå pa säist arm, ättar Valborg 
[JK:s dotterdotter], fylläd jamn ar i dag JK. 
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morot (morätta) s. murröttå (OL)MK, 
murrättå 4. 	f., pl. -år. De svaid i järtä, 
när ja sag, att koi jetäd upp va ivist a murrättå 
MK. Murrättår var raud', väit' u gäul' sårtar 
JK. Ja tänkar, vör far skill av [sluta] i mårgå 
u annmårgå me sa havrä u kånn, ärtar u linsår 
u såckabetår u murrättår JK. I dag ha vör tat 
murrättår upp, u de fick vör skill av me .. Vör 
fick int mair n a läit lass pa a hailt laupsland, 
u di var för de mäst så stor sum fingrä JK. 
Mårmår sitar ännu u nackar betår u murrättår 
va ivist n dag JK. Vör har gutt um murrättår 
u fodabetår u roår, sum mor kokar hail stäur 
gröitu full varann'n u var trid dag ti gräisar 
JK. Jfr kräk-, mat- o. vild-morot. -frö s. mur- 
rättfråi n., bf. -ä. Murrättår sadäs ällar sättäs 
int i radar såsum nå, äutn murrättfråiä blan- 
dädäs upp i sand ällar askå u sadäs äut för 
hand JK. -gräs s. murrättgras n., bf. -ä, 
= gras pa murrättår (= kål). M. jetar kräki 
bra. Murrättgrasä gynnar sloknä MK. -hop 

murrätthop m., bf. -än, pl. -ar. De jär ännu 
mang murrätthopar pa murrättstyckä ti kåir 
haim JK. -jord s. murrättjå•rd 	f., bf. -i, 
= akajård, sum jär tjänli ti sa murrättår äi JK. 
Ja, i dag ha ja vart ste u anstalt me någ mur- 
rättjård älla krokharv u vänd .. a tvär gam- 
mält älla äutgang' timmänteland, sum vör 
skall sa murrättår äi JK. Igår kård ja göisl pa 
murrättjårdi JK. -land s. n. bf. murrättlandä 
[teg besådd med morötter]. Sin [sedan] 
harväd di murrättlandä, sått fråiä blai bland' 
me jårdi JK(U). -pannkaka s. murrättpann- 
kakå 	J- [tillredd av:] mjölk, murrättår 
u äppäl me mjöl äi MK. -stycke s. murrätt- 
styckä n., pl. -ar, bf. -i = jårdstyckä el. jård- 
bit me murrättår pa. Vörr har just int mik 
stort murrättstyck i ar JK. När da murrättår u 
ograsä kåm upp, lag än hail hopän källingar u 
ban pa murrättstycki u pluckäd ograsä .. upp 
ällar ör för hand .. u de var int gutt ti ha stor 
murrättstyckar JK. -säng s. murrättsäng JK 
f., bf. -i, pl. -ar [trädgårdssäng med mo- 
rötter]. -vatten s. murrättvattn n. = vattn sum 
murrättår jär kokt äi. M. jär bra ti gurglä si 
me, när n har ont i halsn JK. -välling s. 
murrättvälling JK f. [välling kokt på moröt-
ter]. 

morra v. murrä. 1) 'morra' [om hund o. katt]. 
Simpår di kan mästn murrä, när di kummar 
upp MK. 2) [småvärka]. Murrä älla gnargä 
(um tännar) MK. Jfr små-morra. — morr- 
hår s. murrhår n. (pl.), bf. -i. 1) [morrhår på 

ex. katt]. 0 [vår] kattu har svid murrhåri a 
si MK. 2) [skämts. om  mustascher]. I min 
bandom u ungdom me, så var de knappt 
någän ti fa säi jär äutat av landsboar me 

munstasar u n pekäd fingrä at n u sägdä: 
säi pa dän, han har murrhår JK. 

morsk a. muskar, f. musk, pl. musk' JK(U). 
1) 'morsk'. Dän sårkän han jär så olycklit 
muskar a si MK. När stäutar hadd stat i stalln 
i fjortn dagar u där yvar um vintan. När di da 
kåm äut sinä [sedan] u skudd drägä, da var di 
musk av si, ska ja sägä JK(U). 2) [litet druc-
ken]. Nä han da slo trättiätt, sum än bräukar 
sägä, ällar var läit muskar a si (läit druckän), 
da kåm än in pa sån där historjår JK. 3) läit 
dosur [litet dåsig] MK. 

mortel s. måut/ 	m., pl. -lar. 
mos s. måtts [m.?], [sönderkokt el. fint krossad 
massa]. Pärår [potatisen] kokar i mos MK. Di 
har nytt n [: mangelkaveln] till ståit pärår sun-
dar me, ner di har skutt kok jårpärgråit ällar 
mos OL. 

mosa v. refl. mosä si; ga u m. si = drickä u ta 
till bästar, äv. mås si (OL)MK. 

Moses n. pr. Mosäs [4 sept.]. De gamblä sägdä, 
att rygän skudd sas till Mosäs JK. 

mosig a. pl. måusuä [röd o. uppsvälld i an-
siktet av sprit]. Tänk va härlit de var, ner di 
da så fait u mosuä kåm till tret u iblant u', 
ifall di kund sta, ihop till slas OL. Jfr röd-
mosig. 

mossa s. mwsä, mws' m., bf. musn. 1) 
[mossa el. lav]. Pa takä har vaks så mik musä. 
De jär så mik musä pa stainar (stainmusä) 
JK. Ja, pa träii 	vaksar flair sårtars musä, 
sum har flair färgar, bad gäular u graar u 
gröinar u pa jårdi jär de u flair sårtar u i 
synnarhait i skogar JK. Mus', sum vaksar pa 
grastainar JK. Fyst när ja kåm häit ti Fäiä 
.. så fick än .. ga u skrap mus av grastainar ti 
färg' me .. JK. När ja var upp i Låist u braut 
stumblar, så träfft ja pa n sällsöintar sårts 
musä äi a täuå bäi n stumbäl, sum var gram' 
u fåinar u mjaukar sum silkä .. dän musn hait 
sulkmusä, sägd di MK. a) [mossa]. Ängsmark 
sum jär sådär tjäck grasrot, läit mus i buttnän 

OL. Nå jär de än sårts musä, sum vaksar 
pa jårdi i skogän, sum jär gäular u blautar u 
fåinar, sum förr hait väggmusä JK. b) [lav]. 
Förr för umkring 30-40 ar tibakas kård lau-
boar u flair me daim i skogar me hällmark.. 
u pluckäd dän musn [ren- o. islandslav] ti 
sväini i säckar JK. Jär at iss traktar naug bäi 
[nära vid] fanns int dän sårtns musä, män där 
de fanns hällmark, i Alskå u Adrä pluckäd 
fålki musn äi säckar JK(U). 2) [ett slags alger, 
som förekomma bland "släkan"]. Yllå sär int 
lauboar täit äutn musä JK. Så har vör muså, 
sum vaksar pa sjöbuttnän u sum star iland u 
haitar da mus-släkå u haitar u sväinsläkå JK. 
Raudar nöiar musä sum i soknar längar 
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nådar äut haitar löiå [se liva s.] JK. Jfr back-, 
björk-, sten-, sulk-, svin-, troder-, trol- o. 
vägg-mossa. — moss-backe s. mw sbackå m. 
[backe beväxt med mossa]. Jårdhumblår 
bod' äi n musbackä .. ner i Masrä ängä JK. 
-botten s. mw sbuttn m. [sjöbotten beväxt 
med mossa el. "moss-släka"]. -släka s. 	s- 
slå kå f. [rödaktig alg (Rhodomela sub-
fusca?), som kastas iland bland tången]. Dän 
bäst u fönämst sårtn, sum slar i land jär, 
haitar mus-släkå (raudar musä) JK. Auträ-
släkå [höter-släka] u mus-släkå jär bäst, u 
kummar di da i land ihop, så mik bättar JK. 
De skall var mus-släkå, um de skall fassnä 
ihop; autrå bläir int flingsläkå JK. Släkå 
bräukt vörr gi sväini, någ raud mus-släkå 
(När U). -tuva s. f. pl. mustäuår [tuva be-
växt med mossa]. Pa ättamiddagän har ja gat 
ner i hagän u pick kring stumblar u släit' där 
i jårdväidn u mustäuår kring stumblänackar 
JK. 

moster s. måstar 	f. 1) [ngns moders 
syster]. Måsta(r)s Hansn el. Hans måstasn 
[mostersson], [kallades en person, Hans, som 
bodde hos sin moster] JK(U). 2) [titel el. be-
nämning på äldre kvinna, oberoende av släkt-
skap]. U så var de a gammäl ogift päikå . . 
sum hail värdn kalld för måstar JK. Va jä 
måstar ifran da? (till en obekant äldre gum- 
ma) MK. Gubbän 	frågäd a böikälling 
[stadskäring], sum än kåm i möit me pa gatu: 
"Kan måstar sia atä?" ["slå hate", knäcka 
löss] JK. Hadd nå astu [grannas] måstar vart 
jär, da kund ha ha fat någ godagar (för käl-
lingi, sum var död kalld i för måstar) JK. 
— Måstar Kajsmaiä [kallade smeden L. den 
käpp med en trasa på, som användes att av-
kyla järn med] JK(U). -man s. måstaman; 
måstarman JK(U) m. [mosters man]. 

mot s. se jord-mot. 
mot prep. o. adv. måut. I. [ss. prep. o adv.]. 

A. [i lokal bet.]. 1) [i riktning åt]. När vör kåm 
mot haimä OL. 2) [ss. prep. el. adv., i mot-
satt riktning]. Vörr had när pa mot vädar i 
land JK. De jär sträift ti ro mot, när de blasar 
MK. Mot sol [motsols] JK(U). Ti dräg pa 
dann säidu av batn .. de jär mair mot hand 
JK. N [man] .. skjautar pakardu ifran hygar, 
me(i) tännar pa pakardu u mot tännar pa 
undakardu JK. 3) [prep., åt samma håll som, 
i närheten av]. Astu Oskars bor upp mot Lau 
körkå JK. 4) [ss. prep. o. adv., om placering 
av föremål o. d. så att de beröra, stå el. ligga 
intill varandra]. Dräg duri mot ätta di! MK. 
Akan, där sum kånnstackän sto, lag mot n 
hag me skog JK(U). U så jälptäs vör at ti hald 
täunar bi läikä mot äutmarki JK. Bön [bara] 

ja kan.. akt langstangi, att ja int.. kummar 
mot na för hart JK. — B. [i oegentl. el. bildl. 
anv.]. 1) [med ngt som bakgrund]. Räivstakar 
di blänkäd mot soli OL. 2) [för att beteckna 
att ngt närmar sig ngt]. Händar dödsfallä mot 
n kväld ällar pa a nat, så.. OL. De var kallt 
um fingri um mårgnän u mot kväldn, sum ä 
snåiäd bäi stundväis JK. De laid fram mot 
ladiän [våren] OL. Däit fötträd ja me lambi 
kväld u mårgän .. upp mot jaul, um jårdi var 
ofrusi JK. U så hadd di a kännå (smörkännä); 
dän hälld di upp mot full av varmt vattn OL. 
Mot haustn JK. Källingi ha hadd blitt var da 
mot släutä, att ä var någ gal pa fårdä OL. 
R.-källingi, dän had a just aldri set äutn bär 
[bara] hårt ropä u hälst mot ovädar JK. Nå 
jär de mot någän, sum gaukän ropar [: bådar 
ngns död] MK. 3) [för att utmärka person el. 
sak, som är föremål för viss handling, visst 
tillstånd]. Så söikt di nuck u gärd någ sma 
spitakäl mot päikår OL. Di fick mang gangar 
läid för sin fördom, sum di hadd mot läiår 
[liarna] OL. De var n aigän, bistämdar kal, int 
alls ojälpsammar mot arbetskalar OL. Di var 
så go' mot mi i sumräs JK. 4) [i förb. m. ord 
el. uttr., som förutsätta förekomsten av två 
parter]. Kämpäs mot n [kappas mot honom] 
JK. Än bond vågd [slog vad] mot n skum-
makarä JK. Um du vidd böit mot mi [byta 
med mig] JK. U slos mot G. JK. — [Särsk. i 
fråga om yttrande till ngn]. "Kum nå u ga in 
me, Fäiän", maint 01 pa mot mi JK. Han 
hadd maint pa mot n: bot för de de va de 
nuck de*, män .. JK. Skummakan skröitäd av 
mot prästn, att n aldri var räddar för trull 
JK(U). Ja har talt um mot kvinnfålki, att 
kansk L. kummar jär äut till uss JK. 5) [prep. 
o. adv., för att beteckna motstånd mot el. av-
värjande av ngt]. Han sägd .. att L. var int 
mot um till tal me kronfogdn OL. När.. fålk-
skolfrågu skudd ga iginum, da var di flair 
mot än me' läikväl JK. U skudd källing& 
mot dairäs vilä äut me a läit bit smör, så 
blai di säur u mulnä OL. 6) [ss. prep., i 
strid med, tvärtemot]. Män lains de jär, 
så matt fålki .. mot inäin el. o [vår] för-
modan hald trättndagän mair haili JK. 7) 
[i fråga om jämförelse mellan två parter]; 
'i jämförelse med'. De gam' rucklä sum 
säir läit osöimlit äut mot dairäs man-
byggningän JK. Han [plogen] jär nuck bra, 
män int mot Albion JK. De var ingän, sum 
snickäd mot han pa landä MK. Vör far int 
hältn mot de, de kan u bräukar bläi i go vai-
täsar [veteår] JK. Di har int förstand mot a 
kattå MK. Hundar.. sum jetar mot n stäurar 
galt JK. Han (näml. säcken) väga mot n laup 
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sed MK. Gap mot ungsmunn'n ränn mot kal-
var [el.] tret mot prästar u ränn mot kalvar 
[talesätt] MK. Han arbetäd mot mi täu gangar 
[:två ggr så mkt som jag] MK. Far han gyn-
nar bläi gammäl .. så att han årkar int mik 
mot förr JK. Da far n grund ättar va di had för 
äutgiftar da mot nå JK. De jär int gutt um äid, 
sum gar upp u laikar nå mot förr, när int 
möirar var äutgravnä JK. II. [substantiviskt]. 
Vädrä (vinn'n) jär austä, sått vör har mot äut 
[vid utsegling] JK. Jfr emot samt komma o. 
taga mot. -gång s. måutgaug m., pl. -ar. När 
da motgangar kummar, såsum sjaukdomar u 
ofruktsamm ar .. JK. -part s. m. bf. måut-
partn, pl. -ar. Motpartn kund iblant läik så 
let födor vågän OL. -parti s. n. bf. måut-
partäiä. De var någän av motpartäiä i skol-
läravalä, sum had gärt de därä JK. -sats s. 
måutsats m., bf. -n. Gubbän D. han var mot-
sats ti far i dän vägän JK. Motsatsn till "lent" 
i dän bemärkälsän jär int "kallt" äutn "hart" 
JK. -sols adv. motsols OL; [vanl.:] mot sol. 
De träii sum jär bridnä motsols, de haitar, att 
di jär ainsöiltä OL. -solsisnodd s. motsolssnod 
JK m. [vridning mot sol, i virke el. garn]. Jär 
de [: träet] bridä, sått de har motsols-snod, 
haitar de, att de jär ainsöilt JK(U). När n 
snor [tvinnar] gan, så gar de me motsols-snod 
el. ifran hygar till vänstar JK. -solsjvred s. 
måutsåulsri• d [vridning, vresighet motsols i 
trä]. -solsiväder s. motsolsvädar n. [vind som 
vrider sig motsols] JK(U). Bobar [Boberg] 
sägd, att ä jär motsolsvädar u ovädarsolar, så 
att ä bläir ovädar av OL. -strittig a. måut-
strittur, 'motsträvig'. Flugråin var a äutmärkt 
medl till fa a päikå gali ätta si, um änd päiku 
aldri var så motstrittu JK. -strävig a. N ain-
väisar motsträvur gubb sum ja JK. -stånd s. 
motstand JK n. Ja har läst upp brevä för 
kvinnfålki, u ja har int hårt någ motstand alls 
[ang. MK:s begäran om logi] JK. -svara v. pr. 
måutsvarar, ipf. -äd. Skudd de värkliän var 
L. till någ nyttä, sum motsvarar mitt arbet 

JK. -truten a. mot-trutn [motsträvig]. 
[Egtl. mod-truten, se d. o.]. -trutig a. mot-
trutur [= föreg.]. -tvinnad p. a. n. mottvinnä 
[tvinnat motsols?]. Mottvinnä gan MK. -vilja 
s. måutviqä m. -villig a. f. måutviqu, n. -ut. 
Ha [hon] bräukar annas int var så motvilu JK. 
-vind s. måutvinn 	m. De blai n sånnar 
stårm u motvinn, sått di matt länsä JK. Bålln 
har motvinn äut, mot vädar MK. -väder s. 
måutvä• dar [vanl. dock:] måut vädar [mot-
vind]. -vändning s. måutvändniog f., bf. 4 
[plöjning utan tegläggning, "figurplöjning"]. 
Sätt pa: mitt pa tväri, da bläir de motvänd-
ning .. [jfr från-vändning]. [Se ill.] 

motig a. n. måutut [ogynnsamt, besvärligt]. Er 
skudd aldri ha glid i skogän i dag (Kvinnmäss-
dagän), för de gar aldri bra da, äutn de gar 
motut JK. De jär int äutn, ick de har gat läit 
motut för uss i dag, män ja har int sätt någ tro 
till de, att ä var kvinnmässdagän JK. De gar 
så motut me allting nå för täidn; aldri ti ha 
täur me någä OL. Ner de gick någ motut ällar 
galä, da läggäd di av än aid OL. 

motion s. muttfåun m., pl. -ar. 1) [rörelse]. 
Han (fastgaltn) jär äut var mårgän i hagän u 
far muttsjon än hall täimä JK. Muttsjon har di 
(kräki) fat tat si själv bäst di har vitt, för ja 
har släpp äut dum i hagän var u varann'n dag 
någlä täimar JK. 2) [riksdagsmotion]. De jär 
allt muttsjonar in um ändräning pa (vägar) 
MK. 

motionera v. pass. muttsjuneräs JK [få kropps-
rörelse]. Hästn skall muttsjuneräs el. äut u 
vid' si [röra på sig] JK(U). 

motor s. m. bf. motorn, pl. -ar. Än dail har nå 
motorar bad i träironingar, tväimänningar u 
fiskbatar JK(1925). 

moxisa v. (GOB), se macksysa. 
mu interj. muu! [härm av kons läte] JK(U). 
mubbe s. mubb' JK m. [mullbänk, snus i mun-
nen]. U så läggd n in n jävla mubb i käftn 
JK. 

mucka v. muckä, muck', pr. -ar, ipf. muckäd, 
muckt', 'knota, motsäga'. De jär int värt, att 
du vitt muckä; han sto u muckt imot; ha 
muckäd läitä JK(ordl.). Hart däu någ ti muck' 
um? MK. U de jär int värt, att n präst muckar 
så mik nå för täidn, för da far n svar pa tal JK. 

mudda s. muddå f., pl. -år [handlovsvärmare]. 
Förr, för umkring 20-30 ar sinä, så nyttädäs 
muddår, sum ir kalldäs för pulsvärmrar, bad 
av kalar u kvinnfålk . Di sat um handlidar u 
var av ullgan u var fö de mästä mik grannä 
el. me grann rändar pa av flair fårgars gan u 
saumdäs [stickades] pa sam väisä sum hankäl 
el. strumpår u var mik varm u bra .. när ä 
var kallt JK. Virknä muddår JK(U). Jfr puls-
mudda. 

mudder s. se snö-mudder. 
muddig a. se moddig a. 
muddra v. muddrä. Släku kund i nuck muddrä 
upp me gangspel MK. 

muddrig a. mu'drur, muddrur, n. mu'drut, 
muddrut; best. o. pl. muddruä [lös o. torr, 
om snö; moddig, om väg, bossig, om hö]. 
Mudrur el. muddrur snåi: att de jär kallt, att n 
int lättar tramp si MK. Mudrut håi, s. är blan-
dat m. höfrö MK. Laust u mudrut ss. kåir i 
tårrar sand MK. De jär så muddrut u gal ti ga 
i de laus jårdi, sått när n tar ätt stig fram, så 
gar de täu tibakas JK(U). U så var de så kallt 
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, sått snåiän var tårrar u mudu ällar 
muddrur för jam'n. De jär så mudrut u gal ti 
kåir(ä) u laupä; vägar jär så mudruä JK. Styv-
läbuttnar jär så förbaskat halä, sått di jär 
trauglaupnä . äi iss muddruä snåiän JK(U). 
Nå har ja kumm haim igän, u ja jär riktut 
svaitn, för de jär mucirut el. kansk retarä 
muddrut ti ga u dravlä i snåiän JK. Iss snåi-
kånni gärd n [: vägen] huggur u muddrur i 
vangsspuri JK. 

muddring s. muddräniug f., bf. 4. 
mugg s. mugg OL m., pl. -ar [(litet) dryckes-
kärl]. [I uttr.] för full muggar [med full fart] 
JK(U). 

mulas v. mäuläs, 'vara surmulen o. hänga 
läpp'. 

mule s. mäta m., bf. mäuln, 'mule på boskap; 
trut på mänskor'. Mäuln me nashuli u nasar 
(pa naut) JK. När mäuln jär tårrar för nauti, 
da jär di int fräiskä JK. Dän stäutn han har n 
sånnar langar mäulä; kan u sägäs um fålk, 
sum gar u säir så där säur u arg äut: de vait 
ingän va de jär för sia, de jär bär dän lang 
mäuln dagar iginum OL. Va gart däu u gärt n 
sån langar mäul för da? JK. Ja ska gi di pa 
mäuln JK. Nå ha ja dupp i pannu u jet, så ja 
jär hail faitar um mäuln MK. Svart nävar gär 
faitar mäulä (ordspr.) MK. Vill n int ha lortuä 
händar, så far n int n faitar mäulä JK. — mul-
betar s. pl. mäulbaitar, -år (1877) [kreaturs-
bete]; hör till båtsmans underhåll. All baitar, 
sum n har till naut, kan kalläs för mäulbaitar 
MK. Såsum Strandräum ällar Lausbackar, di 
bigangnäs allmänt till mäulbaitar ällar baitar 
OL. -grimma s. mäulgräimå ällar munkårg ti 
bind pa stäutar för ti hindrä daim ti jetä 
gras, när di drägar MK. -korg s. mäulkårg 
m., pl. -ar [munkorg av ståltråd på oxar, då 
man körde i gräsiga åkrar]. Di jär tvungnä ti 
sätt mäulkårgar pa stäutar, ner di skall plög 
de grasuä jårdi, annars jär de omöiglit ti kunn 
hanter dum OL. 

mulen a. mw In, f. 4, n. -ä, mer , best. o. pl. 
mw lnä. 1) [om himlen: molnhöljd]. Himln 
säir muln ätit JK. Muln u rängnur vällaik JK. 
De var klart solskäin till middagän, sum de 
aldri söintäs n muln fläck pa himln JK. De jä 
bitöidlit, va de jä mörkt u mul i dag JK. Ättar 
sum ä jär sånt dålit vädar i dag me mulä u 
rängn u slask .. JK. De jä mul u tjåckt pa 
himln i dag JK(U). De jär mul undar soli 
(= moln i västar undar soli) JK(U). Da sag de 
mul u böst äut JK. Mån'n jetar upp de mulnä 
MK. Bäst ä var .. kåm ä upp någ mulnä buc-
kar fran västar, u så blai de n duktu torskrall 
JK. a) [i jämförelser o. bildl. uttr.]. De bi-
hövar int alls bläi någän muln buck uss imil- 

lum för de [: ngn missämja] OL. De sto så 
mik fålk kring än sum a muli sköi JK. Ta 
dagän sum än kummar u ta de mulnä dagar 
me de klarä JK. 2) [bildl., om ansiktsuttryck 
hos människor: trumpen, dyster]. När ja kåm 
ti historju um bainbrutä, så kåm ja väl ti säi 
någ ovanlit muln u lissum läit laisn äut JK. 
Han .. sag muln u argar äut JK(U). Skudd 

källingar mot dairäs vii' äut me a läit bit 
smör, så blai di säur u mulnä OL. Jfr jämn-, 
slät-, sur- o. svart-mulen. -het s. f. bf. mwl-
nähaiti [molnighet]. Bäst de var, så blai de 
läit mul i sunn sudaustn, män i nårdaustn var 
de klart; män ja sag, att de där mulnähaiti 
drog si upp mästn imot vädar JK. 

mulig a. mäulur, f. -u, pl. -uä [surmulen, trum-
pen]. Han säir så argar u mäulur äut; ha jär 
mäulu u tutu för jam'n JK. G. han jär så 
mäulur MK. Sär n dum (tjänrar) någ bi-
skening, ifall di bjär si någ oförstandut at .., 
da jär ä daim, sum bläir arg u mäuluä OL. 

mull s. muld f., bf. 4. 1) [pulverformig massa, 
uppkommen vid förmultning av växtdelar 
o. 	Aikruckå = aikä, sum har ruttnä till 
muld JK. A gammäl aik t. ex., sum någu gam-
mäl tårr grain har brust av, u där sum graini 
har brust av, har de blitt rutä såsum muld JK. 
De gamblä fodrä [: agen] el. takä, hälst när de 
har ligg pa längä, jär rut sum muld sumt JK. 
2) [matjord; jord ss. ämne]. Ta muld i fåisu 
[mullskopan]. Spark muldi ör han [: plogen] 
me bainä JK(U). Än fick ga hail dagar där i 
laus muldi [vid plöjning] JK. Kåir muld i 
göislhopar; de jär väl [rikligt] muld pa sandn 
JK(ordl.). Di had hack betår me hästhackå, u 
da had ä kumm muld pa dum, män de skall 
karäs av, för betår di tular int att ä liggar 
muld pa dum MK. De blai så kallt nå mot 
kväldn, sått muldi vidd fraus fast pa betår JK. 
De jär int alls bra ti fa muld i kåln [bet-
blasten], för da bläir nauti lausläivä JK. Än 
[man] kund hald pa... u kväväs .. av all sand 
u muld, sum äuräd [yrde] av akrar JK. — Um 
begravningi jä pa sundag för' prekä, så kastäs 
de int muld pa läikä straks, äutn än gar ör 
körku u kastar muld pa, när n singar pa säist 
värsn JK. 3) [bildl., om en avlidens kvar-
levor]. När de har blitt muld av uss, så kan 
o [våra] ban u andrä fa säi 	JK. Skam 
kanskä, ti säg så pa hans död muld JK. Jfr 
dik(es)-, kyrk- o. likmull. -avdrag s. muld-
avdrag n. [avdrag för jord på levererade 
betor]. -eke s. muldaikä m. o. n. [sämre sorts 
ek, som växer i skogar]. Skogsaikä u muld-
aikä . de var en sårt u vaksäd i skogsmark, 
pa raudsand u dåli jård 	däugar int ti stort 
någ ann än vid .. u jär såledäs dän sämst 
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sårtns aikä JK. -hög s. m. bf. muldhor gän, pl. 
-ar. Fyst gangän han (prästn) sättäd skåffin i 
muldhögän u skudd kast . . n skåffäl muld pa 
kistu JK. Sma sand- ällar muldhögar, sum 
maurår rännar upp ör jårdi OL. -knubb s. pl. 
muldknåbbar [mullklump]. Sma jård- ällar 
muldknåbbar, sum jårdmackar 	skjautar 
upp langs grasstradi OL. -korn s. muldkånn 
n., pl. =, bf. -i [mullpartikel, minsta mängd 
jord]. Ja vait dalar i Hamman u Nöiu, sum de 
jä så mik stam, att ingän kan bläi var ätt 
endästä muldkånn JK. Me de hacku lyftäd 
n upp någlä muldkånn, sått ä blai a läit grunt 
hul, u där äi lägd n betfråiä JK. Vör var så 
nogä för ti fa vart muldkånn av dum (såckar-
betår) JK. De jär för otacksam jård ti lägg 
ner arbet pa Muldkånni jär nuck goä, män 
de skall väl [rikligt] rängn u vetå till JK. 

mullig a. muldur [bemängd med mull]. Har Arr 
hatt pärår [potatis] i dän säckän da? han jär 
så avholit muldur OL. Kåln [blasten] blai för 
muldur [vid betupptagning] JK. 

mulna v. mulnä, pr. -ar [bli mulet]. De klarnar 
alls int upp för mi någä (i affärerna) äutn mul-
nar till mair u mair JK. Mulnä till OL. 

multen a. multän, 'murken'. 
multiplikation s. multiplifåun (avh.). 
multna v. multnä, pr. -ar. Ha multnar i jårdi 
[om säd i torr jord] JK. 

mumla v. mumblä, pr. -ar, ipf. mumbläd JK. 
1) [om människor, tala lågt o. otydligt]. N 
[man] far ännu säi el. håirä någät gammält 
mänskä .. spytt ättar vädavirvin u mumblä u 
säg någ inum si, när di har kumm i vädavirvin 
JK. Da mumbläd n någ u sag argar äut u gick 
in i bodi u lägd si JK. 2) [om boskap, särsk. 
tjurar]. Stäutn gar u mumblar u jär argar JK. 
Stäutar el. nauti mumblar JK(U). Ko, sum 
brummar u mumblar sum än fastar stäut JK 
(U). U så gick de kräk u stäutar imot pa äut-
marki, u di kåm ti mumblä u spärrä u stangäs 
imot si i täun'n JK. 

mummel s. mumbäl n. [knot, knorrande]. Um 
täidns bestämmälsä um laksgani jär ä ännu 
mair mumbäl blant fiskrar JK. 

mums s. mums m., bf. -n 	1) [mun, "tugg- 
apparat"]. Mumsn stännar aldri pa na MK. 
Mumsn gynt ga fö na a si självar JK. 2) [något 
gott]. Da fick vörr alltut n bunk mjölk u vas-
sitt smörrbröi, u de var mums för a par äut-
sultnä sårkar, ska ja sägä JK. 

mumsa v. mumsä, pr. -ar, 'tugga utan tänder'; 
[även: tugga i allm.]. Nå har ja förlor all tän-
nar, sått nå matt ja ga u mums hail dagar för 
ti fa någ mat äi mi JK(ordl.). Er gar jär u 
mumsar [sagt till lamm] OL. 

mun s. mun m., bf. munnän, munn'n. 1) [mun- 

håla]. De jär de, att n skall ha mått i munn'n, 
sum gam' Pauläin sägdä OL. 2) [munöppning 
med läppar etc.]. Han sto me munn'n ypän u 
lissum släukäd vart ård JK. Prästn had sån 
roliä 	äuttryck äi preku .., sått fålki matt 
smale u dräg pa munn'n iblant JK. 3) [om 
munnen ss. organ för intagande av mat o. 
dryck]. Fyst skaidi, sum L. to i munn'n, gärd 
n än grimmas JK. De jär hand u mun [ur hand 
i mun] ti fa de nödvändustä JK. 4) [om mun-
nen ss. organ för tal o. sång]. Han had da fat 
mål i munn'n JK. Di sägd nai, u de jälpäd 
intä, um ja änd aldri så väl bräukäd munn'n 
JK. Han. . har aldri mun för tungå äutn gapar 
ör si, va n far i munn'n JK. Da var de i all 
mänskårs mun, att Bäckmännar had vart där 
JK. Vaim än talar me [om ransoneringen] .. 
så jär de i var mans mun JK. Um själv för-
bättringi vägar upp kustnän? Ja tror, att all 
böindar me en mun svarar nai pa de frågu JK. 
5) [om mun hos djur]. Munn'n me tungu u 
tännar, pa stäut, pa lamb; munn'n älla gapä 
pa sväin JK. Mäulä, hästmäulä, säs för de 
mästä mun JK(U). Dän hästn han .. jär trau-
gar ti ta käftar ifran si, så att n kan fa bitlän 
i munnän el. munn'n OL. 6) [mynning t. ex. 
på en säck, en ugn]. Jfr ugns-mun samt skev-
o. stor-munt. -buller s. munbuldar JK n. 
[prat, mummel]. Int bläir de någ tjänstfail för 
n präst, um än int håirs a grand, ällar bön 
[bara] läit munbuldar i körku JK. -fisk s. mun-
fisk JK(U) m. [slag på munnen]. Så gav än 
dann'n [den andre] än munfisk pa träutn JK 
(U). 	s. mungäipå OL f., bf. -u, pl. -år 
JK(U). An riktur sprätt me siggar i mungäipu 
JK(U). Slabbru u mungäipu gar för jam'n JK 
(U). Jfr munsträng. -grepp s. mungri • p n. 
(pl.), [grimaser med munnen]. J., han had 
gärt sån roliä mungrip at n MK. Han gärd 
släik' mungrip u gräinår, att fålki matt buck' 
si ner i bänkar u gräinä MK. -hugg s. mun-
hugg n., pl. =, [stickord]. Ordförandän fick 
någlä munhugg, u därme så blai grälä släut 
JK. -huggas v. munhuggäs [smågräla, gnab-
bas]. -huggen p. a. munhuggän, f. -i JK(U), 
[gensvarig]. -korg s. munkårg m., pl. -ar [av 
ståltråd att binda på oxar för att hindra dem 
att beta gräs under arbetet]. Jfr mul-grimma. 
Han gärd munkårgar ti stäutar i sumräs MK. 
-kävla v. munkävlä [munhuggas, prata]. De 
var ingän sum upplyftäd sin käft u svard imot 
n, äutn han fick i frid u ro munkävlä u tal väit 
u bratt um JK. -läder s. munlä• dar n., bf. 

1) [mun]. Skudd sån kalar ha si en 
[:kaffehalva], så skudd de var n sånnar en, 
för annars tar de int iginum dairäs förbränd 
munlädar JK. Di fick smöir upp munlädrä me 
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kaffi JK(U). Munlädrä gynt ga fö källingi JK. 
2) [(god) talförmåga]. Munlädrä har ja ännu 
gutt JK. Ja försöikt a stund, så gutt ja kundä, 
ti bräuk mitt munlädrä mot Linas lärpu JK. 
Ö.L. had läik så gutt munlädar sum ja, sått de 
gick intä JK. De bläir mair (ord) kansk i sum-
mar, bön [bara] vör kan fa munlädrä i fann 
me skick JK. -ro s. munråu f. 1) [ngt gott, 
som bjuds mera tillfälligtvis]. De jär såsum 
munro (en liten sup) MK. De var bär [bara] 
a läiti munro pa kvällskvistn MK. 2) [= mål-
ro]. Hald munroi biläikä [hålla målron vid 
makt] JK. -sam a. n. munsamt (g1t), [väl-
smakande]. Munsamt drickä MK. -skolla s. 
munskållå f. [utslag kring munnen]. -sträng 
s. munsträng m., bf. -stränän, pl. -strängar, 
'mungipa'. Han har a sår i dain munsträngän 
OL. Da han ha le [skratta], så att mun-
strängar kummar upp undar åiru JK. Sumli 
var så ivruä, sått i skärd tann, u skäumän 
sto ör munsträngar för dum [om en diskus-
sion] JK. -vaskning s. munvaskning JK(U), 
[tvättning, varvid man tog vatten i munnen o. 
tvättade ansiktet därmed]. -vig a. munvigar, 
f. -vig JK(U), [talför]. -väder s. munvii• dar n. 
[löst prat]. De jä bär [bara] munvädar JK. 

munk s. munk m., pl. -ar. 1) [klosterbroder]. 
Jfr piss-munk. 2) [ett slags plättar, gräddade i 
munkpanna, pösmunk]. Bak munkar [grädda 
pösmunkar] JK(U). 3) 'stenkrus'. -panna s. 
muukpannå f. [panna att baka "munkar" 

munke s. munkä m., bf. -än, pl. -ar, 'stora 
blanka blåbär'. 

munken a. munkän, f. -i, n. -ä, munk', 'unken, 
om kärl, källare, ryg [råg], korn etc.' Munki 
lukt, m. sed MK. Vaitn [vetet] jär munkän; 
bunni [karet] jär munki; håiä jär myglut u 
munkä JK(ordl.). Sängi kändäs munki (unken 
halm) MK. När a [hon, säden] nå var så raud 
ällar ra i halmän, ner di skärd na u så blai 
inkård pa häusi u fick ligg där yvar si någän 
täid, da blai a munki i halmän u mang gangar i 
kånni me OL. Män ti da fa bärg de ra u vat 
sedi, att ha int skudd bläi munki u fäul, så 
matt vör ga u kast u röir na n täu träi gangar 
um dyngnä JK. Luktäd de [: utsädet] da int 
munkä el. unkä så var di säkrä pa, att de 
var sedä [grobart] JK(U). Mjöilsäckar 
rulläs kring, ifall mjöilä jär varmt, när de 
kummar ifran kvänni, för annas så kan de 
träff till, att mjölä bläir munkä, um de jär 
malä av ra sed JK(U). -het s. f. bf. munknä-
haiti [unkenhet]. De mygluä ärtar .. Di skall 
bön [bara] skylläs u vispäs någlä gangar i 
vattn, sått.. munknähaiti kummar bårt JK. 

munna v. munnä, munn', ipf. -äd JK. 1) 'då o. 
då ta en klunk, smutta'. Ga så u munn av ä 

(= smutta) MK. Han kund int lätt bläi flasku 
äutn gick u munnäd u tålläd av dän JK. 2) 
munnä till [i tysthet säga ngt till ngn?] MK. 
3) [dep.] munnäs [munhuggas?, kyssas?] 

munter a. muntar, f. =, n. muntart, -at, pl. 
munträ, [glad, glättig]. När ja kåm ainsum-
män, så singäd ja pa a väiså u var muntar u 
gladar JK. Anna ha jär glad u muntar hail 
dagar JK. All' var glad u munträ JK. Kvinn-
fålki, di jär mik roliä u pratnäs, sått vör ha ret 
muntat um kväldar iblant JK. Vör har hatt 
muntart u rolit bäi stundväis JK. U så gar 
täimar faslit fort av annas, undar muntart prat 
u roliä upptåg JK. Huvudsakän var, att ä gick 
muntart till [på slåtteröl] OL. -het s. muntar-, 
muntahait. Dagar gar fort av me muntahait u 
glädä [under slåttertiden] JK. -vatten s. mun-
tavattn [sprit]. Da had n väl fat någ munta-
vattn JK. Källingar di bön [bara] gratäd u 
fläipäd ..; äutn de var någu a dum, sum va 
gali ätta muntavattn (brännväin), ha haldäd 
si nuck muntar u glad [på begravning] JK. 

muntlig a. n. muntlit [muntligen]. Ja skall tal 
um sakän muntlit mot L., när vör kummar i 
fylgä JK. Ja skall söik skriv upp de förslag i 
all kårthait, sum L. kund pa muntlit väis 
framställ till n OL. 

muntra v. munträ, pr. muntrar, ipf. munträd 
[liva upp]. De sum jä rolit u muntrar sinn' 
läitä, de årkar di [läsarna] fö de mäst aldri 
säi JK. För ti munträ upp si, så gynnar ha 
gnol u singä JK. Iss brevä, sum L. skrivdä, 
de munträd ret upp mi bra JK. Jfr upp-
muntra. 

mur s. mäur m., bf. -n, pl. -ar. 1) [vägg upp-
murad av sten]. a) [i byggnad]. I min täid så 
sättädäs langbori ner pa gålvä bäi mäurn el. 
väggar me bredar u stolar äutförä ti sit pa [vid 
bröllop] JK(U). Nå för tädn . så mäurar n 
tårrmäur, el. n läggar int bräuk i mäurar JK. 
Sumliä byggmästrar sättar karmar (dur- u fin-
star- u gluggkarmar) n träi tum inn i mäurn 
JK. Mäurar mäuräs för de mäst attn (18) tum 
braidä el. tjåckä JK. När n da sin [sedan] 
har kumm så haugt, sått n har hinnt räigangän 
.. så läggäs räifodringar pa mäurn .. Ja u så 
mäuräs da mäurn upp jamt me bandä i inkant 
.. Ja nå har vör mäurar uppä av stam n (så väid 
de int skall mäuräs stainmäur uppför räi-
gangän pa gavlar upp till handbalkän el. ga- 
välspitsn) 	JK. 1873 byggd vör nöi man- 
byggning .. u 	raiv ner dän stäur gamblä 
yvabyggningän, sum var uppsättar i bärt 
kalkbräuk, u de sto int till ti fa ner mäurar, 
äutn de skudd pickäs hul mästn tvärs iginum 
mäurar u vägäs kull bäi styckväis, annas gick 
stainar sundar så säkat lag di i kalkbräuk 
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JK. b) [spiselmur]. Di hadd n späis därinn i 
sagkamman stannstainar [ståndstenar] de 
fanns de int någ andrä, än de var mäur si n 
tunnar mäur pa var säidä OL. c) [om Visby 
ringmur]. Äutför mäurar där i böja, de fanns 
int mang kåkar där da JK. d) [i jämförelser]. 
Da skall n tig sum mäur MK. De skudd var n 
fasli letar sak.. ti fa va inda en jårdbräuks-
arbetarä u fiskarä ti sta sum än mäur.. mot 
de därä [: ransoneringen] JK. 2) [bildl., om 
snövallar o. d.]. Snåiän jär tungar u hardar u 
så haug dräivår .. sått ä bläir faslit haug 
mäurar ti släut ti kast yvar JK. Nå jä de våd-
liä mäurar jär äut bäi uss; pa säin ställar jär di 
nuck in imot säks äna [alnar] haugä JK. Jfr 
gavel-, hus-, lång-, sido-, snö-, sten- o. torr-
mur. -bredd s. m. bf. mäurbräddn [murens 
bredd]. Mäurhamman me mått pa skaftä ti 
mäurbräddn JK. -bruk s. m. bf. mäur-
bräukän. [Vanl. användes det enkla "bräuk" 
för murbruk]. Räiar lag inn äi kustain'n .. di 
lag inn i mäurbräukän MK. -gröna s. mäur-
gröinå JK(U) f. (Hedera helix), [planteras på 
gravar]. -packe s. mäurpackä m., bf. -än. 1) 
[murad avsats vid sidomuren i spisen att 
lägga vedtränas ändar på; även en stock i 
samma syfte = gruv-packe]; 'hos Fie murad 
av sten, på andra håll lägges in en träpacke 
för att lägga ena ändan av veden på; kallades 
för gräupackä' MK. 2) mäurpakkä, gammält: 
gräupakkä, än langar packä i späisn, sum 
iblant var längar än späisn, sått äutäst ända 
lag äut pa gålvä JK. Mäurpackän skjautädäs 
upp i späisn, ättar handi sum än brannt av inn 
i späisn JK(U). Jfr gruv- o. jul-murpacke. 
-röta s. mäurråitå f. [kemisk förändring av 
stenen i murar]. De jär olycklit, när de slar si 
mäurråitå äi än byggning, för de jär fuktut 
jamt till i mäurn MK. -tegel s. mäurtigäl n., 
pl. = [tegelsten som anv. vid uppförande av 
murar, i mots. t. taktegel]. Tårvår [torvorna] 
jär ungefär så stor sum smallag mäurtigäl JK. 
Di har lägt erlän i ungnän av mäurtigäl, män 
di skudd häldar ha lägt n av äldfast tigäl OL. 
De jär int någ sum haldar äutn möiglitväis 
mäurtigäl, sum blai lägd i simmänt [till golv i 
svinhus] JK. I mårgå skall ja kåir pa Jaugan 
ättar mäurtigäl JK. 

mura v. mäurä, mäur', pr. -ar, sup. mäurt JK 
(U), pass. mäuräs, pres. -äs JK, p. pf. 
mäurn, (upp)mäurdar JK(U), f. (upp)mäuri 
JK(U), n. mäur si, pl. (upp)mäurnä [uppföra 
mur]. De jär a häus, sum vör skall bygg ällar 
mäur av stain u um vör da aldri har sån 
läiti stund, så jär vör ste u mäurar pa de JK. 
Ja var där u jälpt dum mäur pa häusi n dag 
JK. U så gynt vör sin [sedan] pa tråskhäusä 

ällar mäur pa pilri [pelarna] JK. Mäurar 
mäuräs för de mäst attn (18) tum braidä 
män gavlämäurar tjugå tum tjåckä, um ä 
skall mäuräs stainmäur änd upp i gavälspitsn 

Räifodringän läggäs mitt i mäurn.. sått n 
kan fa mäur me stam n pa ymsnä säidår um än 
JK. Byggmästan el. förmann'n skall säi ättar 
.. att ä bläir mäur si [murat] gäint [rakt] JK. 
Så skall de mäuräs me stam n u simmänt i 
kantar pa kannaln pa n fåir änars håigd, ti 
lägg ändar av broträii pa JK. Galtn, än ungn 
sum jä mäurn mitt i bastäuu JK. Särsk. förb. 
Inmäuri pannå MK. Stäur inmäurnä gröitår 
MK. Um de launar si ti ta än (besparings-
späisn) jär äut u mäur in n JK. Ner kring 
masträ [malstret] bäi undarstainar sum har 
vart kringmäur me kalkbräuk u tigälstain JK. 
De gamblä mäurar star av fiäistakbygg-
ningän, u så har di börr mäurt pa • mäurar JK. 
De har i fyst dag vart n fläistakbyggning, sum 
jär pamäurn till yvabyggning JK. Späisn 
sum jär uppmäurdar av stam n ..; esu [ässjan] 

sum jär uppmäuri .. av stam n JK(U). Bygg-
rasar var uppmäurnä i lairbräuk JK. — mur-
hammare s. m. bf. mäurhamman [hammare, 
använd för tillhuggning av mursten]. Till 
mäurningi nytta n mäurhamman me mått pa 
skaftä ti mäurbräddn u ti sla stainar me, sått 
di far kant el. gokant JK. -lod s. mäurlod 
OL(ordl.) n. [sänklod för kontroll av mur-
verkets vertikalriktning]. -mästare s. mäur-
mästare OL(ordl.). -sand s. mäursand m., 
sum nyttäs i mäurbräuk JK. De var mäur-
sand, sum ja var ättar u int stråisand JK. 
-slev s. mäurslaiv f., bf. -i, pl. -ar, än tunnar 
jan- ällar stålbit, stålplåt, sum jär träikantur 
me hanntak pa, sum di har ti rapp me OL. 

murare s. pl. mäurrar. Byggmästrar u mäurrar, 
hantvärkrar u .. all sårtars arbetrar äi n stad 
JK. 

murning s. mäurning OL f., bf. -niygi. När n 
da har kumm så haugt me mäurningi .. sått 
finstarkarmar u gluggkarmar skall in .. När 
da spärrar jär uppä, så kan de fa gynnäs me 
mäurningi igän, ifall de skall var staingavlar 
änd upp i gavälspitsn JK. Jfr kring-murning. 

mus s. mäus HG f., bf. -i JK(U), pl. myss. 
1) [råtta, blott i uttr.] tyst sum myss [alldeles 
tyst]. De jär tyst sum myss MK. När n fiskar 
i aar, så skall n hald tyst sum myss, annas så 
skräma n fiskän JK(U). I Lausmöir, där 
skudd gynnäs arbetäs u graväs i summar, män 
nå jä de tyst sum myss igän u håirs aldri av 
någ vaskän dain älla dannä JK. 2) [pudendum 
muliebre] JK(U). — [Ordet mus i bet. "råtta" 
ersatt av detta ord]. — mus-brede s. mäus-
braidä n., 'förkläde'. -kikare s. mäuskäikarä 
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m., bf. mäuskäikan JK(U), [benämning på 
penis]. Laupstäigän (= mäuskäikan) jär halar 
u slirur JK(U). 

musik s. mussäik m., bf. -än. 1) [tonföljd fram-
bragt med instrument]. Pa dän täidn gick bad 
de gamblä u ungä i körkå u singäd säin 
salmar äutn årgäl u kånstgärdar mussäik JK. 
Ja maint pa, att nä vör fick årjår i årning, så 
skudd ä bläi mussäik i Lau körkå. "Ja, de 
bläir visst mussäik de", maint gubbän pa, 
nå, nå kan n änd fa sing me, män da bläir ä bär 
[bara] de stäur drumbä" [brummandet] JK. 
Där [hos J. Alvängren] fick ja håir mussäik . . 
Jakå speläd pa fiol u dotri pa årgäl .. När di 
da hadd fat gat iginum någlä gamblä valsar u 
pålskar, da tackäd ja så mikä för all spän-
derning u för all mussäik JK. När de jär 
vackat vädar pa bryllaupskväldn, så sitar 
alltut en me a dragspel bäi ungmansstangi u 
spelar, u så dansäs de .. ättar dän mussäikän 
JK(U). 2) [om andra ljud, som likna el. liknas 
vid musik]. a) [om fågelsång]. Da var sjoän 
blankar sum än spägäl, u kaulår [alfåglarna] 
singäd, sått de var n mussäik, sum var riktut 
vackar JK. U så fylgäd de så fasli mik fåugäl 
me, sum ropäd u skräiäd, u di glaid me dän 
mussäikän [: fiskstimmet gav sig iväg] JK. 
b) [om barnskrik]. Da fick än [: pojken] nygin 
[köldvärk] i fingri, da blai de fö de mäst 
mussäik av JK. 

musikant s. mussikant m., pl. -ar. 1) [utövare 
av musik]. Mussikantar var de Persns Ragnar 
ifran Masrä u Häusrä Gustä, sum speld pa 
fåiol JK(1923). 2) [en soppa med sprit il. När 
gubbar i gamblä täidn var äut pa Laushålmar 
u slo hundlauk, sum di slo, förrn di slo håiä, 
da kokt' di a säupå av öl u brännväin u svört-
ägg, u de säupu kalld di mussikant MK. 

muskel s. m. bf. muskln, pl. musklar JK(U). 
De ha kumm ti gärt läit ont uppför armbugän 
i muskln JK. 

musken a. muskän, f. 4, n. -ä, musk', 'mask-
stungen, murken, rutten'. Mangkavin 
[mangelrullen] jär mackjetn u muskän; sylli 
jär väl [ganska] muski; träivärkä i byggningän 
jär väl muskä JK(ordl.). Lätta n barkän sit 
pa, så bläir björkän [björkvirket] muskän u 
dålir JK(U). Sigdspån'n 	gäs .. av hallrut 
aikä u musk björkä JK. 

muskna v. musknä, pr. -ar [murkna]. Björk-
fjätrar di musknar u bläir måirä MK. 

mustasch s. (pl.) munsta• sar 4. .,_ munta sar 
(avh.). I min bandom 	så var de knappt 
någän ti fa säi jär äutat av landsboar me 
munstasar, u skudd de träff till, att någän 
hadd de, så blai än atgräin'n u haldn för n 
haugfårdsnarr JK. Jfr morr-här. 

muta s. f. pl. mäutår. Motpartars umbud 
di var int sam n ti ta imot mäutår JK. 

muta v. mäutä, mäut', ipf. -äd [giva mutor]. 
Han had landsmätan i kvarter bäi si u mäutäd 
landsmätan u fick all bäst järd JK. 

mutter s. m. bf. muttan. Skräu pa muttan 
bättar JK. 

muttra s. muttrå f., bf. -u, pl. -år [mutter]. 
Muttru har kumm låss JK. Skär upp muttrår 
MK. Jfr skruv-mutter. — mutter-dorn s. 
muttadåurn 	["dor" att sätta muttern 
på, då man skall forma den]; mindar u störrä; 
dän storä ti stuk muttrår till vangnar etc.; ti 
gär fåirkantuä muttrar ti skräuar MK. [Se 
ill.]. -nyckel s. muttanykäl m., bf. 
pl. -ny klar [skruvnyckel avsedd för muttrar]. 
[Se ill.] 

mycken a. m. o. f. [saknas], n. mikä, mi • k', 
best. o. pl. miklä. I. adj. [även i subst. anv.]. 
1) [med allmänt kvantitativ innebörd, ansen- 
lig, stor]. Nå kåm all iss miklä snåiän vräknäs 
ner i allt vattn u syrå JK. Ingän kund kumm i 
någän skog ättar vid ti lägg pa äldn i de miklä 
kyldi, sum var JK. Um int de välsingnä miklä 
rängnvädrä had kummä JK. Di byckäs [rä- 
das] för de miklä arbetä [med sockerbetor] 
JK. 2) [i neutr. ss. obest., även i subst. anv., 
stor mängd (av ngt)]. Tvaitar .. kan nyttäs 
till mikä JK. Mik har n nuck fat uppliv läik- 
väl undar iss läil kårt täidn JK. Klucku gyn- 
nar bläi mikä JK. Sigdspån'n 	lains [hur] 
han var skapän, de gärd u mik ti sakän OL. 
För mik u för läitä skämmar allt (ordspr.) JK. 
Saningmyr [såfukt] var de lagum nå föräut, 
män nå bläir de u mik för mikä JK. De to fö 
mik täid JK. Iss skrivningi, ja, ja jär räddar 
för, att de int jär mik värd' äi OL. Allt ättar 
sum än badd mik to [lin] till, så var n mang ti 
brakä JK. Sumbli fåuglar pluckar så mik 
däun, ner di liggar pa äggi OL. L. far ha mik, 
mik tack för n (bustn) JK. Ha fick så haplit 
mik fräirar [friare] JK. Han vait da så mik 
gamblä pasjasar av all slag JK. Så mik tjåckå 
sum de jä i mass [mars], så mik rängn missåm-
mastäid JK. När ja grundar ättar, så jär de så 
mik, så mikä, sum har kumm bårt u så mik, 
så mikä, sum har kumm i ställä, sum skudd 
bårt JK. K. u K. har.. va sitt tunnland, sum 
liggar rakt fullägt .. så mik sum di kan ha 
räum [med slipers]. a) [i uttr.] (va) mikä, 'hur 
mycket'. Va mik malt var u en skudd lägg 
ihop .. de birod pa OL. De kummar an pa, 
va mik de kummar ti vankä JK. De va visst 
[bestämt arbete], va mik di skudd hinn me för 
dagän OL. De gamblä van fiskgubbar kund 
säi pa fiskrar [stjärnbilden Fiskarna], va mik 
klucku var pa nati OL. Han kund för de 
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mästä pa de nemästä säg, mik klucku var 
JK(U). Så frågd n: "Mik jär klucku?" JK(U). 
Da frågd drängän, mik än skudd läss pa: "Så 
mik russi årkar" JK. Mik kustar kilo da? JK. 
Mik kund n da hinn um dagän? JK. Vör vait 
int, mik vör far för kånnä ännu JK. Ja skall.. 
risslver me S., mik bandar han skall huggä 
JK. L. kan tänk si, mik än kan årk arbetä me 
a stortråiå pa si JK. b) [i uttr.] så mik [+att-
sats]. Män så mik jär ä, att n spelar aldri mist 
ällar galä JK. 3) [för att angiva, att ngt före-
kommer i betydande antal: talrika, många]. 
Lains [hur] n kan hald raidå pa all iss miklä 
nyklar MK. Nå ha vör skilt av [slutat] me ti 
slat iss miklä täuår MK. Da matt de bläi rängn 
nuck, män da bräukar de ir tul' väl [mycket] 
pa iss miklä kalkblandnä jårdar JK. Ja n bläir 
så bäibälsprängdar ginum all iss välsingnädä 
miklä hälgdagar, sått .. JK. H. adv. 1) [ss. 
predikatsbestämning för att angiva, att hand-
lingen äger rum med stark intensitet el. stor 
omfattning]. Bra sätt ti föir sigdn [föra lien] de 
jälpäd fram de mikä OL. Ja hadd int vart där 
ner pa än säkstn, sjuttn ar, u de vill mik säg 
de OL. Ännu jär ja int ret bra.., män ja jär 
mik, mik pa bättringsvägän läikväl JK. Än 
kund fa ligg där [vid sågen] flair tärnar i 
ståitn, da laid de int mik pa stuckar da i [inte] 
OL. Sumblistans gar n (sigdn) för mik i butt-
nän OL. För de att int kräuntappän skudd 
ryck för mik i grindi JK. Ja skudd tack u häls 
så mikä ifran dum allihop JK. Ner n had dygn 
[i sågen], så var äuträkningi, att n skudd hinn 
så u så mikä OL. -Förrn bomullsgan kåm i 
gang så mikä.. da spannt di läingan ti bind 
slingår av OL. Ja bihövar int lägg mi äi dän 
sakän så mikä OL. Batn rulläd så mikä, sått 
hältn när pa gick av för mi [av lasten] JK. 
2) [ss. bestämning t. adj. el. adv.]. De va mik 
ann [annat], sum skudd sambläs me OL. Um 
ja int minns galä, så blai än int mik gammäl 
JK. Någ slags arbet sum än int jär mik vanar 
me OL. Ti plög mik djaupt JK. Var spån'n av 
mik hart träi, så . . OL. Bekymmarsamt jär de 
mik, mikä, u ja vait int va de tar för land ti 
släut JK. De sum di kalld för rem u drag, de 
var mik såilsamt OL. Bråttum jä de mair n 
mik för uss, u de jä mik årkå [arbete] sum 
väntar JK. Di sum nå int var för mik sundar-
sjärgnä, daim kund di fa lapp pa vanlit väis, 
män sumbli sum var så mik sundarrivnä, att 

OL. Vör var mang syskå, mik mang änd' 
vait ja MK. 3) [ss. bestämn. t. komparativ: 
vida, långt]. Han (trådn) skudd ha vart mik 
gråvarä OL. Vinstarust han kund gåimäs mik 
längar OL. Nå pa iss säist tjugå ån i har de vart 
mik bättar OL. Jfr tyck-mycken.  

mygg s. mygg m. (o. koll.), bf. -än; n., pl. bf. 
-i, 'mygga', [mygg]. Jär kåm en mygg; så mik 
mygg; myggi jär så galnä MK. KrogRasmus 
bi Lövs han lag äut pa Sugrautn u sag myggi 
gaispä pa körkknappän MK. Krograsmus 
lag pa tåskän äut pa Sudarautn u sag myggän 
el. myggi gaisp pa körkknappän JK. När 
myggän dansar saint pa haustns täid, modar 
rängn JK. När n int kan fa var i frid för flugår 

mygg, äutn di jär galnä ti stickäs, modar 
rängn JK. När ja kåm upp i stor Nöiu ällar 
ner at strandi, så var de sum vanlit .. att de 
var n hail hopän mygg, sum än skudd iginum 
såsum ti säi sma moln framför si, sum dansäd 

singäd yvar vägän .. sått haldäd ja int 
munn'n till, så fick ja halsn fullar av mygg 
JK. -knöl s. pl. myggkner lar [knöl, föror-
sakad av myggbett]. -stack s. pl. mygg-
stackar [tät anhopning av mygg]. Mygg-
stackar söins granngivlit yvar vägän, för 
vägän jär väitar, när de jär så där hallmörkt 
JK. -stick s. myggstick n., pl. =. Ja har håirt, 
att myggstick skall var bra för reumatism 
MK. -stucken p. a. myggstuckän. De tyckäs 
sum um di int jär så snål ättar blod nå (6.11. 
1898) sum um ladingar ällar försumrar, sått n 
slippar bläi myggstuckän nå JK. -svärm s. 
myggsvärm m. Ja sag i täidningar, di had set 
n myggsvärm dans nå i dagar pa fastland pa a 
ställä, .. män de jär int någ ovanlit jär, äutn 
hail svärmar me mygg kan n fa säi dans för 
var dag (16.11. 1898) JK. 

myt, myla, se möl, mölja. 
mylla s. myldå f., bf. -u [jordlager, som till 
största delen består av förmultnade växtde-

Jårdlagri [i myren] jär fyst svart myl- 
då, lairbland blaikå, blaikå, vällsand 	JK. 
De jär go jård, för de jär a gutt spadtak me 
myldå pa lairbuttn OL. I lairjård u myldå, när 
ha var vat u laus, gar di [Åkers plogar] intä, 
äutn de fassnar pa JK. Ja har.. gat i Laus-
möir u grav däik . u häv u släng pa myldå 

blaikå JK. N. .. hadd vart upp pa backar 
ättar aur .. När han sto i gropi u lässädä u 
gravd undar kantn .. så fallt myldu, sum jär 
uppa, ner i gropi, u läikbaini kåm ramblänäs 
ner me JK. Jfr sand- o. svart-mylla. — myll-
jord s. pl. myldjårdar [i mots. t. lerjord]. 

mylla v. myld' , pr. -ar, ipf. -äd, pass. ipf. myl-
dädäs JK(U), p. pf. m. (ner)myldn JK(U), 
f. -myldi. 1) [medelst harvning, plöjning etc. 
bringa utsäde ner i jorden]. Ti myld sed me 
var di [myllkammarna] int alltut bra, um jårdi 
var tårr uppa, för sedi myldädäs ner i jårdi i 
fylg me de tårr jårdi JK(U). Vör sar dålit 
äutsedä u me dåliä raidskapar, sum myldar 
ner sedi pa olik si djaup ällar dålit JK. U så 



myllkam 	 726 	 myrfoder 

sar n da för hand .. u så myldar n ner de an-
tingän me spissplog ällar myldkamb, klys-
harväl ällar bildharväl ällar krokharväl JK. Ti 
myld rygän ner me nytta n spissplog, um jårdi 
jär tårr uppa JK. Rygän var nermyldn me 
bildharv JK(U). Sedi var nermyldi me spits-
plog JK(U). 2) [finfördela, luckra upp jorden 
med plog osv.]. [Vändplogen] myldar jårdi 
fän, när n plögar JK. 3) refl. myld si [bli 
lucker, om åkerjord]. För ti fa jårdi ti myld si 
bra, ner n plögäd, så bihövd a var så avtårki 

OL. Plöigningmyr [plöjmust] .. de sam 
sum när jårdi jär lagum vat ti plöigä .. så att 
ha myldar si bra el. int bläir knöilu el. knåbbu 
JK(U). Jårdi sum skudd var ti haustsedä . . 
plögdäs pa ladingän, så fort jårdi var tjänli, 
sått a myldäd si JK. — myll-kam s. myldkamb 
m., pl. -ar [en sorts billharv med blott en rad 
av tänder i form av små vändplogar, att mylla 
ner utsäde med]. Någän häit u dä.it  sum har 
mik sandjårdar har myldkambar ällar vänd-
harvlar, män di jä int tjänliä ti nytt pa lair-
jårdar JK. 

myllig a. n. myldut [lucker]. Plögä u harvä sått 
ä blai fåint u myldut JK. 

myndig a. myndur, -u, pl. -uä, -u' [som upp-
nått myndig ålder]. Sårkän jär myndur nå, 
män jär i Amerika JK. Di had täu päikban . 
u da var gardn äutarndern, ti däss di blai 
myndu .., män när di blai mynduä, da säld di 
gardn JK. Jfr o-myndig. -het s. mynduhait f., 
pl. -ar. 1) [maktbefogenhet]. I min bandom, 
da bar fålki än sånnar vördnä för prästn, att 
ner han gynt bräuk säin mynduhait, så blai 
fålki så rädd u tafatt, så. . OL. 2) (pl.) [statligt 
organ; högre makt]. De tyckäs sin [sedan] dän 
åtndä janvarus, sum um mynduhaitar har 
hald upp bad vädar u vattn för uss, sått vörr 
mästn int har kunt fa sundar någ sed [: få 
mala] JK. 

mynna v. ipf. mynnäd JK. Ungn'n sum myn-
näd äut i brygghäusstäuu JK. 

mynning s. mynning OL m. [t. ex. på gevär]. 
-siladdare s. pl. mynningsladdrar JK(U), [ge-
vär som laddades genom mynningen]. 

mynta s. myntå f. [Mentha-arter]. Myntå har 
snarv lukt MK. Jfr häst-, russ- o. vatten-
mynta. 

myr s.1 möir f., bf. 4, pl. -ar [myr, mosse]. 
Skall Er ga i möir? MK. Ofålki [vårt husfolk], 
di var i möir MK. I mårgå skall di i möir igän 
MK. Han bad mi ti sla i möir, män ja sägd nai, 
för de jär de värst av all slaning OL. Vör had 
sätt äut, att vör skudd äut i möiri u sia u räk 
um dagän. De.. klarnäd upp u blai fagat, så 
att da straik vör i möir, får u ja u A. JK. De 
star ännu pa sin gamblä punkt, att möiri skall 

tårrläggäs JK(1890). Män så stämd di da 
Ganna-kalar ti härrsretn, att di dämäd upp fö 
mik i möiri u att di skudd .. ta kvännar bårt 
JK(1890). Steinmetz [ingenjören] .. han had 
skriv, att ä vaksäd ag fö de mäst pa möiri, 
män de jär int sant, äutn de vaksar starr fö de 
mästä JK(1892). I torstäs .. var ja äut i möiri 
u sag pa kannaln, va langt di hadd hinn där.. 
Ja, ja skall säg, de bläir n förrbaskad kannal, 
för de jär häll [hällbotten] när pa i hail möiri 
me ti spräng u pick äi JK(1895). Di haldar pa 
u gravar Aikstmöir äut u; ha liggar millum 
Gard u Lau .. A läiti möir män äutmärkt go 
jård JK(1896). I sundäs var ja fyst äut i Laus-
möir . för ti säi pa all bitar, sum fålki har 
ådlä u sat .. Ja, sumt var vackar gröid pa u 
sumt dålit JK(1897). Ja har rust i möiri u 
plögä ällar vändä u har fat skilt av [slutat] me 
n fair tunnland . . Kannalgrävningi jär av-
skildar .. För de mäst all böindar lämnäd 
jårdi ällar möiri [till myrbolaget] för grav-
ningi, u ja har bad bihald u lämnä JK(1897). 
Ja, täu styckän kalar har ja laig i möiri ti grav 
däikar JK(1898). Kånnä pa möiri jär duktut, 
sått ä bön [bara] star u sväigar JK(1899). Täu 
häckar håi har vörr fat ifran möiri, så att nå 
har vör håi nuck ti lambi atminstn JK(1901). 
— I möirar bräukäd n int kumm u sia u 
räkä förr n i släut av aggusti i saning-
täidn JK(U). Sumbli år me dålit vädar 
.. så var de arbetsamt nuck av, förrn 
de årku, sum hait, att vör skall ännu i 
möir, blai avskild [avslutad] OL. — Nå star 
de int någ vattn i punsar [gölarna] i möiri, för 
nå jär a äutgravi JK. Möirar jär äutdäiknä nå, 
sått de jär int gutt um äid, sum gar upp u 
laikar nå mot förr, när int möirar var äut-
gravnä JK. Hadd de int vart mik bättar, att 
ingän hadd visst [vetat], att möirar däugd ti 
vaks någ ann än möirhåi u starr u ag pa, u att 
gäddår u abburar u survar u mörtar hadd fat 
gat där i träski? JK. Jfr starr-myr. -beta s. f. 
pl. möirbe'tår [betor odlade i myr]. -bill s. 
möirbild m. [bred bill på vändplog]. Um än 
har n storar vändplog me än attn [18] tums 
braidar möirbild pa JK(U). -foder s. möir-
fåudar n. [foder, som växer i myren]. 
Ja .. var äut i möiri 	u sag pa någ möir- 
fodar ällar stan, sum vör da ännu hadd 
stanäs där JK. Sumli 	had storlit beho 
sitt möirfodar, för da tår änd int kräki 
älla dragrar behöv fall kull fö plogän um 
ladingar JK. Sumbli år sum ä blai fodar i 
ängi .. da hadd di, sum hadd möirfodrä, 
så mik, att ä räckäd ti dairäs aignä kräk 

fastn nå pa sainarä täid jär de mang, sum 
har tyckt, att de möirfodrä, sum di hadd förr, 
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de var int mik kraft äi, män kräki hållt si bra 
bäi för daim, sum föidäd yvar dum bäi sånt 
fodar OL. Di (lambi), dän gamblä gåttlands-
rasn, fick int stort någ ann än starr u möir-
fodar; ängshåi fick di knafft smakä JK. 
-grävning s. f. bf. möirgra• vniugi [myrutdik-
ning]. Lauboar jär så förbisträdä yvar möir-
gravningi, att i tar int imot arbetrar ti in-
kvarterning n gang JK. -gubbe s. möirgubb' 
m., bf. -än [ett spöke i Lausmyr]. Förr var de 
än möirgubb jär äutä, sum skräiäd: "Kalltum 
baini, änd upp ti graini" JK. Äut i Lausmöir 
i Löiträsk haldäd möirgubbän till. De var n 
gubb ifran Mybböis i Löiä, sum hadd tat läiv 
a(v) si där i träskä. Han ropäd där i träskä um 
haustar, när träskä blai fullt av vattn u de blai 
kallt, u pa sam väisä um vintrar u ladingar: 
"Hu, hu, huu! kallt um baini, upp ti graini, 
langt ti Mybböis!" Ja minns sum sårk u ban, 
när n var me äut i Lausmöir .., att di skrämd 
uss för möirgubbän, att vörr int fick ga langt 
ifran dum, för da kåm möirgubbän u to uss 
JK. Um di har hald narr at möirgubbän så 
har di aldri kumm lycklit ifran ällar ör möiri 
äutn kumm i lega(r)vald pa någ väis, såsum 
kåir kull ällar kårt si fast .. JK. -hals s. möir-
hals JK(U) m., bf. -halsn. Årdä möirhals för-
kummar um a smallt styckä av a möir, t. ex. 
där sum möiri gynnar haitar möirhalsn 
JK(U). Kannaln fran Fäi-sag u så upp till 
möirhalsn JK. -hö s. möirhåi n., bf. -ä [det 
fina hö som växer på de högsta ställena i en 
myr]. När n gynt sla i möirar, så slo än möir-
håiä el. möirrainhåiä el. möirrainar fyst. 
D. v. s. de höigst backar i möirar, sum vaksäd 
fåinäst grasä pa, kalldäs för möirhåi, u de 
sum vaksäd pa legar mark, sum vattnä sto 
längst yvar pa ladingar, haitäd starr JK(U). 
Rainar [se ren s.] vaksäd håi pa (möirhåi) 

möirhåiä de lägdäs alltut bäi dann håiä u 
gavs sum håi OL. Jfr myr-foder o. starr. -jord 
s. möirjer rd f., bf. -i. Träskbuttnar yvasväm-
mar me vann viss dailar av årä, u .. de yvriä 
möirmarki älla möirjårdi bläir vattnsjauk JK. 
Nå har vör ännu sandjårdar u möirjårdi u n 
dail av lairjårdar, sum skall pärår äi u betår 
u roår u murrättår äi [: att så] JK(5.5.1912). 
När n vändar möirjård, så har vörr .. vänd-
plogar, män me än tunnar, mik braidar bild 
JK(U). -kant s. m. bf. möirkantn. Äng' lag i 
möirkantn JK. De, sum liggar naug möir-
kantn, de jär kyldnemt [frostlänt] MK. -korn 
s. möirkånn n., bf. -ä [korn, som odlas i myr]. 
Fastmarkskånn jär höigar präis pa än möir-
kånn. Möirkånnä däugar int säläs i bryggaräii 
ti mält pa u vägar alltut mindar n fastmarks-
kånnä. Män rnöirkånnä däugar .. bad ti  

mänskföidå u kräkföidå JK. Vör skudd ti Ait-
laim me a lass möirkånn JK. Ja har ännu int 
fat sält någ möirkånn, för ja har tyckt, att i 
betalar för läit för ä JK(1899). Da, när vör 
skudd tråsk möirkånnä pa ångtråskän, så had 
vör slat uss ihop än fair styckän ti jälpäs at 
JK. -land s. n. bf. möirlandä [myrvidden]. Nä 
di kåm än bit ner pa möirlandä JK. -lott(s)I 
ägare m. pl. möirlått-, -låttsaigrar [ägare av 
myrlott]. Sammanträd um möiri var i går, 
män de var ingän av möirlåttsaigrar jär i Lau, 
sum vidd ga in i bolagä me JK. -mave s. möir-
mavä m., pl. -ar [Larus ridibundus?]. Möir-
mavar har svart hudä u var vanliä i möiri MK. 
Svartskallar el. möirmavar MK. -odling s. 
mölrå• dläniy g f., pl. -ar [uppodling av myr]. 
-pinna s. f. pl. möirpinnår (mula salicina). 
Möirpinnår jär så olycklit hard ti sla; me gäul 
rosår pa MK. -plog s. pl. möirplogar. Ex. se 
myr-jord. -ren s. möir-rain f., bf. -i, pl. -ar 
[de högsta ställena i en myr]. Där sum de jär 
haugt äi a möir haitar möirrain, -raini, när de 
vaksar fåinarä gras (= möirhåi) JK(U). När n 
gynt sla i möirar, så slo än möirrainar fyst 
JK(U). Vör har a möirrain ihop, d. v. s. fiair 
sum ha lått äi na JK. -renlhö s. möirrainhåi 
[hö som växer på "renarna" i myren] JK(U). 
-skifte s. möirskiftä n. [genom skiftet fördelat 
stycke av myr]. -sko s. möirskåu m. (o. koll.), 
pl. -skoar JK(U), [järnbeslagna träplattor 
som knäppas fast vid hovarna vid körning på 
myrmark]. Russ .. sum skall ga där u flåns 
um dagän me stäur möirsko undar si JK. 
-slaga s. möirsla• gå f. [en självväxt klubba, 
varmed man slog på "synis" för att bedöva 
fisken]. Ner di da kummar dum så naug, att di 
kan na dum, da läggar di till a slag me de s. k. 
möirslagu i äisn u kan di da träff.. mitt yvar 
dum, da dånar di av u välvar si me läiv [bu-
ken] i vädrä OL. [Se ill.] -släp s. möirsle p n., 
'ett slags släde att köra upp myrfoder på, när 
det är mycket vatten'; mästn sum än slidä; de 
jär me filtrar undar MK, [men utan järn-
skenor under] JK(U). -snäcka s. möirsnäckå 
[snäcka som förekommer i myrar; jfr lindar-
skål]. -utdikning s. möiräutdäiknig g f., bf. -i, 
pl. -ar. Ja ja sär raint äut, att lagskiftä u möir-
äutdäikningar jär a stor olyckå för uss, sum 
skall ga iginum me de JK. -vatten s. möirvattn 
JK(U), [vatten i myr]. -väder s. möirvä.  dar n. 
[lämpligt väder för arbete i myren]. I dag så 
blai de int någ möirvädar av, ällar de har vart 
otjänlit ti vart äut i möiri u gravä JK. 

myr s.2 (=jordfukt), se mör s. 
myra s. (möra) maurå f., bf. -u, pl. -år, [in-
sekten]. När ä gynnar bläi varmt, da gynnar 
maurår krailä JK. Um ja skall ga me i hagän, 
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da skall ja in u ta någ pa baini, annas jetar 
maurår upp mi MK. De raugläd [myllrade] 
me maurår MK. När de lag någ död maurår i 
stäigän, da slepäd de andrä bårt dum MK. 
Maurår kummar upp me käkar full me muld 
MK. Me maurår hadd de int någu nöd [för 
nötterna], för pa vintan da var di nerkrupnä i 
stumbln, sum fö de mäst maurstackar jär äi. 
U int gärd maurår nytnar någ skad häldar JK. 
Maurår.. de jär bäiårs [binas] fåiändar, u där 
di finnäs u siar si till, där rotar di äut bäiår 
JK(U). a) [i jämförelser]. De jär så sum 
maurår de till arbetä. Mauru, ha jär fläitu, ha 
MK. Nai, lät uss arbet sum maurår, u allihop 
sum hällbrägd hännar u bain har, u dräg ti 
stackän! JK. Män kåss va fålk de var ner bäi 
hamni! De var fullt sum maurår, så mang sum 
kund fa räum JK. Han har int mair makt äi si 
än a maurå, män de jär läikväl duktuä bördår 
a maurå kan ta OL. Vör jär kröil [krya] 
sum maurår allihop JK. b) [i ordspr.]. Maurår 
har u miltä, säs um än läitn sårk, sum vill gär 
si duktur JK. c) [bildl., i vissa uttr.]. De andrä 
böiknar kåm ret till gär mi maurår i hudä 
JK. Ner nå.. far kummar haim u talar um att 
nå har ja fat lug pa så mang ti jälp uss sia, 
da gynnar väl mor fa maurår bak åiru OL. 
Ner.. prästn hadd hunn så langt me väigsli, 
att ringän skudd fram, så fick gubbän maurår 
i skalin OL. Jfr röd- o. svart-myra. — myr-
kung s. m. bf. maurkungän [tänkt härskare 
över myrorna]. Um int sedi vill kumm upp, 
när n sar, för att jårdi jär för tårr, så jär de a 
gutt gammält rad förä: däu gart i skogän u 
lanar maurår till domdag av maurkungän u 
sart pa jårdi, så kummar sedi upp. De taläs 
um, att de har hänt u jär gärt, män av a källirig 
sum var jårdbräukarä JK. Säi maurkungän, 
skämt [då man kastar ur en myrstack på en 
kamrat] (OL)MK. -piss s. maurpiss m. [en 
vätska som myror avsöndra]. Tannvärk 
botädäs me maurpiss. An läggäd knäivän i 
maurstackän, u så pissäd maurår pa dän, u så 
lägdäs de imot MK. -sand s. maursand m., 
'sand s. myror släpa upp ur jorden; slöar 
sigden'. Än hopar maursand, sum maurår 
rännar upp i grasä, badä jårdnubbar u maur-
sand, de jär alltut värst pa haug ängsmarkar 
[vilket skadar liarna] OL. -stack s. maur-
stack m., bf. -än, pl. -ar. Vör pluckäd nytnar 
av, förr n di var mognä .. da bräukt vän sum 
sårkar grav ner dum i stäur maurstackar 
da blai nytnar gäul u vackrä u kännar tårkäd 
int ihop JK. Vör var tjugå styckän ti arbetä u 
all' hadd fullt sjau, var u en pa sin plass, sått 
de var sum säi maurår äi n maurstack [vid 
ångtrösken] JK. Äi n stad, sum fålk livar yva 

si så sum äi n maurstack JK. -stig s. maur-
stäig JK m. [stig där myror gå]. När vör da 
staig av [: tåget], så var de sum än maurstäig 
ällar maurstack all stans, va vör sag me fålk 
JK. -tuva s. f. pl. maurtäuår [av myror åstad-
kommen tuva]. 

myrten s. myrt [växt]. 
myssel s. n. bf. mysslä 	[visslande, viss- 
ling]. Ja kund int fa mysslä fram; annas had ja 
nuck knäppt harn JK. 

myssla v. mysslä, pr. -ar, ipf. -äd, sup. = inf., 
'vissla'. 1) [frambringa visslande ljud med 
munnen]. Han kan mysslä så vackat. När päi-
kår mysslar, så bläir di horår, därför så far n 
knafft håir någu päikå mysslä jär pa landä JK. 
Än far int mysslä (= vissla), när n fiskar, för 
da kummar de fullt av käut (säl) u jetar fiskän 
upp JK(U). Han (sårkän) har rust' bäi mi i 
snickabodi u sing u prat u mysslä JK. 2) [om 
andra visslande ljud]. De mysslar i vängar när 
velingar (= knipand) flaugar JK(U). Sin [se-
dan] så svissäd sigdar i ginum grasä, så att ä 
myssläd ättar JK. Russi .. fick någlä rapp av 
a duktu sväipå, sått ä myssläd i skinnpälsn pa 
dum JK. Konar rännar me mackän [bromsar 
o. 	så de mysslar ättar MK. Um ja skall 
hinn läik fort sum prästn .. da skall de ga 
rappt da; da gar de, så de mysslar i läggar 
MK. I mårräs .. så äuräd ä [yrsnöade], sått ä 
myssläd ättar JK. — myssel-pipa s. myssl-
päipå f., bf. -u, pl. -år, 'visselpipa'. De var de 
fyst, sum vör sum sårkar käikäd ättar, um 
barkän älla savän gick, u da var de ti gär 
mysslpäipår; päil va de fyst sum gick MK. De 
mysslpäipu, ha kummar int ti låtä JK. 

må v.1 pr. (id. o. konj.) ma*, rna, 2p. mast, 
mast, ipf. (ind. o. konj., ibland m. pres. anv.) 
mattä, matt', sup. matt. 1) [för att uttrycka 
medgivande, tillåtelse]. Um di (päikår) fick, 
så vidd di drick ör kannu. "De ma di gärä" 
MK. Vill launtagrar jälp till me, så rna di 
gänn fa lug JK. De jär a stäur skam ti sätt 
slikt pa papperä, män de matt gänn sta där 
JK. U skudd n da pråmt gift si, så matt n gänn 
ha gärt föräutn dräiv dotri u sun'n pa gatå JK. 
Um de jälpar någä .. så matt di gänn sätt för- 
bud pa de JK. Däu matt gänn fa lug ti ränn i 
jamt skussn [du må gärna ..] JK(U). 2) [för 
att uttr. möjlighet, eventualitet; månde]. I 
suvvästn ällar vickät vädarstrik de nå matt 
varä OL. Kvinnfålki matt gåim gräddkräuku, 
va di vidd för n, så laitäd n igän a JK. 3) [för 
att uttr. en önskan el. farhåga]. Matt ä hald pa 
me rängnä u tåiä JK. Jårdbräukä, de raidar 
si me guss jälp Haidar at de, u matt ä så 
gärä! JK. Gu giv, att ä matt sla in! JK. Ja 
ynskar, att iss brev matt träff L. .. bi sam go 
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