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förmånar (häIsu) JK. Matt ä nå bläi minst 20-
60-falt igän (ärtar u pärår) JK. Matt du änd 
sätt di a stund, vätjä JK. Däu matt lätt bläi de 
äppli så! OL. Di matt väl änd int ha lägt si ti 
siv allt, så att di matt väl säi än [: ångaren], 
vätjä JK. Så gynt ja grund pa, att ja matt änd 
aldri ha fat mair mämmi, än ja har skutt, vätjä 
OL. 4) [böra, skola]. Antingän matt n ha gärt 
ä me skick, ällar u så matt n ha raint lätt blitt 
ä JK. Antingän matt ha ha tigt me alltihop, 
ällar u så matt a ha stat bäi säin ård JK. 5) [i 
försäkrande uttr. som:] rna håirä, ma säi, ma 
tro. Där har nå vart bryllaup, rna håirä MK. 
Kluckan har hängt si .. ja de kimbäs me i 
kväld, rna håirä JK. Täidningar .. di kan 
kånsti di u, rna håirä (att lova stora premier) 
JK. Prästn har fat nöiar häst, rna säi JK. Nå 
bläir skoar blank nå, rna säi MK. Ja har gynt 
pa gali ällar vilsi säidå iss gangän, rna säi JK. 
Iss fålki, sum bor jär, di tvättar si aldri, ma säi 
JK. Ja matt visst ha vart bäi dålit umhöir um 
kväldn, ma säi JK. De var dän andrä fibba-
varus, rna säi JK. Nå jä klucku allt hall näi, 
ma säi JK. Ma tro, att Låvisn jär nuck laisi 
MK. "Far", sägd källingi, "däu mast tro, att 
vör ha någ ti grund pa" JK. Ja, däu mast tro, 
att de jär int de bäst ti ta ihop me (ti botä) 
OL. (Jfr måtro). 6) [vara tvungen (att), 
måste]. [I denna bet. anv. endast formen 
matt(ä)]. a) [ss. presi. Ta n laup sed pa 
nackän ällar äi a kärrå u gläid till a kvänn me 
.., de matt vör gär jär pa landä JK. Gimbrar 

sum vör matt haldä, när ungar skall sickä 
JK. Daim sum jär naug släkt, di har kyt mässi 
ättar a halvt lamb, så att sumbli matt kåir ste 
me sänningar, för di kan int årk bjärä JK. Pa 
När jär di sjauk allihop, sått di matt laig ti 
söislä kräki JK. Kalar matt nå mjölkä pa 
mang ställar jär äut i Lau u JK. Vänsträ handi 
kan n int fa släpp raivän me; därförä så matt 
n nytt armbugän u munn'n JK. Någ graiar 
såsum me slepsko .. de har vör int.. sått i 
nöidfall så matt vör sätt n käpp ällar någ i 
jauli JK. Far, han livar bäi bärt mjölk.. Ja n 
läitn bit kakå matt n ta iblant me JK. b) [ss. 

Mågän, sum fick ärvä n garsdail bi S., 
matt flytt ifran G. straks pa ladingän u matt 
höir si in bi B. för summarn u matt tilläik 
dräiv pa me till bygg.. OL. För tråskningis 
skuld så matt di föid täu par [oxar] JK. Så 
kåm kräki u stäutar ör hagän, u när n skudd 
ha haim dum.. så sto de int till, äutn än matt 
ga u lait i flair otliä dagar JK. Ner.. di skudd 
ha sletkalar, var de mang, sum nuck matt 
grund yvar, um di hadd så de räckäd OL. De 
var så da, att arbetsfålki matt kaup säin mäst 
föidå av böindarnä OL. I fredäs matt ja ligg  

halv dagän JK. Mang, sum hadd säin lang 
läiår ti sia me, matt sack ättar, ner de gamblä 
riktut sättäd bästpampän äi OL. Ja matt säg 
va ivi a grand; ja vidd änd int tal um någ, män 
ja mattä, för han tvang mi därtill OL(ordl.). 
Smör u mjölk u kyt, de matt da säläs JK. Um 
dåktan lissum kråmar till um de sjauk ställ'.. 
så att dän sum ska botäs matt ti kaum si ällar 
gräm si läitä 	OL. c) [i perf. o. pluskv. 
perf.] Vör har int kunt fat någ vid haim sinä 
[sedan] äutn de har vör matt bränt va vör har 
kunt JK. De har blitt blasvädar u stårm pa 
dagän, sått ja har matt glid i land middästäid 
JK. Släpp in nauti um netnar sum vör allt 
ha matt gärt JK. Fö de mäst så ha kvinnfålki 
matt jälpt mi JK. Ja .. ha matt gat haim me 
träisko pa mi hail dagän JK. Längst ner at 
häusi har vör matt kärt bårt flair otliä lass 
sump JK. Finstalukår ha vör matt luck till 
JK. När ja skudd ga yvar gålvä sinä, så har 
ja matt nytt täu käppar JK. Ja had rakt glåimt 
bårt, va .. ja had talt um fö sia, sått ja har nå 
fyst mat set ättar JK. Så har ja matt skafft än 
annar häst JK. Vör ha matt stråit all stäigar 
me sand JK. Treroningar kund di int länd me 
i vikän, äutn di hadd matt länd i Sunngyli JK. 
d) [i adverbiella uttr. med utelämnat huvud-
verb]. Da matt spitsplogän däit i ställ för 
vändplogän JK(U). De matt täu par duktuä 
stäut förä [: vandringströsken] JK. Da matt 
sam' sjussar haim u hämt daim ste OL. Ner 
prästn blai var [varse] de, da matt han ihop 
me nä [ta itu med henne], att sånt däugäd da 
intä OL. De ha vart riktut kallt.. så att bölg-
hankli ha matt pa bäi stundväis JK. Fiskrar 
har int kunt fiskföid si själv än gang, äutn 
sumbli har matt ste [åstad] u så kaup sild JK. 
Ordföran var ainsummän iblant, så att n matt 
ste ätta fålk iblant JK. Ja matt upp u laup a 
stund pa gålvä ättar iss förargälsän JK. I iss 
viku .. har vör slipp en dag [ifrån snökast-
ning], män så har vör u matt äut täu gangar 
sumli dagar JK. 7) [för att uttr. förmodan, 
sannolikhet]. De ma visst var, såsum de 
haitar, att ont skall me ont fördräiväs OL. Så 
rna vör änd fa a jaus, vätjä MK. Ner ja kåm 
däit, så tänkt ja, att nå matt de andrä lauboar 
ha glid sin väg OL. Nå matt ha änd ha vart a 
styck ste [borta], nå MK(1877). Da matt tr 
aldri L. ha vart haim, ner brevä kåm fram 
OL. Män lains [hur] de jär, så matt fålki . . 
mot mäin förmodan hald trättndagän mair 
haili än anndagän JK. Däu kanst väl ta lyftu 
[lyktan], så matt u kunn säi JK. Däu matt 
väl änd kunn sit pa rövi a stund JK. Astäuås 
di matt visst skull ste me fisk i kväld, för di 
had laig än hail hopän källingar ti gailä OL. 
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A-n matt va dödar JK. 8) [i uttr.] rna ick 
[måtte väl+ verb]. Ha ma ick ha slipp skolu 
nå, vait ja MK(1886). Nå blasar de till-
vädring, så de ma ick bläi någ strämming 
snart, vätjä JK. De jär väl [ganska] mul u gyn-
nar rängnä, män de rna ick laup av pa dagän, 
vätjä JK. Ha har sån odrägli hogst u ont i 
braustä. Ja, de rna ick snart ga yvar, vätjä 
JK. "Kummar ännu nå någän i gard så 
saint?" — "De rna ick var någän tosing me 
någu so igän, vät jä", maint A. pa JK. Däu 
jäst där upp ifran lairu; däu mast ick änd fa 
någä (petrifikater) däu MK. 

må v.2 mer, pr. mår, 2 p. -rt, ipf. må'dä, 
måd', sup. må't, imper. må'. 1) [ha hälsan]. 
Kan ja årk arbet mi svaitn u varmar, da mår 
ja sum bäst JK. Da sägd n, att Är had hälsu u 
måd bra JK. Ner n jär fräiskar u bi gutt hu-
möir, så tar n ti bästar av de sum bjauds u 
mår väl OL. Må så gutt! JK. Hadjös, hadjös, 
må så bra! JK. 2) [trivas, befinna sig väl]. 
a) [om människor]. Jär mårt däu gutt, jär 
(till såidsgubbän Albar i Smiss såidskäulå) 
MK. Da måd vörr sum härrar JK. Så livd a 
[hon] da u måd gutt u börr [bara] sivd u 
jetädä, så läng matn räckädä JK. b) [om väx-
ter, särsk. gröda]. Ja tänkar, att backar u 
planterning u alltihop mår bra nå av myrn u 
rängnä JK. U så da snåiän bläir liggnäs pa de 
hail vintan, da mår rygroti u vaitäsroti bäst, 
män såsum de var i vinträs, måd de int bra n 
täid av JK. Haustsedi ällar sedroti har int måt 
någ bra i vintar JK. Jfr väl-måendes. 

må v.3 ma', ipf. mad', pass. pr. mas, 'upp-
draga el. upprycka grödan med roten, såsom 
ärter, lin, korn,. som är mycket kortväxt på 
steniga åkrar'. Artar u läin sär n alltut för de 
mäst nå "ta upp", män de gamblä sägd "rna 
upp"; män um känn far n ännu håirä i daglit 
tal: kånnä jär så kärt i ar, sått vör far rna upp ä 
JK(ordl.). Vör gytt rna upp de (kånn), u da 
kummar de muld me, um n aktar si aldri så 
mikä MK(1877). Bad hamp u läin så tas de 
upp för hand el. mas upp JK. 

måfå s. maja• , måfå.  n. [i uttr.] pa mafa; pa a 
måfå [på en höft, planlöst]. De kund nuck var 
n hail hopän, sum kund biskriväs u raidäs äut, 
um än bär [bara] kund träff pa de retä, män de 
jär int så gutt till vitä, män de far tas pa mafa, 
sum de gamblä bräukar sägä, så rna de någän 
gang träffa OL. Vör hadd int .. fat lug pa sikt 
förr, äutn vörr kård ste pa a måfå [till kvar-
nen] JK. Jär de så, att de bläir skaplit vädar i 
mårgå, så kåirar vörr ner pa a måfå JK. 

måg s. måg m., bf. -än [svärson]. Per Olsn u 
hans måg 01 Olsn JK. Dotri u mågän JK. 
Halläins mågän hait Bulläin JK. Fyst fick 

G. än måg in ifran S. Sen .. så död G:s 
hustru, u da ärväd mågän säin svärmor enlit 
lag OL. Bi nöiarstäid .. da kåm än äut till G. 
u skudd visst da bläi måg där igän OL. Dannu 
[den andra (dottern)] skudd giftäs haimä, sått 
n fick måg in u jälp ti arbet me gardn JK(U). 

måge s. ma.  gä m., pl. -ar [brudgummens ri-
dande följeslagare]; daim sum raid me bräud-
gummän MK(1877). Han jär biddar till magä 
= på bröllop utan någon befattning (?) MK 
(1876). All' daim sum räidäd bäi bryllaup 
kalld' di för magar o. hela sällskapet för mag-
fylgä MK. 

måk s. må' k n., bf. -ä, 'bråk, slask'; [tråkigt 
besvär, söl, "klabb"]. Karbidlampår jär a 
jäklä måk me JK. De jär a olycklit måk ti 
var äi stöirlsän där i bankän, hälst nå, förr n 
bläir vanar JK. Fastgaltn förtjänar vör läit 
me, män a jäklä måk JK. Ja har mästn tat 
laidå pa de där måkä u bråkä JK. Vör jär i 
Lau har a olycklit måk nå bad me skolu u 
körku JK. Ja, de jär a kibbäl u måk u såil me 
all släik tvistuhaitar! JK. De var a olycklit 
måk ti ränn kring sokni me de där listår JK. 

måka v.1 mu•kä, pr. -ar, ipf. -äd, 'glimma un-
der askan, om eld s. håller på att slockna men 
ändå gror i askan'; = lukrä MK [jfr luckra vi; 
[ligga o. pyra]; 'om eld som inte brinner med 
låga utan glöder i hemlighet i jorden el. i 
askan' JK. När de jär lungt, da kan de ligg u 
mukä, män när de blasar ..! (vid såide) MK. 
Brinnar de någ da? — Jå, de mukar MK. Någu 
gnistå sum lag u mukäd OL. När de bläir 
riktut tårrt .. så glöidar de u brinnar u mukar 
längä [om fnöske] JK(U). Äldn mukar ner i 
jårdi i rucku JK(U). Dän smavidn han brinnar 
aldri, äutn de bön-  [bara] liggar u mukar u så 
mik, att ä haldar äld JK. 

måka v.2 mak  ä, må' k' , pr. -ar, ipf. -äd, 
må'ke, sup. mer k' , pass. måkäs, p. pf. (ne- r)-
må'kän, n. -ä, pl. -nä. 1) [söla, smeta ner, 
"klabba"]. Vör behövar int måk me de för-
baskade karbidlampår JK. Ja har gat u måk 
jär pa gardn u skut ihop någ sump JK. Ja sitar 
u måkar u skrivar um kväldar JK. Han fick 
ligg där u spöi sum än viddä [om en sjösjuk] 
JK. Han måkt hail sängi u sängkledi full av 
blod JK. 2) 'bråka'. Gud vait, lains di måkar 
me mi. MK. — Särsk. förb. Ja har nå tänkt ti 
sänd in de där plakatä . ., sått L. kan fa säi, 
lains ja har måk ihop de JK. — Måk ner [söla 
ner, smeta ner]. Iss säidu måkäd ja ner me 
snäus jå JK. Nå hart du måk ner kledi me 
sump JK. Um mårgn'n, när.. han staig upp, 
så var n hail nermåkän me blod, u sängkledi 
var nermåknä me JK. — Måk yvar [smeta 
över, söla ner]; p. pf. yvamåkän MK. Nå hart 
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du måk(ä) yva di hailar me lort JK. De jär 
bättar de, än de färgar a si u måkar yvar allt-
ihop JK. Ja blai hail yvamåkän .. me lairå 
JK. 

måkig a. må•kur, f. -u, n. -ut [nersölad, 
smetig]; 'smörjig, t. ex. en väg, diskning; 
gyttjigt o. otrevligt'. Läil A. haldar nå pa u 
skrivar brev ti L.; ha vill int skriv me bläck, 
för de bläir så måkut, sär a JK. De jär så 
måkut i göislhopän, än bläir så måkur; de jär 
sånt måkut arbetä JK. 

mål s.1 mal (gli); må./ n., bf. -ä, 'röst, stäm-
ma'. Vick a mal(= mål, röst) MK. Han singäd 
så oskaplit i körku; han to yvajaud yvar all-
ihop; de var obigräiplit vickät mål MK. Han 
blai sämmar i målä; var ret lagmeltar MK. 
Han har så faslit skärt [skarpt] mål MK. 
Raidut äutföirndä u duktut mål ti prekä, sått 
n håirs bra i Lau körkå JK. Ja.. tyckt mästn, 
att ä var han pa målä JK. Darrur i målä JK. 
Bär [bara] gässnar far håir målä äi mi, da 
kummar di; ja skudd väl säg malä MK. Haisar 
jär ja me, sått ja kan int fa målä fram äutn 
matt visslä [viska] JK. Ättar sum A.L. jär 
pratnäs u muntar u ja u har mål i munn'n, 
när de kummar an pa, så JK. Prästn, sum 
da had fat mål i munn'n JK. — Natskäru, 
de jär n märkvärdu fåugäl pa starkt mål, fastn 
de just int jär någ apartut vackat JK. De var 
täu styckän (gaukar), sum ropäd imot si n 
sundag .. tills en blai så haisar, att n mästn 
int kund fa målä fram JK. Jfr landsbo-, lands-
o. laubo-mål samt fin-målen o. grov-målad. 
-brytning s. f. bf. målbrautningi JK(U), [mål-
brottet]. -lös a. f. må'llaus [stum]. Ha har i all 
fall fat slag, för ha blai gäinäst mållaus OL. 
-skifte s. målskiftä, 'målbrott' (OL)MK. 

mål s.2 ma.1, må•I n., bf. -ä, pl. = sg, bf. -i. 
1) 'måltid'. Hald mål [hålla måltid] JK(U). Da 
frågd P. Pällå, mang ägg han tänkt n kal kund 
jet upp i ätt mål JK. Saltar strämming bläir 
de va ivi a mal MK. Gär umböit me matn: 
räisgröinsvälling dain malä u go välling dannä 
MK(1886). Pa sundagar .. da jetar vörr int 
mair n täu mål um dagän JK. När vör gar ti 
strand um kväldar u gläidar pa rak [drivfiske] 
.. da bihövar vör a par mål mat mair än i van-
liä fall JK. Män unda täidn ja int däugd gär 
någä, så årkäd ja jetä mäin full mål um dagän 
JK. An jär langä u mali jär mangä (ordspr.) 
JK(U). Måli jär mangä u ladingar jär langä 
MK. [Vör kan] begangn uss av söitmjölki 
haimä u ti kalvar u gräisar, sum allihop far 
a gutt mål JK. 2) [mjölkning]. Säildokän vas-
kädäs i raint vann för vart mål, sum säildäs 
JK(U). Jfr kvälls- o. morgon-mål. -mellan 
adv. ma.  1- , må' lmillum [mellan måltiderna]. 

Ja var nick än såndär bröipål el. matåik, sått 
de var frågän um, att n [man] kund begå si i 
malmillum JK. Haimbryggt öl bläir de ti all 
måltäidar .. män annas i malmillum (sä de 
gamblä) älla målmillum, da .. bistås de int 
ann svaldrickä JK. -ro s. mal-, målro OL f., 
bf. -i [i unr.] Di (Walls) slo si ner u drack sitt 
kaffi pratäd u halt malroi bi makt OL. -tid 
s. ma.1-, må•ltäid m., bf. -n, pl. -ar. De bläir 
int mik täid ti lag mat, äutn de far n jet iblant 
va n kan yva(r) kummä slaiv äi si a fat skyr 
u a skäivå brö, u kan n da fa tak äi än sträm-
ming till, da jär måltäidn där me släut pa n 
fåm ällar täi minutar JK. Kallasä me säin mål-
täidar u kaffi u te u supar var ättar dän 
gamblä go sidn .. me sit ti bords u jet u 
drickä JK. Förr.. da jetäs de pa en taldrick 
hail måltäidn JK. U så förrn skall ga haim 
(från bröllop), da skall n till bords u så ha n bit 
mat, u de jär strämming, bärgfisk u n bit kyt 
u kakå u n sup, u dän måltäidn han bräukar 
int bläi förrn klucku täu träi um nati JK. Sa-
gogröin . i sväskånsäupu i kallasi u annas i 
stor haugtäidliä måltäidar JK. De jär int sägt, 
att di passar pa måltäidar än gang (tjänrar), 
äutn matn far sta där till rais till pa nati OL. 
Jfr middags-måltid. 

mål s.3 må/ n. [mått]. Laupän jär för läitn, sått 
sedi star int mål [håller ej måttet] JK. Jfr fot-, 
harvs-, not-, spann-, sädes- o. övermål. 

mål s.4 må*/ n., bf. -ä. 1) [föremål, avsett att 
träffas], 'vid varpkastning'. Ta u sätt upp de 
pinnu ti mål! Ta u sätt upp målä! JK. Iblant 
nyttäs de stam n u iblant pinnå (vid varpkast-
ning) MK. 2) [linje el. föremål som utgör änd-
punkt vid tävling, t. ex. löpning]. Ändpunktar 
av sträcku haitar "målä" egäntligän .. Ja kåm 
fyst ti målä (= ändpunkten) JK(U). Päiku u 
drängän ställar si bäi målä el. käppän . . 
JK(U). 3) [avståndet, banan, mellan änd-
punkterna vid tävling]. a) [vid löpning]. 
Sträcku där imillum kan u• hait målä, såsum: 
langt mål u kårt mål . . I var änd av målä 
sättäs upp än käpp .. Päiku har retuhait ti sätt 
målä langt el. kårt 	Langt mål .. var um- 
kring hundrä famnar u kårt mål 40-50 famnar 
umkring u meltäs aldri upp, äutn målä sät-
tädäs pa ho [på måfå] JK(U). Um di int har fö 
langt mål (vid våg), da bräukar tösar sträv da 
MK(1877). b) [vid varpkastning]. De jär för 
langt mål, ja hinnar int fram me mäin varpu 
(= den längd man kastar med varpan); ta u 
sätt kårtarä mål! JK. Målä 	jär int någät 
visst avstånd millum pinnår äutn de har n 
så langt sum än .. kan hinn fram fran dain 
pinnu till dannu me varpu. Aindäst när vörr 
vågädä .. da had dän retuhait ti sätt målä 
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langt el. kårt, sum än var äutsättar imot ti 
kastä JK(U). 4) [tolv kast i en omgång vid 
varpkastning]. Numri [: antalet kast] i vart 
mål jär tåll (12), u de haitar a mål varpå .. 
Di .. kastäd till däss att en av dum fick tåll u 
varmt ätt mål, sum ä haitar. Nest mål hadd 
dann'n retuhait ti sätt målä [: avståndet] u flytt 
pinnår JK(U). 

mål s.5 se hö- o. snö-mål. 
-mål se anks-, dröjs-, friar-, gifter-, klago-, 
slags- o. tvungs-mål. 

måla v. må 'fä, må 1', pr. -ar, ipf. -äd, sup. 
målä, med', pass. -as, p. pf. må•In, f. -i, 
n. -ä; mål si, imper. må 1. 1) [bestryka med 
färg]. Nå har kvinnfålki .. mål skåpä u tak-
listar u fotlistar u sätt tappetar pa väggar JK. 
De jä mål si [målat] föräutn spaklä MK. Bän-
kar bläir i årning i mårgå; da skall di bär 
[bara] måläs sinä JK. (Batn) jär int måln äutn 
tjärsmördar, för de jär bär a par träi styckän 
häl Djaupdöi, sum jä målnä JK. Bord u stolar 
var int målnä dän täidn, män de tvättädäs u 
skäurdäs JK. 2) [avbilda i färg]. Da frågd ja 
n, um än had hårt historju um körkväldrar, 
sum blai målnä i hällvittä i körku JK. De kund 
nuck var bra, att n (målan) had mål äut 
mänskjärtä u himmälräikä. — Särsk. förb. 
Da far n augu pa n annar annåns, sum jär 
ännu bättar äutmåln [överdriven] JK. Sin 
[sedan] blai de yvamål' igän [helvetet på 
kyrkväggen] JK. Jfr blå-, o- o. svart-målen. 
— mål-stuga s. må•Lstäuå [egtl. målad stuga; 
bildl, om utspilld färg, utspillt bläck]. Pa dann 
säidu gärd läil A. målstäuå (bräuka n säg 
iblant) fö mi: ha ränd till armbugän fö mi, så 
pännu spräutäd ör si n hail hopän bläck pa 
papperä JK. 

målare s. må•larä m., bf. -an. 1) [hantverkare 
med yrke att måla]. Målan ha nå vart jär 
mästn i fjortn dagar u målä JK. Målan Lind-
gren JK. 2) [konstnär]. Körkrådä kåm yvar-
ains me n skickli målarä . Så gick målan in 
pa, att n skudd mål hällvitt pa dain väggi JK. 
3) 'honnör i kortspel'. De jär int gutt ti spräck, 
när n int har någ målarä MK. -borst s. må• Irä-
bust m. [-borste, -pensel]. -lukt s. må.  lrälukt 
f. [lukt av målarfärg]. Otjänlit ti bo i nöistäuu 
i flest vikå, för da lukta de målrälukt u kalkos 
JK. -yrke s. n. bf. må' lräyrkä. 

målla s. möllå f., pl. -år, en växt (Cheno-
podium album). Möllå jär a ogras MK. Möllår 
u flair slags ogras JK. Jfr fet-målla. 

målning s.1 	f., bf. -i [bestrykning 
med färg]. Ännu har di int fat målningi u tap-
petserningi klar JK. Int var ä kinkut me mål-
ningi, vangnän hadd väll fat läit tjärå någän 
gang 	oljäfärg tror ja int att allmänhaiti  

vågäd pa säin karmar OL. Fartöigä var för 
stort u tungt, u så var de kludd si pa någ gråv 
fåul målning, sum ja int tyckt um JK. F. 
sägd .. att skäivu var amerikansk tillvärk-
ning, män. . när målningi kåm av na, sag ja de 
straks, att a int de var JK. Sträik pa läit mål-
ning MK. 

målning s.2 ma•niog m., bf. -iyän, pl. -ar, 'ett 
mål foder åt kreaturen; en viss mängd foder 
åt kreaturen'; vanligen håi u halm bräidnä 
ihop till ätt mål; maning kan int sägäs t. ex. 
um  sörpå ällar havrä (JK)MK. Gi russi än 
maning håi; gi stäutar va sin maning halm; 
har stäutar jet upp maningän? JK. Ja gav 
dum än duktu maning el. n läitn maning JK. 
När da russi ansn [ånyo] had fat n maning håi 
u vattn u så blitt skraptä [ryktade] JK. När 
stäutar had fat jet upp a par maningar fodar, 
så där millum klucku sjau, åt, så kård ja i 
släkdöiän JK. Pa Sjonumbackä kaupt ja n 
maning håi ti män u .. mat ti mi självar JK. 
När n gav kräki tårrt hål u halm, da bräukt di 
sägä: "Svaip en maning ti vart kräk, ällar till 
var ko; däu skatt ta så mik håi sum a hynås 
storlaik; så tart u halm u svaipar kring så till 
ein årdäntli maning". U så tos maningän i 
famnän u så stampt vörr in i häckän till kräki 
(Når U). Jfr hö-målning. 

mån s. mån m. [riksspr.]. I dän mån upp-
löisningi stäigar OL. Jfr för- o. jord-mån. 

mån a. må.  nar, pl. må' n' [angelägen (om ngt)]. 
Han va månar um, att n skudd fa källingi 
fräisk JK. Kvinnfålki .. di jär så mån u rädd 
um mi u jär bön [bara] rädd förä, att ja skall 
bläi mair sjaukar JK. I ansäiändä me ograsä, 
så jär vän mik mån um nå ti fa så mik ogras-
fråi ti spring [gro] sum möiglit u fö(r)stöir de 
sin [sedan] me harv u plögä JK. 

månad s. manä (ä.), må.  nä, må'n', gen. -ås 
m., bf. må'n'n, pl. -ar. Han lag sjaukar n 
hailar månä; de jär nå en mån sen han kåm 
häit OL. De jär n mån i dag sinä, sum han 
dödä JK(U). De sum vör had kunt gärt pa en 
månä, har de tat täu månar för uss JK. Sjau 
åt rikstalar styckä för en månäs gammäl gräis 
JK. Skattmöitä har vör dän sjauänd i flest 
månä JK. Dän 17:dä i iss mån'n JK. När vör 
kummar fram a par vikår till, så jär iss mån'n 
släut för i ar igän JK. Ja.. skudd ynsk um än 
(vintan) int vidd kumm pa än par månar JK. 
Vällaikän .. har vart upp- u nervändar 
yvar a par månars täid JK. — Mars månä har 
i ar vart sträivar me kyld u stårm u snåi JK. 
De har vart för stor tårk i hail aggusti månä 
JK. De var visst i släut av jäuli månä JK. 
Jfr jul-, röt- o. vinter-månad. -skris s. 
må•näsgräis m. [månadsgammal gris]. Än 
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månäsgräis kustäd träi u hallfämt dalar JK. 
-tals adv. måntals JK [i en el. flera månaders 
tid]. Lortgräisar, sum gick måntals för äutn 
yms särk el. skörtå JK(U). Mobliserings- 
sårkar 	sum har ligg u svält .. pa lägri i 
måntals JK. 

måndag s. mandagar, ma'nda'g 	man- 
dä 	ma'nd' , gen. -äs m., bf. man- 
dagän A- s.o pl. -dagar. De var n mandag, 
sum skattmöit var MK. När ja grundar ättar, 
så jär de mandagar i dag JK. De var dän man-
dagän, när vör var bårt u räktä [räfsade] 
MK(1877). Um mandagän had vör sletkalar 
ner i K.-ängä JK. Um mandagän to ja n duktu 
päls pa mi u straik pa haid JK. Pa man-
dagän matt vör kast snåi halv dagän JK. Ha 
blai da så sjauk straks pa mandagän MK 
(1878). Um t. ex. vör slaktar pa mandagän, så 
hinnar ja int i böin [stan] pa sam dagän, äutn 
da kummar ja int förrn pa täisdagän JK. De 
tår väl int bläi av förrn pa mandagän (ti rais i 
böin) JK. Så kummar vör till var i böin um 
sundagän till mandagän JK. Kanhänd att ja 
kan bläi någ mair raskar ti mandagän JK. Di 

gar u gaispar u jär trått pa mandagar 
[på måndagarna] JK(U). — Jär mandagän 
vackar, bläir de andrä dagar rängnuä u ruskuä 
JK(U). Mandäs blikå [klar luft] gär a skitnä 
vikå JK(U). — Um mandä [nästföljande mån-
dag]. Ja fick vit igår, att ja kund fa a skaplit 
bud in ti L. um mandä JK. Ja har tänkt ti 
kumm ti böin um mand ällar täistä i nest vikå 
JK. I mandäs [närmast föregående måndag]. 
I mandäs rängnäd de, sått de hälläd ner, hail 
dagän JK. I mandäs u täistäs var vör i skogän 
JK. Skolu skudd gynn i mandäs, män de blai 
uppskjaut till um mandä JK. I mandäs mårgå 

vi 40 [i måndags morse] MK. I mandäs 
mårräs var ja upp klucku fairä JK. Jfr fast-
lags-måndag. -(s)Ikväll s. rna'ndkväld 
m., bf. ma• ndäskväldn, pl. mandäskväldar 
JK. Säist så fick ja släut pa tåskfärdi da pa 
laudagän, u pa mandäskväldn gick ja ner igän 
JK. Da gaispäd vörr bäi slingtjaugu u päikår 
bäi spinnruckar um mandäskväldar JK. Um 
mandkväld [nästföljande måndagskväll]. Um 
ä nå bläir, sum ja har tänkt, så kummar ja ti 
böin um mandkväld JK. I mandäskvälls [när-
mast föregående måndagskväll]. De haldäd 
pa u snåiäd ti langt pa nat i mandäskvälls JK. 
-morgon s. ma.  ndäsmårgän m., bf. -mårg- 
nän 	-mårgn, pl. -mårgnar. En gang 
ner gam' H.O. gick haim fran a laikstäuå än 
mandäs mårgän OL. Um ja int vidd ga där 
upp pa mandäsmårgnän u mel [mäta] upp de 

JK. Um mandäsmårgnän, när ä blai så mik 
dagar, att vör kund säi JK. Pa sundäsätta- 

middagar, da had vör fräit . . U så pa laik-
stäuå sinä [sedan], sått vörr kåm haim pa 
mandäsmårgnar iblant JK. Di [ungdomen] .. 
vill gänn handlä ättar sitt aig tyckä ifran 
laudäskväldn till mandäsmårgnän OL. — I 
mandäsmårgå [i måndagsmorse]. Ja känd mi 
så ovanlit tråttar u åidn, när ja kåm upp i 
mandäsmårgå JK. I mandäsmårgå rängnäd ä 
u blasäd ä i nårdn JK. -morgse adv. mandäs- 
mårräs — 	[i uttr.] i mandäsmårräs. 
F.J. , sum ja kåm i möit me pa vägän i mandäs-
mårräs JK. I mandäsmårräs var ja pa snåi-
kastning a stund JK. -natt s. ma• ndäsna• t f., 
bf. -i [natten mellan måndag o. tisdag]. Sin 
[sedan] da pa mandäsnati, sum ja vaknäd 
klucku täu JK. I mandäsnat så kåm de ti 
värk, så att ja fick int någänting natro JK. De 
had äur till [yrt igen] da i mandäsnat JK. 

måne s. ma.  nä (g1t), må• nä (1876) m., bf. 
må.  n' n, må.' n. Mån'n var fullar. U mån'n sto 
el. sat i austar da pa kväldn yvar sjoän JK. 
Mån'n sitar kväld nå u bläir int månjaust 
förrn pa nati JK. Mån'n sat kväld el. kåm 
int ti rinn upp förr n än täimä ättar de va(r) 
mörkt, sått da bisläutäd vörr, att raki [garn-
räckan] fick sta, ti däss att mån'n kåm upp 
JK. Mån'n jetar upp molni u gär klart JK. 
Mån'n jär mörkar .. När n bläir mörkar, 
haitar de, att vörr far nöi u nöitändning JK 
(U). Um mån'n i nöitändningi star pa änd, så 
bläir de vatvädar undar nöiä, män liggar de 

pa rygg, bläir de tåra JK(U). När mån'n 
tar av bäi nidar, bläir de vat MK. De var n 
gubb, sum gick u bar vattn i månskäinä, han 
pekäd ätta mån'n, u därförä . . så flaug än upp 
i mån'n, u där jär n ännu JK(U). Gubbän i 
mån'n el. mångubbän [de mörka fläckarna på 
månen vid fullmåne] JK(U). Pek int upp ättar 
mån'n, banungar, för da tar mångubbän är, u 
er flaugar upp i mån'n JK(U). Han (el. ha) 
jär värdar (värd) ti var där, sum vaskän sol el. 
mån löisar [talesätt] JK(U). Fickst du säi 
mån'n, Pättn! (a skämtsamt äuttryck um de 
onämdbara) — um än käikar undar kållu för a 
fräuntimmar JK(U). Jfr full- o. halv-måne. 
— mån-gubbe s. mångubbä m., bf. -än [de 
mörka fläckarna på månen under fullmåne]. 
Skåpä .. me äiskärningar äi u me lissum än 
runtar mångubbä undar uppäst kappu JK. De 
var n gubb u än sårk, sum bjärd vattn bäggi 
täu, di pekäd ättar mån'n, u di blai upptagnä i 
mån'n, u de jär mångubbän, sum söins i 
mån'n JK(U). -gård s. mångard m., pl. -ar 
JK(U). När de star än graar dunstring u iblant 
lissum läit blårandur i kantn in at mån'n, de 
haitar mångard, el. att de star el. jär gard 
kring mån'n JK(U). -ljus a. f. må• njaus, n. -t. 
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En gang skudd ja ga ifran än avsjon mitt 
um a månjaus haustnat JK. De var så mån-
jaust sum än dag äutä JK. Me sankä reta n si 
därättar: ättar sum de jär jaust, ällar mån-
jaust; jär de fullmånä, så gir n alltut .. väl 
sank . . u jär mån'n börr halvar ällar han rin-
nar ner minatstäid, da gir n ungefär hältn JK. 
Väl mörkt jär de ännu .. så att da bräukar 
aldri strämmingän hald någ strik . . sått de jär 
int någ tjänlit, förrn de bläir månjaust JK 
(27.10.1889). Märkvärdut månjaust u vackat 
jär ä äut um kväldar nå JK. -lyse s. månläisä 
[månsken]. -sken s. ma•nskäin (avh.), mån-
skäin n., bf. man-, må'nskäinä. Ja, u vickät 
klart, fåint månskäin de var da! JK. Um ä kan 
hald si vackat vädar, när ä nå bläir månskäin 
ättar handi, så kummar strämmingän till hald 
bättar strik, u da bräukar de bläi mair ymnut 
av än JK. Da i säistäs när ä var fullmånä el. 
månskäin u jaust, da var ja pa tåskän än träi 
fåir netar JK. När ä va mörkt ällar int mån-
skäin, så gav än minst sank JK. De jär så klart 
u a sånt tindrandä klart månskäin i nat, sått 
de bläir förrbaskat kallt, för mån'n jär så 
olycklit kaldar JK(U). 

mången pron. n. maot, pl. maugii, mag'. 
1) [i adj. anv.] a) [i sing., blott neutr., i uttr.] 
mangt n [mången]. Mangt n gang; mangt n 
ting MK(1877). Mangt n en kan nuck så varä 
MK(1879). De skudd int mangt n ann ha gärt 
de i [icke] MK(1876). Förr i gamblä tffidn 
nyttädäs tjäru ti manktän go ting JK(U). Ja, 
aikän jär nyttur "ti mankän go ting" JK 
[cit. avser visan Bonden och kråkan som 
finns i MK:s nr 147, uppt. av Fr. Bergman]. 
b) [plur.]. Ja har plög me dän sårtns plogar i 
mang dagar JK. De ha vart så i mang mans 
täid MK. Di .. läggar räusår [ryssjor] um 
ladingar u sumli av dum kan ret fa mang 
äidar JK. Mangä, mangä tackar för brevä! 
JK. Mang otli täusn träi sträikar [stryker 
med] vart ar ti slipas [slipers] JK. De var 
någät end sum var bra, män de var int mangä 
(fotografikort) JK. De var sån ovanlit stäur 
hagäl . . män de var just int mangä JK. Ja har 
u frågt Närkar, så mang sum ja ha talt me JK. 
De var int mang el. allä, sum var aigarä av 
någän janharväl JK. Jär äutat Lau u När jär 
de just int mangä (börr någän endä), sum har 
gynt me täckdäikning ännu JK. Vör var mang 
syskå, mik mang änd' vait ja MK. c) [plur. i 
frågesatser oftast med utelämnat frågeord]. 
Så u så mang metar, sum ja nå int minns va 
mangä JK. Va mik malt var u en skudd lägg 
ihop, de birod pa, mang kannår öl di skudd ha 
till mans DL. De va visst [bestämt], mang 
kräk var u en fick bait me JK. Mang sum 

kummar av uss, jär ännu int bestämt JK. 
Mang lamb föidar Er da? DL. Ja n tar 
någlä nytar inn i handi u sär.. "Kallskogä". 
— "Hambrä", sä dann'n. — "Mangä?" sä dän 
fyst igän; gissa n ret så far n så mang sum än 
har i handi 	JK. d) [plur. i uttr. för tid enl. 
klockan]. När ja kåm haim, så var klucku 
mangä JK. När n arbetar äutä, så läng än kan 
säi, så jär ret klucku mang när n kummar in 
JK. De fick skjautäs upp, för klucku blai för 
mangä JK. Klucku jär väl int så mangä? MK. 
e) [i uttr.] mang stans [mångenstädes], se 
mång-stans. 2) [i subst. anv.]. Mang hadd 
rolit bär [bara] me trffitallärkar OL. Så var de 
ti gi si iväg uppat landä u säl fiskän, därigi- 
num fick mang ti kaup för, de sum fattäs DL. 
De var mang, sum harmdäs yvar, att daim 
sum var gift. ., di slapp u läs pa läsmöitä DL. 
Mang ti bors män läit ti plogs [ordspr.: många 
vid matbordet, men få vid arbetet] När(U). 
— mång-dubbel a. n. maudubbält. Nå jä de 
behändut ti fa bomullsgan ti notar, för nå jär 
ä fårdut ti fa kaupä så mangdubbält sum de 
ska varä JK. Strandbräukä .. de launar si 
mangdubbält mot förr JK. -faldig a. maug-
faldur, pl. -nä. När vör har fat matn äi uss, så 
gar var u en till säin söislår, sum jär mang- 
falduä JK. -stans adv. magstans, maug 
stans [mångenstädes]. De jär ret läit vattn i 
brunnar mangstans JK. Int var ä .. 'Rang- 
stans ti fa säi a sån söin DL. De byggäs mang 
stans nå äutn ankarräiar JK. Ännu finns de 
snåidräivår, män de jär int mang stans ti fa 
säi nå läikväl JK. Mang stans säir de äut sum 
de bläir stor dräivskad pa sedakrar JK. -tät 
a. pl. maugtä•tä [som består av många tåtar]. 
Notar (= läinä) bindäs nå för täidn av bom-
ullsgan, sum jär gråft u starkt u mangtätä 
(me mang tatar äi) u jär fårdut ti fa kaupä 
JK. 

måning s. maning f., 'upptagning av säd'. Jfr 
må v.3. 

månn-tro muntråu, mun tråu, mån tråu, 
'månne'. Mik kustar muntro än sån dä kårg pa 
tågä ..? JK. Finns a (boki) muntro i böin pa 
någän bokhandl ti fa kaupä? JK. Skudd ä var 
kornflugu mun tro? JK. Mån tro de MK. Va 
släutäd ja me säist måntro i fjord, när ja säist 
skrivdä? JK. 

måns s. måns m., bf. månsn 	'katt', [han- 
katt], smeknamn. De var n duktur Måns; va 
star de till me månsn da? Månsn han kåm 
haim så sargän, att — MK. [I uttr.] De va(r) 
mat för måns de! [det var godsaker det] JK 
(U). Bäst ä var, så skudd di in u ha kaffi u n 
halvä, u de var mat för måns DL. Jfr katt-
måns. 
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mår s., se mar s.2. 
Mårten n. pr. Mårtn.JK [d. 11 nov.]. Andungar 
.. di blai slaktnä allihop ti Månn i haustäs u 
sälldä JK. Sant mårtnsdagän, där till skudd 
gässnar va slaktnä, u da sat kvinnfålki u 
pluckäd gässnar u kokt svartsäupå, u da fick 
än svartsäupå u gaskyt el. mårtnsgås JK(U). 
-slgås s. mårtnsga's, -gås JK(U) f., bf. -gasi. 
Häls till fräui, att ha int behövar ha bekym-
mar um ti kaup någu mårtnsgas, äutn de be- 
star Fäi-kvinnfålki JK. De var rolit ti håirä, 
att mårtnsgasi var umtyckt JK. 

måsa v. refl. mås si OL, ipf. -ää [kalasa, smör-
ja kråset]. När vör da kåm ti bakas .. ti 
Nabbu .. da sat sårkar u måsäd si u jetäd 
pärår u tåsk JK. Så där skrämd n upp käl-
lingar.  . . att di int tråist ga haim . . Ja da måsäd 
gubbar si äntliän kanhändä, såsum bäi K. pa 
a ställä hadd gubbar slat si ihop u kokt a hail 
stor smäckandä gröitå full av fläsk u sat där 
kring u jetäd u duppäd, så att di va fait upp 
yva åiru JK. 

måtro rna tro; ma-tro OL, matt-tro JK(U), 
[kanske, jag undrar det]. Ja, ja rna tro de, um 
än int had ret! JK. Ja, matt-tro de! um ja min 
dumm tjåckskallä jär kanst [i stånd] ti bi-
skriv de så förstalit JK(U). Ti fa ler si någ 

sum förr ansags för haugfård u nöimodu-
haitar .. Ma-tro, ste [bort] u ler si ti bläi 
härraktuä OL. 

mått s. mått n., bf. -ä, pl. [mått], måttar 
bf. mått/. 1) [måttsenhet i allm.]. Kaupmän-
nar u källingar u kalar me, sum skall handlä 
bäi dum ättar iss nöi viktar u måtti . . ja de var 
u någ ti gär me de nå i fystningi JK(1889). De 
jär de, att n skall ha mått i munn'n, sum gam 
Pauläin sägdä, .. män de måttä jär int till läit 
pa all täidar OL. a) [om längdmått]. Ti mäur-
ning nytta n mäurhamman me mått pa skaftä 
JK. Byggmästan bestämmar måttä, va gråft 
de (träiä) skall huggäs JK. De var snevalag 
[knappt] mått, sått stuckän blai int sjau änar 
JK. b) [om rymdmått]. Måttä var snevalagä, 
sått de blai int en fullar litar JK. Ätt av de jär 
av bläckplåt, sum a läit mått me luk u gangjan 
JK. Da bläir de stäur måttar [måttkärl] da 
(hektoliter) MK(1877). 2) [ss. beteckning för 
faktisk storlek]. L. 	skudd in u ta mått av 
läikä, sum de haitar. Ner n da har fat de 
måttä, så gir n si i väg äut i snickarbodi OL. 
Ta mått pa kledar MK. Sin [sedan] så mela n 
[mäter man] sam måttä el. fåm kvarter av 
raivän, millum var tåpså Måttä har n pa 
kantn av kimbän [om anglor] JK. Ja.. tyckt 
.. att gani skudd hald måttä vatä, sum när di 
skudd fiskä U för de andrä, så star väl gani 
måttä fyst u andrä u kansk trid arä, män sin jä 

de släut JK. Di har melt me n snevalag 
[knapp] laup, sått de star int mått JK. 3) 
[måtta, måttlighet]. Av daim sum tar stark-
varår, så tar di ätta(r) mått, um di änd kan fa 
så mik, sum di vill ha JK. Måffar ha int vart 
någän fyllhund självar.  . ..fast n ha kunt u ännu 
tar n sup, män ätta mått JK. Ja n blai int för-
stöirdar me kaffi dän täidn .. för de blai ättar 
mått, el. int så mik än vidd ha JK. — Jfr aln-, 
kaffe-, kann-, meter-, rit- o. spen-mått. -balke 
s. pl. måttbalkar [balke av visst mått? jfr 
mått s. i GOB]. Trätti änars spansk balkar.. 
sum kaupmännar kaupt jär pa hamnar av 
böindnar. U mått-balkar, sum var kårtarä JK. 
-pinna s. måttpinnå f. [pinne av visst mått]. 
Byggmästan bestämmar måttä, va gyåft de 
(träiä) skall huggäs, u var u en skaffar si a 
måttpinnå me tumtal pa JK. Så har n a mått-
pinnå, sum jär tjugå tum .. sum än melar 
tjan'n [telnen] me JK. [Se ill.] -spärr s. n. bf. 
måttspärrä [modelltakstol]. Fyst så gäs de ätt 
spärr, sum passar prässäis me håigdi u 
bräddn, u va haugt handbalkar skall sitä, u . . 
så haitar de måttspärrä. När måttspärrä jär i 
årning, så läggäs de pa jårdi, u de andrä spärr-
pari ällar spärrar gäs prässäis där ättar JK. 
-vrång s. måttrang f., bf. -raugi [modellspant 
vid båtbygge]. Stöist måttrangi späikäs fast 
u så. bäggi smamåtträngar MK. Sen sättäs 
måttrangi äi fyst, a sorts stor rang, ha tjänar 
sum mudell, för så mik bäuk bläir de pa 
batän, sum de muddellrangi väisar När(U). 
När di hadd fat bjaurar fast, da sättäs mått-
rangi däit .., de var a rang, sum batbyggarn 
föird mässi, u ha sättäs ungifår mitt pa köln 
OL. 

måtta s. måttå f. [måttlighet]. Ja, de jär int 
ainsumt busar.. sum int kan bräuk mått el. 
måttå [hålla måtta, om dryckenskap] JK. 

måtta v. pass. pr. måttäs 	[genom mät- 
ning anpassa]. Så skall de skäräs lesning [lås] 
pa bändn [tunnbandet], så måttäs di pa käri 
u slas pa MK. 

måtte v. pr. mattar [måste]. Ja mattar jagä 
tvärs iginum MK(1884). Se f. ö. må v.l. 

måttlig a. måtlir, måtli, f. mer di, n. -t. Måtlir 
pyls [korv] jär bäst, sägd prästn, när n fick 
än täintpyls äi a stäutvamb 	bitöidar, att 
prästar aldri jär nåigdä JK. Um vör slapp 
måtli snåikastning JK. Kanhänd att ä kan 
kumm måtlit (med snö) till i nat JK. De skudd 
var ynsklit . att ladingän blai måtlit äuthalu 
[långdragen] JK. När n jä sjaukar, da jä de 
måtlit me bråsku JK. Ja, nå gynnar de änd 
bläi måtlit bråttum JK. All daim sum skall till-
värk mjölki, di far måtlit för sitt besvär JK. 
Hald mi måtlit fö narr, sägd X. MK(1878). 
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Måtlit matt ä gäräs av da! [göras väsen av] 
JK. Jfr mellan-måttlig. 

måve s. (mås), se mave s. 
mähä s. me.  hä (ha bär' häar me) MK. 
mäkt s. mäkt f., bf. -i [makt, kraft]. Di vill 
gänn int gi drick [lägga jäst i] mik varmt .. gär 
di de, så kummar de till jäs för fort u galä, 
u tilläik jäsar de n hail hop kraft (ällar sum de 
gamblä sär: de har jäs all mäkt, ällar mäkti 
kummar raint till jäs a de, till däss de skall 
nyttäs) OL. 

mäkta v. mäktä, mäkt', pr. -ar, ipf. mäkt', 
sup. mäld, 'orka, förmå'. Nä vaitn far ligg 
osprungän i jårdi yvar åt dagar, da jä(r) n 
släut; spring [gro] kan n väl gärä, män kånni 
mäktar int u föid bruddn, till däss n far rot si 
JK. Så släppar di n så naug (när) sum pa en, 
u han kund int mäkt u hald n ainsammän OL. 
Män ännu jär kinnbandä .. för starkt, sått 
vörr int mäktar släit av de [bild!., om rege- 
ringens makt] JK. Um du had kunt mäktä u 
hald dän ändn så längä JK. Ja had naug [nära 
nog] int mäkt u gat haim JK. Um de var kalar, 
sum mäkt ti skåit säin jård JK. Än dail har 
rad ti fa dum (trampvangnar), än annar dail 
hinnas int u fa så mik .. att di mäktar u skaff 
si en pa ärlit väis OL. Mäkt me [orka med] 
OL. 

mäktig a. mäktur, n. -ut, best. -uä. 1) [kraftig, 
mättsam]. Gutt mäktut öl OL. 2) [som har 
makt]. De stäur säkrä mäktuä Tyskland JK. 
Jfr av- o. van-mäktig. 

mäla v.1 melä, mälä, pr. -ar. 1) [i uttr.] melä 
viv [anmäla "trumf' (kung o. dam i samma 
färg) i kortspel]. M. viv yvar bord MK(1876). 
Iblant speläs de, att n melar viv. Da behöva 
n int mair n am n halvå, kung älla fräu [o. med- 
spelarn har den andra] JK. 2) mälä av, bild!., 
= göra av, överdrivet berömma .. också 
tadla(?) MK. Jfr glad-, hög-, låg- o. sakt-
mält. 

mäla v.2 melä, mel', pr. -ar, -a, ipf. meläd, 
me Id', sup. me.  lä, me It, pass. me läs, pr. 
meläs, ipf. -dås JK(U), p. pf. m. me/dar, 
n. (av)melt, -melä, (upp)mel si, pl. meltä, 
(av)meldä OL, imper.mel JK(U), 'mäta' [med 
mått bestämma (ngts) längd, ytvidd el. rymd]. 
Så kummar landsmätan äut u melar u kart-
läggar JK. Han har vart äut i Gard u melä 
(lantmätare) MK(1884). Di gynt mel bäi P.K. 
JK. K. had lätt vart u melt [låtit bli att mäta] 
JK. Strumpå ti mel ättar = måttstrumpa MK. 
Ja skudd väl mel ättar dän andrä armän MK. 
Fyst skall n da in u mel längdi u bräddn pa 
läikä Um dän dödä u så dän, sum melar 
skudd ha hatt någ ovänskap imillum si, så 
skudd dän kunn ha makt till kunn skad 

dän andrä JK. Millkaln melar sankä [sänk-
linan] me famn'n JK. Så tar di äni [alnen] 
fram u melar en trad JK. Mel skuggän [för 
att utröna tiden] JK(U). Me! tobak = slå med 
handen vinkelrätt mot någons arm MK. 
Fiskän jär meldar; sumt ha vör räknä, u sumt 
ha vör melä MK. De sedi dän skudd vör ha 
melä, annars vait vör int, va mik de jär OL. 
Mik de riktut jär, kan ja int säg ännu, för di 
(pärår) jär int meltä JK. Så far bakkaln lod- 
snöirä u melar, va mang famnar djaup de 
jär, me armar el. me famh'n JK. Så sättäs 
äntradn [alntråden] äi stadi pa töigä, ti mel 
me, va mang änar de väväs för dagän JK. Så 
slar n all staurpar fyst, sum än da melar me 
trolår, va langt di skall sta ifran si JK(U). Da 
mela n me stig [mäter man med steg] MK. De 
jär väl umkring 180 metar [: diken], sum ja 
meld me stig pa a ho [på en höft] JK. När de 
da var melt fyst me stig .. JK(U). Liggar 
släkpagän jamt yvar hail döiän, så meläs han 
me stig mitt i täu fyst JK. — Särsk. förb. Ta 
u mel av än bit ti mi (av töigä)! JK. De töigä 
de jär avmelt ti di, ällar.. de jär avmelä OL. 
Var u en har säin bitar avmeldä [vid snö- 
skottning] OL. — Vågrar all fåirä meläd 
brännväinä ifran si [mätte ut brännvinet] 
JK(U). — Mel in u äut rygän [i sockenmaga- 
sinet] JK(U). Ner di kåm pa ställ me de 
(maltä), så skudd de meläs in [om "ibärningl 
OL. — I dag har ja u en kal till i ploglagä mel 
upp hail vägän ifran Lau körkå till P.K. pa 
När JK. När de blai fagat, gick ja äut i 
Kluckabjänn u meläd jård upp, sum ja har 
arnder av prostn JK. När da melningstradn 
jär uppmeldar u märki äiknöitnä så gär di 
en änd fast i skälpinnår [vid uppränning för 
väv] JK. De var uppmel si me stig [uppmätt 
med steg] JK(U). — Så mela n [mäter man] 
äut me stig, sått n far pasättningi mitt pa tväri 
[vid plöjning] JK. Öltapprar . svard för mel 
ölä äut till var u en JK(U). — mäl-pinna s. f. 
bf. melpinnu [pinne att mäta med]. Undar 
täidn såid brinnar, gar n ner i källan u tar 
tappän ör hulä pa lukä u sättar melpinnu ner i 
haggvann'n u melar, mik tjärå de jär äi än 
JK(U). [Se ill.] 

mäld s.1 f. bf. mäldi [groddar på malt]. Da 
skall de [maltet] håisäs ifran kölnu u mäldi 
sålläs ifran. Mäldi de jär de där alar, för när di 
bläir tårrä, da fallar di av MK. 

mäld s.2 mälld el. malld JK(U), [spannmål, 
som skall malas]. Se mald s. 

mälda s. mäldå f., pl. -år (OL)MK, 'mjöl-
dryga' (Claviceps purpurea). Mäldå, sum 
vaksar pa sedaksi, stäurä, langä, svart äutpa, 
män väit innäi sum snåi, sitar millum kånni. 
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De jär så mik mäldå pa sedi i år MK. När de 
jär auksam sed, vaksar de mäldå pa MK. Jfr 
säd-mälda. 

mätning s. melniyg f., bf. -i [mätning]. Gi-
num melning u äuträkning, så kan n fa de pa 
de nemästä ti ga ihop [vid plöjning] JK. Vör 
gynt mel bäi Lau körkå me lansmätakädjå u 
de gick int ihop vaskän bäi dän gamblä ällar 
nöi gränsn, äutn da skall vör ännu längar ste 
in pa närkas melningi JK. I ansäiändä me 
melningi, att i (laksgani) skall meläs i vat till- 
stånd, jär u bläir fiskrar missbelåtnä me JK. 
-kanna s. me' lniokannå f. [(krönt) målkärl, 
rymmande en kanna]. -kappå s. 
kappå [d:o, rymmande en kappe]. -sllinja s. f. 
pl. melniuslinfår [(lantmät.), linje som man 
mätt ut]. -*råd s. n. bf. melningstradn JK 
[tråd ur ett nystan försedd med märken, 
iknutna för var tionde aln, vid "uppränning" 
till väv]. När da melningstradn, um vörr så 
skall kall n förä, jär uppmeldar u märki äi-
knöitnä så gär di en änd fast i skälpinnår 

JK. -tög s. m. bf. me'lniotrgän [uppdrag-
ningen av ett torsksnöre till lagom höjd, vil-
ket sker med växlande av höger o. vänster 
hand så långt man når med vardera]. Ja nä 
snöir ha kumm i buttn, älla sänkä, så tar n 
melningtygän (tar upp ä =kring än famn 
fran buttn) JK. 

mälta v. mä/tä, mält', pr. -ar, ipf. -äd. 1) [be-
reda malt]. Möirkånnä däugar int säläs ti 
bryggaräii ti mält pa JK. Mältäd gärd n 1r pa 
ryg u havrä, um de var brist pa kånn JK. 
2) [refi., bli till malt]. När da sedi liggar pa n 
hög pa luftä um de jär varmar arstäid, så 
springar [gror] el. mältar de si fodarä u när 
de da har laup äut el. mält si.. så att de har 
blitt alar el. sprungar pa de, da skall de da pa 
kölnu u tårkä. — mält-bunn s. mältbunn JK 
(U), [kar vari den säd, som skall mältas, läg-
ges i vatten]. 

mältning s. mältning f., bf. -i. 1) [proceduren 
att mälta]. 2) [en omgång vid mältning, så 
mycket säd, som lägges i "mältbunni"]. 

mängd s. mäud f., bf. -i. Atta sum de int skall 
var någu mängd äutn bär [bara] ätt av var sårt 
(fiskgarn) JK. För, pa a sån mängd [av slåt-
terkarlar], um de förastä slar mik fort, så 
haldar aldri de ättarstä ättar OL. De var, sum 
knalln sägdä, att de var mängdi, sum skudd 
gär de JK. 

människa s. människå, mänskå f., bf. -u, pl. 
-år; människä, människ' , mänskä, mänsk' n., 
(pl. blott i f.). 1) [såsom artbegrepp, om obe-
stämd representant för arten]. De jär märk-
värdut, va a mänsk kan var saigläivt JK. Så-
sum a mänsk, sum ropar nödrop JK. A dåli 

människa 

mänskå el. a dålit mänskä MK. De var a 
olycklit [förskräckligt] mänskä (säges även 
om en karl) MK. Ti liv [att leva] sum a ärlit 
människä . de har gat häitn tills för mi JK. 
De sum gar igän av a döid människå . trod 
di, att de var själi el. andn JK(U). Än fiskarä 
sum drunknädä .. han blai föirdar i land, 
män han sag alldeläst äut sum a livnäs 
mänskä, sum lag u sivdä JK. Um de jär a 
mänsk, sum har döt någänstans, så haitar de: 
di har läik i häusä OL. N [man] far ännu säl 
el. håirä någät gammält mänskä (kal el. 
källing) spytt ättar vädavirvin JK. Um någät 
klokt mänsk fick säi de, så kåm di till bad grat 
u le OL. Dän sårkän de jär n spital, ätt äilakt 
styggt mänskä OL. Dän sum förnaikar säin 
gamblä bantro, han bläir haldn för n dålir kal 
ällar för a dålit mänskä JK. Vart u ätt för-
standut mänsk, sum har erfarnhait . JK. — 
Um vör had hatt de så ställt jär i Lau, sum 
andrä mänskår, da had de vart a nöd da JK. 
Han har så mik bistöir för andrä mänskår, 
så än far int täid u tänk pa någ för aigän dail 
OL. Dumm jär andrä mänskår, män sumli di 
jär änd för dumm i värdn MK. Sumbli 
mänskår di jär läikväl så nalgangnä [snåla], 
så 	OL. De finns kvinnfålk me av dän 
sårtns mänskår [: läsare] JK. Sån där tokuä 
fålk, di bläir int bårtglåimd så fort sum andrä 
vanli mänskår JK. Ja tyckar um 	släik 
mänskår, sum jär jälpsamm u gild mot andrä 
JK. Ja sättar stort värd pa Är, u ja tror de int 
finns bättar mänskår till i värdn JK. a) [ss. 
representant för människosläktet, ofta i mots. 
t. el. jämförd m. djuren]. Lambi tyckar läik 
mik um fräiskar luft sum mänsku MK. Vör 
skudd mästn hatt o [vår] gimbri äut; di bläir 
läik glad ti sal soli di sum mänsku MK(1878). 
Ja .. har tyckt, att människu var de värst 
odjaur, sum finns pa jårdi JK. Mänsku livar 
int mair n en gang jär i värdn, um än har mik 
ällar läitä [: egendom] JK. Obegräipliä sakar 
u ting, sum int mänsku kan pa villkår fatt u 
första JK. Människu har mik rå [varsel], har 
a de MK(1878). Lät ä da ga um så någlä 
täusntals ar, um da int mänsku skudd var 
klokarä JK. Ja tväivlar aldri pa.. att de jär n 
and sum vakar u vait allting, när mänsku jär 
död JK. Möidå u arbetä u bikymmar sum 
jär mänskus lått jä pa jårdi JK. b) [män-
niskan i mots. t. Gud el. annan högre makt]. 
Gud fadar gratar yvar mänskår [mskorna] JK. 
Mänskår spår u Gud rår [= rspr.] JK. När da 
människår stiftar lagar imot natäurlagar, så-
sum: än far int lug ti "arbet äi sitt anletäs 
svätt" JK. c) [om individ ss. enhet i ett an-
tal]. De var aldri ätt människ i körkå MK 



människa 	 738 	 märglös 

(1878). Ja.. käikt äut i körku, män där fanns 
aldri a människä JK. När vör kåm i land där 
.. så söintäs de aldri a människ till JK. U så 
had de speläs u dansäs i nöistäuu, fastn de 
int var någät människ uppä JK. Någät män-
nisk sag ja int till JK. Vägän jär rakt buttn-
lausar, sått ing människ kan kåir me tomå n 
gang JK. De var a sån oraidå i de häusaldä, så 
de kund ing människ var där OL. — Gubbän 
blai gammäl u dödä, sum all mänskår gär 
natäurlitväis JK. De bani di däuar [duar] all 
mänskår OL. De jär tårgdag i Häms i mårgå, 
u da skall all mänskår däit, rna håirä JK. Att 
J.A. spökälä jä mästn i var mans älla i all 
mänskårs mun jä i Lau JK. För mänskårs 
augå säir de så äut MK. d) [den talande om 
sig själv: man, en]. De fräiskt ret upp a 
mänskå MK. 2) [om viss bestämd mänsklig 
individ]. Källingi had int väl fat årdi ör 
munn'n, så kummar de lang människu [Lars 
Petter] räusnäs in till dum spittar nåkur 
såsum än var skapän JK. De var a par 
mänskår där inn i vangnän, sum tycktäs var 
ovanlit varmä OL. Va jissu nam. Ja blai hail 
föfärn, va va de för människår? MK. Va 
mänskår där var! MK(1878). När di da var väl 
läit häusald u träi arbetsföir mänskar 	.. 
da gick de bra JK. De mänskår jär langan-
sikt(ä) allihop JK. a) [i nedsättande be-
tydelse]. De var a mänskå de, när det yttras 
med förakt om en skojare o. d. MK(1878). 
b) [ss. beteckning för kvinna]. De mänsku ha 
säir så blaik äut, ha matt int var ret rask OL. 
Ha var så räik de mänsku, sum än fick (till 
hustru) MK. Nai, ha har fåm ban, de läil 
skarp mänsku MK. Människu (Hallanders-
mor) var hail i snåi JK. Mänsku jär så gammäl 
nå MK. De jär undalit, att gamblä mänsku 
kan var så täidu! [kättjefull] JK. A kväindå 
had di hatt i kohäusä me, när de mänsku had 
vart där innä, u ha [: kvigan] had tr blitt för-
gärd. ., för ha [: kvinnan] had tat pa hänn me 
JK. Va jär de för a mänskå? ha hadd n sånnar 
annlundarä häuboning [huvudbonad] OL. — 
Ja vait aldri, va de var för a mänsk, sum gick 
där (då menas endast fruntimmer) MK. En 
kal u så ätt (el. a) mänskä (= kvinnfolk) MK 
(1879). De vara gal mänskä! de tackar ha Gud 
för n go dag, u ha har vart sjauk hail dagän 
MK. De har vart a ovanlit mänskä, u de var a 
änd till de säistä JK. Tycka nå ungmor, att 
ja skudd ta ätt syndut gal människ da u ha oro 
u sträid i häusä MK. 3) [med tanke på yttre o. 
inre egenskaper hos en människa]. Han bar 
si int at sum ätt människä MK(1878). Han 
skudd gi kalvän mjölk ör glas, han trod, att 
de var såsum ti gi ätt mänsk, han MK. Han 

kåm ti säi äut sum mänskä JK. De var aldri 
människ ti var hallgaln (el. -i) JK(ordl.). Han 
jär int ann a människä han häldar JK. I dag 
skudd ja ste u plögä män var int värdu 
människ ti kummä JK. Ja var int värdut 
människä MK(1878). Jfr främlings-, karl-, 
kvinnfolks-, med-, stugu- o. vild-människa. — 
människo-ben s. n. pl. mänskbain. Da gick 
vör ste äi a däikä, sum de lag än hail hopar 
mänskbain JK. -föda s. mänskföidå f. Di 
(ärtar) däugar ti kok ti sväini ..; ti mänsk-
föidå var di otjänliä JK. -förstånd s. n. bf. 
människ-, mänskföstandä. Någ yvanatäurlit 
undalit, sum gar yvar mänskföstandä JK. 
-kraft s. pl. mänskkraftar. Att de där stor 
grastainsvastar me de fasliä stor grastainar 
äi jär däitföird av mänskkraftar 	JK. 
-kropp s. m. bf. mänskkruppän JK. -kött s. 
mänskkr t n. Historjår um fräimäurar, sum 
saltäd mänskkyt 	sum turkar jetädä JK. 
-lik a. mänskläikar [lik en människa]. Nå jär n 
läikväl någ mänskläikar nå (OL)MK. -liv s. 
mänskläiv n., bf. -ä [en människas livstid]. 
Ungdomän, sum nuck jär dän bäst täidn av 
mänskläivä JK. -lukt s. f. bf. mänsklukti. 
Kvadlukti [kådlukten] to bårt mänsklukti 
MK. -vän s. mänskvän m. Ja, han jär riktut än 
mänskvän mot allä JK. Var nå mänskvän da! 
(sade T.N. till brännvinskruset) MK(1877). 

mäns adv. mäns [bara, i uppfordrande uttri. 
Gär mäns de! JK(ordl.). Ga mäns däu däit! 
MK. 

mänsklig a. mänskli, best. -/iä. Dåktår B., ja, 
han var mänskli ti ta fullt för si ir han. Han to 
aldri mair n träi dalar för n risäft JK. Ja var.. 
bäi misshumöir u tyckt, att de mänskliä läivä 
var bärt eländä JK. -het s. n. bf. mänsklihait 
f., bf. 4. Ja har iginum de böiknar int fat någ 
haug tankar um mänskår u mänsklihaiti JK. 
De gar äutum mänsklihaiti, om ngt bovstreck 
el. så OL. 

märg s. märg m., bf. -än. Märgän, sum.. sitar 
inn i all hol bain JK. I dag har vör dän fyst 
mai, u sum än skall drick märg i baini, män 
sum ja tror de int bläir någ ann av för mäin 
räkning än drick läit svaldrick u mjölk JK. De 
jär så, att de kan förarg än fatti, äusl bond till 
märg u bain, att släik dumhaitar skall bläi 
gärdä ginum släik kalar JK. Lausmöir, sum ja 
förargar mi yvar ti märg u bain JK. Jfr rygg-
märg. -lös a. märglausar, f. 4aus, pl. 4aus(ä), 
4aus' [kraftlös]. Pa de ställar sum de sma 
släkhopar hadd ligg så längä .. där söintäs 
ä, sum de fiingsläku int var så märglaus ällar 
örtåigi [urmustad] OL. Va de fattiä russi fick 
svält u far illä .. Ja, di kund var så äutskarp u 
märglaus um ladingar, att di int kund årk stäig 
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upp självä JK. A gammält ordspråk finns 
ännu, att: "i dag har vör dän fyst maj, u da 
skall vör drick märg i läggar!" Ja, kansk daim 
sum har någ starkvarår drickar så att di 
bläir dåliä i läggar .. Da tyckar ja, att di bläir 
märglaus i ställä JK. 

märk s. märk oböjl. [i uttr.] gi märk pa [lägga 
märke till]. Um än gir märk pa, när n pratar 
me fålk . att di int alltut talar ättar de reglar 
JK. Söik u gi märk pa, um de int bläir så jä pa 
G. tr (skoglöst) JK. I går så va de tjugå gradar 
varmt.. sägd daim, sum gav märk pa grad-
stuckar JK. Dails var di (trullhistorjår) int någ 
av värd. . sått ja gav int mik märk pa dum JK. 
Ja har gitt sånt dålit märk pa de, så att ja 
minns int.. JK. De har ja gitt märk pa mang 
gangar, att um sundagän jär orolir u man-
dagän vackar, så bläir de andrä dagar oroliä 
JK. Han läggd märk till, ällar gav märk pa, va 
sårkän gick u tralläd pa JK. — [I vissa fall kan 
märk vara apok. form av märkä]. [MIty. 
merk n., Zeichen.] 

märka v. märkä, mwrkä [avh.], märk', pr. -ar, 
ipf. märkäd, märkt', sup. märkt, pass. -ds, 
pres. -ds, ipf. -täs, p. pf. pl. märktä, märkt' 
JK. 1) [sätta igenkänningstecken (märke) på 
(ngt)]. Förr så märktäs lambi i åiru, u för-
ästn all kräk, för da släpptäs di pa gatu JK. Di 
märkäd förr storkräki, nauti u russi me, när 
de var flair aigras kräk, sum gick i fylgä JK 
(U). Um di int märkäd dum i åiru, så hadd di 
någ ann kymbäl pa dum, såsum ti sätt n ull-
trad av särskildar färg .. el. u så a klaprå 
undar halsn JK(U). Nå fö täidn märkäs int 
någ kräk i åiru JK. I släut av maj el. i jäuni, 
så skudd lambi haim u lydäs, u ungar märkäs 
JK. .. När da de gamblä lambi blai lydnä u 
ungar el. ung,lambi blai märktä, så draivs di 
pa gatu el. pa  strandi igän JK. 2) [rikta sin 
uppmärksamhet på, iakttaga, varsna]. Märk 
de ja sägd jä föräut JK. Va ja nå har förstat u 
märkt undar täidn, så jär de så, att.. OL. Da 
märkäd ja, att n ännu andäs, fast faslit matt.. 
u ja kund int märk, att pulsn röird si JK. 
Sumt [somliga] .. blandäd sadar i maltä 
fastn de var int så gutt ti märkä OL. Ölä var 
gutt u had nuck säin värkningar; de märktäs 
pa V. OL. De var värst ti kumm dum naug 
[nära], så di int märkt ä OL. — Märk tämpu 
[iakttaga de olika momenten i en gudstjänst]. 
Va prästn sägdä, de visst n aldri a grand, börr 
[bara] att n märkäd tämpu ällar sat, när n 
skuddä, u staig upp, när n skuddä u lägd si 
ner i bänkän, när n skuddä. Nå märkar int 
ungdomar .. tämpu än gang, äutn när de 
gamblä star, da bräukar di sitä JK. Jfr an-
märka o. ut-märkt. — märk-järn s. märkja'n 

n. [järn, varmed man gjorde märken i fårens 
öron]. När n skudd märk kräki u lambi i åiru, 
ättar Hässläböi 011äs märkbok, så nyttäd vörr 
där bäi a apartut märkjan ti ta ör gluggu u 
nyggar u JK. -värdig a. märkvärdur, -u, n. 
-ut, best. -ud, pl. -ud JK [anmärkningsvärd]. 
Han var märkvärdur ti hald sitt i årning MK. 
De jär märkvärdur stäurar grannar tåsk JK. 
I Kauprä Storhagar jä märkvärdu langar, 
girvaksn skog JK. Natskäru, de jär n märk-
värdu fåugäl pa starkt mål [läte] JK. Vör har 
hatt märkvärdu go hälså häitntills JK. U så 
kåm dän märkvärduä mandagän JK. Förr da 
var de ingän, sum to varå pa någ sånn gamblä 
märkvärduä sakar [antika möbler o. d.] JK. — 
Märkvärdut, kan n säg, jär ä, att ä kan sta 
ofrus hail äutlang netnar, fastn de änd kan 
var lagli klart JK. De har vart märkvärdut 
vackat vädar till tat pärår upp JK. De jä 
märkvärdut ti blas i kväld JK. De jä märk-
värdut, va täidn rännar fort av JK. 

märke s. märkä; maTkä (tpl.), märk' n., bf. -ä, 
pl. -ar, bf. 4, -ar. 1) [föremål i terrängen, 
som tjänar till vägledning el. utmärker gräns]. 
a) [föremål uppsatt för att utmärka ägo-
gränser; råmärke; även: själva den utmärkta 
gränslinjen]. Där de int finns någät däik i 
märki millum var låttaigarä, plöigdäs de a 
märkfur förr JK(U). Vör har märk imot n där 
nerä, män de jär int någ täun, äutn de jär 
stainar, sum star JK. Um släkdöiar har vart 
langvaruä pnissässar u tretår u slagsmål, 
hälst um märki. U de sker ännu årlit, att lans-
mätrar tas äut u skall raid äut märki, sum de 
bläir tvist um JK. Nä da J. kåm ti ådlä, så gick 
ha a styck yva märk in pa N:s jårdi JK. b) 
[föremål i terrängen (hus, träd m. m.) som 
tjänar att orientera sig till sjöss, vid fiske]. 
Märkar ifran landä, sum än har, när n ror 
ifran gani u ann' stranddont . . har säin namn, 
u sam så plassn pa sjoän. För de mästä, så 
har n märkar ifran körkår, sum söins äut pa 
sjoän jär ifran iss hållä Gamblägan körkå 
haitar Gamblägänningän, Allskå: Öllsskän el. 
Älskän, Gardä: Gardboän, Lau: Lauboän, 
När: Närrkän, Ronä: Ronboän el. lang Jakå. 
Märkar skall alltut var täu .. [se lede samt 
städ- o. tvär-märke] JK(U). Nä de da bläir så 
mik dagar, att n kan säi märkar, da gläida n 
äut u drägar. Ja, märkar skall n ha täu styc-
kän, u de har n fö de mäst av körkår yvar 
någän byggning ällar pa någän lundändä JK. 
Da lättäd ja na ligg där pa .sandä, när ja fyst 
had tat märk pa na (räusu) va a lag .., u de 
var me Närkän pa Bläckängslundn u Laub.oän 
pa någ tallar i Smiss hagän JK. Märki skall 
sia ihop (laidä u tvärmärkä) MK. Ner n sättar 
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fast, så tas de alltut märk av landä såsum 
Närkän (= Närs kyrka) pa Bulläin, N. pa lund 
ändn, N. pa Bomuns Lasäs byggningän. Sam 
så jär de, ner n jär pa tåskän: Lauboän 
(= Lau kyrka) pa Nabbu, L. pa Häusrälundä 
o. s. v., sam så jär de me snarår: de jär Håpu 
pa äutstäuår, h. pa Löibars bodi, h. pa stäng-
nar [stängerna] etc. OL. När n da har fat 
märkar in, sum ä haitar, da kasta n vadn äut 
JK. Näg märk sum jär langt ste sånn mär-
kar di gar fordarä, bräukar di sägä OL. Sud-
aust av Sandpall, pa tjugåen famn [fanns 
torsk] .. Män där hadd ja glåimt märki bårt, 
sått de matt ja lod mi till JK. 2) [tecken som 
användes för att möjliggöra igenkännandet av 
ngn el. ngt]; 'kännetecken'. De jär ing' märk' 
pa daim, di jär likt si di MK. a) [bomärke]. 
De var am n (fla), sum hadd ditt märkä; dän 
sätt ja i skautä MK. Vör har aldri hatt märkar 
pa räusår MK. b) [kreatursmärke, vanl. 
klippt i örat]. Var u en gard had sitt särskild 
märkä, inum socknar, u var de flair hussböin-
dar innum gardn, så hadd var u en läit skillnä 
pa märkar, sum haitäd skillnä-märkar. Mär-
kar hadd namn .. så sum: gluggå, nygg, av-
sköird, välsköird, snaidrist, u uddrist u rist, 
stol u grolakå JK(U). Dän sum söisläd lambi, 
känd till dum, fö(r)äutn säi pa märkä, sum di 
hadd i åiru JK. c) [vävni, 'gäng', [visst antal 
varptrådar]. De jär tjugå råir i ätt märkä pa 
all vävskaidar. Märkar de jär tradar, sum 
laupar iginum skaidi millum råiri bäi dain 
kantn upp u ner me tjugå råir imillum för var 
gang. (På en sked hos Söderlunds räknade jag 
20 märkar el. jäng på ena sidan och 19 på 
den andra. En tråd var dragen genom det hela 
och gick upp och ner varannan gång) MK. 
När di da har ränt upp, sått di far rumpu lagli 
tjåck, da tar di a strumpband, sum di flyttar ti 
lägg imillum tradar för vart märkä, när di räk-
nar märki JK. U kvinnfålki gynt risslverä . 
va mang märkar di skudd ha .. I vart märkä 
jär de tjugå par el. 40 tradar. När di da har 
ränt upp u fat så mang märkar, sum di skall ha 
.. så bjäräs vävän [vävstolen] in JK. Ja har 
hårt kvinnfålki risslver um vävskaidar u va 
mang märkar de u de skaidi har ällar inhaldar 
JK. Flair märkar di har, braidarä bläir vävän 
älla töigä MK. d) [flöten, viskor e. d. på not-
armar]. För att de skall var lik si igän [lika 
stort stycke kvar] pa bäggi armar, binda n 
kymbäl el. märkar pa bäggi armar. De 
bräukar var halmviskår u flaar av träi JK. 
3) [kvitto], 't. ex. garvare- o. färgarekvitto'. 
Märk' pa skinnä, — pa ganä MK. 4) [kropps-
lig egenhet, som utmärker ngn]. De mänsku 
.. ha jär så aukänd, sånn sum har någ särskilt 

märk älla äutsöin, sum fallar fålki let i augu 
OL. 5) [om förhållanden, varav man kan 
sluta sig till ngt framtida; tecken, förebud]. 
När ainä råikar, de har di ti märk, att svörti 
gynnar värpä JK. Um gamblä märkar ällar 
sängnar skall sla in, så skall de int bläi någ 
stadur vintar ännu, för de haitar, att vintar-
dalar skall var fullä, förr n de bläir vintar JK. 
Nå för täidn far n för de mäst håir av fålk 
"de gamblä märkar slar aldri in nå sum förr" 
JK(U). 6) [i uttr. m. betyd. inrikta sin upp-
märksamhet på, iakttaga]. Gi märk pa [etc.], 
se märk s. Jfr bo-, fri-, horn-, kräk-, känne-, 
lots-, post-, sams-, skillnad-, städ-, tvär- o. 
väg-märke. — märk-bok s. märkbok f., bf. -i 
JK, pl. -boikar [bok med förteckning över får-
märken]. Var u en hadd sitt särskild kräk-
märkä ättar a särskild märkbok yvar hail 
Gåttland JK(U). Märk kräki ättar Hässlä-
böi 011äs märkbok JK. Hans mästavärk jär 
hans märkböikar, sum än förfärdädä JK. 
-esidag s. Märkäsdagar hadd de gamblä än 
dail, sum di lissum haldäd halvhailiä u hadd 
säin märkar u töidår, lains vädalaikän käm ti 
bläi JK(U). -får s. märkfur JK(U) n. [märkes-
fåra]. Där de int finns någät däik i märki mil-
lum var låttaigarä, plöigdäs de a märkfur förr, 
me än spitsplog JK(U). -gran s. märkgrii• n 
f. [gran som utmärker rågång]. -sten s. märk-
stain m., pl. -ar [sten som utmärker rågång]. 
De gamblä lägd kul kring märkstainar, för de 
ruttnar aldri, män de finns ännu gamblä stain-
sättningar millum aigår, sum kalläs för fäm-
stainråir, d. v. s. att själv märkstain'n star 
mitt äi, u så jär de 4 stainar än bit ifran dän 
runt ikring MK. De kustar uss säksti örä för 
var märkstain, sum di sättar ner, me ikring-
skolning el. fäir styckän smastain kring [vid 
skiftet] JK. -stumle s. m. bf. märkstumbln 
[stubbe efter märketall]. När märktalln jär av-
huggän u stumbln star där, da kallar di dän 
för märkstumbln MK. -tall s. nzärktall m., 
bf. -n, pl. -ar [bläckad tall i rågång]. Dän talln 
jär träi spaikar [urhuggna spånor] äi, de jär n 
märktall ällar a laidä JK. Ån stäura märktall 
ha kumm bårt i märk millum o [vår] skogän u 
hans, u de ha väl ingän annar gärt än han JK. 
Di spaikar upp laidi älla märktallar, millum 
aigår i skogar, sum int jär någ täunar MK. 
-trola s. märktråulå f. ["trola" med tre in-
huggna hak] för att utmärka skillnaden mellan 
två grannars tunar [dvs. resp. andel i gärds-
gården]. -träd s. märkträi n. [träd i rågång]. 

märklig a. n. märklit, best. 	De (kånnä) 
aukar bra ättar häckän män läit ättar äutsedä, 
för de var så märklit tunnt JK. Ja, de var i 
täistäs de där märkliä sammanträdä JK. 
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märkning s. märkning f., bf. -i. När lydningi u 
märkningi [på fåren] var gärd.. da fick di ga 
pa gatu el. äutmarki JK. 

märla s. mällå f., bf. -u, pl. -år. 1) [u-formad 
krok, vars ändar slås in i ett underlag]. A 
mällå i grindstuckän ti knäpp haspän äi JK 
(U). A mällå sum knäppäs i draginretningi 
i dän längst ändn sitar u a mällå av jan [på 
storsvängel] JK(U). Lukår me mällår, sum 
sitar fast äi a sia me pinnår för [på kvarn-
vinge] JK. A par mällår u (ä)n hakä i sjägäl-
fåstä, ti sätt storsjägälmasti äi, u så a läiti 
mällå i framstamnucku ti knäpp fåckhakän äi 
JK. Mällu pa bjaurn [bakstäven] jär rörli u 
fålläs ner kring näpsn el. ändn pa rorhakän 
yvar uppästä rormällu MK. Mällu sum sitar 
pa packän [städkubben] nyttäs till sätt raid' 
äi, när n skall skär upp vangnsakslar MK. 
Mällu [i "smidpacken"], ti båig el. buckä 
gråvt jan me JK(U). 2) [hyska]; hakar u 
mällår. Jfr fock- o. roder-märla. 

märr s. mär f., bf. 4, pl. -ar, 'sto'. Jär de häst 
älla jär de mär? JK. Vör har int någ ann ti 
slakt än a gammäl mär JK. Iss [den här] mäni 
de jär n vilding MK. 0 [våra] märar di jär 
äifyl allihop JK. När o bräun män i var fyl 
ällar ungruss så gick ha i hagän u var tjåck 
u vackar, män.. så kåm än kal laupnäs yvar 
hagän, sum var haldn för ti kunn skämm russ, 
u män i ha var troi u gick däit till dän kaln 
män ättar han gick därifran, så lag män i av-
vräki u var stam n åidi u kund aldri röir si ör 
fläckän JK. Jfr drag-, föl-, skogs- o. ung-
märr. -dil s märdäil JK(U), [stomjölk]. Mär-
däil bräuka n gi ban drickä, när di har kitt-
ninghogstn JK(U). -fitta s. f. bf. mii•rfittu 
[cunnus equx]. -föl s. mä•rfy.1 n., bf. -ä, 
pl. =, bf. -i, 'stoföl'. Ja tror nuck, att a har 
märfyl, för ha jär så vänsta(r)stinn JK. Bräun 
män i har a läit raubräunt fyl (märfyl), sum jär 
mik vackat u snällt JK. -russ s. mär  russ n. 
[sto]. De var a vackar mär, ällar de var mär-
russ OL(ordl.). Di had a märruss jär förr, sum 
va så gali u slo tibakas, när a kåm i silar JK. 
-unge s. mii•ruugä m., bf. -uuän, pl. -uugar, 
[märrföl]. 

mäsk s. maisk, mask m., bf. -än. 1) [blandning 
av vatten o. malt], 'som brännvinet [samt öl 
o. dricka] bryggdes på o. som skulle jäsa' 
MK. Nå skall ja ihop [ta itu] me min maiskän 
MK. 2) [återstoden efter mäskningen] 'vid 
brygd'. När själv krafti jär örtagi ör maltä, de 
kalläs för mask. Tåig [töja] ör maskän; da 
bläir de mattarä, män de bläir mair av de . . de 
bläir tyndar MK. Daim sum to imot de (att 
brygga öl till "laikstäuå"), di fick int någ ann 
betalning, än di fick maskän (de sum bläir 

igän a maltä, nä de jär örtåigä) JK. Ner nå 
drick' far rinn av maskän, da ska kräki ha än 
OL. — -balja s. maskbaljå f., 'balja till mask 
vid brygd'. -billa s. maskbillå f., 'dricka utan 
humle o. utan att det fick jäsa men blev surt 
av vatten o. dricka' MK(1877). -bunn s. 
maiskbunn f., bf. -i [mäskkar], 'vid bränn-
vinsbränning'. -roder s. n. bf. maiskråudrä, 
'en stake, bredare i ena ändan (att röra om 
majsken med)'. A apartu träislaiv, sum haitäd 
"maiskrodrä" [vid brännvinsbränning] 
JK(U). 

mäska v. maisk', ipf. -äd. Maisk äi 	vid 
brännvinsbränning. Di had a brak (jårdpär-
brak), sum di sättäd upp yvar maiskning-
bunni; så lägd i kokt pärår där i de braki u så 
gråssäd sundar daim me braki; da maiskäd i 
äi MK. 

mäskning-bunn s. maiskniugbunn f., bf. 4 
[mäskkar, se ill.]. -roder s. n. bf. maiskning-
rodrä JK(U) = mäsk-roder, se d. o. 

mässa s. f. bf. mässa. 1) [del av kyrklig ritual]. 
Di ändräd nå mässu, män ja valt aldri, um ä 
blai någ bättar MK. 2) Jfr bartolomei- o. kyn-
dels-mässa. — mäss-hake s. mässhak  (ä). 
Prästfar va så grannar i dag att ä va röislit, 
me mässhak u ann pa si JK. -skjorta s. mäss-
skörtå f., bf. -u, pl. -år. Sin [sedan] så kåm 
A. u K. för alträ bäggi täu .. di had vass säin 
mässkörtå u vass säin [!] mässhak pa si 
(mäss-skräudi), sått di var så grann sum 
påvän i Rom JK. -skrud s. f. bf. mäss-
skräudi, se föreg. 

mässa v. mässä, mäss', pr. -ar, ipf. -äd 
[sjunga mässan; äv. bildl. om  utdraget läte]. 
Int däuga n sing el. mäss, stackln [om en 
präst] JK. A. mässäd riktut vackat. Galtn 
kåm ti mäss pa sitt väis JK. Kattu mässar 
MK. 

mässing s. mässiog m., bf. -iuän. De finns u 
daim, sum har skräuar [på örve] av malm 
ällar mässing OL. När mässingän ungläs [är-
gar] modar rängn JK. -fiundreangelikrok s. 
Fämhundrä mässingflundräangläkrokar tar 
Gardbokällingar träi kronår u fåmti ör förä 
JK. -nål s. mässiugnaq f. När mor .. var i 
böin fyst gangän me sin far, så fick ha till 
böigutt a mässingnal, sum kustäd träi stöivar 
MK. -ring s. pl. mässingringar JK. Dän täidn 
.. da sälld di .. giktringar. De var int någ ann 
än mässingringar föstas JK. -stift s. Vardäs-
skoar .. me tjåck buttnar u me mässing-
stift i hallsulår JK. -tråd s. Krokar ti fiundrä-
anglår jär av mässingtrad JK. -vira s. mäs-
siugväirå f., 'mycket fin mässingtråd'. 

mässling s. myssliug m., bf. -iuän. Myss-
lingän gynnar nå ga kring jär i Lau JK. När n 
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hadd .. fat äutslag pa kruppän, såsum myss-
lingän el. 1r rauhundn, da kåm de alltut a 
klok botkälling u slo äld yvar en me stål u 
flintå JK(U). 

mästare (mäster) s. mästar, mästa 	m., 
bf. mästarn (OL), mästan ,g„., pl. mästrar 

[mästare]. a) [utlärd hantverkare]. Ja 
de var sokänskummakarä, sokänsnickarä, 
sokänsmid .. Ja sokänskräddan me all hans 
gissällar (u all de andrä mästrar i de andrä 
facki) gick fran stäuå till stäuå JK. L. skudd 
var såsum mästar, skudd så in u ta mått av 
läikä [för att göra likkista]. b) [tillverkare, 
konstruktör]. Han var mästar för de mästä pa 
all tråskar jär umkring JK(U). Byggmästarä 

sum hait Hämmar Andas, sum var mästar 
pa dän stäilns byggningar JK. c) [bild!., upp- 
hovsman]. Da gick di u funderäd 	va di 
skudd gär för spittakäl bäi dän stäutn .. Män 
N., sum var mästan, fdrslo de, att.. JK d) 
[överdängare, den skickligaste]. Målan L. var 
mästar i historjår ti tal um JK. Hässläböi Ållä 
var mästa pa ti jaug u tal um galnä pasjasar 
JK. Kalläs sårkar, sum var någ villspelrar 
Vör rustäd mik ifylg bäi Nabbu el. strand, u 
där var di mästrar till tillställ upptåg, bad pa 
sjöän u i landi JK. Jfr borg-, bygg-, fyr-, glas-, 
läro-, räkne-, skol-, såg-, trädgårds-, verk- o. 
våg-mästare. — mäster-tjuv s. mästatöiv. Ja, 
släkå [tång] de jär n [han] mästatöiv pa de, 
för de stjäla n mästn unda hännar JK. -tynare 
s. pl. mästartöinrar [skicklig gärdsgårdsbyg-
garn Um mårgnän da hadd täun'n bias kull 
alltihop .. di hadd visst int vart någ mästar-
töinrar, så de var int ti undrä pa OL. -verk 
s. mästavärk n. Hans mästavärk jär hans 
märkböikar, sum än förfårdädä JK. 

mät s. mät [utmätning, beslag]. Ex. se följ. 
mäta v. mätä, p. pf. pl. (äut)mii•tnä, [utmäta, 
lägga belsag på]. Länsmann'n han fick mätä, 
u han to i mät bad sylvaskaidar u sylva-
pukkalar MK. Sakar, sum var äutmätnä, 
skudd int bläi säldä JK. Se f. ö. mäla v. 

mätt a. mättar, f. mätt, pl. -ä, mätt'. 1) [som 
har stillat sin hunger]. Dän sum int jetar si 
mättar jär aldri mättar JK(U). Dän sum int 
jeta si mättar, så slicka n si int mättar (ord-
spr.) MK. Han jetäd si väl [ordentligt] 
mättar MK. Han skudd ha så oholit me mat u 
var aldri mättar MK. Kånngröinsgråit . dän 
var n längar mättar pa JK. När all' har blitt 
mätt u släcktä [otörstiga] u kumm ifran borä 

JK(U). När middäsmåltäidn jär avskildar 
[slut], u all jär mätt u gladä 	JK(U). 2) 
[bild!., fullt tillfredsställd, som fått sitt lyst-
mäte (på ngt)]. lian kund aldri säi si mättar 
pa de vackrä tavlu, sägd n JK. 3) [som fått 

övernog av (ngt), trött på]. Han var mättar pa 
liv [att leva], sägd n JK. Idag pa mårgnän har 
gamblä månnår me dödn avläidä still u lungt 
u mätt pa läivä JK. Jfr en-mätt. 

mätta s. se kW-mätta. 
mätta v. mättä, mätt' [göra mätt, förse med 
mat]. Fatti fålk, sum gick u tiggädä u kund 
int fa n bröbit till mätt si me JK. De jär i 
stånd ti mättä [om mättsam föda?] (OL)MK. 

mö s. måi f. [ogift kvinna, (oskyldig) flicka]. 
Ha jär ännu måi; a gammäl måi; a ung måi 
JK(ordl.). Jfr fäst-mö(a). -dom s. m. bf. mål-
domän JK [jungfrulig oskuld]. Måidomän 
vägar mot sjau ludnä morlamb (ordspr.). 
Mainingän jär dän, att a päikå, sum har måi-
domän jär sjau gangar [mair] i värdä, än dän, 
sum int har n, när a bläir gift JK. 

möbel s. ~Ml m., pl. ~blar 	Hohen- 
hausns skrivpulpetn .. de var n minnesvärdar 
möbäl, tyckar ja JK. Bräudgummän .. var 
räikar u hadd n hail hopän möblar u lausai-
gändom mässi JK. Jfr före-möbel. -björke s. 
möbälbjörkä [björkvirke, anv. t. möbler]. 
-snickare s. pl. möibälsnickrar JK(U), [snic-
kare som tillverka möbler]. 

möblera v. p. pf. n. möblerä. De var mik än-
kält möblerä JK. 

möda s. möidå f., bf. -u, pl. -år [ansträngning, 
besvär]. Vörr ankäd ingän av uss, att vörr 
gärd uss de möidu u gick JK. Så ska ja gänn 
gä mi möidå u skriv, så läng än [han] vill JK. 
Um än [man] visst, att n kund gär någän 
nytt', så vidd ja int spar någu möidå OL. 
Ja gärd n stor suck ättar dagäns u hail aräs 
möidår u arbetä JK. Ti laun för o [vår] möidå 
sitar vörr nå mitt för brasn u basar uss. Ja 
årkar änd arbet läikväl, fastn me mair möidå, 
än när n jär riktut raskar JK. De jär me stor 
möidå, sum ja kan gär någä JK. Allt um längä 
fick vör läikväl bärg all stråsed .. män me 
fasli stäur möidå JK. Ner nå dän stjausun'n 
blai så gammäl, så att han me möidå kund fa 
gift si, da hadd han a päikå me ban OL. Jfr 
veder-möda. — mödo-sam a. n. möidsamt. De 
var skårpå pa snåiän u sträivt u möidsamt ti 
ga JK. 

möda v. möid' [anstränga]. Ja tänkar larä 
[låret] bläir snart bättar för mi, börr [bara] ja 

slippar u laup u möid de mikä JK. Jfr ut-
möden. 

möder s. möidar 	f., bf. möidri 	'man- 
nens benämning på hustrun'. Mäin möidri, 
sägd gam' Laugren MK. Däu fat gåim fåmtn 
dråppar till möidri (= hans hustru) citat efter 
Rasmus Laugren vid Nabbu MK(1917). Jär 
möidri haim idag? Ha jär läikväl a gild möidar 
MK(1876). 
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mögel s. mrgäl m., bf. mrgln; n., bf. mrglä 
(avh.). De bröiä de jär så gammält, så de jär 
hailt i mygäl OL. Di [ärterna] skall börr 
skylläs u vispäs någlä gangar i vattn, sått 
mygln kummar av dum, förr än di kokäs JK. 

mögla v. myglä [vanl. dep., se följ.]. 
möglas v. mygläs, pr. mygläs 	[mögla]. Um 
vintan da mygläs de int så fort MK. Paltn el. 
paltbröiä mygläs så olycldit fort JK. 

möglig a. my glur, n. -lut, pl. -luä [bemängd 
med mögel]. Myglur palt JK. Myglut håi JK 
(U). Så mik kakå u mat igän [kvar, efter ka-
laset], sått vör sag uss int kans me ti jet upp 
de självä, förrn de blai myglut u förstöirt JK. 
Fålki grämar si, att kräki bläir sjaukä av 
fodrä, sum jär myglut u dålit JK. Artar sum 

blai mygluä för uss JK. Myglut bröi .. de 
var bra ti jetä, för da blai än starkar JK(U). 

möjlig a. n. möiglit, pl. 40. Så sättar n noti 
runtumkring äidskåckä .. så tyst sum möiglit 

u da gar n imot si me gailakslästakar, u de 
så fort sum möiglit JK. Nå för täidn, när n 
anläggar jård me ypnä däikar u lang strik 
[stråk], så lang sum möiglit JK. Än trätti lass 
fick vör bärgä sått ä int blai sprungä, män än 
täi lass var omöiglit, fastn vör försöikt pa all 
möigliä väis JK. L. had a systar sum var 
sjaukli u di söikt all möigliä rad u bot JK. 
Di .. gär si all möigliä ärndar OL. Kvinnfålki 
.. di har allt möiglit till bistöir me OL. De jär 
allt möiglit, sum skall betaläs um haustar JK. 
Jfr o-möjlig. -het s. möiglihait f. Um ä skall 
var a möiglihait för mi ti ga iginum me all 
gäld u skuld, sum ja har JK. De kan var a 
möiglihait, att di (stainvastar u stainråir) da 
(i haidnä täidar) jä hopsamblädä, män.. JK. 
-tivis adv. möiglitväis. Ja var äispäntar me ti 
prussässä, män .. um ja änd möiglitväis 
skudd vinnä, så hindrar de täid u kustar pän-
ningar läikväl JK. Ja tror int, att n [plogen] 
däugäd .. där de var stainut, äutn möiglitväis 
i stainfräi sandjård JK. 

möl s. my! 	[n.], [smulor, boss]. Håiä har 
blitt för mik tårrt, sått ä bristar sundar ällar 
gar i myl för mikä JK. Jfr no. di. m y 1 n., 
huggspaaner, smaat avfald av trx (Torp). 

möla v. måi/ä [i uttr.] måilä u hatä, 'Mia' MK 
(1878). 

mölja s. mylå f., bf. -u. 1) [smulor (av halm o. 
hö), boss]. Bäi Kauprä har di gytt syftä 
(= stänk vattn pa rygän), älläs skudd halmän 
brist i tråskän, u de had blitt am n mylå MK. De 
kummar ti bläi mylå av, när n tråskar (rågen 
är så torr) MK. 2) 'en maträtt av tunnskuret 
rågbröd, som skäres i ett fat, och sedan hälles 
därpå köttspad. När brödet är uppblött el. 
mjukt, hälles spadet av, och sedan öses flott 

eller matfett på efter behag, alltefter som man 
vill ha brödet fett till'. Jaulaftn bräukar vör fa 
mylå, när di kokar sväinhaudä JK. U tänk va 
mylu smakt go, sum var av rygbröi u fått, 
sum blai av sväinhudä, sum da koktäs JK. 
Mylå u jaulöl, de fick vör så mik vör had lust 
förä JK. När da gräni kåm in, u ja had fat 
läit fläsk u mylå äi mi, var klucku ätt [på jul-
afton] JK. Dän sum viddä, fick dupp i gröitu, 

dän sum int de viddä, så sto de a fat mylå 
pa borä, sått han kund fa fösäi si me de JK. 
Idag skall ar fa mylå ti middag, för vörr har 
kok kyt, u da ska vörr nytt de kytfåttä ällar 
kytsudn ti lag ihop mylå av OL. 

mölja v., jfr sönder-möljen, p. a. 
möllare s. möllarä m., bf. -an, -amn OL [mjöl-
nare]. Han jär möllarä bäi Hallutkvänn JK. Ja 
jär möllarä um dagän JK. De jär för de mästä 
någän arbetskal 	sum bor någlund naug 
kvänni, sum jär möllarä JK. De skudd da gas 
iginum hail jaulä [vattenhjulet] me ti sla ällar 
hugg bårt äisn .. De var jå möllarn, sum fick 
äut u gär sånt arbet, um ä änd var ruskvädar, 

möllrar de fick de tjänstdrängar, sum di 
hadd ler si ti varä OL. Da döivläd di yvar 
möllarn, att n hadd slarv me siktningi OL. Än 
svartar möllarä u än väitar smid jär int mik 
me (ordspr.) JK(U). 

mölna v. måilnä, sup. =, [Mia]. De har måilnä 
äi augä (= hatä) MK. 

mönster mynstar n. [förebild, vanl. utklippt i 
papper, vid sömnad]. Än skicklir skräddarä 
.. har ja int set, att han bigangnar.mynstar . 
Män.. kvinnfålki söir n dail kledar självä 
da har ja set okvinnfålki [våra kvinnor] nytt 
mynstar av papper ti klipp till ättar JK. 

mönstra v. mynsträ, p. pf. (a•v)mynsträn. 1) 
Sta u mynsträ me någä = aldrig få färdigt 
(OL)MK. 2) P.p. avmynsträn [egtl. av-
mönstrad från ett fartyg; även bild1.1. Han 
blai snart avmynsträn OL. 

mönstring s. mynstriog m. [beväringsmönst-
ring]. Hald mynstring, ga pa m., varä pa m. 
OL. 

mör s. myr m., bf. -n, 'fuktighet i jorden': 
jär i iss jårdi jär ännu ret bra myr; 'duktigt 
med regn och rotblöta': nå blai de myr me 
skick JK. Myr u rängn ha vör int ont um, män 
de jä bön värmän, sum fattäs JK. Ja tänkar, 
att Backar u planterningi u alltihop mår bra 
nå av myrn u rängnä JK. Så sas lairjårdar, 
så väid de jär myr, annas vänta n, till ä bläir 
rängn u myr JK. Nå har jårdi fat myr MK. 
Sedroti har fat bra myr JK. I dann viku va de 
rängnut någlä dagar, män någän riktu myr 
fick vör int förrn i torstäs, u da blai de me 
skick JK. Pa säin håll jär pa landä har ja hårt 



mörlös 	 744 	 mörk 

di fick myr, u de missunnar vör dum intä JK. 
Ja, rängn ha vör fat i iss viku u, u de int rö 
läitä, sått nå ha de blitt myr i lairu JK. Lair-
jårdar jär int sanä me ryg någänting i haust, 
för myrn kåm för saint JK. Idag har de gat ti 
plögä, för myrn har läikväl gat ner n fåm säks 
tum JK. Iss glisnä aurn jär int snällar ti ta myr 
MK. Aurjårdar, sum tar fort myr, .. blai sanä 
[sådda] de fyst dagar i säptämbar JK. Nå blai 
de änd läit rängn pa ättamiddagän i går, män 
nä jä de solskäin u blasvädar i dag, sått dän 
myrn han gläidar i dag allt JK. Olycku var 
dän, att myrn gynt trautä, u de värr u värrä 
för var dag i solhitn JK. Nå i viku har de 
hald pa u blas i nårdn någlä dagar me solskäin 
till, sått de har riv myrn raint ör jårdi någ var-
stans JK. Jårdi var tårr sum askå, sått ä fanns 
int myr äi na JK. När vör da sad n (vaitn), 
da blai de tårrvädar, så att jårdi blai för tårr, 
ällar de var för läit myr JK. Nå jä de myr 
äntlin ti sa MK. Äutmärktar bra haust för 
jårdbräukä u lagum myr ti plögä JK. Dän 
nittndä agusti gynna n sa ryg, såväid jårdi har 
tjänli myr u int jär för tån JK. Jfr grund-, 
lådigs- o. såning-myr samt genom-mören. 
-lös a. f. myrlaus [utan jordfukt]. Jårdi jär tårr 
u myrlaus JK(U). 

mör a. måirar, f. måir, n. -t, pl. måirä, måir', 
komp. -arä, superl. -öst, best. f. (de) måi-
rästu [om ämne: som har lös konsistens]. a) 
[om födoämnen, frukt m. m.: icke hård el. 
seg]. Iss de var n fasli måirar gubbä de (om 
en kaulgubbe) MK(1878). De kaulu [al-
fågelhonan] ha var så apartut måir; de matt 
bistämt var a ung am, för annars da bräukar 
di var saig sum lädar OL. De var måirt kyt 
JK. Fiskän jär måirar när vattnä jär mik 
varmt um summan MK. b) [om växter, trä, 
gräs m. m.: skör, spröd]. Björk ällar aikä, 
sumt a de, kan var så skön' u måirt, män 
sumt kan var riktut saigt OL. Akakål . de jä 
så måirt fyst, nä blåmmår kummar äut; sin da 
bläir de mair träiut MK. Måirt gras [lätt att 
slå] JK(U). Mäirå [våtarv], de jär måirt gras 
MK. Grainar jär måirä MK. Toä [linet] blai 
måirarä u int så starkt, för de att ä blai 
för bratärkä OL. c) [om järn: sprött]. Ner 
de jär kallt, da jär janä så skön' u måirt, 
att de bristar såsum lair OL. d) [om ämne 
som genom ruttnande el. annan upplös-
ningsprocess lätt faller sönder: skör, spröd]. 
Bredi [bräderna] var ruttnä u måirä, 
sått di brast JK. Visst jär di (laksgani) 
läit måir a si, de gamblästä JK. Längar äut at 
armar.. har n de grynnästu u gamblästu älla 
måirästu (noti) JK. Jär ä mair [: strömming] 
pa, u ganä jä måirt, da lägga n hallar pa jårdi 

JK. Töigä bläir så måirt MK. De värst jär, 
när äisn jär så tunnar ällar måirar, att de vill 
varkän hald ällar bristä OL. Gröinsvadn 
[grässvålen] jär måiräst, när jårdi bläir upptåii 
um ladingar JK. -kokt a. pl. måirkåuktä [kokt 
till mörhet]. 

mörda v. mö•rdä, mö•rd', ipf. -äd, pass. -ås, 
p. pf. (ne.r)mö•rdnä [i förb.] mördä ner, 'all-
deles överhölja'. Mördä ner i jårdi MK. Ta u 
mörd ner pärår i hait hyra [askmönjan], så 
bläir di staiktä. Di mördäd ner n i snåiän; 
han blai rakt nermördn me snåi JK. Läiki 
(kadavren) skudd mördäs ner me grastain 
MK. Han (stain'n) jär nuck nermördn MK. 

mörig a. f. myru, n. -ut [fuktig, våt (om jord)]. 
Jårdi jär väl [ganska] myru el. vatlagä [täm-
ligen våt] JK. Lairjårdi, um ha var myru el. 
myr äi så fassnäd jårdi pa skäivu JK(U). 
De sum ha vart vatlag u väl myrut u int alltför 
mik stainut, ha vör bild ner me bildharväl JK. 

mörja s. mörjå f., bf. -u [våt smörja, gyttja, 
vägsmuts m. ml. De var a haplit ravädar de 
har blitt nå, u vickän sump u mörjå u vickän 
väg! JK. Broningi [väg-grusningen] jär bra 
bisvärli nå i mörju, de gar undar navu pa säin 
ställar JK. Vikän liggar tillslagän u fullar av 
släkå u gyttjå u mörjå, sått ingän kan kumm in 
el. äut me någän bat JK. De var a mörjå 
i sväinhäusä JK. Vattnä u mörju, sum bläir 
av stain'n, när n burar JK. Snäus u snor 
bauläd [rann] kring dum, ner di nå.. gärd a 
drag kring snåblän u braidäd äut hail de 
mörju, da var de fåint, ska tänkäs OL. Jfr 
sump-mörja. 

mörk a. mörkar, f. mörk, n. -t, pl. mörk', 
komp. -arä. 1) [icke lysande]. Mån'n jär mör-
kar [före nytändning]. När n bläir mörkar, 
haitar de, att vörr far nöi u nöitändning JK 
(U). 2) [icke upplyst, icke belyst]. a) [om 
rum, plats etc.; särsk. opers.: det är mörkt]. 
De jär så mörkt, ja kan int ga, ja hitta int 
vägän JK. Ja har arbet fran kl. 5 i mårräs, fyst 
i stalln, mäns ä var mörkt, u så sin i skogän 
JK. När ja kåm haim, så var de mörkt JK. De 
blai rakt mörkt, sånt snåifall var de JK. A. 
var där ner (pa betstyckä) till ä blai kväldar u 
mörkt JK. De var mörkt sum säck JK. b) [om 
tid, då solen icke är uppe]. Vör har än langar 
mörkar täid, sum fö• rsta• r JK. Ti söislä kräki 
.. de årku far gäräs bäi jaus u lyftå mårgnar 
u kväldar iss mörk täidn [december] JK. 
Mörk haustnetar JK. c) [om luft]. Luftn säir 
så märkvärdut varmar u mörkar äut u råiku u 
tjåckar JK. 3) [om färg el. färgskiftning]. 
Lindbärslindn bläir svallar el. mörkar färg 
JK. Träitaldrickar . . sag så där mörk äut i 
fårgän OL. När lauskogän (ällar björknar) 
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säir mörkar äut pa vintan, modar lent JK. 
4) [om föremål o. d., som har mörk färg]. Ner 
di har någ jaus uppränning, u så di har någ 
mörk äislet OL. De jär kånst me ti fa bland 
de jamt, el. att int dain sålkän bläir jausarä el. 
mörkarä än dann'n [om ull] JK. Läin el. 
hamp, sum råitäs pa jårdi 	bläir int så vitt u 
vackat äutn grat u mörkt mair JK. Än sjal 
sum va mörkar i buttn JK. Jaus u mörk byk-
sår OL. Da sat de n svartar ällar mörkar prick 
mitt i tummän JK. Mörk i höiän = mörk i an-
siktä JK. De mörkå där (på fotografen) de jär 
Snausrä Manda MK. Mörkar buttn [mörk sjö-
botten] (= svart buttn) JK(U). 5) [bildl., 
dyster, hopplös]. I värdn jär så mörkt u tungt, 
pastån! (citat) JK. Mang gangar kan de säi 
mörkt äut, män kan bläi bra läikväl JK. De 
sag vän' mörkt äut fö vid u ann da i janvarus 
JK. Vör förlord int någät gan läikväl, fastn de 
sag mörkt äut mang gangar J K. Jfr halv- o. 
nedan-mörk. -blå a. n. mörkblåt. Flair sårtars 
färgar pa uppränningsganä 	jausblåt ällar 
mörkblåt JK. -bockig a. pl. mörkbåckuä 
[mörk till färgen]. Hankli [vantarna] jär så 
mörkbåckuä MK(1877). Mörkbåckuä tap-
petar JK(U). -brun a. mörkbräunar, f. 
-bräun, n. -t, pl. -ä. Mörkbräunar häst JK. 
Aikä, sum har ruttnä till muld 	sum säir 
mörkbräunt äut JK. Buttår, a såns flundrå, 
sum var .. mik mörkbräunä JK. Hälgdags-
kledar (kalar hälst), svart el. mörkbräunä JK. 
-grå a. (f.) mörkgra• , n. -t. Gjauspäinå .. Ha 
jär mörk ti fårgän el. mörkgra JK. Vidd di ha 
de mörkgrat, så läggäd di vikta(r)jol äi [jfr 
ek-bark] JK. -grön a. n. mörkgröint, pl. 
-gröin' Pa gröinjårdi .. kan de finnäs ringar 
av .. mörkgröint gras JK. Kobärsträi jär 
mörkgröin i barkän ällar mörk i barkän, u di 
har mörkgröin bladar JK. -hyad (-hyen) a. 
mörkhöiar, f. -höi, -höii, pl. -höiä, -höi . Han 
jär mörkhöiar. De päiku ha jär så mörkhöi(i) 
(= mörk i höiän = mörk i ansiktä). De var fas-
lit, va dän sårkän u päiku jär mörkhöiä. Di 
jär mörkhöi allihop äi de fålkslagä JK. Hadd 
dä kvinnfålk int var ret så mörkhöi, da hadd 
ha annas set bra äut OL. -rädd a. mörk-
räddar, f. -rädd, pl. -ä. Ha fick ta u ga haim, 
för de blai mörkt, u ha var naträdd ällar mörk-
rädd JK. Vör jär äut pa landä jär sälln mörk-
räddä ällar naträddä JK. -röd a. mörkraudar, 
f. -raud, pl. -ä [om djurs färg]. -ögad a. mörk-
aug' OL. 

mörker s. mörkar n., bf. mörkrä 	ä. dat. 
mörkri 	A mörkar sum ingän kund säl 
handi ifran si JK. I går mårräs (jaulmårgnän) 
.. var ä a faslit mörkar u blasvädar JK. 
Värst var de ti säi någän väg i mörkar u äur 

JK. Nå kummar kyldi u mörkrä me mörkä 
netar u rängn MK. De löist i mörkrä JK. Han 
straik da äut igän i mörkrä JK. Ja gav mi av . . 
aisummän i mörkrä el. -i. . JK. De var int gutt 
ti fa säi dum (russi) i mörkri ällar mörkrä. 
Än häst me vitt hudä . . han sto u skavd si mot 
talin, u de sag så hallgal äut i mörkri JK. Ja 
har ont av kvinnfålki, sum annas skall kåir i 
mörkri JK. När ja gick äut i mörkri så tyckt 
ja, att trulli svärmäd kring mi JK. Bär [bara] 
ja vidd jälp nä [henne] lait ret pa dairäs sjussn 
da i mörkri OL. Lantärnår . sum bigangnäs 
.. för ti löis i mörkri OL. Jfr halv- o. nedan-
mörker. -mellan adv. mörkmillum (i skäum-
ningi), 'hela dagen mellan morgon o. afton 
under den mörka tiden'. 

mörkna v. mörknä, pr. -nar. 1) [bli mörkt]. De 
jär int äutn, ick de allt jär ti mörknä läit OL. 
De mörknar mair u mair JK(U). 2) [bild!., se 
arg el. dyster ut]. Ja säir L. mörknä i söini 
JK. 

mörkning s. f. bf. mörkningi [mörkrets in-
brott]. De var så i mörkningi OL. 

mört s. mört f., bf. -i, pl. -ar [fisken Leuciscus 
rutilus]. Mört i Lausmöir MK. I a• i bäi Nöi-
bro där far di någ mört me strämminggan, 
sum di i nödfall har nytt ti flundräangläbaitä 
JK. Nai, mört de jär mört u bläir int äid av; 
de söins så töidli skillnä pa mörti u äidungar 
MK. 

mösa s. mauså f., pl. -år, 'fluga' (gammält). 
Mausår jär så galnä ti bäitäs JK. Jfr russ-
mösa. 

mössa s. mysså f., bf. -u, pl. -år. 1) [en huvud- 
bonad för män]. Mäin myssu 	hängar i 
fastäuu JK. Ja u flair gamblä kalar me mi 
kan mästn int fa kaup a mysså ättar dän 
gamblä modn JK(1924). De var sån böiar 
iblant, sått myssår haldäd pa ti blas i sjoän 
för uss JK. Så gynnäs arbetä igän ti däss 
att kluckan .. ringar aftringning, sum de 
gamblä lyftäd pa myssu u nämd Jissu namn 
JK. För n 30-40 ar tibakas, när allmogän sto 
me myssu i handi, bär di fick säl a snipp av 
prästn JK. Ti ta upp myssu [idrottslek: man 
skall med händerna på ryggen böja sig fram o. 
med munnen ta upp mössan från marken] 
JK(U). 2) [en huvudbonad för kvinnor]. Förr 
när kvinnfålki i min bandom nyttäd pann-
styckä u mysså, så blai ungmor Med i kräus-
pannstyckä u mysså, sum haitäd ungmors-
myssu JK(U). Pannstyck u mysså de va 
byltut ti fa pa si MK. 3) [" röd mössa" såsom 
huvudbonad för de små under jorden o. 
"bysen"]. Runt umkring käldu dansäd de i än 
runtar ring än hail hopän sma ban.. me raud 
myssår pa si JK(U). Jfr bi-, kristendoms-, 

22-762552 Laumålet 
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natt-, slabb-, sommar-, stick-, ungmors- o. 
vinter-mössa. — möss-kulla s. mysskullå, f. 
-slabb s. mysslabb MK [slag på mössa, öron-
skydd]. 

möta v. möitä, möit, pr. -ar, ipf. -äd, pass. 
-äs, pr. o. ipf. 	p. pf. möitn JK(U). I. tr. ö. 
itr. 1) [råka träffa el. passera ngn, som kom-
mer från motsatt håll]. [I denna bet. användes 
vanl. kumm i möit' me el. kumm i möits me]. 
a) [med saksubj., hända, uppstå, drabba]. 
Möitar de någ hindar ifran Ed säidå, så för all 
dail säg biskening JK. Vaim vait, va sum 
möitar uss i iss arä JK. 2) [vara ngn till 
mötes]. Kvinnfälki möitäd mi pa statsjon'n 
JK. Di skudd möit uss pa backän klucku täi 
JK. Pa n träi täimar så var vör framm bäi 
Lau körkå, där de andrä ploglagi möitar [om 
snöskottning] JK. 3) [hejda, hindra, mota]. 
Kum u jälp mi möit gräisn! JK. Hundn passäd 
pa u möitäd hästn, sått han int fick skäin ifran 
n JK. Däu fart sta u möitä, att int lambi rän-
nar in iginum de lidä OL. Russi ränd kväiar 
upp .. till Halsrä-Hansäs, sum a skåck kalar 
möitäd dum där JK. Gaitbuckän möitäd a par 
russ, sum kåm skäinäs JK. U så gärd ä da 
grun[n]frust i a.  i, u de möitäd vattnä. — 
[Särsk. (idr.): mota, slå tillbaka bollen]. Möit 
bålln me handi OL. När puttkaln el. u så bak-
kaln siar bålln äut, så skall daim, sum jär 
äutä, pass pa u sla bålln ti bakas igän, u när 
n da kummar ti bakas in igän, så slas n ti 
bakas äut igän .. De kalläs för ti möitä el. ti 
möit bålln JK(U). Ja, ja skall säg, de var tag 
iblant (vid bollspelet mell. lauboar o. ljugän-
ningar) u ti biväis pa va säkrä di var ti möit pa 
ymsnä håll, så slo lauboar in bålln fämtn 
gangar till jaugänningar JK. De var mang 
gangar, sum ä sag äut, sum ä skudd var 
omöiglit för framkaln ti fa päin iginum bålln, 
ner di nå sto så naug [nära] inn u möitädä, 
män de kund han gär så fäint de OL. — II. 
dep. [träffas, råkas]. Straumvillå pa de ställ 
sum täu straumar möitäs MK. Fyst så far vör 
da bud .. va vör skall möitäs pallä [någon-
stans] JK. Matkårgar had vör pa ätt ställ.. u 
där möitäs vör allihop u fick middag OL. — 
Särsk. förb. Möit bårt kräki [mota bort k.] 
MK. Möit imot: 1) [vara ngn till mötes]. Där 
möitäd Gannor Kal u Hämma Gunnar i mot 
me lyftår u snåikastninggraiar JK. 2) [vara 
motigt, vara till hinders]. Alltut så jär de någ 
sum möitar imot för någ var JK. Möitäs at 

o. 	— , [mötas, sammanträffa]. All 
kalar skudd möitäs at bäi uss u så kast vägän 
upp JK. En dag .. skudd vör möitäs at bäi 
Gannår JK. (På rävskall) .. när de var så mik 
fålk, gynt di pa bäggi ändar pa skyttlinju, till  

däss di möitäs at JK. Di gynt bäi vassin änd 
pa gani u möitäs at mitt pa.. (vid rävskall) 
JK. Tågi möitäs at i Aitlaim, så att päiku kund 
kumm at Hämsä u prästn at böin [stan] JK. 
Ga u knävlä i snåi u laup si tråttar, förr n 
kummar däit, sum n skall möitäs at JK. När 
de da äuräd u snåiäd dag ätta dag u de kårdäs 
undar täidn u vägän blai haugar u hardar 
mitt äi u lausar pa säidår, sått de kund ingän 
kumm pa säidå fö(r) varandrä, när n möitäs 
at, för da gick de kull JK. 

mötare s. möitarä m., bf. -an, pl. -rar [mitt-
stock på en vägg, vari "bular" äro infällda]; 
fåirkantut skogsstyckä [virkesdel] me spun-
ningar äi pa täu motsatt håll ällar till u me pa 
all fäirä till skarvän pa bular. Dän me fair 
spunningar nyttäs t. ex. när n skall dail a 
räum i fair dailar; me träi spunningar u, ifall 
de behövs MK. Ifran bitn [bete s.3] u upp äi a 
räi 	sättäs fast möitrar me spunningar äi, 
sum 	buländar sitar fast äi JK. Va langt de 
jär millum möitrar biror pa, va lang bular jär 
JK. [Se ill. till vägg.] 

mötes. mähä, möit' n., bf. =, möit', pl. möitar. 
1) [tillfälligt sammanträffande]. När n skudd 
pa någu raiså u än kåm i möit me a källing 
fyst, så ansags de int för någät gutt möitä, u 
bibådäd otäur, u när n kåm förbäi källingi, så 
bräukt di sno si um u spytt ätta(r) na JK(U). 
Kalmöitä jär gutt möitä OL. 2) [överenskom-
met sammanträffande]. Han had sätt möitä 
me Bodskalar där bäi broi klucku täu JK. 
Di had sätt möitä; de håird ja taläs um senä 
OL. 3) [i vissa prep.uttr.]. a) Kumm i möit 
el. möits me (ngn), [händelsevis råka möta 
(ngn)]. Ja straik at haimä igän, u da kåm ja i 
möit me F.B. JK. Sin [sedan] längar fram pa 
kväldn klucku täi had di (rallrar) naug slat 
ihel astu Danjels Oskar, sum had kumm i 
möit me dum ner bäi Botls pa storvägän JK. 
F.J. sum ja kåm i möit me pa vägän i mandäs-
mårräs, .. bad mi, att .. JK. U så gick ha da 
si läit bättar fram; da kåm ha i möit me n 
hund [i ramsa] JK. Bakgavin pa kärru sto 
ypän u hängäd äut pa säidu kåm någän i 
möit me n, så kund di kåir kärru sundar JK. 
Sån där fålk, sum han kåm i möits me n gang 
pa n sjuss JK. När n skall ga ti strand u än 
kummar i möit me a källing fyst u jär de da 
a källing me dålit ryktä, så tar ha täurn bårt, 
sått n int far någ strämming el. fisk. . u när de 
har kumm a källing pa vägän, sum vör skudd 
kumm i möit me, så har sumliä kalar kläiv 
yvar täunar u in yvar marki för ti slipp u 
kumm i möit me källingi JK. När n var pa 
vägän u skudd kumm i möit me a läiktåg, så 
undflöid n de så mik sum möiglit me ti kumm 



möte 	 747 	 mötesplats 

av vägän pa någ väis JK(U). b) [i uttr.] till 
möitäs [mest 	Ga till möitäs MK. Nå 
gar ja a tråksam vikå till möitäs igän JK. 4) 
[sammankomst för överläggning, bibelläsning 
m. m., sammanträde]. I onstäs skudd M. där 
fran såckarfabrikän hald möit ällar föredrag 
jär i Lau skolå JK. Ja sändäd bud. . att var de 
någän, sum vidd ha hackälsämasjin, så skudd 
di möitäs jär bäi uss Jå, de var pa n kväld 
sum de möit var, u da kåm all böindar ifran 

Fäiä, Kauprä, Hallsrä, Smiss u Bjärgäs u 
all så vidd di ha hackälsämasjin JK. De plog-
lagi upp i nådargardar di vidd intä ha sån 
langar väg ti kastä . . män di kund int kumm 
yvarains . . för de har vart flair otliä samman-
trädar u möitar JK. Nå haldar di möitar u gar 
ste [bort] u läsar MK. Jfr hår-, karl-, läs-, 
ploglags-, skatt(e), stor- o. tun-möte. -slplats 
s. möitäsplass OL m., pl. -ar JK(U). 
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N 

nabbas v. nabbäs, 'gnabbas' OL, '(om hästar 
[som smått bita varandra], o. sårkar etc.)' 
MK. 

nabb-gott s. nabbgutt= gutt [godsaker], sum n 
far ner bi strandi MK(1877) [av fiskeläget 
Nabbu]. Jfr by-gott. 

nacka v. nackä, nack', pr. -ar, ipf. -ädä, sup. 
nackä, nack', pass. -ös, p. pf. pl. nacknä. 
1) [hugga huvudet av]. Nackä hyns MK 
(ordl.). [Det vanliga uttr. härför är] pick nac-
kän av (a hynå etc.) HG. [Särsk.] 'avskära 
gräs på rotfrukter'. Nack roår, murrättår, 
betår; nå har vör skilt av me nackä JK. När 
n da drägar.  .. upp betår.. än läggar el. kastar 
dum äi n rad ätta si .. När de jär gäll, da 
skall di nackäs u ränsäs för muld .. När n da 
har fat nack till n hop, så plucka n upp betår 
pa hopän JK. Ungmor had ont i a fmgar, 
sått ha kund int gutt nack någu betå JK. Han 
fick braut upp (betår) u kvinnfålki nackädä 
JK. Muldi vidd fraus fast pa betår, förrn di 
blai ränsnä u nacknä JK. 2) Nack upp = när 
man binder slinga el. not el. nät o. det blir för 
långt under bindningen och man skall för-
korta det på slingtjugan, kallas för nack upp 
el. ta upp. Ja skall nack upp älla ta upp slingu, 
för ha jär så lang JK(ordl.). 

nack-del s.1 nackdail m., pl. -ar. De har säin 
nackdailar JK. 

nack-del s.2 se u. nacke s. 
nacke s. nackä, nack' m., bf. -än, pl. -ar. 1) 
[bakre delen av halsen hos mska o. djur]. Ont 
i nackän u nacktanar [-senorna] had ja n 
langar täid .. sått ja kund mästn int bräid hud 
ällar buck mi sumli dagar JK. Var kvist, sum 
än kummar imot, så har n hail nackän fullar 
av snåi JK. Dain sjöän ättar dann'n gick yvar 
hud', så att vattnä rannt ner i nackän JK. Där 
de jä langgrunt .. kan [n] nuck begå si i släk-
döiän .., män kum int där sum de jä brad-
jaupt, da slar de yvar nackän. . nä de stål 	mar 
JK. Pa stäutar: 	nackän el. mankän JK. 
Dän.. sårtn [: plog] har dän fördailn, att de 
frästar int mankän el. nackän någänting för 
kräki JK. Nackän me nackfläskä [på svin] 
JK(U). a) [nackskinn, -hud]. Dän tjåckästä 
dailn av a sullädashäud haitar nackän JK(U). 
b) [i uttr.] Snåbbän slar nackän i vädrä u 
gär någlä akslryckningar at alltihop JK. 
Kräig! — slo di nackän i vädrä u slo än 
skallög [: ansåg det otroligt] JK. c) [i uttr. 
som:] Ta n laup sed pa nackän JK. Måffar 
tar ännu byssu pa nackän u gar pa jakt JK. 

När fafar u ja gick ifran strand, så to han a 
par arar pa nackän haim mässi JK. A. var 
ivrur me däiki u glaid där ner me spadn pa 
nackän JK. Da fick sårk ränn där i böigatår 
[stadsgatorna] me n lambkrupp pa nackän 
JK. d) [i uttr. som] braut nackän a si [o. d.]. 
Än skall säi si väl um um än skall kumm 
lycldit pa säidå u än int skall gläid i däik u 
braut nack u arm u bain av si [vid möte med 
en viss skjuts] JK. Da bräukt ä fö de mästä 
bläi någän laiksträmminghärt pa rivä .. sått 
n kund fa slingå me laiksträmming. Da haitäd 
ä: att n fick braut nackän a si JK. Tramp int 
nackän av ungar MK. e) [i uttr.] pa dubbäl 
nackä [handlöst, hals över huvud]. Ja sparkt 
n i assulä, sått n glaid pa dubbäl nack äut 
ginum duri JK. Dän sum liggar .. vimsar han 
[honom] ste så langt n kan; um än änd kum-
mar pa dubbäl nack, så far de ga [i leken 
'skjuta kråka'] JK(U). 1) [i fråga om avlivning 
medelst halshuggning]. Di huggd nackän av 
Ludvik dän säkstndä JK. Pick' nackän av a 
hynå HG. g) [i uttr. som:] Han blai fö(r)fårn 
. . sått n to baini pa nackän u ti ränn at haimä 
JK(U). — 2) [bildl., om vissa föremål]. a) [på 
väderkvarn: yttre ändan av kvarnaxeln]. 
Aksln 	u nackän, sum sitar äutförä, sum 
kvännarmar jär glyggnä iginum JK. Att aksln 
gar sundar där armar sitar fast.. de haitar, 
att n har mal 'nackän' av kvänni JK(U). b) [på 
sparrar (i takstol): nocken]. Än läggar bäggi 
spärrträii upp pa de andrä u laksar ihop 
dum i nåckän el. nackän (spärrnåckän el. 
spärrnackän) JK. c) pa a räivå [räfsa], [den 
del av staken, som går in i 'tråju' (räfshuvu-
det)]. När räivstakän i nackän gar av, så gär 
n nöiar nackä av sam stakä, u de haltar ti sätt 
nöi nack(ä) pa räivu JK(U). d) [på fiskegarn]. 
Nackän = knuten som fäster 'spinar' vid 
'tja'n' [telnen] MK. e) [övre ändan av växt, 
gräs, rotfrukt]. Da tar [n] betu i stjärtn 	u 
huggar nackän el. kåln av na JK. Da föräut 
söintäs de knafft än gröinar nackä; nå jär de 
gröint u langt gras all stans JK. När ja kum-
mar ti böin [stan] u gar där i gatår u stainar, 
sum än aldri far säi än gröinar nackä JK. Bläir 
de någlä vackrä dagar .. så kummar snart 
snåidräivår bårt, u de bräukar snart spring 
upp någ nackar, sum lambi kan fa ga u nasslä 
ättar JK. n [den del av trädstubben, som är 
ovan jord]. Pa faitvidsstumbln jär nackän 
el. kullu, sum star uppför jårdi el. jamt me 
jårdi iblant JK(U). Fait nackä, tjärig, fet ved 
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MK(1877). Jfr fetveds-, gräs-, lamm-, riv-, 
spärr-, svart- o. örv-nacke samt hög- o. slät-
nackad, hård-, sträv- o. styv-nacken. — nack-
ben s. nackbain OL n. [halskotpelaren?]. 
Brautä n. av. De liggar pa n-ä, när n bjärar 
OL. -bräcka v. p. pf. pl. nackbräcknä [bryta 
nacken av (ngn)]. P. u B. skudd ha vart nack-
bräcknä JK. -del s. nackdail av kräk [del av 
nacken], (endast denna bet.) (OL)MK. -drag 
s. nackdrag JK(U), [sendrag i nacken]. -fläsk 
s. nackfläsk n., bf. -ä JK(U), [på svin]. -grop 
s. nackgrop OL, bf. -i [insänkning på halsens 
baksida, på mskor o. nötkreatur]. Vill int nas-
blod stännä, så skall n häll kallt vattn i nack-
gropi JK. -hål s. n. bf. nackhu'lä [= föreg.], 
pa russ, pa stäut. När ja vaknäd pa mårgnän, 
så var halv hudä prässäis mitt ättar nasar u 
ättar nackhulä .. så föskräcklit uppsullä JK. 
Kalvar u nauti stickäs i nackhulä, när n slak-
tar dum JK(U). -sena s. f. bf. nacksi'nu, pa 
stäutar. -skruv s. nackskräu m., bf. -än. 1) 
[den skruvanordning med vilken lien fästes på 
'örvet']. Nackskräuän . . än skräu av jan — de 
finns u daim, sum har de skräuar av malm 
ällar mässing — 	sättäs fyst pa örvändn, 
sum di kallar för örvnackän, därnest läggar 
di sigdtjaugi pa undarsäidu pa örvnackän 
OL. Pa nackskräuän jär pinnu me gängår 
pa 	JK. I ställ för nackskräu hadd di [: förr] 
a rem, sum di lindäd . um slingtjaugi u örv-
nackän OL. [Se ill.] 2) [halskotpelarens övre 
del]. [Pa] halsn u nackän, sum häud [huvu-
det] sitar pa, jär de nackskräuän JK. -styv 
a. nackstäivar. -tan s. m. bf. nackta'n'n, pl. 
-ta'nar [nacksena]. Ja har fat så förbaskat ont 
i nackän ällar nacktanar, sått ja int kan röir 
hud, äutn de gär ont JK. -tand s. m. bf. nack-
tann'n [den räfspinne, som sitter mitt i räfsan, 
går igenom 'dy-nacken', således genom både 
'staken' o. 'riv-tröjan']; pa a räivå, dän tann'n 
sum gar ginum nackän MK(1877); dän mit-
tästä [jfr hörn-tand]. -telne (-tjälne) s. m. bf. 
nacktja'n'n, ällar patja'n [se på-telne; övre 
telnen på ett fiskegarn]. -värk s. m. bf. nack-
värkän JK [värk i nacken]. 

nackig a. nackuar, -ur, f. -u, n. -ut, pl. -LM. 
1) 'högfärdig, som sätter näsan i vädret; även 
om en som kryar till sig efter en sjukdom'. De 
var häut, va han var nackuar el. nackur. Jå, 
kanst du tro, att dän han jär armas nackur u 
kånstur u haugfärdur u sättar nasar haugt i 
vädrä. De jär oskaplit, va ha jär nacku JK 
(ord!.). Ha har int mair än någän annan ti var 
nacku förä JK(U). sägd han så nackut MK 
(1885). 2) [pigg, frodig, om växande plantor]. 
Ja.. käikt mi ikring där pa skogsplantår. Di 
sag ret nackuä äut JK. Jfr slok- o. sträv- 

nackig. 
nacklässen a. nacklässn JK(U), pl. -lässnä 
[försumlig, likgiltig]. Dän sum jär nacklässn u 
int gläidar pa äldsläckning, så far n böitä 
[böta] JK(U). Pa När. grämar prästn si um, 
jär di traug u nacklässnä ti ga i skolå JK. Ty. 
nach läs sig. -lässing s. nacklässim m. 
[försumlig, vårdslös person]. De jär n olyckli 
nacklässing MK. 

nackning s. f. bf. nackniogi [arbetet att 
'nacka' rotfrukter]. Uppbrautningi, ränsningi 
u -nackningi, sum to så mik täid JK. 

nagel s.1 nagäl m., bf. na'gln, pl. -lar. 1) [na-
gel på människans fingrar o. tår]. Ja gick ste u 
huggäd tumändn av mi .. de to n läitn bit av 
nagln me JK. När rygän var moän u tjänlir ti 
skärä, de var, när kånni gick ör aksi fö(r) 
nagäl JK. Ga äut för nagäl, dvs. di tar me 
handi um aksä, u så sättar di tuninaglän in 
mot aksä i undarkantn av sedkånnä u så tryc-
kar han uppat OL. Sundäsklippt [söndags-
klippt] hår u sundäsklippt naglar kummar 
aldri ti körgards JK. Kvinnfålki har så bråt-
tum .. u di rännar, sått naglar skramlar pa 
täiår [tårna] för dum, såsum säi u håir konar 
ränn me brimsn JK. 2) [klo på djurs fot]; pa 
gäss u hyns MK; [på hundens tassar] JK(U). 
3) [ögonsjukdom hos nötboskap]; 'skinnet i 
ögonvrån på oxar o. kor växer upp mot 
'glansen' (augänstainän)'. Nagäl pa augu 
bräukäd än dail naut u kor fa förr, sum ope-
rerädäs bårt, sum haitäd skär nagäl av augu 
JK(U). 4) [i uttr. 'nagel i ögat', ngt som är till 
förtret]. Länsmännar u lansmätrar jär nagäl i 
augu pa böindnar MK. -borst s. na'gälbust m. 
[-borste]. -fara v. pass. na'gäl-, na'gläfa'räs 
[noga granskas]. När skift' [laga skiftet] 
skudd nagläfaräs ättar äutslagä JK. -hat s. 
na'gläha't [varbildning vid nageln]; när de 
jetar si [varas] i naglar MK(1878). -hate s. 
na'gälha'tä m.[= föreg.]; a fingasjaukå sum 
naglar jetar si [varas] av JK. -rot s. pl. bf. 
na'gälräitnar. Bankar u börsmännar me flairä 
. . di prässar uss, sått blodn gar äut i nagäl-
röitnar för uss iblant [av hårt arbete] JK. 

nagel s .2 jfr nit- o. räck-nagel. -järn s. na'gäl- 
jä'rn 	4= följ. -torn s. na'gältåurn 	i- 
m , bf. -nän, pl. -nar ( 	1) [järn med 
en rad hål i, varmed man slår huvuden, då 
man tillverkar spik, skruvämnen o. nitar 
m. m.]; ti sia skallar pa: 1) stäur u 2) sma 
båltar, 3) fän späik u nätnaglar, ja till u me 
nudar, u 5) till gråvarä u mindar nätnaglar u 
späik; 4) fåirkantut någ', me fåirkantuä hul ti 
skräuar, störr u mindar, u runtä n[agäljärn] 
me nintä hul, 6) försänkningsnagäljärn, se 
d. o. MK. [Se ill.] 2) 'järnbit med många hål 
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av olika storlekar för att lägga under, då man 
skall slå hål i en järnbit'. 

nagg s. nagg m., bf. -än, 'agg'. Ja fick nagg ti 
skolläran, u de sitar ännu mästn äi mi JK. 
Han har nagg till mi; de jär någ gammäl nagg 
daim imillum JK. När di tretar mot di, 
astäuän, da sitar naggän äi mi MK(1885). -full 
a. naggfullar, pl. -full', [full av agg, lömsk]. 
Ja vait, att n jär n naggfullar krabbat, fastn 
han för de mästä jär sletar i augu OL. Sen 
kund sumbli i flair år ga u var naggfull yvar 
att di int kåm u jälpt dum OL. 

naggarn s. o. interj. naggan 	[baddare]. 
Märmår .. de var a [!] naggan ti källing ti 
dans' dän täidn JK. Björk de bräukar var 
naggan så draugt ti bränn pa JK. Hokslar 
[oxlar] di bräuka var naggan ti vaks äi släik 
tårr jård MK. Ja var mästn räddar förä, att ja 
skudd a glåimt bårt ä (ti skriv lauboskå), män 
naggan så gar de läikväl för mi JK. 

nagla v. ria* glä [riva med naglarna]. Va n (vad 
han = kattungen) kan naglä däräi MK. 

naja v. najä. Najä fast (1877) [nita fast?]; 'nej' 
utan: nät fast F.F. [Fie-far] MK. 

naken a. (nåkug) nåkur, -u, nålän, 
f. nåku, nalci, n. nåkut, pl. nåkuä, nåku', 
naknä. 1) [som icke har kläder på sig; 
oklädd]. Um han (tiggarn) u kungän kler av si 
spittar nåku . . så jär de int mik skillnä pa dum 
JK. Ja har ligg spittar nåku ällar börr [bara] 
me skörtu pa mi hail netnar [i värmen] JK. Ha 
straik upp ör sängi spitta nåku JK. Så hittäd 
vörr pa, att vän skudd Ide uss spitt naknä el. 
nåkuä 	u så sin [sedan] ränn .. i sjoän u 
vask uss el. badä [om pojkar] JK. Jär vör 
nåigd u belåtnä kanskä! Kansk int mair n 
daim, sum jetar rat u ännu gar nåkuä! [dvs. 
vildarna] JK. Pa mårgnän förrn sårkän to läiv 
av si (drunknade), så sag a kvinnfålk pa sam 
ställä sum olycku händädä, a spitta nåkut ban 
ällar n spittar nåkur sårk ränn uppa vattnä i 
al JK. Ti bläi föidä pa nöjt, så skudd di var 
spittar naknä el. nåkuä, så sum di var, när di 
kåm ti värdn, u så skudd di kraup iginum 
stolar.. Sumli tyckt nuck, att ä var käuslit ti 
var spitt naknä ättar sum 01 Jansn [predi-
kanten] var kal . . Nåkuä skudd di ovillkårliän 
var .., de gick int an ti föidäs pa nöjt .. me 
de gamblä syndapaltår pa si JK. a) [i talesätt.] 
Naki el. nåku sum nali [alldeles naken] MK. 
b) [om kroppsdel: bar, blottad]. Bräudklän-
ningän var lagskurn fram u bak, sått di var 
naknä el. nåkuä en bit ner pa kruppän JK(U). 
Ja tänkt vask mi [i sjön] män sum vattnä 
int just var varmt, så blai de int av mair n 
byksår av u så vadäd ja äut så langt ja da 

kund bläi nåku JK. c) [ofullständigt el. illa 
klädd; halvnaken]. Han jä(r) ret nåkur, slarv, 
sum gar me pasuä kledar u knafft kan sköil si 
OL. 2) [i allmännare anv.: som saknar (skyd-
dande) betäckning el. hölje; bar]. a) [om får: 
berövad sin ull]. De jär int bra, att i jär nåkuä 
häldar, när de jär så kallt (lambi, sum skall 
lydäs) MK. b) [om träd: avlövad]. Lauträii 
star mästn snart sägt naknä nå JK. Lauän jär 
avfalln för de mästä av de andrä lauträii, sått 
de gynnar säi nåkut äut JK. Visst kummar 
äsknar ti säi nåkuä u bidröivliä äut, när di 
bläir klappnä JK(U). c) [utan takbeläggning]. 
Så jär da all spärrar el. spärrpar raistä u star 
där uppraistä u naknä JK. -het s. f. bf. 
nå'kuhaiti. 

nalkas v. nalkäs, pr. -äs, ipf. -tås [närma sig]. 
[om människor: para sig]. Nalkäs säs i sam 

bemärkälsn sum ligg bäi, såsum L. u B. nalk-
täs ner i hagar, när di var ste u pluckäd blå-
bär i sumräs. Jä, 0., vätjä, sum aldri ann har 
vart än galn ättar nalkäs (knullä), .. han jär 
bön-  argar hailä dagar, män när n skall gärä 
ban pa mi u nalkäs, da jär n goar da [citat] JK. 

[närma sig i tiden]. Vintan nalkäs me full 
, 	stig JK. Ja, nå nalkäs de snart ti släut pa iss 

mån'n JK. 
nalla v. nallä, 'snatta'. Um änd russi far päustä 
[rasta], så jär de int vanlit, att di far jeitä mair, 
än di kan nall si till på någu ram n (När U). 

namn s. namn n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. 1) [ord 
som utgör beteckning för en särskild varelse 
el. plats; egennamn]. De var n härr där.. sum 
jag frågd namn pa, u hait H. JK. U namn 
skudd ducku ha straks um kväldn, u iblant 
skudd ha hait de* u iblant de JK. Däu skall int 
säg däu till n, äutn säg namnä OL(ordl.). 
Värst var de för n ti fa vit namni, fä di vidd 
int ha säin namn uppsätt, sägd di JK. 'Botls 
Gubbän, sum botäd tannvärk .., han jär 
dödar', sägd A. 'Va sär Ärr!' sägd ja, u tann-
värkän gick yvar me de samä . . Um de nå var 
där förä, att blodn lissum kåm i röirning för 
mi 	ältar de ännu var någ kraft i gubbäns 
namnä ätta dödn JK. All namn tyckar Gud 
um, män int Botvid MK. Män ätt jär de, sum 
jär raint bårtlägt nå, u de jär, att n int sär täu 
namn pa en gang, såsum Ann-Kaisä, Ann-
Gretä o. s. v. JK. Det vanligaste i fråga om 
namn nu för tiden är: fadren heter Nils Ja-
kobsson, då heter sonen Nilsson och dottern 
Jakobson (med ett s); förr hette det alltid 
Nilsdotter MK(1902). Somliga kalla sig efter 
fadrens tillnamn: Johansson etc., men van-
ligen bildas namnet av fadrens förnamn med 
tillägg av -son. Bondens namn bildas av 
gårdsnamnet: Fäiän, Halsarn, Gogsn etc. 
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samt för att skilja bönderna på de olika 'par-
terna': Fäi Daniäl, Halsrä Hansn etc. Gift 
falk, när di .. skall kall varandrä bäi namn 
t. ex. Jakå el. fråg Jakå bräukar källingi hans 
sägä, män had di n sun, sum had sam namn, 
så haitar de: fråg Jakän JK(U). a) [skrivet, 
ristat etc. namn; namnteckning]. I framstam-
luku jär de alltut skär si [skuret] namn äi, 
vaim batn håirs till, u så arstal JK. Iblant så 
bant n klaprår undar halsn för dum [: fåren] 
me bomärki u namn äi JK. Vörr hadd änd 
skriv namn i ändar pa dum (gränstuckar) OL. 
Så skrivd vör o namn allihop pa a papper JK. 
b) [egennamn på husdjur]. Förr så gav di int 
kräki, nauti u russi, någ särskild namn såsum 
nå, äutn di hadd namn ättar färg u åldar u 
ättar sum hånni pa nauti hadd vaksä u annä, 
såsum väit', svart', fläckuä, bläsuä, raud' koi, 
— stäutn; konan väidhånntu, langhånntu, 
kårthånntu Um nauti jär föräutn hånn . a 
ko: båddu, u stäutar: båddn JK(U). Så hadd 
n namn pa ear [tackorna], så sum storhånntu, 
väidhånntu, nypälhånntu, spräkälhudu u 
spräkälnasu u. s. v. JK. c) [ortnamn]. Ja så 
var de n smid.. sum bod mitt för Krussbackä 

Kansk dän smidn har gitt dän backän de 
namnä JK. 2) [beteckning för varelse el. sak, 
som representerar en art el. kategori; be-
nämning; vad ngt kallas]. Dän hål' älla päu-
kän älla .. va mang namn n har JK. Ja undrar, 
va L. sär um namni u präisä pa allt stranddont 
JK. Dann lydn [den andra lödjen] (sum int 
had någät apartut namn) .. JK. Hudä, häudä, 
haudä, de träi namni nyttäs all träi OL. Gjår-
dar ällar kippsilar, de jär int mik likt svänsk 
namn pa silar [selar]; da jär kippsilar bäst 
namnä, tyckar ja OL. Björkburrar .. än [man] 
kan gi a gnidvaksi björk de namnä JK. De 
räcku valt ja prässäis int någät namn pa, män 
vör kan kall na för rykträcku JK. De där 
stöirä [plogstyret] de gamblä kand för 'arm' . . 
Nå jär de vanliä namnä stöirar JK. 3) [i uttr. 
angivande att ngn gör ngt på ngns vägnar el. 
under åkallande av ngn; i besvärjelser, be-
dyranden o. lindriga svordomar]. A bit bröi-
gussnamn [bröd i Guds namn], sär de gamblä 
JK. Spytt pa jårdi u nämn jissu namn träi 
gangar JK. Va i jissu nam ..? JK. När.. dän 
nöi föidlsn skudd anga så lag di pa säin bär' 
knäi u gärd böin i 01 Jansns [predikantens] 
namn JK. När ha gärd bjäru u sägd så: 'Så 
ga nå i satans namn', da sägd drängän 'Ga i 
Jissu nam', da fallt bjäru ihop. Jfr bi-, för-, 
gårds-, karl-, kristendoms-, kvinnfolks-, till-, 
vardags- o. ök-namn. -giva v.namngi. Int all' 
har betalt.. sum ja far bid' ti slipp u fa namn-
gi jär JK. -sidag s. pl. namsdagar JK. För de 

nappa 

mästä har di ändrä u flytt um all namsdagar u 
tat bårt n dail [i almanackan] JK. 

napel-törne s. na'pältynnä m., bf. -tynn'n 
(Rosa canina), sånn sum vaksar njaupår pa 
MK. Napältynn'n .. han jär int goar ti kumm 
äut förä, för han har olyckliä taggar ällar 
tånnar; .. de jär vackat ti säi pa, när n jär hail 
raudar me njaupår um haustar JK. Napäl-
tynn-blad, -blåmmå (= ros), -buskä, -kvist, 
-rot, -tagg ( = -tånn) JK. 

napla v. na'plä, pr. na'plar, ipf. 4äd, sup. = 
inf., p. pf. (äut)napin JK. 1) 'småplocka'; 
[knåpa, peta]. Va naplar du me fö sla? JK(U). 
Sit u naplä pa kledi pa de väisä! JK. Ha sitar 
u naplar u virkar; naplar u saumar [stickar] 
JK(U). 2) 'äta smått'. Unglambi gynnar naplä 
u jet av jårdi; di naplar nuck äi si någä JK 
(ordl.). Särsk. förb. Naplä i årning dän 
spits(ä)n [: virkat färdig]; nå har ja naplä de i 
färdut JK(U). — Naplä upp dän knäutn ( = 
låis upp) JK(U). Di (kvinnfålki) var nöifiknä u 
napläd upp papperä [omslagspapperet] OL. 

Naplä öir stainar, hugga ut till fasoner MK. 
Naplä äut = staffera ut ngt; virka grant o. 

konstigt, [utsira, göra utskärningar]. Naplä 
äut kledi så mikä, de jär börr [bara] haug-
färd. Böikörku har di naplä äut så mik nå me 
huggän stam n äutpa, nå jå; dän stain'n han jär 
bra äutnapin u grannt u kånstut huggän, han 
JK(ordl.), [syftar tydl. på restaureringen av 
Swertingska kapellet på domkyrkan omkr. 
1900]. Där har di naplä äut hunnörar [figurer] 
av all sårtar (på mangelbrädena i fornsalen) 
MK. De var nuck vackart äutnaplä kring dum 
.. (om karbunkelstenarne i S:t Nikolaus) 
MK. 

napp s. napp n. [fiskens nappande]. Nest gang, 
när ja söiktä, had ja tall famnar män fick aldri 
a napp ällar fick int känn n (tåskän) JK. Så 
kastäd ja äut ansn igän u fick mi a napp u n 
duktur tåsk JK. 

nappa v. nappä, napp', pr. -ar, ipf. -äd, sup. 
napp', pass. -äs, ipf. -täs. 1) [häftigt gripa tag 
uti]. När V. kummar äut pa vägän, nappar 
mor L. äi eji [tackan] u skudd ta eji av V. JK. 
Han blai argar . . u gick ste u nappäd han i 
kragän u ruskäd upp än JK. När n har kumm 
pa djaupt vattn, sått batn flautar, da jär ä ti 
napp ättar arar u så lägg kring än me fram-
ändn äutat JK. 2) [i uttr.] napp råin [få er- 
fara följderna, skadan (av ngt)]. De fick han 
napp råin me i all sin täid JK(ordl.). Vör far 
napp råin av de självä (när vör har gärt någän-
ting galä) MK. 3) dep. [kämpa, 'slita' •  (med 
ngt), 'tas med' (ngt)]. När di (gränstumblar) 
bläir tårrä, da jä di int så go ti nappäs me JK. 
All räitning [plöjning] me de jårdar .. de fa ja 
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nappäs me ainsummän me stäutar JK. Män 
bäst ä var, ja lag där u gumpädä u napptäs 
me tåskän, så slo de yvar för mi, sått baitä 
glaid av tuftu för mi JK. Särsk. förb. Napp äi 
['hugga i']. Da gynnar Nils napp äi ( = sjunga) 
u bani di ledä [skrattade] u vörr u" , vait ja 
MK(1877). Ja hadd napp ör nykln [ryckt ur 
nyckeln] MK. 

nara s. pl. narår [infälld el. påspikad list]. Sätt 
narår äi a bord [i skivan nerfällda lister] JK 
(U). Kattar ällar narår ällar tvärribbår, späik-
nä pa undarfjälar, sum ståppäd mot vagns-
flauti OL. — nar-såg s. f. bf. narsagi [grad-
såg] JK(U). 

nara v. nar ihop [hopfoga bräder genom en in-
fälld nara]. De jär nar' ihop [det är narat ihop] 
JK(U). 

narr s. narr m., bf. -n [löjlig person]. Had ja 
hald pa längar [med fåfängt fiske], så had ja 
blitt dän stöistli narr av JK. Ja blai mästn 
argar pa mi självar, att ja skudd var n sånnar 
narr JK. Nå skall han ännu ste u gift si, 
gamblä narrn JK. [I uttr.] hald (ngn) för narr; 
hald narr av el. at (ngn), [förlöjliga ngn]. Han 
vill.. nuck gänn var ansedar sum håigst hyns 
i kårgän, män därför u mang gangar haldn för 
narr OL. Han jaugar u haldar fålk för narr 
JK(U). Bräudgummän dän haldäd di mäst för 
narr, all skälmar sum var där (på bröllpet) JK. 
Tapp slag [bli efter, vid slåtter] .. de blai än 
atgräin'n [åtskrattad] u haldn för narr förä 
JK(U). Ja.. så var ungfars far dödar, u dän 
hadd di hald så där narr at, mäns n livdä JK. 
Um än sär någ um död fålk .. de jär int bra 
ti gärä, atminstn så sum hald narr at dum ällar 
så där JK. Jfr vinter-narr. -spel s. narrspel n. 
Närkar di skudd bygg årgspel, män de blai 
narrspel, sägd Bomuns Jäns MK. 

narra v. narrä, narr', pr. -ar, ipf. -äd JK, sup. 
narr', pass. -ås, p. pf. narrn, pl. -nä. 1) [lura, 
förleda, bedraga]. Kaupmännar.  . . di jär u någ 
karnåblar ti narr böindnar rakt upp i tännar 
iblant JK. Di vill narr hail värdn me i Icräigä 
JK. De narrar ingän palt i mi äutn fått, dvs, de 
inbillar ingän mi va sum hälst JK. K. had narr 
uss till skriv undar OL. Ja had naug [nära 
nog] blitt narrn april langnos i dag JK. Var de 
någän, sum blai narrn, så var de alltut dän 
sum had lant äut OL. Jå, de källingar, di har 
alltut vart snällnarrnä .. Ja när di kan lätt si 
narr av än ärm! JK [om Eva]. Um int G. had 
lätt si narrä, så had i aldri fat hugg skogän av 
JK. Di [rallarna] straik sin väg u narrd n pa 
trätti kronår JK. Di [ungdomarna] .. söikar 
pa någ väis fa narr si till en (trampvangn) 
iginum att någän bårgar för dum OL. 2) dep. 
a) [ljuga]. Inbilläs u narräs MK. Ja tror di 

intä, för däu bön.  [bara] narräs JK(U). b) 
[gäckas, gyckla]. 'Ja gar gäint [genväg] yvar 
hagar . ."Da fart tu väl änd ga i Väidangar 
[en skog] i nat, för där jär näckän int ti narräs 
me', maint astu Danjel pa JK. 

narreri s. narraräi OL, = skälmstyckä. 
narv s. narv OL m. -bräde s. narvbre'dä, -brei-
dä, (skom.), 'trälapp at narva med, med reff- 
lor på undersidan'. -sida s. f. bf. narvsäidu 
JK(U), [yttersidan av hudar o. skinn]. Jfr 
kött-sida. 

nasar s. pl. se näsa s. 
nask s. m. bf. naskän [blott i det bedyrande 
uttr.] bitträ naskän = vasserra JK. C. Säve jfr 
isl. hnask (h nj a s k), misshandel (Blöndal). 

nass s. nass m., bf. -n, pl. -ar, 'smeknamn o. 
lockord för hanne o. hona' [av svin]. Läil 
nassn, sma nassar JK. Jfr gris-nass. 

nassla v. nasslä, pr. -ar, ipf. -ädä, imper. = 
inf., 'äta smått'. Gräisn gynnar nå nasslä; kal-
var jetar u nasslar pa läit håi; russi skall bön 
[bara] nasslä äi si iss håituttn JK(ordl.). Di 
[fåren] far försöik så gutt di kan u nasslä äi si 
någä pa akatvärar JK. Kalvar . . skall ha.. 
fåint ängshåi ti nasslä pa JK. Skynd di nasslä 
äi di någ mat! MK. 

nate s. nalä [egtl. nässla], [endast i uttr.] 
vassar (vasst) sum natä [mycket vass]. Vasst 
sum natä; sigdn jär vassar, yksi jär vass sum 
natä MK. Rakknäivän, sum skall var vassar 
sum natä, sum de haitar JK. Han har n sigd 
pa nå, han bäitar såsum natä OL. A läiti 
vass yks, sum natä, sum än bräukar säg um 
äggdomt, sum bäitar bra u jär bra vassä JK 
(U). Vändplog har ja .. män ja skall bön 
[bara] ha än armar bild pa än, sum jär tunnar 
u vassar sum natä, sär de gamblä JK. 

natt s. nal f., bf. -i, pl. ne'tar, ä. dat. nalum, 
bf. ne'tnar; netarnä OL [den mörka delen av 
dygnet]. a) [i ordspr. o. talesätt]. De jär int 
ann' nat u dag ti jaul, sägd källingi JK. Sån 
stor skillnä pa sum nat u dag JK. b) [i häls-
ningsformler]. Gu nat, gu nat mej är! Ja, än 
[!] go nat mei är! Ja, u så än [!] go nat! JK. 
Nå jär ja läikväl så svämnur: gu nat! JK. c) 
[i adverbiella tidsbestämningar]. Um än kund 
tråist sit i körku a nat JK. A par Austagans-
gubbar var äut u sättäd [: fiskegarn] a nat, u 
de stårmädä duktut OL. De nati had ja int fat 
siv någät blund u int föräut häldar pa mang 
netar JK. När vör kård haim kåm ä ti häll-
rängnä igän, u de haldäd pa förmodliän hail 
nati i neträs JK. De nati gick ja pa gålvä hail 
nati u väntäd pa, att ä skudd bläi dagar JK. 
Arbetä (kardningi) star pa. . hail netnar för de 
mästä JK. Um kväldn sam nati [samma natt], 
sum 	JK. 1 flortn dagars täid har vör ingu 
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nat vart i säng MK. De var säist nati ja var pa 
vrak [drivfiske], när ja var haim bäi K. Nå de 
täu säist netnar ällar i torstäs- u fredäsnat ha 
de vart ldaint [med fisket] JK. Ja har vart där 
äut mang netar bad förr u sinä [sedan] JK. En 
har int batgan flair netar ätta si [i följd] JK. 
Nå kåirar di bäggi netnar ätta si MK(1876). 
De var så, att vör had vart pa rak nati föräut 
u had aldri a grand strämming JK. Han fick 
kvarter jär för nati JK. När batkamratar 
sättar i fylgä nat ättar nat, så haldäs de täur-
gang JK. — I nat [innevarande natt]; i går nat; 
i förrgår nat JK. I nat skall ja nuck kumm ti 
sivä JK. Russi kummar ti far för ill', um di 
skall ga äut i nat hail nati JK. — [Prep. med 
obest. form:] Bi natum [nattetid el. vissa 
nätter?] (tpl.). Händäd dödsfallä pa n kväld 
ällat pa a nat, så .. OL. De yvriä bräukar 
hald pa ti langt pa nat JK(U). De gamblä van 
fiskgubbar kund säi pa fiskrar ( = stjännår) 
va langt de var lid' pa nat JK. Ja, u så när de 
blai a stund pa nat så JK. — [Prep. med 
best. form]. Da ma ick [måtte väl] var langt 
lid pa nati JK. Mån'n sitar kväld nå u bläir int 
månjaust förrn pa nati JK. Sin [sedan] pa nati 
till i onstäs had ä fraus läitä JK. Matn far sta 
där till rais till pa nati, va dags di [tjänarna] da 
kan kumm haim OL. Pa netnar när ja far ligg 
a stund, har ja frid för hogstn JK. Ja känn int 
haim förrn klucku tåll um nati JK. Da ställdäs 
ännu till me dans, u där danstäs um nati, så 
de sto härlit till OL. Dräg landtaug [landnot] 
gär n för de mäst um netnar, när ä jär mörkt 
JK. De har blitt så kallt allt, sått vör har all 
kräk inn um netnar JK. Ja, da fick än upp mitt 
um netnar u brakä [bråka lin] JK. De kund 
var vackart um dagar. . män um netarnä kund 
de bläi kallt OL. Sagdus [sågspån] . . ti ligg pa 
um netarnä OL. d) [med karakteriserande 
bestämning]. Tänk va dagar u netnar jär langä 
(när n int kan sivä) JK. Nati bläir lang, u täi-
mar gar langsamt av, um var u en sitar tystar 
u kraspar pa sitt håll [vid kardgille] JK. Net-
nar har vart värst för mi för rematismän JK. 
Jfr nättras samt bemärkelse-, fastlags-, fre-
dags-, frost-, förrgår-, går-, helgdags-, hög-
tids-, höst-, jul-, köld-, lördags-, mid-, mid-
sommars-, måndags-, nyårs-, onsdags-, 
oväder-, sommar-, söndags-, tisdags-, tors-
dags-, vinter-, vrak- o. vårfru-natt. -frid s. 
natfrid [nattro]. Prostn .. matt jordfäst n 
[honom] ansn [på nytt], u di matt sa läinfråi 
kring stäuu, förr n di fick natfrid haim' för n 
JK. -frost s. natfrust f., pl. -ar. Kyld u nat-
frust um netnar u solhit um dagän JK. Nat-
fru star har gärt skad pa klövarvallar JK. 
Lambungar hadd kumm pa väg läitä, sått di 

tuld natfrustar el. frustnetnar JK. -fågel s. 
na'tfäugäl m. [person, som är verksam om 
nätterna]. De jär n sån natfåugäl, sått när 
andrä har siv, da har han vart äut u stjälä 
MK. -fänge s. na'tfänä [fiskafänge nattetid]; 
= ligg pa rak MK. -kappa s. nalkappå f. 
[vanl. stärkt, löst skjortbröst, ibland med 
fastsittande krage]. Nattkappå u kragä JK. U 
de gavår sum drängän fick [av fästmön] de 
var: väst u halsdok u natkappå u hängslår u 
skörtå u JK. -kappiknapp s. (pl.) natkapp-
knappar [lösa knappar för skjortbröst] .. sum 
till u me kan var av gull JK. -kast s. na'tkast 
[utläggning av flundre- el. torskanglor om 
kvällen o. dragning på morgonen]; kast anglår 
um kvä1dar u dräg dum um mårgnän MK. 
-kråka s. na'tkra'kå f., pl. -år [person som är 
ute om nätterna]. När de natkrakår kummar 
haim (Ella o. Anna) MK. -köld s. pl. natkyl-
dar [nattfrost]. Vör skudd ynsk, um de vidd 
hald si mul u rängnut hail iss mån'n .. för da 
slapp vör ifran all natkyldar, sum bräukar var 
så gutt um pa ladingar u gär stor skad för uss 
JK. -låda s. na'tlå'då f., 'att förvara dukar o. 
fina saker i; hörde liksom kistu till en ordent-
lig utstyrsel, när en flicka skulle gifta sig; .. 
före dragkistornas tid'. -mössa s. na'tmys-
så f., bf. -u (fruntimmersplagg) (OL)MK. 
Haldar ja pa längar, så kummar ja ti prat i 
natmyssu, sum än bräukar sägä JK. -ro s. 
na'tråu. Ja var svämnu, för ja fick int natro i 
neträs för stårmän JK. Bäst de var, så gynt 
ä spök bäi na u kund int fa natro JK. -rädd a. 
na'träddar, f. -rädd, pl. -ä JK, 'mörkrädd'. Ja 
var väl naträddar undar dän täidn, för n fick 
håir så mik tals um trull u slikt JK. Män päi-
kår va(r) naträddä u tråist int ga in pa kön-
gardn mitt um nati JK. -skare s. na'tska'rä 

m., bf. -skarn, 'nattgammal skare på 
isen'. Nå var ä.. natskarä där pa sandä u än 
bit äut i Lausväiki, sum vörr skudd tramp 
sundar [då de vadade] JK. Ö. kåm äut pa nat-
skarä u kåm ner ti käpän [hakan] MK. -skära 
s. na'tskä'rå f., bf. -u, pl. -år, 'kornknarr, 
ängsknarr' (Crex crex); råstbräunar ti fårgän 
u jär sälln än kan fa säi na flaugä, män så mik 
mair håir na me sitt knarrändä lätä um sum-
manetnar, sått um än jär naug [nära] bäi, så 
skärar de i åiru. Ha vistäs i akafodar u gröidä 
JK. När vör kummar ner pa betår, så gynnar 
natskäru, så de skaldrar i skogän JK. -stånda 
s. na'tstandå f., drick' sum har stat äitapp äi a 
stop nati yvar, de kalläs för natstandå OL. 
-stånden p. a. n. na'tstandä. Natstandä drickä 
= som stått över natten. -yard s. se d. o. -vis 
adv. natväis [i uttr.] Bäi natväis [somliga 
nätter?] MK. -äta s. na'tje'tå f. [kvällsmål för 
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kreaturen]. Gi natjetå.. de bräuka n gär um-
kring klucku näi. Da far russi häckar full av 
kånnhalm u stäutar ryghalm el. vaitäshalm 
u tårrt stråi undar si JK. De säist årku för 
mi för dagän, ti gi kräki natjetå JK. När kluc-
ku slo näi, gärdäs de alltut aftå [slut på ar-
betet], u da gick täu styckän äut i stalln u gav 
russi natjetå JK. 

nattig a. n. natut [nattaktigt], 'mörkt'. Sant 
Olä [29/7] da bläir de för de mäst mair natut 
u haustaktut u orolit i vällaikän JK. Nå har 
vör hint så väit, att dagän har gat undar [: det 
har blivit kväll], u da gynnar de bläi natut 
(mörkt), u de jär dän 12 agusti MK(12/8 
1914). Pa summan u umkring missåmmastäid, 
da när ä int jär natut, .. da dräga n [: fiske-
garnen] millum klucku tåll u ätt JK. 

nattvard s. nattvard m., bf. -n. Så kåm vör ti 
tal um nattvardn, u ja kåm ti fråg ättar, lains 
babtistar to nattvard JK. Ga till nattvardn, 
begå n. MK. Di lagd si äutväg .. att di kund 
fa vassin duktur halv', förrn di gick i körkå u 
skudd ha nattvardn. Vör sum sårkar var . . 
undräd pa de iblant, att di ovillkårliän skudd 
ha brännväin, när di skudd ti nattvardn u 
väintar'n, sum di fick, de var int väin äutn 
Kristi blod . u när n skall drick blod, så 
skall de mod till förstas! JK. Var n [man] ti 
nattvardn, så var de int vanlit, att n var pa 
laikstäuå um sundäskväldn JK(U). -sibröd s. 
n. pl. bf. nattvardsbröii. Ja minns n gammäl 
pasjas um a källing, sum fick nattvardn än 
gang . så hadd de vart n skinnlapp i natt-
vardsbröji . så sägd ha ti prästn: 'De var n 
saigar Jisus, kär far!' JK. -bön s. pl. natt-
vardsbäinar. Pa nattvardsdagän gick ingän pa 
någät säupgillä ällar i laikstäuu, äutn da sat 
di haimä u läst säin nattvardsböinar u natt-
vardssalmar i salmboki JK. -dag s. m. bf. 
nattvardsda'gän. Ex. se föreg. -folk s. pl. 
nattvardsfålk [nattvardsgäster]. -gång s. natt-
vardsgau g. Iblant jär i Lau löisar prästn pa 
nattvardsgang, män bön [bara] än 5-10 styc-
kän anteknar si JK(1909). -halva s. nattvards-
halvä [kaffekask, som dracks, innan man gick 
till nattvarden]. 

natur s. nattäur 	m., bf. -n. 1) [anlag, kon- 
stitution]. Kallt sum syndi u ginumvat' u ner-
äisnä till, sått ä skudd fräiskt mod u go nat-
täur ti ga pa de därä JK. L. had ännu sin 
ungä, starkä nattäur till sträid imot OL. Nat-
täurn krävar än katt [naturen frestar en katt 
(under brunsttiden); talesätt] JK(U). 2) [ska-
pelsen; särsk. den obebyggda delen av jord-
ytan]. Nattäurn liggar i dvalä JK. De gynnar 
bläi läiv u röirälsä i nattäurn JK. -lära s. f. bf. 
natäurlä'ru, -le'ru [lärobok i naturvetenskap- 
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liga ämnen]. A. har läksår i katkesn u bib-
lisku u natturläru JK. Daim, sum int har läst 
äi nattäurläru, di tror, att årmän stickäs me 
gaddn MK. 

naturas v. nattäuräs JK(U), ipf. -däs [para 
sig]. Undar parningstäidn, sum kattår bad 
hannar u honår jär galnä ti nattäuräs JK(U). 
Hin hålä nattäurdäs me källingar, sum kåm ti 
Blåkullä MK. 

naturlig a. nattäurlir, -ii, pl. -/iii, superl. -list'. 
U så lag a, ti däss a sungnäd av [avsomnade] 
i mårräs millum kl. täu träi. De kan n kall för 
n nattäurli död, va ja tyckar JK. I puckättar 
var int någ nattäurliä rosår äi äutn kånstgärdä 
JK. De var nå dän nattäurlist sak i värdn, att 
ja u flair andrä klagäd till kungs [över laga 
skiftet] OL. — naturligt-vis adv. nattäurlit-
väis. Nå jär änd värst bråsku avskild för i ar, 
fastn de nattäurlitväis räckar till för jämn'n 
JK. Kummar vör ti rais in [till stan], så kum-
mar vör pa tågä nattäurlitväis JK. 'Natäurlit-
väis' nyttäs mik let [lätt] sum svar pa än 
ann'ns tal, när tankar stämmar yvarains OL. 

nava s. na'vå f., bf. -u, pl. -år [nav]. a) [i vagns-
hjul]; vangsnavå, navår, sum spaikarnä [ek-
rarna] jär äidrivnä äi OL. Far han gär spaikar 
um dagän älla sätta spaikar i navår JK. Träi-
akslvangnar me säin stäur väidlyftuä navår 
OL. Vägän blai så galn jär i äng u hagän, att ä 
gick undar navu, ällar jauli sank ner till navu 
JK. Iblant när de jär haugvattn, så kan n fa ga 
ti knäis i vattn u lässä [: släka], u vattnä kan 
ga upp i navu pa vangnar JK. b) på spinnrock; 
sum spaiknar sitar äi MK. Jfr bakhjul-, hjul-
o. vagns-nava. -ring s. na'vriu g m., janring 
kring jaulnavu MK. 

navare s. navarä m., bf. navan, pl. na'vrar 
[ett slags bon]. Pa navrar, sum jär smäidnä 
pa sam väisä sum späiburar, haitar nedäst 
ändn, sum bäitar, u aks, u uppäst ändn, sum 
än läggar braustä pa, braustborä, u dann träi-
bitn, sum navan sitar äi u braustborä u a 
pinnå tvärs iginum till bräid [vrida] kring me, 
haitar stuckän JK. Läggän u aksä ihop kalläs 
u för navarä MK. De buräs hul me n gråvar 
navarä iginum bandä u ner i räiändar, sum 
slas n säkar hel äi JK. Nå för täidn flyttar n 
int navarä u helar, när n skjautar spärr, äutn 
än slar aikspäik äi i ställä JK. Så tar n än van- 
li 	skräunavarä .. el. aksnavarä, u 
burar in i packän [träskoämnet] JK. [Se ill.] 
Jfr ax-, hjul-, skruv- o. träsko-navare. 
— navar(s)-hål s. navar-, navarshul n., bf. 
navashulä JK(U), [hål borrat med navare]. 
Raislaktn jär a lang räckå me a navarhul i 
ändn JK. A kvinnfålk kan fa mair äut iginum 
a navarshul, än kaln arbetar in iginum a 
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nedarbörd, rängn ällar snål, um vintan föstas 
JK. Råikän slar i jårdi, de bläir snart neda- 
börd JK(U). -lag s. ne'dar-, ne'dala'g n. Ne-
darlag för landä MK(1878). För o räkning jä 

navle s. navlä OL, naväl 	MK, na'väl (tpl.) 	de [: laga skiftet] alls int ti någän fördail äutn 

	

m., bf. navin JK. -band s. na'vläband n., bf. 	tvärtum till a stort nedalag u bitryck JK. 
-ä, linnäband, a än [aln] langt, sum slas tvärs nederst a. superi. [komp. saknas]. [Obf. sak- 

	

um magän [på spädbarn] de träi fyst dyngni 	nas]; bf. ni'dastä (MK); nedästä, -öst' 

	

MK(1878). -gässling s. navälgesling m., pl. 	-astä, -ast' OL. 1) [längst ned befintlig; un- 
-ar 'missfoster av gåsunge; även skällsord' 
JK; 'missfostar av gås, höns etc.' MK(1876). 
De jär n navälgesling; de jär int ann' naväl-
geslingar; däu jäst n navälgesling JK(ordl.). 
Gasungar ha vör fat äut i viku .. män säks 
styckän va navälgeslingar, sått di dödä JK. 
-sträng s. m. bf. navälsträngän JK. Ja bräukar 
ha a sker [sax] ti klipp navälsträngän av än bit 
för gräisar JK. 

ned adv., se ner adv. 
neda s. se å-neda. 
nedan s. (nedar, -or) nidar, -år. De jär mörkt 
sum säck um kväldar nå, för de jär nidar OL. 
När n [: månen] tar av u bläir halvar, haltar 
de halv nidar JK(U). Han (far) var me dän 
fyst, sum lerd laubogubbar ti sa vaitn täilit 
u int i Sant-Mickäls-nidar, sum de gamblä 
sägdä JK. Mai nidår jär alltut kald u sval u 
blasuä, u pinstnårdn jär fö de mäst kaldar u 
blasur, u värst de säist dagar i nidår, um de 
änd jär inn i jäuni JK(U). När mån'n tar av bäi 
nidar, bläir de vat MK. Allt, sum skall vaks 
nerat (rotfruktar), skall sas i nidar, män all 
ann sed, sum skall vaks uppat, skall sas i nöi 
JK. Jfr midsommars- o. Sankt Mikaels-ne-
dan. — ned(an)-mörkt a. n. ni'dmörkt [myc-
ket mörkt], 'kolmörkt' JK. De jär nidmörkt 
äutä JK. -mörker s. nidmörkar n. 1) [mörker 
i nedan]. Mik sank än skall gi, sum än för de 
mäst retar si ättar um ä jär månjaust älla 
nidmörkar, jär ä nidmörkar gar strämmingän 
haugt 	JK. 2) [djupt mörker]. De jär int 
alls trivlit ti skull äut u färdäs i rängn u nid-
mörkar OL. De var a otäckt nidmörkar ti ga 
äi hall vägän JK. De var a oskaplit nidmörkar 
JK(ordl.). -regn s. nedränn n. [regn i nedan]. 
De gamblä sär, att mai nidrängn aldri bräukar 
var bårtå, ällar att de alltut bräukar var rängn 
i mai nidår; män de jär int bra, sär di, för 
gröidn bläir vantrivli av de. Ätta mai nidrängn 
gar tårkän läik så langt i jårdi, sum rängnä 
gick JK. Så langt sum mai nidrängnä got i 
jårdi, så langt skall Bartmäss tårkän ga i jårdi 
JK. Så langt gar agusti tårkän ner sum mai 
nidrängn MK. 

	

neder-börd s. ne'dabö'rd; nedabö(i)rd, -börd 	uppästbandä JK. 
JK(U) f., [regn, snö etc.]. När de jär räim- nedra s. ne'drå f., bf. -u, pl. -år, 'ödla'. Ligg 

	

frust §å bläir de snart slagg [snöglopp] älla 	int där, för där jär så fullt av nedrår, u di 

läddur [ordspr.] MK. -stamp s. nava(r)stamp 
m. [en skaftad stamp], när n gär navrar 

ti sla de holä [konkava] pa navrar; därtill pas-
säs a sänkä MK. [Se ill.] 

derst]. Äisläggar (nedäst bainpäipu av fram-
läggar pa russi) JK. Da var de så mik (släkå) 
pa (alcrar), att ä lag ätta nedäst bandn pa 
täunar. JK. Binsli 	sat fast i nedästä bas- 
bredä [båsbrädet] JK. Mor Läis . . sto i duri u 
lägd armar pa nedäst dun .. för di hadd 
såndär halldurar [halvdörrar] JK. U så var de 
n sväng pa skaftä ner mot själv graipi, där n 
haldäd nedäst handi, när n arbetäd mäcldum 
JK(U). När da soli rinnar upp .. u nedäst 
kantn släppar horisåntn JK. Nå liggar sigd-
spån'n .. me hanntakä pa uppäst krokän u 
dann ändn pa nedäst krokän [på örvet] JK. 
Gränbandar hugga n.. av nedäst kvistar el. 
grainar at jårdi JK. Ja hängd n (blusn) pa n 
krok där i nedästä räumä JK. De säidu at 
talin, sum än star u fällar, haitar uppäst stadi, 
u dannu haitar nedäst stadi JK. Uppastä 
[mots.] nidastä sängi [i dubbelsäng?] MK. 
Nedäst el. undästä tanngardn [tänderna i un-
derkäken1 JK. De nedästä trolu [i räck-led] 
JK. Åiru [plog-'öronen'] späikäs fast pa 
nedäst ändn av drekti JK. Nedäst ändn av 
gaffin sitar fast i siglä [på kvarnsten] JK. 
Nedästä ändn av spärrträii [takstolarna], sum 
star pa bandä, haitar tassn JK. Trolår liggar 
pa bandfast täunar me nedäst ändn pa jårdi u 
me uppäst ändn pa uppäst bandn JK. 2) 
[om områden el. platser: längst bort belägen]. 
Kauprä nedäst Johans, sum dän pann halt 
JK. Jär var fulläst (med petrifikater) jär bäi 
iss nedästä (möjl. = lägsta] brinkän MK. 
Nedäst ändn i äng jär haim bäi uss star undar 
vattn JK. Ja har förlor hall nedäst dailn av 
äng jär halm bäi uss [genom skiftet] JK. Sen 
slo di av nedast dailn av ängä nuck av, de 
nedastä äng', sum var ner för umgangän, de 
skudd alltut skilläs av me [avslutas] till 
klucku täi OL. -bande s. ne'dästbandä 

m., bf. -bandn. Dän bandn, sum sitar 
längst nerä, haitar nedästbandn JK. När n 
töinar träibandtäun, så binda n nedästbandn u 
uppästbandn i staurpari ätta si JK. De gär 
prässäis de samä, pa vicku säidå än star um 
täun'n, när n bindar um än nedästbandä el. 
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kräupar i fålk JK. Liv [leva] pa håppä sum 
grodu, ällar sum nedru OL. Jfr orm- o. vat-
ten-nedra. 

neger s. negar 	m., pl. negrar 	Tråsk- 
ningi av kånnä har riktut vart bisvärlit i ar, för 
.. de har vart gräim (sot) äi de; ja vörr har 
vart kul svart såsum negrar i lädu JK. 

nej interj. o. s. nai. I. interj. 1) [ss. svar på ett 
yttrande etc. i jak. form, innebärande ett be-
stridande]. 'Däu skatt äut!' — 'Nai däu, ja gar 
int äut för n präis snäus ja däu, ma du tro' JK. 
Da gick ja in u frågd kvinnfålki, um di had 
middagän i färdur. — Nai, han var int ret får-
dur ännu .. JK. Er kan gänn [gärna] ta imot 
L:s .. i summar. — Nai, Gud bivars, va skudd 
di ta vägän me de? nai, de var omöiglit, så 
gänn di viddä JK. Di pasto, att spånar [: sigd-
spån] blai hard um di nyttäd de fåttä. Nai, 
de bäst var ti fa a läit bit smör OL. När vör 
kåm ti skolu, vidd ja hald u stäig av. — 'Nai 
för häckänfålt, ak me ..' JK. 'Ja hadjös nå, 
för ja har bråttum i dag ..' — 'Va ä! bråttum 
i dag ..', maint 0. pa. 'Nai, nai, astäuän', 
ropt kvinnfålki .. 'han matt väl änd vänt a 
läiti stund u fa n kåpp kaffi, vätjä!' JK. 
Klåstahänn u härrn pa Stavä me flairä 
skudd di betal frakt! Nai de skudd aldri kunn 
kumm pa frågän. Nai lätt de andrä smadjävlar 
betalä! JK. Nai vars, de skudd aldri kunn 
kumm pa frågän JK(U). Fa nå a källing el. 
päikå ti sit u dräg pa skrubbår el. kardår a 
hailt äutlangt dyngn. Nai tack, än kan int fa 
dum ti dräg än kospin(ä) än gang JK. 2) [ss. 
svar på ett yttrande i nek. form, innebärande 
ett bekräftande etc. el. att alternativ be-
strides]. L. skall int tro, att de förfallar si 
tråkut ti skriv för mi; nai! tvärtum tyckar ja, 
att de jär rolit JK. Var spån'n av mik hart 
träi, så lättäd aldri gräusä si tryck in i träiä 
Nai, skudd n ha n goar träibit ti gär sigdspån 
av, så skudd n lag så, att n kund fa tak äi n bit 
gammäl säl [sälg] OL. Sånt [: garn] var int 
tjänlit ti bind av; nai de skudd var fåint u jamt 
OL. 3) [uttryckande att man är glatt över-
raskad el. förvånad]. Nai vickän flinar käpp 
JK. Så to ja allnacku u gav na, u sägd, att 
a var ifran L. 'Nai da! den L:n han kummar u 
spänderar all ar allnackå pa uss maint a pa 
JK. Nai, va särt du! Nai de jär otrolit u kan 
aldri var sant slikt! Nai ja kan aldri glåim de! 
JK(U). — II. [i subst. anv.]. Di sag at dum me 
skaiv augu u sägd dum nai, när di bad um 
mjölk JK(U). Vör kund int säg dum nai, när 
fålk vidd ha piprot MK. Ja, nå kan n fa lug u 
fråg mair n en gang u kan änd fa nai till släut 
läik väl OL. Dän här sårkän han har gynt pa 
nai [börjat med att säga nej] u de halda n bäi 

me MK. De var omöiglit ti fa n ti bikännä, 
äutn han sto pa nai [stod fast vid sitt nekande] 
JK(U). Ha sto pa nai MK. 

nejd s. ne'gd f., bf. -i 	[trakt, omgivning]. 
J.A:s plassn u körku u skolu u Kluckabröjå 
älla alltihop i de negdi, sum J.A. bor u K. jä 
föidar JK. Harn kummar ti bakas där sum än 
lag ällar sprank upp ällar där umkring i negdi 
JK. Lansmätrar u godmännar di skudd bo i 
negdi MK. 

nejkon s. se neke s. 
nejlika s. (nelk) nälk f., bf. 4, pl. -ar 	bf. 
-nar. 1) [växt av släktet Dianthus, särsk. träd-
gårdsnejlika]. Nå jä de nälkar äutkumnä [ut-
slagna] igän jå! MK. Kryddäskvast de kan n 
sätt äi lavändl u täimjan u nälkar u MK. 
2) [kryddnejlika]. Ja far någlä nälkar till pa 
handin JK. Jfr pingst-nejlika. 

nejonöga s. näiaugä, pl. näiaugän, näiaugar, 
[en fisk]. 

neka s. naikå f., bf. -u [backsmultron, Fragaria 
viridis]. De var int mair n am n naikå, sum var 
glång' pa, de andrä var fallnä (JK) MK. Se 
f. ö. neke s. 

neka v. naikä, naik', pr. -ar, ipf. -äd, -ädä 
JK(U), sup. naikt, p. pf. naikän, naiktar, n. 
naikt, pl. naiknä. A. [i fråga om ett faktum]: 
1) [säga nej, bestrida]. De var n dräng.. sum 
var trodar förä att ha legrä a päikå, u päiku bi-
känd pa n, män drängän naikäd JK(U). A käl-
ling, sum var anklagi för ti stjälä, män naikäd 
för stöldi JK(U). Han naikar kanhänd int för 
sanningän JK. B. [i fråga om ngt som skall 
ske el. göras.] 2) [säga nej (till en begäran 
etc.); vägra]. Di had blitt naiknä nattvardn 
yms a dum MK(1877). Vidd di ovillkårliän ha 
vattnä av säin aigår .. så kund di.. ha bitalt 
Gannår för säin kvännar .. så had di int naikt 
dum de JK. 3) [I uttr.] De jär (var) int (aldri) 
naikt [det vägras (-ades) inte]. Magistan far ta 
så mik än vill ha; de jär int naikt de i [inte] 
MK(1878). U bigärd kaffi u vassit kvarter 
brännväin. Jå, de var int naikt, förstas, um 
änd int dän am n had pänningar ti bital me JK. 
Har n int sättä någ gan ti baitä självar, så 
bräukäd de int va naikt ti fa någlä kast sträm-
ming av rakbatar JK(U). Jä de da någ gass-
kalar [karlar i gården], sum däugar gär a 
läikkistå, så jä de aldri naikt, um de aldri jä så 
bråttum JK. Di lanäd äld av varandrä, u de 
var aldri naikt föstas JK(U). Ja, de var a till-
ställning .. för dän vuksnä ungdomän u int 
naikt för de gift' häldar OL. — nek-varsen a. 
naikvassn, f. -vassi, pl. -varsnä, -vassnä, 
'obenägen, ohjälpsam, snål'. Ha jär så ojälp-
sam u naikvassi pa ti lan äut någä, sått de gär 
int a si ti bid na. Han bräukar var naikvassn 
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ti lan pänningar äut JK(ordl.). U så var de da 
int frågän um någ annä, än ja straks skudd 
sätt mi bäi borä me .. Ja var läit naikvassn u 
tyckt, att di kund skill av fyst JK. [Van!. med 
föreg. negation: int', aldri]. Prästn 	skudd 
rais i böin [stan] i mårgå, u da frågd ja n, um 
än vidd ta a bud för mi ti L., u de var n int 
naikvassn pa JK. Sin [sedan] så var int L. 
naikvassn ti ta hankäl [vantar] pa si, när n 
skudd äut i äurn JK. Ja, me kvarterä [lo-
giet] ha ja frågt fräu K., u de tycktäs, sum ha 
int var så naikvassi pa JK. De var di aldri 
naikvarsnä pa (om rum till lekstuga el. dans) 
MK. 

neke s. naikä, naik' m., bf. -än, pl. -ar, [nej-
kon, backsmultron, Fragaria viridis]; jord- 
gubbar 	som växa vilt på marken JK 
(ordl.). Ja far n naik a di! Gi mi n naikä. De 
vaksar så mik naikar äut i o hagän JK(ordl.). 
'Naikå' [f.] låtar gal' för mäin åirå JK. Jfr 
neka s. — nek-glonge s. naikglåugä m. [blom 
av nejkon]. 0 [vår] hagän han jär hail väitar 
av naikglångä MK. 

ner adv. nir (ä.), ner. A. [angivande riktning 
el. lägeförändring]. 1) [till ett lägre plan, mer 
el. mindre lodrätt]. Hästn gar nir i bröiu u där 
jär så blatt, så n sinkar ner avholit MK. Di 
gick u hängäd hud ner u käikt läik [rakt] ner i 
jårdi JK. Han had fallt pa nasar läik ner i 
rännu MK. Så kåm ha ner i kökä än dag JK. 
Börr [bara] ja far skriv säidu ner, så skall ja pa 
hud i säng JK. Soli rinnar nir MK(1877). De 
fårsar ner [med regn] JK(U). Kanhänd att vör 
kan fa någ mair rängn u slagg snart, att kyldi 
kan kumm ner än gang JK. — Prep. Me de 
sam så kåm just värtmor ner [nedför] trappar 
JK. Kåir sakt backar ner JK(U). Han gick ner 
backän JK(U). När da lassä jär lässt .. da jär 
de ti gi si av, u kast si pa, när de jär backar ner 
[utförsbackar] JK. 2) [i fråga om (huvudsak!.) 
horisontell riktning: längre bort, längre ut 
mot kusten]. Vägän sum gar ner förbäi 
Kauprä u Ha1srä u ner ti strandi yvar Nöibro, 
ja, u så vägän ner ti Andasä (har vart nöi 
dailning pa) JK. Vägän därifran u ner ti sagi 
de var idlt stainbuldar OL. Någ var vidd kåir 
säin stuckar upp pa backän, ner [när] di kåm 
där ner (ti sagi) mäddum OL. Ja sag, att n gick 
nir yvar hagskogän MK(1879). De kummar 
ja aldri nir ti Nabbu (cit. eft. gubben L.) JK. 
3) [till ett lägre plan och in i el. under ngt]. 
Ställ plogän där, ti ga mair u mindar ner [: i 
jorden] JK. Män så gar int plogän ner el. gar 
för läit ner JK. Rängnä draupar nir i kamman 
MK(1877). Kattu ha kraup ner i hulä MK 
(1877). Han tyckt de var så gutt, u sto int läng 
pa ick än had fat ner [ätit upp] sitt [fläsk- 

stycke] OL. 4) [i fråga om sträckning till en 
viss nedre gräns]. And ner pa täiår [tårna] JK. 
5) [i fråga om förändring av ngts läge, t. ex. 
från upprätt 1. lutande]. Vaitn [vetet] fallt 
ner langs at jårdi [av hagel el. d.?] JK. Vör 
raiv ner än bit av de gavälmäurar JK. Ta 
vävän ner u flytt äut n JK. — B. [bild!.] 6) [i 
fråga om minskning av pris o. d.]. Sätt ner 
präisä pa skogvarår JK. — C. 7) [angivande 
befintlighet på en viss plats el. i visst läge]. 
Längar ner at Gard' till, sum nå Hämmor J.O. 
bor, minns ja n gammäl Hämmårpart me n 
läitn gas sdail JK. Raislaktn jär a lang räckå 
me a navarshul i ändn än bit ner pa räcku JK. 
Jfr även blåsa, brinna, bryta, bråka, bädda, 
bära, draga, falla, flänga, få, fälla, giva, glida, 
gnugga, gräva, gröpa, gå, haka, hänga, hörda, 
isa, kara, kasta, knäppa, komma, krama, 
krapa, köra, lasta, lorta, lägga, läsa, löpa, 
mylla, måka, mörda, plumsa, putta, ramla, 
riva, sabba, salta, segna, sjunka, skälla, 
sloka, sluta, slå, smeta, smörja, spänna, 
sätta, taga, trassla, trycka, tysta, tystna, 
täppa, vräka, vända, väta o. växa ner. -bande 
s. m. bf. ne'rbandn [nedersta 'banden' i en 
gärdesgård]. -bruten p. a. pl. ne'rbru'tnä 
[försvagad till hälsan]. Daim sum da var äi sin 
bäst aldar u känd si stark u duktuä u var 
modnäs u oförskräcktä, di jär nå nerbrutnä u 
har för de mäst gat all värdns väg OL. -del 
s. nerdail m., bf. -n. 1) [nedre delen av ngt]. 
Pa nerdailn av buln [bålen], där undar läivä 
el. magän .. har vör graini JK. 2) [särsk.] 
'nedre delen av en särk el. fruntimmerslinne, 
som för det mesta är av grövre tyg än övre 
delen el. åpplän' JK. De jär gråft läingan issä, 
män de däugar ti väv nerdailar av JK(ordl.). 
-firningsistake s. nerfi'rniugsstalä [stake 
som användes vid nedläggning av ryssjor]. 
-före prep. o. adv. ne'rfo'rä,-fo'r'. 1) [beteck-
nande att ett föremål o. d. befinner sig på en 
plats under ett annat]. I nedäst ändn sitar 
krokän me a lädar äi laikinn'n, sum int sitar 
längar nerför nedäst ändn av sänkä, än va 
krokän jär langar [på torsksnöre] JK. Lädrä 
kan ga sundar ällar snöir brist av nerför 
sänkä JK. Läinä bäi hallar [sänkstenarna] 
(sum hängar ner för asn än bit) braidäs pa 
asar JK. Stortäibjälln kalls dän sum sitar 
straks ner för stortäiu, ällar pa inkantn av 
bainä JK. Barrumetan har u* stat lagt.. ällar 
pa ostadut u i kvälls gick än langt nerför 
stårm JK. 2) [betecknande att ngt befinner sig 
på el. förflyttas till en plats längre bort el. 
länge ned, t. ex. mot havet el. lägre belägen 
trakt]. De var en bat till, sum lag ändräum 
ner för uss, sum drägäd [drog garn] me JK. 
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Än nöiar väg, sum gar .. tvärt yvar all hagar 
ner till kvännbroi ällar kannaln ifran Laus-
möir nerför Gannår JK. Ängä lag straks ner-
för körku JK(U). Vörr var int så langt ste, 
vörr var börr [bara] ner i Svartdalar, sum 
liggar n bit nerför Böndä JK. Han skudd ha 
nedäst ändn av o [vårt] ängä nerför åd-
läningän u ja skudd ha av dairäs hagän pa 
ändn uppför ådläningän JK. Ja, u så byggd 
Kauprä L.J. am n [:lammgift] ner i dairäs Stor-
hagän, sum liggar straks ner för uss [: JK:s 
gd] at När el. at strandi till JK. H.P:s u E:s 
skifti, sum liggar nerför oä [vårt] JK. (Haglet 
for fram) förbäi Smiss u nerför Kauprä u i 
austar nerför Nöibro n bit upp ti Gangvidä 
JK. Hail de stäur täuuä [tuviga] äng, sum lig-
gar nerför hagän, jär äutmärkt go jård JK. 
Så frågd härshövdingän, um än had lägg 
[: lagt ryssjor] nerför Nöibro. Jå, iblant had 
n lägt nerför brol u iblant uppför brol JK. 
Äisn lag ännu nerför i ai u dämädä JK. — 
II. adv. [längre ned, längre bort]. Han staig 
upp u vidd, att di sum sat nerförä skudd flytt 
förä [på bänken] (OL)MK. De bräudpäiku, 
sum håirdäs bräudi till u dän ungmans-
drängän, sum håirdäs bräudgummän till, di 
sto längst ner at gradar [i koret] u di andrä 
nerförä JK. De värki [kvarnar o. d.], sum lag 
nerförä [: i ån], fick för läit vattn OL. -giv s. f. 
bf. ne'rgi'vi (vid notdragning) = följ. -giva s. f. 
bf. nergi'vu, 'halvmånformigt hål [på isen] 
där noten lägges ner (isnot)'. -gång s. ne'r-
gayg m. Mot kväldn i solis nergang JK. 
Umkring missåmmastäid, da när ä int jär 
natut u än far sätt av [: fiskeganien] i solis 
nergang u sainarä iblant, dräga n alltut millum 
klucku tåll u ätt JK. När han'n ropar ättar 
solis nergang, modar ovädar JK. -gångslid s. 
f. bf. nergaygsäidi [id som går ner mot sjön]. 
Nergangsäidi jär, när ha har laik av u gar ner 
ällar äut i sjoän igän u tas u da me räu sår JK. 
Nergangsäidi jär tom u dåli; ha har laikä MK. 
-huggning s. f. bf. nerhuggningi. N. till ristn 
[uthuggningen till vristen i träskoämnet]. -i 
adv. neräi [nere i]. Um jårdi jär tårr uppa 
män jär myru [fuktig] neräi JK. Längar 
neräi jär a [hon, jorden] ännu tårr sum askå 
JK. De säir äut, sum um de jär stainfräit, män 
di (grastainar) liggar neräi, spitalar, läikväl 
JK. Fullpacknä var de sjussar neräi, u de var 
int stort bättar uppa OL. -ifrån adv. ne'r-
ifra'n. Så slar n träi ällar fäir par staur pa en 
gang u bindar bandar um daim nerifran u 
uppat JK. De läil häusä pa Adlsgatu ..straks 
upp bäi Sudatårg, ti hygar, när n kummar 
nerifran JK. -isad (-isen) p. a. n. neräis', pl. 
-äisnä, neräisäd' OL [överdragen med is]. 

Ner ä nå äuräd [var yrväder] u var så bittart 
kallt, da var ä int stor stund, så var ä neräis 
alltihop, badä kär [vattentunnor] u sjuss u 
fålki me OL. U så därtill ldedi neräisäd äutpa 
av vattn OL. Ginumvat u neräisnä JK. -kring 
prep. o. adv. ne'rkriyg [nere omkring]. Ner-
kring de så kalläd gålvä (i sagkamman) där lag 
.. fullt me bark OL. All' tycktäs var glad u 
förnåigdä .., så där nerkring (i badhus-
parken) atminstn så tycktäs de reit, sum di 
var ifran ätt häusald OL. -lopp s. ne'rlu'p n., 
'bråck, en sorts sjukdom'. -lupen p. a. f. ner-
lupi. Klucku jär nerlupi MK [ej uppdragen, 
om lodklocka]. -låten a. nerlåtn [nedlåtande, 
vänlig]. Ja har tyckt, att L. alltut har vart så 
guidar u vänli u nerlåtn ällar gimainar u int vart 
ståltar u stuskar u haugdrugän JK. Um L. vill 
gär si så nerlåtn u gimainar 	ti gär si be- 
svär me alltihop JK. -pressningstid s. pl. ner-
prässningstäidar [depressionstid]. -på adv. 
ne'rpa [på nedre delen]. Nerpa (pa stain'n) 
jär slingår u årnamäntar JK. -rivning s. f. bf. 
nerräivniugi. Ja skudd undaret L. angåändä 
ner-räivningi av gam' prästhäusar vör skall 
försöikä u hald avsjon pa ner-räivningi ällar 
arbetä därme JK. -släppt p. a. pl. nersläpptä. 
A ko el. u a mär, när di har täidn äutä, u har a 
dyngn el. täu igän, så hallar de, att di jär ner-
släpptä el. ländsunknä u kummar snart ti 
kalvä el. fylä JK(U). -stycke s. nedstyckä 
[sic], [på en vävstol, se ill.] sum trampar 
sitar äi bak MK. -stämd p. a. pl. nerstämdä 
[modfälld]. Di var mik laisnä u nerstämdä JK. 
-stämning s. pl. ne'rstämniugar [modlöshet, 
tryckt sinnesstämning]. Laisamhaitar u sår-
gar u nerstämningar u bekymmar, de finns i 
yvarflöd JK. -till adv. nertill [nedantill]. 
Kållu [kjolen] jär för väid upptill u för nägg 
nertill JK(ordl.). Rucknåli . sitar fast i ruck-
standrar, sum sitar äi a tvärstyck nertill JK. 
-under adv. ne'rundar [nedanför]. Kattn han 
ränd upp äi n tall, u rävän sto nerundar u 
glod upp JK. -åt prep. o. adv. nerat 
I. prep. 1) [ned mot (ngt)]. I fjord värkäd ä 
mair uppat braustä, nå jä de mair nerat magän 
JK. 2) [längre bort, längre ut, t. ex. mot stran-
den]. Längst nerat häusi har vör matt kärt 
bårt flair otli lass sump JK. Ner i B:s hagar, 
sum liggar nerat ai ällar at K. Storhagar till 
JK. Ja had ännu ätt ärndä till där nerat strandi 
ti främä JK. Fjortn dagar i sundäs var ja nerat 
kannaln u sag pa JK. 3) [för att beteckna be-
fintlighet på en längre bort belägen plats]. 
Mitt fyst skift för Kauprä, sum nå liggar ner 
at sjöän OL. Fyst hadd n lägt de (skiftä) ner at 
Gangvid, så langt n kund fa OL. — II. adv. 
1) [i riktning med]. Vadstyvlår flaut upp yvar 
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vattnkantn u hud [huvudet] nerat MK. Än 
sättar fyst a halft lass pa änd me aksi uppat u 
stubbän nerat [i 'stäcke'] JK. De hol [skåliga] 
säidu läggäs nerat [av 'knä-karped] JK. Nå 
kläivar ja upp langsat skaidi [kvarnvingen], 
sum jär bundi me kädi u star nerat JK. När 
n da tar stangi nerat, da drägar dän kättingän 
.. [i stubbrytare] JK. Allt sum skall vaks 
nerat (rotfruktar) skall sas i nidar JK. 2) [för 
att beteckna rörelse till el. befmtlighet på en 
längre ned el. längre bort belägen plats]. Förr 
da var de så mik skog där nerat, så att .. MK. 
Så gick ja yvar all aigår, sum vör har jär nerat 
JK. Ja var där nerat a slag i jåns JK. — Se 
även under där adv. 

nere adv. nerä, ner'. A. [angivande befintlig-
het på viss plats el. i visst läge o. d.]. 1) [be-
tecknande, att ngt befmner sig på en plats, s. 
ligger under en annan]. Drivvalar bräidäs 
ihop.. av kvinnfålki nerä [på marken nedan-
för taket] JK. Ja gick upp där [i huset] u fick 
mäin sakar, u de andrä sto ner så längä JK. 
Jär bäi uss var skogän i vägän, sått vör kund 
int ret fa säi ner pa jårdi, när soli rannt upp 
JK. 2) [betecknande, att ngt gäller nedre de-
len av ett föremål o. d.]. Halldurar [halv-
dörrar], am n upp' u am n nerä JK. Da sägd di, 
att a [hon] var ner i kamman pa gardn JK. Da 
fick ja säi, att ner imot roti, där kund sit än 
fåm säks styckän .. mackar [på kornstjälken] 
OL. 3) [i fråga om befmtlighet på en plats, 
som ligger längre ut mot kusten el. längre 
bort, mindre centralt, stundom med bibet.: 
lägre belägen]. De djaupäst [på vägen] de var 
där ner mot sagbackän OL. Så fort de blai 
tillfållä för daim, sum var där nerä (bi sagi) ti 
värm si, ner de var kallt OL. Far talt um, 
när vör kåln i fylg ner äi n akar .. pa n back 
ner i baitningi JK. M. han jär ste u räckar 
någ Våm ner äi a ängä MK. Nå än täid har de 
int just vart mang, sum har arbet där nerä 
(vid kanalen) JK. Di had flytt ör byggningän 
till sin nöi plass ner pa skogän JK. Vör tar u 
kastar o snarår ner pa rivä; de kalläs för nerä, 
.. ner bi Nöigärdä [ett fiskläge], ner pa läil 
rivä .. Sam så säs ner nårdar äi [i norr], ner 
undar sma hålmar, ner under Skarphålmän, 
ner undar rauki, ner i Håplaidä [en fiskeplats] 
OL. Ja män lag bäi strand.. mästn va ivist a 
nat läikväl .. män lag int ner um dagän JK. I 
förrgår. . had di väl tåsk . . män da had vör int 
dän täurn, att vör var nerä JK. Ja har int vart 
ner bäi Nabbu sinä [sedan] JK. Där kund ja 
gänn ha fat de läil skift' .., sum ja fick ner i 
Svartdalar OL. Ja var där ner bäi Hämmor pa 
ättamiddagän JK. Da var ja i smidu ner bäi 
Kauprä-Lassä JK. Vör frågd S., um än 

hadd set av någän sjuss där ner ifran Kauprä, 
sum skudd kåir ättar uss JK. Möirhagän, sum 
liggar ner i Andaskväiar JK. Ätt (skiftä) har n 
lägt ner i nårvästästä hörnä av sokni OL. Vör 
arbetar me rothuggning .. ner i hagän JK. 
Var de så, att de var någän sokänbo ällar bi-
kant me där nerä [på Ljugarn], så skudd di in 
u drick halvar OL. Da to än ti säup u liv 
galn där nerä [i Amerika], till ä blai släut me 
än JK. 4) [betecknande, att ngt befmner sig 
på en lägre belägen plats, el. under ytan av 
ngt]. Da lag än me haud [huvudet] ner i rännu 
MK. Di hålt räivtråiu [räfshuvudet] ner mot 
knäiar [när de åkte] OL. Ännu jä int soli ret 
nerä män rinna(r) snart ner JK. Vör. . kastäd, 
till däss soli mästn var nerä JK. Bildn gar ner 
i jårdi, när n plögar JK. 5) [betecknande be-
fmtlighet i delvis sänkt läge]. De to ja u slo 
snöir um tunn u lättäd de häng nerä JK. — 
B. [bildi.] 6) [i uttr.] ligg nerä [vara ur funk-
tion]. Sum ä nå jär ställt, liggar allt jårdbräuk 
ner jär i Lau JK. 

nesa s. ne'så f. [skam]. När någän slaktäd russ 
för n annar, de var såsum neså MK. 

ni s. m. bf. näiän, 'nian i kortspel'. Jfr klöver-
ni. 

nia s. näiä m., pl. -ar [siffran 9]. A undalit ars-
tal vör har! Träl ättar u så än näiä JK(1911). 

nibb s. pl. nibbar m., bf. -än, pl. -ar, 'spets, 
liten spetsig bit, t. ex. cigarrspets'. Säi va nib-
bar u piggar där var pa (en petrifikat) MK. 
Eng. nib. 

nicka v. nickä, nick [hastigt böja huvudet fram-
åt]. a) [ss. hälsning]. Nickä u buck si me hudä 
u hälsä JK(U, frgl.). b) [ss. tecken på sömnig-
het]. Sit u nickä u sivä, sått käpän fallar ner 
pa braustä JK(U). Mor gynnar sit u nick u siv 
bäi kardår JK. — nick-stång s. f. bf. nick-
stangi [del i ramsåg, se ill. till vatten-såg]. 

niga v. näigä, pr. -ar, ipf. naig, näigädä, -äd, 
sup. = inf. [Vanl. refl.] näig si [niga]. Däu 
skatt näig el. nig di, päikban, när du hälsar 
JK(U). Gästar buckäd u näigäd si at bräud-
parä JK(U). Så släutäd mussäikän. Da gick 
skaffarmor u skaffarpäiku u to varandrä i 
handi u gick ste u näigäd si för bräudpäikår 
JK. Sin gick de höigst bräudpäiku 	ste u 
näigäd si för bräudi u de legstå .. ha näigäd 
si mot bruttövarsku JK. U så far n ännu säi 
någå källing, sum näigar si u sär Jissu nam 
för klucku [kyrkklockan], när ha gynnar ga 
JK. 

Niklas n. pr. m. bf. nickla'sn 	[lägger gå- 
vor i barnens skor vid julen]. De jär nicklasn 
u staffån, sum läggar i skoar för dum JK. 
-gott s. niklasgutt. Jaulaftn sättar all sma ban 

kängår älla styvlår pa borä, u när di kum- 



nio 	 760 	 njure 

mar upp um jaulmårg'n, så star di full av nik-
lasgutt, såsum någ grann äutstafferi kakå, 
sum sumt förställar gräisar u sumt gubbar u 
källingar u någän armar prässant me iblant 
JK. Jfr staffans-gott. 

nio räkn. näi. Jär de n duktur kal ti skärä så 
kan n hinn åt näi lass för dagän JK. Klucku 
näi gar vör i säng JK. Ha var näi u åtti ar MK. 
Ja va lains di gärd na [bjäran], de vait ja intä, 
män ja har håirt, att de skudd näi slag [sorter] 
till JK. När ha (källingi) råikäd Kauprä far så 
hadd ha äld äi a langpannå .. de skudd var näi 
slag JK. -trådig a. n. näitradut [tvinnat av nio 
trådar]. Sin [sedan] så skall flaar söis fast me 
säkstradut el. näitradut bomullsgan [på flund-
renät] JK. -tumslplanka s. f. pl. näitumsplan-
kår [9 tum breda plankor] JK(U). 

nionde räkn. näjändä. Näjändä dyngnä JK. 
Åtndä, näiändä u täiändä arm vall [i växelbruk] 
JK. Mor ha jär pa de näjändä u säkstäjändä 
årä MK. -del s. pl. niijändailar. Rovaldar 
[Rovaldsbonden], sum skudd ha fåm näiän-
dailar, had fat fåirä [vid ett skifte] JK. 

nippa s. f. bf. nippu [i uttr.] pa nippu [med nöd 
o. näppe, nätt o. jämt]. De var ret pa nippu, 
att vör int had fat n (gräisn) JK. De var pa 
nippu, att n skudd hinnä MK. Ret pa säist 
nippu MK. De jär int mang sum lättar av- 
skräck si ginum a farå pa sjoän, um a aldri jär 
så stor, så att börr [bara] läivä hängar pa n 
trad .., ällar de jär pa nippu me än, så jär n 
läik djärvar JK. Tullar [spannmålstullarna] 
gick iginum pa hängnäs har u pa nippu me än 
träi, fåirä röstar JK. 

nippa v. nippä, pr. -ar [snudda, trampa för-
siktigt], 'halta'. Dän hästn han har kaut si 
(= fått leden ur lag), för de söins de, han nip- 
par börr [bara] pa täiu (går el. trampar på 
hovsnipan) JK. Stäutn nippar pa bainä MK. 

nisse s. m. bf. nissn [tomten], 'ett slags troll, 
som gör arbete o. för gods o. ägodelar till 
huset (icke: skogstroll)'. Di jär så räikä, di 
matt visst ha nissn JK(ordl.). Far u mor kåm 
ti tal um Nissn, u i dairäs bandom trodäs de, 
att ä var mang, sum had Nissn, hälst um de 
var någän, sum blai förmögnä. Mor minns, 
att bi Kauprä O.M. sätt i mat äut i lädu i ryg- 
basä äi n gammäl träiback .. till Nissn. När di 

sum ban var där u laikäd pa gardn um sun-
dagar u fick säi dän där träibackän i rygbasä 
. . så blai di läit bycknä (räddä) a si u tyckt där 
i hallmörkrä .., att di sag nissn .. Dän sum 
vidd ha Nissn, han skudd sop äut för häus- 
durar i träi torstäskväldar ätta si i dän tankän, 
att n vidd ha Nissn. Trid torstäskväldn kåm 
än [: nissen] u frågd, um di vidd ha än ti tjänä, 
u vidd di da ha än, så sägd di jå .. Män så var 

de pa a ställä, sum di så had gärt, u så sägd di, 
di vidd int ha än, när Nissn kåm. Da straik än 
sin väg u to hail häusflakän av häusi, när n 
glaid JK. U äut bakum häusi had n än stäurar 
staurhop, u dän bannsättäd [förbjöd] n häus- 
fålki, att ingän fick röirä u de pasto di, att 
i dän staurhopän had n Nissn JK. U så var de 
a kvinnfålk, sum skudd ga däit a nat u stjäl 
äppäl, u så sum ha kåm upp i äppälträiä .. så 
kåm de a sedlass läggnäs i gard me svart russ 
förä u så in pa lädu u lässäd av (de var Nissn, 
sum kård sed haim um netnar) JK. Di kund ha 
flair otli lass sed äut um kväldar, män nissn 
kund skaff in de um netnar va ivist a lass JK. 
De taltäs um da, att de var n bond bäi Kaup- 
rä, sum had nissn, u bäi Hämmår pa a ställ 
had di nissn, u där had di set n: de va n läitn 
gra gubb me raud mysså, sum had sitt tillhåll 
i grainhopän JK. Män de ansags int för någ 
bra ti ha nissn äutn tvärtum fö någ rakt gal av 
de andrä, sum sägd att di had n JK. 

nit s. nät m., bf. -n, pl. -ar, 'nit, nitnagel'. 
nita v. nä'tä, 	, ipf. nätäd, p. pf. nätn 
JK(U), pl. nä'tnä. Nät' fast, fastnita MK. 
Tangän, sum sitar iginum skaftä u sum jär 
fläta äutför skaftändn [på slidkniv] JK(U). 
Skräuar, sum har vart nätnä fast bi krokar 
[på örve] OL. Blai de brust i bakän [lie- 
baken], så nätäd di än lapp pa JK(U). — nit- 
hammare s. nä'thammarä [hammare att nita 
med, se ill.]. -järn s. n. bf. nätjanä JK(U), 
[ett järn varmed man nitar hästskosöm på 
hoven]. -nagel s. nätnagäl m., pl. nätnaglar 
[(större) nit]. 

nittio räkn. nitti. G.B. .. var mik gammäl nem- 
rä nitti ar JK. Nittioar 	•-• [fiskegarn, 
bundna 1890] JK. -elva räkn. nittiälvå 
[skämts.: för att angiva ett orimligt stort tal]. 
Sum ja kansk har talt um nittiälvå gangar förr 
JK. -åring s. m. bf. nittiaringän JK; pl. 
-å *riugar. 

nittionde räkn. Pa nittäiändä arä JK. 
nitton räkn. nittn. Ja var väl da än attn, nittn år 
OL. Han kan nå nittn hantvärk; de tjugändä 
de bläir tiggä MK. -gryn s. nittngröin, 
'snålvarg'. -hundra räkn. nittnhundrä. Nittn-
hundrä u sjuttn JK. Iss [detta] arstalä kan 
vörr gänn kallä u skriv förä: Nittnhundrä u 
kallt JK. 

nittonde räkn. nittndä; nittnd' OL. Tänk, att de 
allt jär dän nittndä april, u ännu har vör vintar 
u snåi JK. Källingviku ha fallar in dän nittnd 
juli OL. 

njure s. njaurä m., pl. -ar [njure på människa 
o. djur]; pa russ; pa stäut JK. De (sjauk-
domän) bestas i njaurar JK. Lyckt njaurar 
särs, nä talgän har vaks ikring, så att njaurar 
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knafft söins, när kräki jär faitä MK; t. ex. ätt 
lamb så fått, att talgän lyckar yvar njaurar 
OL. — njur-ister s. njauräistar JK(U), [ister 
kring njurarna, på svin]. -sten s. njaurstain 
JK(U), [sjukdom]. -talg s. m. bf. njaurtalgän 
[talg kring njurarna]. 

njuta v. njautä, njaut', pr. -ar, ipf. -äd, sup. 
njaut'. 1) [i uttr.] Njaut' läivä [få behålla livet, 
o. likn.]. Han njautar aldri läivä = han lever 
inte igenom den sjukdomen MK(1876). Han 
hadd aldri njaut' läivä, um än int hadd blitt 
jälptar MK. De var frågän um vör hadd njaut 
läivä u bärg gani JK(U). Män hadd ä blas 
mair, sått sjoän hadd brautä .. da hadd di 
aldri njaut läivä JK. Aldri fa njaut mat (ss. när 
man skall kräkas; endast i denna bet.) (OL) 
MK. 2) [finna tillfredsställelse el. välbehag i 
ngt]. Gubbar sat u speld kårt u niautäd av 
öl u brännväin unda täidn JK. När n da .. gär 
si pa [väntar sig] a go skörd .. u skall njaut av 
sitt arbetä för n kummändä vintar, .. så 
kummar n summar äutn rängn JK. Nå sitar 
vör u njautar um kväldar bäi än go brasä JK. 
Kvinnfålki njautar av sin goä kaffitar JK. Ja 
för min dail njautäd betöidlit av de (fågel-
sången) JK. 

nock s.1 nåck m., bf. -än [övre ändan av spar-
rarna, där de äro hopfogade]. De lang träii, 
sum gar ifran tassn (nedäst ändn) u upp ti 
nåckän (uppäst ändn) haitar spärrträi JK. 
Än .. laksar ihop dum (spärrträii) i nåckän 
ällar nackän (spärr-nåckän ällar -nackän) JK. 
Jfr spärr-nock. 

nock s.2 nåck OL. Än gammäl nåck [gammal 
orkeslös gubbe i gården, 'inventarium']. 

nock adv. nuck, 'nog'. I. ss. adj. 1) [tillräckligt, 
till fyllest]. Kanhänd n tyckar, att n ha fat 
nuck JK. Di fick duktut ti bästår allihop, så 
att någ var fick nuck, u sumli fick för mikä 
JK. Han tycktäs ha fat nuck av de goä OL. 

[i uttr.] nuck av [tillräckligt]. Nå far de var 
nuck av um äppälträii [nog skrivet om ..] JK. 
De kund nuck räknäs upp mair sånt .. män de 
kan var nuck av för till säi, lains de gar till 
OL. De kund var nuck av me iss välsingnä 
snåiän nå i vintar JK. Ja vill int ha mair; de 
jär nuck av JK. — Nuck av [allt nog, lika 
mycket], så sen någät år därättar så fick än si 
a dotar OL. Nuck av, di skudd ha mang ti 
badä sla u räkä OL. Nuck av, när autndagän 
jär avskildar, så jär de ing laisamhaitar OL. 

[i uttr.] int nuck (me att). De var int nuck 
me ti lapp gani, slingår skudd u* skjautäs OL. 
Int nuck me spinnä, de skall gäräs a färd upp 
pa backar u laitäs hallar OL. U int nuck me 
att soknar, sum gränsar mot strandi, såsum 
Allskå, Lau, När, Buss, bräukäd strandi alli- 

nock 

hop, äutn t. ex. Gardboar JK(U). L. kan 
aldri tro, va gladar ja blai, u int nuck ja äutn 
allihop JK. — II. [ss. adverbiell bestämning 
till enskilt ord]. 1) [ss. efterställd bestämn. t. 
subst.]. Da gynt ä rängnä, u de ha hald bäi 
hail dagän så att nå bläir de vetå nuck JK. 
Vör hinnar täis nuck u fa härrsöin [herresyn] 
JK. 2) [ss. bestämn. t. adj. o. adv.: i tillräck-
lig grad]. Baini (rotbaini) skudd var gråv' 
nuck u ha skapli bukt JK. Kan n int fa däiki 
djaup nuck me plög u fäisä, så grava n upp 
dum JK. Sag dän andrä si starkar nuck, da 
välträd han ner dum (stuckar) igän OL. Så 
gynt di räk [räfsa] ifran braid' u så äutat . ti 
di kåm langt nuck OL. De gam tråskar var bra 
nuck dän täidn JK. a) [tämligen, ganska]. De 
var krånglut nuck ti fa tak äi någän [arbets-
hjälp] iblant OL. Austn stårmar gal' nuck 
JK. Snevat nuck = knappt nog MK. b) [i uttr.] 
knappt nuck [nätt o. jämt]. Han hadd int a 
trolå till lägg äi än täun u knappt nuck [: med 
ved] ti fa värm si bäi OL. 3) [ss. bestämn. t. 
verb]. Ja kan aldri beröim L. nuck JK. 

[ss. satsadverbial]. 1) [ss. beteckn. för 
relativ visshet: otvivelaktigt, förvisso]. Han 
ha nuck gärt så gutt n ha kunt JK. Att ä var 
läit uppsluppänhait blant fålki undar mid-
dagän, de märktäs nuck OL. Um de blai 
någ fisk .. da gick de nuck an da OL. Än för- 
bättring blai de nuck 	pa sam täid, sum 
klingår [sågklingorna] kåm i gang OL. Daim 
sum skudd upp kl. 15 pa mårgnän, för daim 
kändäs de nuck int så livat, antar ja OL. 
Mang' var ä nuck, sum hadd säin augu ättar 
drängar OL. Vör fick int haim alltihop .. 
äutn de jär nuck ännu a par lass igän [kvar] 
JK. De fyst kvinnfälki nuck fick tänk pa, de 
var ti brygg .. OL. Di föidar nuck, sumbliä 
böindar, umkring än täi fämtn styckän gam-
blä morlamb u baggar JK. Förr i gamblä 
täidn, daim sum da skudd.. ha sletkalar . 
had de nuck läit mair bikymmarsamt .. än va 
di nå har OL. De var nuck allt läit krånglut 
iblant, ner di skudd bid säin sletkalar, ti fa 
visst lug [löfte] pa dum OL. 2) [ss. beteckn. 
för sannolikhet: troligen]. Fyst sårtns harväl 
var nuck träiharvin JK. Di behövd int kaup 
någå allnackå, för de fick vör nuck ifran L. i 
ar u JK. Vör far nuck pa säidå [gå åt sidan] u 
bärg uss, annas så bläir ä nuck o säistä JK. 
Far maint pa, att de kund nuck int ha vart så 
omöiglit JK. De gamblä bladsagar, ti pass upp 
u ha daim i årning .. de var nuck int så väid-
lyftut OL. 3) [förstärkande, i bedyranden]. 
Nuck täusn blai rasn uppblandn JK. 4) [ss. 
uttryck för medgivande: visserligen], 'säker-
ligen, förstås'. De tycktäs nuck, att di kund 
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ha hatt dän sagbackän legar [lägre] OL. Hadd 
ä int vart så kallt., da hadd ä nuck int vart så 

slidväg JK. Taldrickar sag så där mörk 
äut i färgän, fastn di nuck kund var rainä OL. 
Nuck tyckt vörr, att de launäd si dålit för uss, 
sum hadd langt ti janvägän ti kåir me betår 
Män när n hadd strävt iginum för arä, så tyckt 
n, att n fick än go slant pa en gang JK. Ja, 
spitsplogän jär nuck bra pa sitt väis .. Män ti 
fa rot ograsä ör jårdi jär di int bra till JK. 
Ner de da var go mat u brännväin [när man 
spann till fiskegarn] .. da skudd de u* nuck 
kunn var läit glatt u nöjsamt, män när n skall 
ihop me de gam raipkärru .. de håirs da 
päukän till OL. — IV. [i uttr.] nuck att [(det 
var) egendomligt]. Nuck att di (skräddare) 
kan äutgär (stå ut med) de ( = att sitta på ett 
bord) MK(1877). Nuck att n int gärd de MK. 
Ja, män nuck att int ungfar ha söikt dåktar, nä 
de ha vart så gal ti värkä JK. 

nocka v. nåckä, nåck' , pr. -ar, smapusslä [ar-
beta smått, knåpa]. Nä ja nå jä bårtå um 
dagän .., da gar far haim u pusslar u nåckar 
älla söislar u hugga vid u skaffa vid in JK. Tal 
um, va Är gär för sla ällar nåckar me um 
dagän JK. 

nog adv., se nock adv. 
noga adj. nåugä, nåug', komp. -arä, superl. 
best. -astä, -ästä. 1) [om kunskap, vetande]. 
De vait ja int så nogä JK. Um de nå var gub-
bäns ban älla banban, de minns ja int så nogä 
JK. 2) [omsorgsfull, noggrann]. Han.. matt 
biskrivä mik nog.. lains [hur] n kund raid si 
me dän stor laksn OL. Betrakta n de nogä 
ällar käikar pa de me skick .. så har de int 
just vart någ dålihaitar JK. Så undarsöikt n 
(dåktan) de mik nogä JK. Dän [boken] har ja 
studer iginum mang gangar riktut nogä JK. Ja 
skall läs iginum na en gang till u betrakt na 
nogarä JK. Dän sum har gutt um daim (pän-
ningar), han behövar int skåit sitt lantbräuk 
så märkvärdut nogä JK. Vör skudd väg 
upp de [: säden] mik nogä JK. Mobliserings-
sårkar .. har ligg u svält el. nogarä sägt hall-
svältä pa lägri JK. Präisä pa stranddomtä jär 
pa de nogastä upptagä JK. 3) [nogräknad; 
sträng]. Jär äut pa landä jär ä int falit ti var 
dåktar u bot fålk .., män i böin [stan] matt di 
var mair nogä JK. Andrä prästar, sum blai 
mair nog i dän vägän, .. tyckt att ä var opass-
lit ti ha körgardn till n sån tummälplass JK. 
De sum var någ för fålk, var mik nog me 
valar för ti fa dum ti brinn bra OL. Daim 
sum var haim, hadd stor tank pa uss, föstas, 
män de var ingän [: av pojkarna], sum bröidäd 
si så nog um JK. — [Särsk.: njugg, sparsam]; 
'snål'. Än jär tvungän ti var snålar u nogä JK. 

Han förstöirar, u ha jär så nog um si MK. 
När a [hon] had spannmål [undantag], så var 
a nog um föidu MK. Nå så jä de int så nog 
me de häldar [eftermiddagskaffe], u än far 
gänn än bit autndag av kvinnfålki för' S:t 
Gartrå me JK. 4) [viktig, betydelsefull, kin- 
kig]. De var nog me ti sa [så] jamt JK(U). De 
jär nog me, när n skall bait till [sätta bete på], 
att anglår skall ga bra äut, när n skall kastä 
JK. De jär nog me ti sia väggar [kilarna] äi, 
sått di int gar skaift äi JK. De jär mair nog 
me, än va däu trort [att skriva gutamål] OL. 
Fyst skudd di (släktingar) till bors u ha sin 
dail, u där var så nogä, att um de var dairäs 
än banungä, så skudd di ti bors fyst OL. 
[I uttr.] int så nogä [inte så kinkigt]. Um de 
int va så ram n lukt dän täidn, de va de int så 
nog me JK. De var djaurplågaräi föstas, män 
dän täidn var de int så nog i dän vägän JK. 
Jfr nöga adv. 

nogga v. någgä, någg' [gnälla, tjata]. Ga u 
någgä u gjaulä till [jämnt], u aldri gir n frid 
MK. Ströik ska di ha, um de ska gär någ a si 
[göra verkan]; så ga u någg, de jär aldri bra 
de MK. Kvinnfålki gynnar sit u någg pa mi, 
att ja skall ga äut u gi russi JK. A. har sitt 
brev i årning u har någg pa mi jamt till, att 
ja skudd skick av de ti böin än gang JK. Nå 
ha ja sit u någg ör skummakrar all namn pa 
all doningar JK. 

nogla s. f. bf. noglu (g1t), 'tappen i båten' (JK) 
MK. [Eljes blott belagt från Fårö GOB]. 

nojs s. nåis n. [pyssel, knåp, besvär]. De jä mik 
nåis me kånnsaningi u ti fa jårdi riktut, sum a 
skall varä, när n skall sa JK. De tår int var 
omöiglit, ick än [han] kan fa kvarter jä bäi 
uss, fastn de jä nåis me nattäurlitväis fö 
kvinnfålki JK. Ätt jäklä nåis u besvär sum än 
skall ha me de siktningi JK. 

nojsa v. nåis' [pyssla, syssla]. Russi u stäutar 
u jårdi u vangnar u plogar u harvlar u allt de 
här, sum än far ga u nåis me dag in u dag äut 
JK. Ungdomar.. vill hälst va landkrabbar u 
var pa landä u ga u gräis u nåis där JK. 

noll a. nål! [intet, ingenting]. K. u H.P. fick all 
skog av än för nåll u ingänting JK. 

nolla s. nållä m., pl. -ar [siffran noll; bildl.: 
ngt obetydligt]. 1909.. de var a kånstut tal: 
en ättä u näiä u en nållä u en näi igän; de matt 
bläi a olycksar JK. De jär en nållä för mikä, 
ättar sum riksdagsgubbar anslo, män di gärd 
ännu flair gubbar . . än va ja har sätt nållar 
däit JK. Va gatår u vägar angår i böin [stan], 
så jär de än nållä i jämförälsä mot.. pa landä 
JK. Va de jär ti gärä innum häus .. de ansäis 
innum a bondhäusald int stort mair n än nållä 
JK. 
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nom a. nåumar, f. nåum, 'läraktig, intelligent'. 
Han jär så nomar u lerar så fort. De jär n 
nomar sårk ti ler, de. Ha jär så nom ti ler, 
sått ä star int pa, så kan a JK(ordl.). Jfr hård-
nom. 

noppig a. nåppur [knottrig?], 'såsom min gam-
la ytterrock' MK. 

nord [s. o. adv., i sms.]. — nord-kant s. Vädrä 
jär at nårdkantn JK. -nordiväst s. nå'rdnår-
västn. Än förflugän stårm i nård nårrvästn 
JK. 	-nord löst s. nå'rdnårdaustn [NNO 
vind]. Såsum de var, så kåm nård-nårdaustn 
me n hiskli fart me snåi u äur JK. De har 
stårm' duktut i nård-nårdaustn a dyngn JK. 
-sida s. f. bf. nå'rsäidu [norra sidan]. Pa når-
säidu av hålmar där liggar ä tet me äis OL. De 
liggar ännu ret väl snåi jä bakum o bygg-
ningän pa nårsäidu JK. Dän stor frälsabildn, 
sum hängäd ner i ringkamman, har di häng 
upp pa väggi pa nårsäidu [i kyrkan] JK. 
Drängar speld pärk pa nårsäidu u västasäidu 
um körku JK. De jär ännu int mik stäur haug 
täunar pa nårsäidu um vägän JK. -stjärna 
s. f. bf. nårstjännu OL; nårrstjännu JK(U). 
Nårrstjännu .. ha star pa ställä, läik [rakt] i 
nådar.. ha jär träi längdar, sum de jär millum 
bakjauli pa Karlavangn'n, u di .. jär alltut i 
am n linjå ättar nårrstjännu JK(U). Ain [:stjär-
na] sum mang fiskrar har hatt ti laidstjännå 
um netarnä, ner di var äut pa sjöän, u ha 
haitar Nårstjännu OL. -väst s. o. adv. nårr-
väst, nårväst, nå'rdväst (avh.) (m. bf.) nårr-, 
nårvästn, superl. nårrvästastä, -ästä. I. adv. 
Nårrväst jä ifran ha di fat väl rängn JK. II. 
sbst. 1) [väderstrecket NY]. I dag.. kåm de 
ti stårm' så olycklit i nårrvästn u klarnäd upp 
u blai frauskallt JK. När ja had fat mårgmat . . 
så var de svartmul i nårrvästn u bliksträd u 
tornäd där JK. De sag lurvut u barbaiskt 
[bistert] äut i nårrvästn JK. Sumbli dagar har 
n fat rot u kryss mot nårrvästn JK. Vädrä 
har gat pa nårrvästn i dag JK. Vädrä jär at 
nårrvästn JK. 2) [nordvästlig vind]. I går blast 
nårrvästn ret tappart JK. Ja tråist int lägg 
sudar pa ti Väir varpå .. för ja var räddar för 
nårrvästn, när ja skudd ti bakas JK. III. adj. 
[nordvästlig]. De jä nårrväst väda JK. I 
mårräs va de nårrväst JK. Stårmän bar läik 
[rakt] pa västäst gavin, för de var väst u nårr-
väst JK. Nårrvästastä ändn av hålmän OL. 
Jfr nord- o. väst-nordväst. -öst s. o. adv. 
nårdaust 	m. bf. nårdaustn 	adv. 
Nårdaust um häusä MK. Så gynt ä buldrä 
nårdaust äi MK. Jär bäi uss hårdäs de [: ka-
nondundret] nårdaust ifran JK. II. subst. 1) 
[väderstrecket NO]. Han tyckt, att. . väda(r)-
aimän kåm fran älla var nårdaust JK. Ja sigläd 

äut i nårdaust, i Aufinnlaidä el. Sandpall-
laidä äut JK. Vörr sättar undasjägli till u sig-
lar äut i nårdaustn JK. De blast i nårdaustn, 
så att fålki sägd, att pinstnårdn var kummän 
JK. U så blasar de upp än grunstårm i nårrd-
austn JK. Vädrä braid [vred] si pa nårdaustn i 
täistäs, u da blai de straks 	blöiarä JK. I 
kväll gick vädrä pa nårdaustn JK. När ä gynt 
stårmä, gick de äut pa nårdaustn JK. Pa nati 
kåm nårdn .., ja de var nuck läit mair äut pa 
nårdaustn OL. De molnä .. gick mästn um-
kring uss; ifran suvväst drog de si till nård-
aust yvar sjöän JK. 2) [vind från NO]. Nård-
austn jä kummän me stårm u rängn u kaldar 
gaist, u än föskräckli hopän vetå ha kumm 
ner JK. I dag jär nårdaustn läik' rasnäs ti 
blasä JK. Tyst! nå brummar nårdaustn jär 
äutförä, sått vädrä håirs in JK. Nårdaustn jä 
duktut snarvar [sträv, vass] jä n de JK. Nöi 
nårdaust u gammäl västä, de skall n akt si 
förä MK. Dyningän laup för nårdaustn MK. 
Pa ladingän bräukar de kunn bläi strämming 
ättar nårdaustn JK. ffi. adj. [nordostlig]. 
Vädrä var nårdaust u blast just int fali mikä 
JK. Vädrä de var nårdaust de nati OL. -östan 
adv. o. adj. nårdaustä [från NO, nordostlig]. 
Straumän jär nårdaustä MK. 

nordan s. nårdä, nård', m. bf. nårdn 
[nordlig vind]. De jär äutlir nårdä [pålandig 
nordanvind, dvs. nordnordost] JK(U). När 
vädrä jär millum nård u nårdaust, kalläs för 
äutli nårdä JK. Va de var, så modäd [bådade] 

(strämmingän) sån hardar nårdä, så att di 
fick int någ da JK. De gamblä spår, att ä bläir 
gutt um nård i ladi, för de att ä ha vart läit 
nård (vädar) i vintar JK. Skall de bläi så mik 
nård, sum de har vart sunnä, da bläir de int 
för rolit i ladi JK. Nård ha vart gullsårk nå än 
langa täid JK. Nårdn ha vart hallgaln till blas' 

gaist' ner pa va ivistn dag JK. Nårdn matt 
väl bläi galn i ladi, vätjä, för vör har int hatt 
någänting nård vädar i vintar, u de bräukar 
aldri sla fail, ick än bräukar kumm um la-
dingar i ställä JK. Nårdn han bräuka ta tak 
[tag] så där n täu träi gangar fyst MK. De var 
vackat um kväldn, män pa nati da kåm Nårdn 
såsum än ulv OL. Nårdn jä så baiskar [besk, 
vass] i dag, så n jä ret hund MK. Nå i kväld 
jär ret nårdn galn ti var argar jär äutförä, sått 

braular ret sum än argar galn stäut JK. 
Nårdn jär kaldar fran vack' håll n kummar 
MK. Män så i laudäs så kåm nårdn ti spel 
kaspar JK. I mass u april da kummar nuck 
nårdn ti laun igän sunn'! JK. Till u me själv 
missåmmarsdagän så var ännu nårdn så vas-
sar, så de kändäs gutt för någ var till fa sta 
pa levädar u slick solskäin OL. Nårdn blasar 
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saltbröi, sägd Snausrä-Olä JK. — Vörr 
speläd väggpärk för le av nårdn pa sudasäidu 
av häusi JK. När de blasar mik läng um la-
dingar i nårdn, hakar de, att nårdn blasar 
saltskäivå JK(U). När de bläir blöit [blitt] i 
nårdn, da far vör summar, ällar de bläir int 
summas., förrn vör far varmt i nårdn MK. De 
ha ret vart kallt u snarvt [vasst] någlä dagar i 
nårdn. Bär [bara] vör int far äur i nårdn i nat 
bärä! JK. De gynna sväid [blåsa] i nårdn JK. 
Kan händ att vör kan fa någ rängn snart me 
nårdn JK. Vädrä har gat pa nårdn JK(U). 
Ätta sum [allteftersom] da vädrä gar pa nårdn 
älla sunn', så jä de kallt u lent JK. U så ha 
vädrä gat at nårdn, så att ja jä räddar för, att 
de bläir kallt u vintar av JK. Vädrä har gat ör 
nårdn [: blåser ej längre nordlig] JK. Bättar 
vädar än va vör nå har hatt n täid ättar dän 
stäur nårdn.. kan vör aldri ynsk uss JK. — 
De räkäd [vräkte] för nårdä, sått straumän 
matt var nårdä JK. Molni laupar av för 
nårdä JK. Vädrä har bräid si; de har gat ör 
närd [!] JK(U). Jfr pingst-nordan. 

nordan adj. o. adv. nårdä, nård', 'nordlig', 
[från norr]. Vädrä jä nårdä ällar at nårdn ällar 
at nårdkantn, så att.. de bläir nuck kallt JK. 
Ja, undalit var de, att ä var lent, för vädrä var 
nårdä JK. De har för de mäst vart nård vädar 
hall täidn JK. Nård vädar u sunn solskäin, 
daim har gud skapä, sa rävän JK. Ja, vintan 
haldar bäi me nård vädar u kallt JK. Nård 
straum [nordlig ström i havet] JK(U). Vädrä 
jär sunnä u ja sättar me* vädar.. män när ja 
väl har fat sätt av.. u lätt batn räk av, da jär 
straumän nårdä JK. Nård torn [åska] bräukar 
aldri kumm upp jär JK. 

nordast adj. superl. best. nårdastä, -ästä, 
nådästä JK [nordligast]. Dän nårdastä fläc-
kän MK. Skarphålmän de jär dän nårdastä 
MK. Gangardar [garngårdarna] .. var täu 
styckän förr, nådästä u sudästä gangardn JK. 
De nådästä linju gar paralellt me de sudästu 
JK. Dän stain'n, sum jär ätt sträck pa, håirs 
till de nårdästä styckä (av släkpagän) u dän 
me täu sträck ti de sudästä JK. Da tåiar de 
alltut äi nådäst gatspurä JK. Har de nådästä 
batar låimt för läit avstånd .. da kan int de 
sudästä. . fa sätt all säin gan JK(U). 

norder adv. o. s. nå'rdar, -a, nå dar, -a, 'norr' . 
I. adv. Män så jär de batar, sum har tat räum 
nådar av de sudästä batar JK(U). Pa Suda-
städå u ner nådar av hålmar jär int fall 
langt JK. Vör matt ga nådar um hålmar JK. 
De liggar straks n läitn bit nådar av Masrä 
JK. Fyst had n int fat de skift nårdar um 
vägän så bratt, sum dann [det andra] var 
langt JK. Langsäidu [av byggningen] sto 

norderslag 

nådar u sudar JK. Väitar fällar sand så langt 
aug kan säi um än käikar nårdar ällar sudar 
JK. [Särsk.: i förb. m. omedelbart följ. prep. 
el. adv.]. Där äut nårdar äi där var änd oskap-
lit, va fartöig de söins däräutä OL(ordl.). Ja 
var äut n dag pa tåskän u var kring all stans 
bad sudar u nådar äi JK. Vör matt ga så 
snatt [snävt] vör kundä u kåm änd väl nåda pa 
JK. De sokni ha liggar nådar pa el. nådar äut 
OL(ordl.). Soknar nådaräut ifran Lau sär 'ä 
källing' .. JK. De jär sam sårts släkå, sum i 
soknar längar nådar äut haltar löiå JK. — 
subst. [väderstrecket norr]. Så har ja bigärt 
mitt storhagskiftä 	brid [vridet], så att de 
kåm till ligg sudar u nårdar i ställ för austar u 
västar OL. De va så jaudsamt fran nårda i 
jåns JK. De sag förskräcklit svartmul u böst 
äut i nådar JK. De var a sånt löis [lyse] där i 
nårdar OL. Vädaraimän jär at nådar JK. 
Vattnstrålu ifran molnä gick.. ifran nådar till 
sudar JK(U). [Särsk.: i förb. m. omedelbart 
följ. prep. el. adv.]. Syru [sörjan] har kumm 
räknäs nårdarifran MK. Så risslveräd ja mädd 
dum, att i skudd söik siglä ner nådar äi, pa 
Aufinn'n JK. De gick a fartöig nårdar äi 
MK(1878). Vör skudd visst ha rot mair nårdar 
pa MK. Ja glaid nåda pa äutför hålmar JK. 
När n skall kryss i land u när n da gar nåda 
pa ällar siglar nådar äi JK. Vör skudd visst ha 
rot mair nårdar pa MK. P. väntäd pa dilli-
gänsn där, sum skudd ga nådar pa el. nådar 
äut JK. — III. [i subst. anv., om trakt], 
nårdrä, nådrä [norra Gotland]. Kansk di 
flyttar de talä pa andrä håll.. (äutat nårdrä) 
JK. Han .. skudd värk me Guss ård .. där äut 
i nårdrä JK. U så skära n alltut strängän imot 
sedi, sum star .. u int pa slag, sum di gär 
uppat landä ällar äutat nådrä JK. Där äut i 
nådrä där har di mair gutt um skog, säs um 
landäs nårdast soknar OL. -arm s. m. bf. 
nådarandän [norra hamnarmen, vid Nabbu]. 
-dörr s. f. bf. nå'dadu'ri [norra dörren]. Nåda-
duri älla stor duri i Lau körkå JK. -fönster 
s. n. pl. bf. nå'dafinstri [åt norr vettande 
fönster]. När ja kåm in .. hård ja straks, att 
int nådafinstri kåm ti sta imot, äutn di kåm ti 
bläi äutslagnä JK. -gut(e) s. nå'dargu'tä, når-
dargut [ap.?] m., pl. nådar-, nå'dagu'tar 
[norra Gotlands invånare]. -gårdar s. pl. (bf.) 
nå'rda-, nå'daga'rdar [de gårdar, som ligga 
norrut i Lau; även: inv. i dessa gårdar]. Upp-
soknar vågäd [höllo 'våg'] me nårdagardar u 
lausbyggrar (de har vart de gamblä fastläs-
ningsrotar, träi så där böiar) JK. -sida s. f. bf. 
nå *dasäidu. N. u sudasäidu pa körku MK 
(1877). -slag s. nå'dasla'g n., bf. -ä [slag åt 
norr vid segling]. När n skall kryss i land .. u 
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när n da gar pa dän bogän, nåda pa, de haitar 
nådaslag u gar n da så haugt, att nådaslaga 
pekar mair at landä.. da bräuka n kall nåda-
slagä för inslag JK. Vör matt gär slag ättar 
slag, förr n vör hannt Närkhålms-ändn, u sin 
lägd vör um u gick pa nådaslag JK. -socken 
s. pl. nådasoknar [norrut belägna socknar]. 
Fålk har flytt in ifran sudasoknar u ifran 
nådasoknar .. så kan n håir .. att di jär ifran 
sudar, västar ällar nådar soknar JK. -strand 
s. pl. nådastrandar [vissa fisklägen i Lau]. 
Bäi Kappällä u Hörtä där sum di har. . motor-
batar u annä, fötjänar di bra nå .. Män jär bäi 
nådastrandar (Djaupdöi, Gardbostrandi u 
Nabbu) kummar de nuck ti tul n langar täid 
ännu JK. -ut adv. nårdaräut 	_L;nådaräut 
JK [norrut]. Di bor längar nårdaräut; di sigläd 
nårdaräut MK. Soknar nådaräut ifran Lau JK. 

norpa v. nårpä, ipf. -ädä. 1) 'tigga o. gnälla'. 
De jär a otäck källing ti sta u tigg u gnäll u 
nårpä (um allting); ja, dän han kan äntliän 
nårpä; sta så u nårpä u gnällä, vaist u int skam 
da! JK(ordl.). Ha bad u nårpädä = tiggä u bidä 
u intä gi lin förrn ha far de MK. 2) nårpä si 
till (När) HG, 'tillskansa sig'. De arbetskalar, 
sum var mäst fattiä, di fick nårp si till än tall 
ällar täu bi böindarnä OL. 

norr a. nårr, pl. nårr' [åt norr belägen]. Pa 
fastland', at de nårr' traktar JK. [Rspr., se 
f. ö. norded. -dörr s. f. bf. nårrdu'ri 
'norra kyrkodörren på Lau kyrka'. -lyse s. 
nårrlöisä, -löis' n., 'norrsken'. Kåss vickät 
nårrlöisä! OL. De jär sånt nårrlöis i kväld, de 
bläir visst snart suvväst vädar OL. I kväld da 
jär ä slikt nårrlöisä, vörr far visst snart någ 
sudarvädar, u därme .. att ä kansk bläir lent 
ällar någ orolit me mair ällar mindar ovädar 
OL. Ja har aldri set nårrlöisä, när himlavalvä 
har vart klart hailt, äutn de har alltut vart 
mulä el. a moln undatill i horisåntn u klar 
himmäl uppförä JK(U). -sken s. nårrskäin 
ällar nårrlöisä JK(U). Nårrskäin modar blas-
vädar u stårm i åvvästn JK(U). -stjärna s. f. 
bf. nårrstjännu. Nårrstjännu .. ha star pa 
ställä, läik' i nådar JK(U). -väst, se nord-
väst. 

norsk a. nårrsk, best. nårrsk', f. nårskå, pl. 
nårrsk'. Han [hästen] jär av nårrsk ras JK. 
Nårrsk russrasn JK. Nå(r)sk häst OL. Vör 
skall ha a par sma nårsk russ, för di jär bra pa 
vägar JK. 

norska s. nå(r)skå [norska språket]. Tal' 
nå(r)skå OL. 

nos s. nos OL m., bf. nåusn. Slag yva nosn JK. 
Jfr lång-nos. 

nosa v. nosä OL, pr. nåusa. Ga u nosä OL. De 
jä nuck ingän, sum nosa si häit MK. 

nosig a. nosur, f. -u JK(U), [gensvarig]. Jfr 
slummer-nosig. 

not s.1 nåut f., bf. 4, pl. -ar [fiskredskap med 
nät, som drages med linor åt land]. A not till 
fång fjällfisk me 50-60 famn., kan u* begang-
näs till äisnot (kr. 100, 90, 75) MK. Noti mot-
svarar slingu el. läinä [på nät o. garn] män 
har gråvarä maskår u gan (trad) MK. Notar 
(läinä) bindäs nå för täidn av bomullsgan, 
sum jär gråft u starkt u mangtetä [mångtåtigt] 
u jär färdut ti fa kaupä. Förr matt vör sno 
[tvinna] bomullsgan haim pa ruck, än täi tåll 
tradar imot si. Förr än bomullsganä kåm rik-
tut i gang, nyttäd di notar av hamp JK. Var 
man har 16-20 famnar skuti [färdig] not, sum 
sättäs ihop, sått de jär millum 40, 50 famnar 
not pa var arm älla pa var säidå um kalvän, 
u läik mikä jär taugar [linorna], ällar förti, 
fämti famnar taug pa var arm. Notar jär um-
kring 35-40 maskår djaupä, allt ättar sum di 
jär räum [vida] ällar näggä, u di gar någ lund 
i buttnän pa än famn vattn MK. Notar jär de 
döirästä fiskraidskapä, u de skall väl [myc-
ket] gan till u tug u än fasli hopän bark JK. 
Annas så jär ä vanlit, att ä jä träi styckän, 
sum har not ihop JK. Badäidi bräukar kumm 
in langsat landä ättar missåmman 	U da 
star ha inn i någän vikä pa så grunt vann .. 
För da ti fång na, så sätta n a vanli not äutför 
na, sum än int nyttar bat, när n sättar, äutn 
vadar u sättar noti runtumkring äidskåckä, 
me gailakslar till landä. När de da jär gärt, så 
tyst sum möiglit .. da kasta n än stam n el. 
någä i äidskåckä, u da rännar di ifran landä u 
äut i noti, u da gar n imot si [mot varandra] 
me gailakslästakar, u de så fort sum möiglit, 
för int äidi skall hinn u kumm ti bakas igän u 
kumm ör noti dän vägän bäi landä. När da 
gailakslar el. gailakslästakar jär imot si u noti 
star äi n ring hail full av äid .. da dräga n ihop 
noti sum vanlit. En tjanar undar el. barmar, 
sär de gamblä, u en drägar patjan'n el. bark-
tjan'n. Iblant så kan de var så fullt, sått n int 
kan fa dum för si äut i kalvän, när n tjanar el. 
drägar pa armar. Da matt n ta dum tibakas, 
sum de haitar, u lätt dum var äi de hopdrägnä 
armar så längä, ti däss n skall raid upp noti, u 
ta dum me hännar u pluck dum i batn JK. När 
ja var sårk, så drog di u* not ättar flundrår 
pa sandbuttnän me kätting undan, män de blai 
u* förbudä JK(U). Daim sum had not förr, di 
skudd ta kronskattn me noti MK. Jfr bom-
ulls-, dubbel-, flundre-, gelaxel-, hamp-, is-, 
kalvs-, land-, tobbis- o. torsk-not samt land-
tög. -arm s. nåutarm m., pl. -ar [sidodel av 
not, se 	Ja had gärt a räuså av än gamnrläl 
notarm JK. -dragning s. nåutdrä'gniug f. Ån 
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langar täid nå i flair ar så har de aldri blitt 
någ fjällfisk at iss traktar.. me notdrägning, 
så sum de blai förr i min ungdom, bad me 
landtaug, när de var yp vattn u äisnot, när de 
var äis JK. [Se ill.] -flås. nåutfla* f., pl. -fla'ar 
[flarn på not]. Patjan'n [på-telnen] sitar fullar 
av flaar (notflaar) älla bark.. Notflaar jär av 
bark u tunn u flatä u hallruntä me ätt hul äi 
[se ill.] mästn me ändar imot si me a klaint 
snöir iginum, sum bindäs um tjan'n JK. Till a 
hail not, sum jär säksti famnar, u ti äisnot någ 
längar u ti landtaug någ kårtarä, gar umkring 
700 notflaar till JK. -garn s. notgan JK [garn 
varav man binder not]. -gång s. m. bf. nåut-
gayän [notens väg under isen]; = nergivu, hål 
på isen, varigenom noten stickes ner; upp-
färdi = d:o där noten tages upp, samt vak-
gangar, en på var sida med hål MK. -is notäis 
JK(U) m. [is längs stranden, under vilken 
man kan dra isnot]. De liggar bra notäis 
langsat landä JK(U). -kalv s. notkalv [säcken 
på not, se ill.]. -kavel s. m. bf. notkavin JK 
[träkavle att binda notmaskor på]. -kloss s. 
nåutklåss [en kloss i not, även kallad 'hora', 
se 	-lag s. nåutla'g n., bf. -ä, pl. = [tre 
fiskare som gemensamt äga o. nyttja en not]. 
Vör drog (not) änd pa insäidu pa Storhålmän; 
vör var änd täu notlag älla säks styckän. De 
var träi gamblä kalar äi de notlagä millum 50-
60 ar, u vör var träi drängar umkring tjugå ar 
JK. De var bärr [bara] ätt notlag, sum fick så 
mik fisk, säs mäst um daim, sum drägar i 
Närkväiki ällar Austarväiki; där drägar di me 
flair notar u bläir så flair notlag OL. -mål s. 
nåutmål, -mal (ä.) n. [mål mat på fisk efter 
notdragning]. När vör had fat skilt av me ti 
fat gäddår i pärkar, kård vör upp ti Snausrä u 
to någlä styckän gäddår me uss däit u kokt 
där u fästädä u to brännväin till; de haitar ti 
går notmål älla ti ha notmål JK(1903). Gär 
notmål= koka en duktig portion, så att not-
kamrater kunna få sig ett hederligt mål MK. 
Ja har vart me um mang notmal ja (då kom-
mer ingen delning i fråga) MK(1880). -nål s. 
nåutnål f., pl. -ar [större 'sling-nål']. Räusnå-
lar u notnålar bigangnäs ti gråvt gan JK. -slä-
de s. nåutsli'dä m., bf. -n [släde att transpor-
tera noten på]. Noti u taugar u all doningar, 
såsum klaivår, gäigu, yksar, har n äi än slidä 
me lauskarm pa, sum haitar notslidä; u stäng-
nar älla notstängnar, sum dain ändn av taugar 
jär knöitnä fast äi, slepar ättar, u de dräga n 
va n vill pa äisn JK. -stake s. pl. notstakar 
[= not-stång]. -sten s. nåutstain m. (o. koll.), 
[sänksten på not]. Um undatjan'n jär gråvar 
någä u tungar, så jär de ingän ting stam n (de 
haitar aldri hallar äutn notstain) undar, äutn  

än par träi famnar millum var stam, u (stal-
nar) jär lang u smallä u ätt älla täu hul i var 
ändä bindäs fast langs undatjan'n, män jär 
undatjan'n klainarä u letarä, så jär ä tetarä me 
stam n JK. -stång s. pl. nåutstäygar, bf. 
-stäynar [smala stänger, 14-16 aln. långa, 
fästa i tögarna på noten, o. som skjutas under 
isen mellan vakarna med 'klevani JK(U). 
-stövla s. f. pl. notstyvlår JK(U), [högskaftade 
stövlar, som användas vid notdragning]. -tög 
s. pl. nåut-taugar, 'långa linor (umkring 30 
famnar), som man drar noten med'; [fästa i 
'gelaxel-staken']. -varp s. nåutvarp n., bf. -ä, 
pl. = [ställe där man drar not; även: själva 
notdragningen]. De had vart ste a notlag än 
kväld millum Jaul u Nöiar u dräg någlä not-
varp jär undar Nöiu i Prästvik u fat åtti kilo 
gäddår u säik JK. De jär någlä notvarp, sum 
har namn där bäi Mimar Bäi Storhålmän 
pa västasäidu: bäi bryggu el. broi. Pa suda-
säidu: bäi suvvästäst ändn, Sandvikän, u bäi 
råir. Pa nådasäidu: Vaisgyl. Bäi smahålmar 

vait ja int någ mair namn än: Skarphålms-
vikän JK. [Se ill.] 

not s.2 (f.) pl. nåutar, -år [musiknoter]. Ham-
båskän tänkar ja L. kännar till; um de så 
skudd var, så jär de int svårt ti fa notar pa 
JK. Notår haldar a [hon] pa u lerar i skolu JK. 

nota s. nåutå f., bf. -u [skriven minneslista 
e. d.]. Kvinnfålki bidar, att ja skall fråg L., 
um di far lug till besvär L. me ti sänd äut läit 
fråi i ladi .. Ja, ja far skriv a apartu notå pa 
de JK. Ain frågå till, sum star pa notu sin i 
sumräs JK. 

nota v.1 ipf. nåutädä [dra not]. Vör var äut u 
notädä; da hård vör ätt faslit rop MK. 

nota v.2 notä, ' gå o. gnola, smågnola'. 
notes-bok s. nolisbolc 
notis s. notis 	[i uttr.] ta notis um [låtsa 
om]. Mik vör förlorar, de jär a frågå, sum 
ingän tar notis um JK. 

notning-båt s. m. bf. notningbatn [båt som an-
vändes, då man lägger ut o. drar not]. Så bar 
vörr noti i notningbatn ( = än vanlir fiskbat) 
JK. -risk s. nåutniygfisk m. [fjällfisk, fångad 
med not]. Notningfisk har di fat lagli i ladi; 
daim sum rustar me de, så har di kunt fat säks 
sjau pund sumli netar ihop JK. U så kummar 
da skaffarfar u -mor.. me fisk: strämming u 
bärgfisk u notningfisk u så me dupp ällar 
sås ti vart fiskslag [på bröllop] JK. När n nå 
kan fa n val strämming fö n dala valn, u så n 
ska gi 3-4 rikstalar pund' fö notningfisk JK. 
Så väid n kan fa, så nyttäs notningfisk u [vid 
begravning] män .. da jä gäddår ällar ab-
burrar ällar säikän sundaskärn i bitar, u var u 
en fa ta si n bit u täu, um di jä sma JK. 
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november s. nåuvämbar 	-råg s. nåu- 
vämbar-ry'g [rågsort, som sås i okt. el. nov.]; 
.. män de sas int pa någ ann slags jård än pa 
sand .. u sas fö de mäst, när n ha tat pärår 
upp um haustn .. Ja, han .. jä börr [bara] läit 
smallarä u längar, u så vaksa n gråvarä u 
längar i halmän JK. 

nu adv. nå', nå. 1) [ss. temporalt adv., syf-
tande på innevarande stund, el. tidsskede]. 
Nå har vör fat vintar u kallt JK. Iss [det här] 
vackrä vädrä, sum nå ha vart JK. Snåiän 
smältäd ättar handi, sått nå jär ä vat u slaskut 
igän JK. Nå jär de ingän såm råikar bäcking 
jär äutat JK. Um bro'i skall 	gäräs ann- 
lundä, än va ha nå jär JK. Kronskattn u så 
täinti ti prästn, de var alltihop, sum di haddä, 
män nå, nå jär de någ ann' ti ta um nå! [i fr. 
om skatter] JK. De gamblä, sum nå har gat all 
värdns väg JK. Pa dän täidn . . så var de int så 
falit me ograsä i tresjårdar så sum nå JK. 
Möirar jär äutdäiknä nå, sått de jär int gutt 
um äid, sum gar upp u laikar nå mot förr, när 
int möirar var äutgravnä JK. Han har int någ 
fisklyckå ällar täur nå mot förr JK. De var i 
all fall int pa langt så döirt da sum nå OL. 
Män så pa dän täidn, de jär väl nå än trätti, 
förti år sen så där, da gynt di tal um kling-
sagar OL. 'Nå sum förr', sägd Löibar JK. I 
dän vägän tyckar ja, att di hadd de bättar 
förr än nå OL. Skall di (tjänrar) ha laun, så 
minst dubbält nå mot förr OL. De var yppalit 
ti rydd [rödja] nå föräut, förr n iss snåiän 
kåm, män nå jär ä otjänlit OL. Ja had änd 
int vart äi ovänskap me än, ner n livdä, u så 
skudd n nå vill mi så ont nå sen ättar OL. Har 
Är hårt nöihaiti, att S.K.V. jär giftar nå; nå i 
dagar JK. Nå i iss viku OL. Nå i sainarä ån, 
dvs, för n trätti, förti år sinä OL. Kum nå i 
iss täidar u gär så! OL. När ä blai dagar, så 
kåm ä ti häv ner me vat snåipasår, u de har 
hald pa ti nå pa ättamiddagän JK. Nå mot 
kväldn .. har ä vart mul u mörkt JK. Di vill 
sänd än läitn änkäl prässant nå ti jaul OL. 

[i vissa stående uttr.] Nå fö(r) täidn jär de 
a hälsikä ti byggä framför förr JK. De äiktäs 
[idkas] int mik me fastsättning nå fö täidn JK. 
Dän täidn var de nuck sämmar me dairäs 
sladoningar, än va de jär nå för täidn OL. 

[i uttr. s. ange, att ett förhållande förelegat 
sedan viss tid]. De har nå stört ner me rängn 
än langar täid all dagar JK. Nå pa iss säist 
tjugu ån i har de vart mik bättar OL. c) [med 
särskild tanke på den föreliggande situa-
tionen]. Nå kåm A. in, u da bläir de int någ 
skrivning mair i kväld, för nå skall ja prat 
me han JK. Nå vill ja säg biskening, att ja 
sändar a tunnå väit pärår me tågä till böin i 

dag OL. d) [styrt av prep.] Kräki daim var 
di da för oskaplit fåaktuä mot förr framför nå 
JK. Lamb var de dubbält så mikä u kansk 
mair framför nå JK. 2) [i berättande fram-
ställning, utan direkt relation till det inne-
varande ögonblicket]. Ja var harmsn, da säist 
ja var innä, yvar n harä, sum ja gänn kund ha 
hatt mämmi, män.. Nå var sårkar ste i sun-
däs u så skjaut n harä .. dän sändar ja nå OL. 
Nå fanns de jär äutat, för min täid, än sårts 
vändplog JK. 3) [i allm. rel. obetonat, för-
medlande en övergång mellan olika moment i 
en framställning]. Nå jär ä pa de väisä, att.. 
JK. Ner di nå äntligän fick stau [stuva] si pa 
allihop, så bar ä iväg ti kåirä OL. De harmlist 
för arbetrar var de, att ner de nå träfft till me 
att de blai väl fisk .. da matt di lätt bläi u ga 
till strand OL. Ner de nå var mik vattn, da 
gick de yvar damarmar OL. Hadd di nå 
(t. ex.) pa vintan frågt dum .. ti fa kaup än 
vidtall, u så di frågd, va han kustädä, da .. 
OL. Lapp gan de kund bläi a rackans gär me 
iblant de, di sum nå int var mik sundar-
sjärgnä, daim kund di fa lapp pa vanlit väis 
daim, män.. OL. Män böindarnä sumt [som-
liga], sum nå var så galnä ättar strandi, ner di 
nå had fat laig än hopar arbetsfålk . da var de 
daim, sum lag bi strand va ivist anat OL. 4) [i 
allm. rel. obetonat o. mer el. mindre modalt, 
antydande den talandes uppfattning; stundom 
pleonastiskt]. Ainväis u ovituä banungar 
[som var släktingar] skudd ha sitt fyst u 
främst, män de hadd nå en gang så blitt OL. 
De kund nå ingän vit' så langt föräut, lains 
de kund bläi me vällaikän OL. Sigdspån-
gräusä, de gick nå int så mik till, män de gick 
int an ti var ä föräutn häldar OL. Så var de 
ti gi si iväg uppat landä u säl fiskän; där-
iginum fick mang ti kaup för .. De var nå all 
de klain [mindre bemedlade], sum matt ga ti 
vägar pa de väisä OL. 5) [i mer el. mindre 
interjektonell anv.] Nå da! (nådda). Så äntliän 
så fick vör da storvägän i årning! JK. -tid s. 
bf. gen. nå • täidns 	nå'täidns. Sum nå 
täidns byggnadsätt jär JK. Nåtäidns tjänst-
män JK. Attar nå täidns sätt u bräuk JK(U). 
-varande p. a. nå'va•rndä. 0 [vår] vintavägän, 
sum vör skall undarhaldä, gynnar bäi Lau 
körkå u räckar till nåvarndä nemäst gräns 
mot När JK. 

nubb s. nubb [i gåtan] Nubb stubb näv haugt? 
(bustn) JK. Jfr horn-nubb o. nåd s.3. 

nubba s. f. pl. nubbår [små jordhögar i gräs-
bottnen, som myrorna kasta upp]. I ängsmark 
sum slas, kan de var gutt um nubbår i butt-
nän, sma sand- ältar muldhögar, sum maurår 
rännar upp ör jårdi u sum liggar så haugä, att 
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sigdn tar dum, ner n slar, u de slåiar raint för-
baskat OL. När sigdn bläir fort slåiar, sått n 
skall bröinäs täit [ofta], haitar de, att de jär 
nubbår i buttnän JK(U). Jfr sand-nubba. 

nuck s. se horn-nuck. 
nucka s. nuckå f., pl. -år. 1) [fnurra på spun-
nen tråd el. tvinnat rep]. Ner n slar tug ihop, 

så de kummar för mik snod [tvinning] i 
tatar, ner di hängar för lakt ner, da rännar de 
än hopar nuckår pa tatar OL. De skall väl 
[ordentligt] försnod äi el. var hardsnoä, män 
int för mik häldar, för da bläir de ruckbränt 

så bläir ä nuckå pa tradn [vid tvinning av 
angeltofs] JK. Ränn nuckå el. furgå pa (när 

spinnar) MK. 2) [spetsen på båtstäv]. Se 
bak-, bakstam-, fram- o. stam-nucka. 3) [hus-
knut], se bod-nucka. 

nucka v. ref!. nuck si, pr. -ar [bli fnurra på 
tråd]. Iss ganä, de jär för hardsnoä, de vill 
gänn nuck si (= let sia furgå) MK. De angäl-
raivar äi de anglår jär för hardslagnä u nuckar 
si el. rännar i knurr JK. 

nummer s. nummar n., bf. numrä, pl. = , num-
rar, bf. -i. 1) [tal som anger plats i ordnings-
följd; äv. siffertecken]. Sing u spel u sätt 
numrar upp [i kyrkan] JK. 2) [i uttr. som an-
ger visst bestämt nummer]. Numrä pa lånä jär 
1837.91:12 JK. Vändplogän nummar två el. 
täu, han finns int pa kort JK. [Särsk. i uttr.] 
nummar ätt [bäst, främst]. Gröin [gryn] pa 
vaitä .. de var nummar ätt JK. Janaikä, sum 
jär nummar ätt ällar bäst sårtn JK. 3) [om ngt 
som betecknas med nummer; föremål, pro-
grampunkt, poäng]. Plogar, sum var a num-
mar störrä JK. De var täi nummar, sum di 
had pa programmä JK. Di kastäd u tävläd 
imot si till däss, att ätt av dum fick tåll [12] 
nummar, u de haitäd ätt mål [i kägelspel] 
JK(U). Däns varpu, sum har a nummar, han 
skall kast fyst, när ä skall kastäs jär nest [vid 
varpkastning] JK(U). Jfr hemmans-, mors- o. 
psalm-nummer. -lek s. m. bf. nummalaikän 
[lek, då alla pojkar fingo nummer; flickorna 
ropade upp ett nummer i sänder, då pojken 
ställde sig bredvid den som ropat] JK(U). 
Laik nummarlaikän JK. 

numrera v. numrerä 	OL, pr. -ar JK. Ja 
numrerar iss säidår ättar dann brevä JK. 

numrering s. f. bf. numre'rniogi. L. far gi märk 
pa numrerningi pa säidår JK. 

nunna s. nunnå f., pl. -år. 1) [nunna i kloster]. 
/kin av de där päikår älla nunnår var n ungar 
dräng, sum had kvinnfålkskledar JK. 2) [gam-
mal ungmö]. L. . . gar där ogift sum a gammäl 
nunnå JK. 

nurpa s. f. bf. nurpu [ståltrådskrok, varmed 
man drar garnändan genom 'tutan' på spinn- 

rock]. I främst ruckstandan, sum täutu gar äi 
lädrä, bräukar sit n starkar tvinnästrad .. me 

fäinar ståltradkrok äi, sum haitar nurpu. 
Nurpu nyttäs till putt iginum täutu u dräg 
ganändn iginum täutu me JK. 

ny s. nöi n., bf. -ä [nymåne, nytändning]. De 
bläir nöi i mårgå; nöiä löisar läitä JK(ordl.). 
De bläir halvt nöi i dag el. nöiä bläir halvt i 
dag JK. När n [: månen] bläir mörkar, haitar 
de, att vörr far nöi u nöitändning. I trid 
dyngnä bräukar nöiä söinäs, ättar vörr har 
fat nöi el. mån'n jär mörkar JK(U). Um nöiä 
star upp u ner el. hörni [på nymånen] star upp 

ner, så bläir nöiä vat, män Eggar nöiä pa 
rygg, da bläir de tänt JK(U). Iss nöiä de star 
pa änd, da bläir de rängn MK. Iss nöiä, de 
kummar nuck ti hald si så orolit de MK. Jär 
de nöi ällar i nöitändningi, gir n minst träi 
famnar (sank); jär ä halvt nöi, så gir n fäom 
till täi famnar JK. De väkstar, sum skudd 
vaks upp pa jårdi, skudd sas i nöi, u de sum 
skudd vaks ner äi jårdi, skudd sas el. sättäs i 
nidar JK(U). Lambi skudd alltut klippäs i nöi 

int i nidar, för da vaksäd int ulli pa dum 
JK(U). Jfr lördags-, nyårs- o. torsdags-ny. 
-måne s. nöimånä JK. När ä blai nöi el. nöi-
månä, så aukäd n pa sankä [sänklinan] JK. 
De sum vaksar upp pa jårdi . skall sas el. u 
sättäs undar nöimånä, när mån'n tar till; da 
trod di, att de vaksäd bäst JK(U). -tåka s. 
nöitukå f. [dimma under ny]. Di bräukar säg, 
att nöitukå bräukar int ga av (bårt) föräutn 
rängn OL. -tändning s. f. bf. nöitändniugi. 
Än dail gamblä böindar bräukt int sa pa 
ladingar .. förr n de hadd blitt nöitändning 
ättar majnidar JK(U). 

ny a. nöiar, -a, nöir, nöt, f. nöi, n. nöjt, ä. dat. 
nöiå, bf. (dän) nöi', f. (de) nöiå, (de) nöi', 
pl. nöiä, nöi', komp. -arä, superl. f. (de) 
nöiäst' JK. 1) lom ngt sakligt: som för icke 
länge sedan uppkommit el. framträtt el. 
gjorts]. Spildar nöiar [splitter ny]. Så had di 
kaupt vassin vändplog .. av än nöiar sårt JK. 
a) [om byggnad el. redskap, kläder, föremål, 
som ej förut byggts, anskaffats, använts etc.]. 
Än nöiar manbyggning JK. Späiltäun'n [sta- 
ketet] där imot träigardn 	jä åidn, u dän 
skudd vör ha nöiar JK. Vör skudd ha hatt 
nöiar häu pa takä, för issn han jär rutn OL. 
När di täckäd tak me bärt [enbart] nöiar ag . . 
JK. De skall sättäs nöiar stakä pa räivu 
JK(U). När någän räivtann gar av. . så skärar 
n äi än nöiar i ställä JK(U). Sväinsläkå . . jär 
sam sårts släkå sum raudar, nöiar musä JK. 
Skall n sätt täun pa nöiar väisä [vise] el. pa  
nöit ställä el. nöi sträckå av bärt nöit. värkä, 
så kåirar n bäi värkä fyst JK. Kok nöja gråit 
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JK. Snodn var nöi pasättar MK. Vör skudd 
ha hatt a nöi flaug [flöjel] pa de stangi OL. 
Färsk el. nöi göisl JK(U). Nöjt gålv u nöi' 
undaslag unda gålvä JK. Så luka n låss de 
gamblä takä u drägar upp nöit fodar ti bland 
äi de gamblä .. sått ä bläir nöit u gammält 
ihop JK. Nå för täidn nyttäs de int träi ti gålvi 
i häusi, daim sum byggar nöit atminstn, äutn 
simmänt JK. Di flyttäd äut da ättar brandn u 
byggd nöit, bad byggning u häusar JK. Ja ska 
söik nöit ( = prova nya kläder) MK. De gick 
int så let ti fa nöit pa baini förr sum nå JK(U). 
Häusar .. skall byggäs nöiä JK. Täunar, sum 
di da töint nöi, när di tillträdä:d JK. Nöi 
stumblar . sum int någ röitar jär avrutnä JK. 
Ta nöi byksår pa si ( = andra) MK. Jär da 
björkvidår åidnä, så binda n nöi däit i ställ för 
de gamblä JK. Dän nöi snåiän JK(U). Di had 
flytt ör byggningän till sin nöi plass JK. När 
di byggd byggningän u häusi jär pa iss nöi 
plassn .. minns ja JK. Nä de nöiå (: skolu) 
blai färdu MK. Ja far iss gamblå (: boki), u L. 
far de nöi i ställä JK. Nemäst kalvän har n de 
nöiäst u djaupäst noti JK. b) [förut icke od-
lad]. I Lausmöir har ja ännu int kumm ti vänd 
upp någ nöit JK. c) [i n., substantiverat: ny-
het(er)]. Någ nöit ti tal um JK. Um ja kund fa 
någ nöit ti läs um JK. 2) [om person: som icke 
länge förut varit på en plats]. Di kund aldri bi-
gräip, va di had fat för n nöi präst JK. Dän nöi 
Gardprästn väigäs in i dag JK. Dän nöi skol-
läran, sum di nå har fat ättar N. JK. Nöi löid 
[nytt tjänstefolk] de had i mästn fö jäm'n i 
prästgardn MK. 3) [om år: som nyss börjat]. 
Gutt nöit ar! JK. 4) [i vissa adverbiella uttr. 

m. prep.]. Nå gynnar ja pa nöit igän JK. 
Åttasum n ha. . skick äut n hail hopän yppalit 
papper, så fa ja ti samblä mäin tankar pa nöit 
igän u huks pa någ ti skriv um JK. U så för-
lord n de, sum än had slat, så matt n sla si äi 
pa nöit igän [om slåtterkarlar] OL. De gick int 
alls ti föidäs pa nöit me kledar pa si JK. — 
Pa nöiå, på nytt • MK. Um ja skudd säg' pa 
nöiå (på nytt manér) MK. N spyttäd i nävar . . 
u gynt pa nöiå igän JK(U). -begynnare s. nöi-
begynnarä. Ja har n sårk mämmi, sum jär nöi-
begynnarä älla nöibörjarä, sum int kan bröin 
sigdn vassar självar JK. -broen p. a. nöi-
broän, pl. -bronä JK(U), [nygrusad]. För de 
mäst pa haustn, så var vägän nöibroän u sum-
pur JK(U). Storvägar var nöibronä JK(U). 
-bränd p. a. f. nöibränd, n. -bränt. Nöibränd 
tjärå JK(U). Nöibränt [nyrostat] kaffi JK(U). 
-buren a. f. nöibu'ri [som nyss kalvat]; endast 
om kor, ej märr e. d. A nöiburi ko el. kväindå 
JK(U). -byggare s. nöibyggarä JK m., bf. 
-an. A hisstorjå um än nöibyggarä JK. Nöi- 

byggan gick däit pa plassn träi torstäsnetar 
ätta si millum klucku tåll u ätt för ti håirä, 
um de int var någ hindar .. av de sma undar 
jårdi JK. -byggd p. a. n. nöibyggt. Di. . bor nå 
ner i ängä u har de nöibyggt u propärt JK. 
-fallen p. a. nöifalln, best. -nä [om snö]. När 
de snåiar, när de jär lungt, så att hail träii jär 
full av nöifalln snåi, så skall de av dum inum 
träi dyngn JK. De var muddrut u gal ti ga äi 
dän laus u nöifallnä snåiän JK. -filten a. nöi- 

f. -i, n. nöifik', pl. Innä. 1) [ivrig att 
få veta ngt]. I laudäskvälls .. fick ja a brev.. 
ja var riktut nyfikän ti fa vit, va de sto äi JK. 
Ja har vänt .. pa brev fran L. u jär nöifikän ti 
fa säi dän härliä bildn [ett fotografi] JK. Låttn 
fick int vit någä, fastn ha var nöifiki JK. Daim 
sum var haimä, di var nöifiknä till håirä, va de 
had gat av mämmi OL. Kvinnfålk jär alltut 
nöifiknä OL. 2) [nymodig, intressant, märk-
värdig]. De var nöifik ti fa läit flundrår MK. 
De var mair nöifik ti fa håir bumfalleralla fyst 
MK. Sen ner vör da gick äut där pa strand-
vägän [i Visby] .., där var nöifik alltihop OL. 
-fikenihet s. nöifekänhait f., bf. -i; nöifiknä-
haiti. Än [han] skudd ha hatt yvar labbar u pa 
skalln för säin nöifikänhait JK. Så sto de 
iblant n annåns um någ sårts jårdbräuksraid-
skapar, de var någänting sum väckt nöifikän- 
haiti OL. 	s. f. bf. nöffällningi [ny fil- 
ning av sågblad]. Sag int äi än hardar tårr-
knaggä me sagi nå straks ättar nöifäilningi 
JK(U). -fångandes p. a. nöifångnäs [ny-
fångad]. U så . . staiktäs nöifångnäs sträm-
ming pa glöidar JK. -fången p. a. f. nöifångi. 
A tunnå nöifångi Islands-sild JK. -född p. a. 
nöiföid, n. -föll, best. läkt', pl. 	Nauti 
har vambtalg, så ner sum pa nöiföid kalvar 
JK. Iss [det här] nöiföid banä JK. A nöiföit, 
odöip ban JK(U). När.. n da skudd ha haim 
de nöiföid unglambi JK. -födelse s. m. bf. 
nöiföidlsn, nöi föidlsn 	v (relig.). Blant 
annä så präddäikäd n um nöiföidlsn JK. O.J. 
[:predikanten] fick källingar ti Me a(v) si, u så 
skudd di da ga iginum nöiföidlsn sinä, el. 
kräup iginum stolar JK. -gift p. a. nöigiftar 
OL, pl. -giftä. En sundag i haustäs så var de a 
par ungfålk el. a par nöigiftä, sum skudd kåir 
pa Jaugan ti doktan JK. -gynnare s. nöigyn-
narä m. [nybörjare]. -göden p. a. pl. nöi-
göidnä [nygödslad]. De jårdar, sum var nöi-
göidnä u faitä, di va sämst [i avs. på liggsäd] 
JK. -het s. nöihait OL f., bf. -i, pl. -ar. Har 
Är hårt nöihaiti, att S.K.W. jär giftar nå! JK. 
Ja har int just någ nöihaitar till tal um JK. 
Sånn glad nöihaitar sum ja fick håirä JK. All 
iss nöihaitar [nymodigheter] hadd aldri gat 
iginum i riksdagän JK. -kommen p. a. nöi- 
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kummän, n. -ä [som nyss kommit]. Han jär 
så nöikummän, så vör kännar int mik till n 
OL. Ja fick sild u pärår u russkyt, sum 
var äutmärkt gutt u nöikummä JK. -leten p. a. 
pl. nöili'tnä [nyfårgad, om fiskegarn]. Ja har 
lit gani i dag, sått di jär nöilitnä u sträivlitnä u 
da bräukar di int fisk så bra JK. -mjölken 
(-molken) p. a. f. nöimjölki, -målki [nyss 
mjölkad, om mjölk]. Nöimålki mjölk MK. 
-modig a. nöimodur OL, f. -måudu, n. -ut, 
best. o. pl. -uä. I dag har ja . . stat i smidu u 
bislat a nöimodu silbro, sum vör skall ha träl 
russ förä JK. Fålki kaupar, u kaupmännar 
bläir a(v) me de, börr [bara] de kan var någ 
nöimodut JK. 'Ti håir pa prästar u ga i körkå, 
de jär för gammält 	sägd än ungar bondä, 
'fålki vill ha de nöit u nöimodut' JK. Ja vait 
int namn pa alltihop, sum nå jär nöimodut JK. 
I de nöimoduä dräkti JK. Så mik nöimoduä 
fundamäntar [funderingar, uppfinningar] JK. 
-modiglhet s. pl. nöimåuduhaitar [nya seder, 
nya uppfinningar etc.]. Mang sidar bäibi-
haldar si ännu [i jul] .. Nöimoduhaitar sum 
har kumm till nå i sainarä täidar jär äutat jär: 
jaulgränar u jaulklappar u fåinarä jaulkallasar 
JK. All sån där nöimoduhaitar kummar ifran 
städar, u de jär int lauboar klokarä, än att di 
skall hap si ättar (om likvagn) JK. U så far n 
int fylg me täidn ällar skaff si all nöimodu-
haitar JK. -odlen p. a. f. nöiådli. Nöiädli jård 
JK(U). -odling s. nöiåd1iig, -å'dlänimg m., 
bf. -å'dliyän,-å'dläniuän, pl. -ådläningar JK, 
'nyss odlad nysådd åker el. s. ger första skör-
den'. De var pa nöi jård ällar nöiådling, sum 
vör had sätt dum (pärår) JK. De jär nöiådling 
ällar obruti mark, full av täuår u ainäsbuskar 
u sandjård JK. Rofråiä sadäs äut för hand 
. . u för de mästä pa nöi jård el. nöiådläning 
JK. I fredäs skärd vör av a par.. tvärar kånn 
ner i ängä där pa nöiådlingän JK. Kåir gra-
stain av nöiådläningän JK. Riksdagän had bi-
viljä än hail hopän pänningar till all nöiåd-
läningar JK(1919). -silen p. a. f. nöisäili, best. 
-nä. Nöisäili mjölk. De nöisäilnä mjölki JK 
(U). -skoen p. a. nöiskoän JK(U), [om häst: 
nyskodd]. -slagen p. a. best. nöislagnä [nyss 
avslagen, om hö el. äng]. Fålki har slat si ner 
i de gröinä, nöislagnä ängä OL. -stuga s. nöi-
stäuå f., bf. -u, pl. -år, 'sal eller större rum, 
som icke dagligen bebos'. Förmodliän så had 
di int mair n am n stäuå i byggningar förr i 
täidn, för de haitar vardässtäuu u nöistäuu, 
fastn vardässtäuu u nöistäuu jär lik si nöiä 
ällar gamblä. Ja.. har tänkt .., att när fålki 
gynt bygg byggningar me täu räum ällar 
stäuår äi, så fick de räumä hait nöistäuu, sum 
di int bod äi, u de ännu ti dän dag JK. Pa de  

luftä . [va de] a stort räum sum kalldäs för 
stäuu .. De haitäd int nöistäuu, så sum nå äi 
byggningar, sum bön [bara] jär en våning, el. 
de räumä, sum än int. bor äi JK. I nöistäuu, 
sum var själv gästräumä, däuktäs de [vid 
bröllop] JK(U). Laikstäuår de jär int täit di 
har .. för de jär ingän sum vill lätt räum till .. 
för i allmänhait har di snygg upp säin nöi-
stäuår tämligän bra nå mot förr OL. Daim 
sum nå int hadd någ sängräum ti yvas .. inn 
i stäuu, där fick hantvärkrar ga äut i nöi-
stäuu u lägg si där i de kald sängkledi OL. 
-stuguldörr s. f. bf. nöistäudu'ri [dörren till 
nystugan]. Kalsäidu jär ti hygar, när n kum-
mar in iginum nöistäuduri [vid bröllop] JK. 
-stugulfönster s. n. bf. nöistäufinsträ, pl. bf. 
-i. Ha (mor) had u stat i nöistäufinstri u set u 
gitt märk pa na (soli), när a rannt upp JK. 
-stugulloft s. n. bf. nöistäuluftä [vinden över 
nystugan]. -stärken p. a. f. nöistärki [ny-
stärkt]. A nöistärki kållå MK. -tillisåning s. 
nöitillsa'niug f., bf. -i 	[första årets 
hö]. Så kåm vör da ti sia än dag, någ nöitill-
saning ner i ängä JK. -tvätten p. a. n. nöi-
tvättä. Skogän u allting var vitt u vackat, sum 
um de var nöitvättä JK. -tynt p. a. nöitöintar 
[om gärdsgård: nyss uppsatt]. De jär ret nöi-
töintar täun OL. -vass a. nöivassar JK(U), f. 
-vass, n. -vasst, pl. -vassä, -vass' [nyvässt]. 
Än nöivas sar sigdä; a nöivass läiå JK(U). Ner 
di nå hadd sätt nöivasst pa allihop, ner di 
skudd gynn sia OL. Da var de ti låis av 
[: lien] u skräu nöivasst pa JK(U). För de 
mästä så hadd n minst träi styckän sigdar el. 
läiår mässi, sum var nöivassä JK(U). -vänd-
ning s. nöivändning JK(U), [upplöjning av 
gräsvall; vallbrott]. -vässt p. a. nöivässtar, pl. 
-vässe. Än nöivässtar sigdä, så väid n jär 
vässtar ti äggar, jär alltut ra pa äggi OL. Ner 
di .. gir si iväg till sletkalgild i Tranängä me 
säin nöivässt sigdar pa dän am n armän u örv u 
spån undar dän andrä OL. -år s. se d. o. 

nyckel s. nykäl m., bf. ny/dn; nyklän JK, pl. 
nyklar. 1) [redskap för öppnande o. stäng-
ande av lås]. Än holar [ihålig] nykäl MK. 
Blas int äi än holar nykäl, sått ä låtar, för da 
bläirt u hardnomar ( = traugar ti lerä) JK. 
Körknykäl .. me a stor nykälåiglå i nyklän. 
Ginum de åig,lu i nykln drog ha all bankledar 
JK(U). U så fick än da nykäl ti smidu u lest 
upp u gick in JK. 2) nyklar till silar [de 
ringar på däckeln, genom vilka tömmarna 
gå]. 3) [de slåar som förena grephornen]. De 
sum haldäd ihop graiphånni pa träigyaipnar, 
de kalldäs för dilar [dele s.]; sumbli sägd nyk-
lar MK. Jfr efter-, grep-, sankt-pers, skruv- o. 
strandbod-nyckel. -ax s. nykälaks n. [den del 
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av nyckeln som griper in i låset]. -axlsåg s. 
nrkälakssa'g f., bf. -i, sag ti sag nykälaks me 
MK. [Se ill.] -bössa s. nykälbysså f. [leksaks-
gevär, gjort av en ihålig nyckel]. Nykälpäipå 
(ällar?) nykälbysså MK. -handtag s. nrkäl-
hanta'k n., bf. -ä. -kippa s. nykälkippå f. 
[-knippa]. Ga me nykälkippå bäi säidu MK. 
-pipa s. nykälpäipå f. [den ihåliga delen av 
nyckeln]. -ögla s. nykälåiglå f., pl. -år [det 
ögleformade handtaget på nyckeln]. Körk-
nykäl . . me a stor nykälåiglå i nyklän JK(U). 

flygel s. nygäl 	m., bf. nygln; nyglän OL 
[köldvärk i händer o. fötter]. När n da rustäd 
i snåiän me fmgri u hännar a stund, da fick 
än nygln i fingri JK. När de [: linet] läggdäs 
ner i råit .. da var vattnä .. int kaldarä, 
än n kund sta där äut i Gannarträsk me bär 
bain, män ner ä skudd tas upp sen n fjortn 
dagar sainarä, da kund n fa nyglän i händar 
u mäst i bain, så kallt kund vattnä iblant bläi 
OL. Ja har gat me nygäl i baini hail dagän 
MK. Har n fat nygln i hännar el. baini, så 
skall di duppäs i äiskallt vattn, så gar nygln 
ör JK. Ja har set daim, sum sväimar sum 
naut, sum än bräukar sägä, när di har fat 
nygln i fingri älla täiår JK. 

nygg s. nygg m., bf. -än, pl. -ar. 1) 'udd, (in- 
skärning) i trä, tyg e. d.' 	; [ingående 
vinkel i en kant]. De jär flair nyggar pa de 
bladi [om flikiga blad] MK. Fyst mela n 
[mäter han (skomakarn)] bainäs [fotens] 
längd .. u där väika n pappersrimsu u sätta n 
nygg i kantn JK(U). 2) 'fårmärke'. Nygg i 
hygrä åirä. Nygg undar u yvar MK. [Se ill. 
till kräk-märke.] 

nygg a. nyggar um si, 'noga, snål' MK. Ä. da. 
ny gger (Kalkar). 

nyggig a. f. nyggu, n. -ut, 'taggigt som en såg, 
med skarpa vinklar'. Töigä jär så nyggut u gal 
klippt; linju jär så nyggu JK. Nyggut töig 
(klippt ^^^) MK. 

nygla v. nyglä, pr. -tar, ipf. -läd, sup. = inf., 
'ila el. värka av köld el. värme'. Ja kåm ti 
fraus så mik um baini, sått de kåm ti nyglä i 
täiår. När n frausar um fingå u värmar dum 
mot äldn, da kummar de ti nyglä äi dum JK. 
Ja har int ann sma styvlår i vintar ännu, sum 
int gar mair n ätt par (strumpår) äi 	så att 
de kummar nuck ti nyglä i täiår i dag för mi 
JK. I går va de så kallt, sått ä ret sväidäd i 
ansiktä u nygläd i fingri JK. Hu, va de jär 
kallt i kväld; de nyglar i bad åirå, händar u 
bain, när n jär äutä JK. Ja har gat u sat kånn 
nå i viku, sått de har nyglä i fingri JK. Olyck-
lit kallt um fingri var de de, män när ä kåm ti 
nyglä äi dum, så duppt ja dum i vattn, sum 
rannt i däiki u så slo ja dum sått ä kåm ti hit 

[hetta] äi dum; da gick ä läik fräiskt igän JK. 
nyglas v.nrgläs, pr. =, ipf. -lädäs. Nygläs bäi, 
ledas vid t. ex. mat MK. Han nygläs; ny-
glädäs MK. De gamblä äskpackar [askkub-
barna] daim to ja da ihop me, fastn ja ret ny-
glädäs bäi dum JK. 

nyglig a. nrglur [ovillig, motsträvig]. Johan, 
han jär nyglur ti kåirä, så nå far Masrä Henrik 
sjuss Klingvall till Aitlaim MK. 

nykter a. nyktar, pl. nykträ [opåverkad av 
sprit]. Han var nyktar sum än späik JK. Fålki 
var nykträ u årdäntliä JK. När n jär nyktar, så 
jär de n äutmärktar bra kal JK. -het s. f. bf. 
nyktarhaiti [avhållsamhet från sprit]. Da 
frågd han, um de var någän, sum vidd skriv in 
si i nyktarhaiti MK(1900). -hetslförening s. m. 
bf. nyktarhaitsförenioän 	J- .1,, pl. 
-gar. När ja tänkar ättar 	så tyckäs de, 
sum um skolår u kålpetörar u förläsningar u 
nykt,arhaitsföreningar u nyktarhaitspräd-
däikningar int gär någ värkan JK(1906). 
-hetslpredikning s. nyktarhaitsprädäikniog 

[-föredrag]. Skatt u pa nyktar-
haitsprädäikning i kväld? MK. 

nykterist s. pl. nyktaristar [person, som icke 
förtär sprit]. Ingän jaulsup hadd vörr, fastn 
vörr änd int jär nyktaristar prässäis JK(1910). 

nylig adv. nöili [nyligen]. Iss fårgän matt nöili 
ha blitt pastrukän OL. De päiku ha matt nöili 
ällar nöis ha grat [gråtit], för ha .. OL. Än 
släikar sup had han int fat nöili, sägd n MK. 

nyp s. nyp n. [slag]. Janväggän [-kilen] gar väl 
äi stumbln, när n slar pa n någlä duktuä nyp 
me nydu [klubban] JK. Gav än [kråkungen] a 
nyp me graini, sått n damp i backän JK. U de 
svaid, ska ja sägä, när n fick någlä nyp JK. 
Russi .. vidd int yvar. Män da fick di si någlä 
nyp igän av sväipu, sått de flaug yvar alltihop 
JK. Arbetä [: notdragning] gynnäs där me, att 
förmann'n huggar upp än lagli stäura(r) bugä 
ab c i äisn u så någlä nyp millum a u c [se 
not s.] MK. 

nypa s. nypå f. I vart kårs skudd sättäs .. a 
nypå betfråi (så mik betfråi, sum har räum 
millum tummän, pekfingrä u langstangi ..) 
JK. Ta a nypå mjöl millum fingri JK(U). 

nypon s. näupä (1876); njaupå JK f., bf. -u, 
pl. näupår; naupår MK, njaupar, näupår, 
njäupår (JK) MK [frukten av Rosa canina]. 
Frukti sum bläir pa napältynn'n 	haitar 
niaupår, u de skall bläi go säupå pa dum, har 
ja hårt, för ja har int smakt njaupånsäupå 
JK. Njaupu ha smakar väinsäur, när ha jär 
kyldtagi; u när vör var sårkar, så smakt vör 
pa dum sum täidäst .. Ja har just int set, att 
någän har tat varå pa njaupår um ad, män i 
fjord haustäs sag ja mang, sum gick u pluckäd 
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njaupår jär äut at, så att fålk har visst kumm 
undar fund me, att di däugar ti någä JK 
(1922). Napältynnä, de jär gäul naupår pa MK 
(1901). 

nyppel-hornt a. ny:plähåntar, f. -hånt, f. best. 
nypälhånntu, pl. -hånntä JK(U), [om får, ko 
el. get: med små korta horn]. Nyplähåntar 
buck MK(1880). Ko med sma hånn haitar 
nypälhånntu JK(U). Eji [tackan] jär nyplä-
hånt = har små krokiga horn, s. sitta löst på 
huvudet MK. 

nypple s. nyplä el. gannyplä [n.], garnnystan s. 
är nära på slut, alltså = vippå + litet till. 

nypplig a. pl. ny'pluä. Nypluä hånn = kramp u 
krokuä MK(1880). 

nys s.1 nys (oböjl.), 'spaning om något hem-
ligt'. Ja kan aldri bigräip, lains han kan fa nys 
um all ting; lains har ha fat nys um de da JK 
(ordl.). De vidd ja int gänn, att någän skudd fa 
nys um, för da bläir n [man] gäinäst trodar 
OL. Di (arbetskalar) har fat nys um någ ann' 
nå (än att arbeta hos bönder) OL. Han had 
fat någ nys um, att ha var lidu till äktnskap 
OL. 

nys s.2 nys [n.], 'avsnittning'. De ska var någ 
nys pa ändar, när n snittar av (Byggmäst. P.) 
MK. 

nysa v.1 njausä, njaus', pr. -ar, ipf. -äd, 
njaust', sup. njausä [häftigt utstöta luft ge- 
nom näsan]. Ja har sån snäuå, så ja har gitt 
njaus hail dagän OL. Njausä de jär ret gutt 
MK. När ja skall njaus ällar hokstä, så 
skära(r) de till i ryggän MK. Ja snäusäd, u 
så njaust ja MK(1877). Um än njausar yvar a 
ypi säng, när n bäddar sängi, så dåir någän 
snart JK(U). Vassärratre; de gar ja tvärt in 
pa; de var njaus till (ja njausäl just) JK. När 
gräisar kummar fram, så liggar di a läiti 
handvänning, så njausar di till JK. Nä nauti 
njausar u fröisar [frustar], så bräukar de mod 
äur [yrväder] MK. Stäutar njausäd i kvälls u; 
de bräukar u mod ovädar JK. 

nysa v.2 ny'sä, nys'. 1) 'lukta' [på ngt]. Nysä 
i dosä [doså?] (OL)MK. Nys pa dän MK. 
2) [snoka reda på]. Annas kund ja väll ha ypp-
nä lukä u nys ättar, va de var äi kårgän JK. 
Därför skudd n pråmpt ha si källing [hustru], 
fick så nys upp am n i Stangä OL. 

nysning s. njausnin f. [nysande]. U så plågäs 
vor me snauå .. sått ä jä bär [bara] i .. amn 
hogstning u krasning u spyttning u njausning 
JK. De var a fasli njausning ja har träfft äut 
förä OL(ordl.). 

nyss adv. nöis [just, (helt) nyligen]. Rygän ha 
nå nöis kumm i aks JK. De har vör läst i täid-
ningar nå så nöis JK. Bandar [hank] jär de ont 
um nuck nå, ättar sum lagskiftä har så nöis 

gat yvar jär i soknar JK. Ti bait nytta n fö de 
mäst strämming, alltut dän, sum jä nöis tagän 
JK. U så hadd ja drick öl inn bäi astäuås så 
nöis JK. De var nå ret nöis, sum de skedä 
OL(ordl.). Så läit håi har vör int fat nöis [ny-
ligen] MK(1880). 

nyssens adv. nöisns [= föreg.]. 
nysta v. nystä, nyst', pr. -ar, ipf. -äd, pass. 
-äs, pr. -äs, ipf. -ädäs, p. pf. n. nystä, nyst'. 
1) [linda, rulla (garn o. d.)]. Stickganä nystäs i 
nystar JK. När n nystar uppränningsullganä 
.. de skall nystäs fast el. spänt JK. När da 
uppränningsullganä var nystä u vägä JK. 
Da skudd ganä nystäs pa rännu, de haitäd 
nyst slinggan OL. Tåsksnöirä, sum jä nyst pa 
stikln JK. Dän sum bräukar strandi el. rustar 
pa sjoän, skall aldri hald a ganhärvå pa 
hännar el. armar, när n annar nystar, för da 
falla n ör batn u drunknar JK. 2) [göra en 
nystande rörelse]. Um mor fick säi, att vörr 
nystäd me hännar um varandrä, så fick vör 
gäinäst biskening, att så fick vörr int lug ti 
gärä JK(U). När da bär [bara] skaidar (kvänn- 
skaidar) had nyst älla skal älla ränt a stund.. 
brast läikväl en arm JK. — Särsk. förb. Nyst 
ganä av a stickganhärvä JK(U). Nyst pa 
snöirä [torsksnöret på 'torsk-stikeln'] JK(U). 
Nyst pa slingrännu JK. Ja nystäd snöir upp 
pa stikln me en tåsk pa JK. Allt upprännings- 
gan nystäs u* upp i nystar JK. — nyst-lapp s. 
nystlapp, kan även vara av trä; [lapp var- 
igenom man låter tråden löpa, då man 
nystar]. När n nystar läingan u hampgan, 
så nytta n alltut n nystlapp av skinn, för att 
ganä skall bläi så slet u hart nyst sum möiglit 
för de int skall släit hul pa skinnä pa fingri JK. 
-tolle s. nyst-tållä m., bf. -tålin = nyst- 
sticka(?), [pinne, varpå man nystar upp garn] 
JK(U). I ställ för nysttåll har ja set daim, sum 
har bigangnä n hanick, sum nysttålln lagli jär 
likt JK. [Se ill.] 

nyste s. nystä, nyst' n., bf. =, pl. -ar. Sam så 
[likaså] har ja set kvinnfålki gärt, när di spolar 
av att nysta u nyst liggar u trillar äi ätt fat 
ällar någ så där; när di da far skill av [sluta], 
så läggar di a äldsglod äi u räuskar kring någ-
lä slag JK. Stickganä nystäs i nystar, ett nyst 
av var härvå JK. När ä [: sling-garnet] blai 
tårrt, så skudd ä nystäs, antingän i nystar el. 
u så pa a slingrännå JK. Jfr silkes-nystan. 

nystel s. nystäl, nystl m., bf. nystlän, nystln, 
pl. -tar, 'nystfot', [nystkrona, -vinda]. Ta däu 
in nystlän! Vaim har gärt iss nystlän ällar iss 
spånnystlän; haitar så, för de att själv nystlän 
jär gärdar av spånar OL. När n har fat träd 
pa härvu pa nystln . så nysta n läit pa nyst-
tålln JK. [Se ill.] 
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nystning s. f. bf. nystningi. Där ganä jär för 
fåint u bristar undar nystningi JK. 

nytlig a. nöitliar, f. -ii, n. -lit, 'behaglig, smak-
lig; vackert o. smakfullt'. De va a ung, hyggli, 
nöitli päikå. De var ungt nöitlit gutt kyt JK 
(ordl.). Päru jär nöitli MK. Sägs mäst om 
kött, t. ex. av unga kräk: fatt u nöitlit MK. De 
jär n (jaulgräis), sum int jär mair n a halvt ar 
gammäl, sått de jär ungt u nöitlit u äutmärkt 
gutt fläsk JK. 

nytta s.1 nyttä, nytt' m., bf. nyttn [gagn, för-
del]. Jär ä så, att n ännu gär någ nytt me mäin 
skrivningi, så JK. Bad kalar u källingar 
läst bäibln u salmboki u gick i körkå .. män 
va gärd ä fö nyttä; di livd läikväl sum sväin 
JK. Aikän han jär så där päipur . . där kräupar 
de sma gräuskånni in imillum u haldar si fast 
bi träiä, pa så väis kan gräusä fa gär nytt 
längar, än va de annars gär [om sigd-spån] 
OL. En tupp (toppsegel) uppa, sum had gärt 
stöist nyttn, sto int batn me JK. Pa myld-
järdai• u sandjårdar .. har nuck iss rängn-
skäuri gärt stor nyttä JK. Dän aind nyttn 
tårgdagar gär, de jär att tågä förtjänar läit pa 
de JK. Grastainar kan bläi ti nytt läikväl, u 
de ti stor nyttä, för de bläir täunar, sum aldri 
förgas JK. Kring Laushålmar jär de flair 
täusn lass [släka] sum int bläir ti någ nyttä 
JK. De (däikä) jär till stor nyttä, u de skall 
börr [bara] gjaväs flairä JK. De där baitningi 

had säin olägänhaitar män var ti nytt u JK. 
Ja, um de aldri jär så galä, så jär de jästar 
[någonstans] ti nyttä JK. Så sum ordspråk löi-
dar, att aldri så gal ick någänstans nyttä OL. 
Släku .. ha far ligg där till int någ nyttä JK. 
Än gammäl fabbror bräukäd tal um a hi- 
storjå för uss 	vickän nytt de kund ha ti 
kunn tigä JK(U). 

nytta s.2 nyttå f., pl. -år [vanligast i pl.], 'ister-
tärningar; det som inte smälter av ister (äi-
starnyttår) el. talg (talgnyttår), utan blir kvar, 
när man silar ifrån det tunna istret el. talgen; 
det som blir på bottnen, när man smälter talg 
el. ister. Isternyttorna lägger man finskuret 
el. hackat bröd i o. låter det bli varmt i en 
gryta.. ätes och kallas nyttår'. Ta u så skär 
sundar läit brö äi de nyttår, sum jär i gröitu, 
u sätt pa dum pa späisn, så kan vör fa nyttår 
till middag JK(ordl.). Nyttår jär av sväin-
äistar, sum klippäs i bitar u smältäs. De sum 
bläir igän av de där hinnår, sum int smältar, 
de haitar nyttår MK. Nyttår jär för faitä, di 
skall brännäs mair JK. Nyttår u bröi MK. Jfr 
ister- o. talg-nytta. 

nytten p. a. nyttn 	f. nytti, n. nyttä, nytt', 
'nyttig'. De var riktut n nyttn ting de. De jär 
ätt nytt' styck' de MK. Brillår de jär n nyttn 

ting (el. sak) MK. Snäus de jär n nyttn ting 
för augu MK. 

nyttig a. nyttur, -u, f. -u, n. -ut, pl. -uä, -u', 
komp. -uarä, sup. (de) nyttustä [som är till 
nytta, gagnelig]. Ja läst iginum än nyttur bit 
där i boki MK. Ja ansäir sakän för nyttur JK. 
De jär n nyttu sak, sum jär nyttu till ha JK. 
Tjärå, de jär a nyttu varå till ha MK. Någu 
nyttu bra bok JK. Visst jär de mik, sum bad 
ja u flair ansäir jär bad nyttut u nödvändut 
ti ha, män när int inkåmstar räckar till .. JK. 
De var ingänting, sum var någ nyttut, sum di 
had ti säl pa dän avsjon'n OL(ordl.). Bär 
[bara] var u en talt um för säin ban u tjänrar, 
de nyttut var OL. Kamin de skudd var nyttut 
ti ha i nöistäuu JK. Rösiö, han har skriv mik 
nyttuä sakar MK. Häldar än di flackar .. 
langs vägar u gatår pa säin trampvatignar äutn 
någ nyttuarä söisälsättning OL. Ån sånnar 
plog.. de var de nyttustä raidskap, sum än 
jårdbräukarä kan ha JK. Jfr egen- o. o-
nyttig. 

nyttja v. nyttä, nytt', pr. -ar, -a, ipf. -äd, sup. 
nytt', pass. -äs, pr. -äs, ipf. -ädäs, nyttäs, 
p. pf. nyttn, f. (av)nytti, pl. nyttnä JK. 1) [be-
gagna, använda]. a) [med avs. på redskap, 
verktyg o. d.]. De där gamblä träigraipnar 
di nyttäs aldri nå, u slikt sum än int flyttar, de 
sätta n int just någ värd pa JK. Nå nyttäs de 
raidskapi [hackor] ti räns ograsä ör pärår me 
JK. När de nyttädäs spissplog JK. Dän spits-
plogän nyttädäs ti plög me alltut för 40-50 
ar sinä JK. För yvrit så nytta n harvlar JK. 
Nå för täidn nyttäs de int sigdar ti sia u 
skär me äutn läiår JK. De nyttäs ångtråskar 
nå JK. Skakvindar .. di star där nå u int 
nyttäs ti någä JK. Jaugänningar rustar mik me 
ålfiskä u flyttar nuck för de mäst ålräusår JK. 
Gani, sum di hadd nytt summarn föräut .., di 
skudd lappäs OL. Förr nyttäd di barkflaar pa 
gani, nå nyttar di gurkflaar JK. Snarkrabbar 
.. av träi, di .. jär nuck nyttnä i hundratals ar 
JK. At iss hållä flyttar di strämming ti baitä 
JK. b) [med avs. på ämnen, material o. d.]. 
Allt träivärkä [i bron] jär int mik a värd . . sått 
de jär int mik launt ti nytt de häldar JK. 
Spån'n skudd 	smöräs me någ fått, .. de 
bäst var, um di nyttäd vanlit smör OL. Buln 
pa björki huggäs äut u nyttäs ti väisn [plog-
stocken] JK. Såp u vattn de fick ja lug u nytt 
de MK(1877). Aursäkt, att ja int far täid ti 
nytt bläck JK. e) [med avs. på färdmedel, 
seldon o. d.]. Så sätta n a vanli not äutför na 
[iden], sum än int flyttar bat äutn vadar JK. 
Nå bläir väl vangn nyttn ättar handi nå (i 
st. f. slidä) MK(1877). Förr i gamblä täidn 
nyttäd di silar, sum kalldäs för gjårdar. 
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S.K.P:s de bräun män i ha drägar äi a sån 
gjård, sum di har nytt förr i värdn OL. [Att 
styra] till hygar u vänstar . . där till nytta n 
eisar [tömmarna] JK(U). d) [med avs. på vä-
gar]. Bäivägän nyttäs ännu för de har äur 
[yrat] i dag JK. e) [med avs. på levnadssätt, 
kläder, husgeråd, föda]. Int fick än lug ti hald 
skaidi i vänsträ handi .. för da kåm di ti nytt 
kaitu [om barn] JK(U). Vörr nyttäd fåll-
knäiv el. u så fingri ti putt matn i munn'n me 
JK. Böktallärkar . di var sma u flat.. så di 
nyttäd vicku säidå uppat sum hälst OL. Så to 
a än väitar krag, sum a had nytt, när a va 
päikå JK. Män n flyttar alltut, sum sägt, sköt-
skinn [förskinn] i ställä (för knäikarp) JK. 
Vadstyvlår nyttäs u när n snor släkå upp JK. 
Sumt [somliga] skudd skaff trysår ti sätt i 
späisn . mäst nyttäs björktrysår OL. Um int 
nå iss gamblä bänkar bläir nyttnä JK. Da i 
gamblä täidar nyttäd di ust i häusaldi någ var 
OL. Än dail flyttar de härliä tillsättningi [i 
kaffet] OL. Daim sum jär snäusrar, di fräiskar 
upp si me n präis snäus .. män dän sum int 
flyttar någ av de, han far ga där äi säin ainsli-
hait OL. Nå för täidn har di int någänting 
brännväin stort, män så flyttar di kånjak u 
puns i ställä OL. 1) [i fr. om byggnadssätt 
o. d.]. När n skall mäur' mäur uppför räi- 
gangän 	så nytta n räiar innför ti ställning 
JK. Annas nyttäs de gavlar av bredar i ställä 
JK. De nyttädäs tramptak ällar täcknä tak av 
halm ällar ag pa häusi JK. g) [i fr. om ord el. 
sed]. Hudä, häudä, haudä: de träi namni nyt-
täs all träi OL. Mor visst int mair n am n päikå, 
sum begangnäd de (gäiskaräi, skrock), män 
ha tror, att ä var nuck flair, sum nyttäd ä JK. 
2) [med avs. på jord o. gröda: odla, bruka]. 
Dåliä aurjårdar 	nyttäs för de mäst i täu- 
skiftä JK. Vörr nyttäd int nå sum förr jårdi i 
träiskiftä JK. Pa go akajård flyttar vör rot-
fruktar i ställ för tredä [träda] JK. 3) refl. 
[använda sig av, betjäna sig av (ngt)]. Ja har 
nytt iss stålpinnu ti skriv me mang gangar, 
män nå däugar ha int snart längar ti nytt si 
me, för ha jär äutsliti JK. De mäst av de för-
brytrar flyttar si av förfalskningar JK. — 
Särsk. förb. Nytt av, [nyttja] till slut [sluta an-
vända (ngt) för en gång]. Lie var int frågän 
um, ick än had lug (ti hugg a jaulgrän), börr 
[bara] n sättäd däit na pa sam ställä .., när 
n fick nytt av na JK. Nå had n allt nytt a na 
(boki) u skudd kumm haim me na i kväld JK. 
När n har fat så langt pa slingu, att n kan fa 
'ta upp' .. da akslar n av .. byrn [bör s.] u 
kastar byrn pa säidå, för da jär han avnyttn 
för dän gangän igän JK. Iss stålpinnu .. ha jär 
äutsliti u därme avnytti JK. Nå jär di [skogs- 

kälkar etc.] avnyttnä för i vintar igän JK. — 
Nytt upp [använda upp, nyttja ngt tills det är 
slut]. Han har, nytt upp all pänningar JK. — 
Nytt äut [utnyttja till fullo]. I kväld ha ja ännu 
än täim förrn ja gar i säng, u da ha ja tänkt 
ti nytt äut dagän u ännu skriv, ti däss ja ska ga 
i säng JK. Dän plogbildn jär lagli väl slitn, 
män n kan ännu nytt äut n läit längar JK. De 
kustar pänningar (ti sag byggningsskogän 
äut), män n flyttar skogän bättar äut JK. Da 
kan di nyttäs äut (om cigarr, med munstycke) 
MK(1877). 

ny-år s. nöiar 	n., bf. -ä. Nå jär de snart 
nöiar MK. 'Gu dag u gutt släut pa hälgi u gutt 
nöit ar, sum snart tillstundar!' bräukt kluckan 
u båsmann'n sägä, när di gick kring u to retu-
haitar upp förr millum jaul u nöiar JK. Vör 
har fåirt bad jaul u nöiar JK. Nöiar var de otå 
jär i Lau JK. Ja tänkt, att ja atminstn skudd fa 
brevä i årning u skick in de ti nöiar JK. Nå 
har vör kumm någlä dagar allt pa iss nöiarä 
JK. Jär i Lau har ingän döt ännu i nöiarä JK. 
-slafton s. nöiarsaftn m., bf. -aftnän, pl. -nar 
[dagen före nyårsdagen]. Ja var änd äut jamt 
u samt nöiarsaftn u löidäs um ja skudd fa håir 
någät skått, män ja fick int håir någät . Män 
.. för n hallsti [i tjog] ar tibakas, da 
skjauts de u plättäd all stans.. så sum Mor ha 
talt um . . så skudd måffar äut nöiarsaftn, u 
såsum han yppnar fastäuduri, så skjautar di a 
skått inn i fastäuu så att äldn u kräutråikän 
rasäd kring än .. Ja i de hel' så har de blitt 
mindar u mindar me skjautningi nöiarsaftnar 
ar me ar JK(1890). Nöiarsaftnän sum vörr var 
haim allihop u rustäd me de vanliä söislår me 
kräki u .. läst i böikar u täidningar u haldäd 
haugtäid i kvälls me äld i jausi i jaulgräni u 
säup nöiarsgråitn JK. -dag s. m. bf. nöiars-
da gän, (-a'rs-). Nöiarsdagän var ja i körkå 
JK. Ovädrä haldäd pa hail nöiarsdagän u JK. 
Läil nöiarsdagän ällar dän andrä janvarus JK. 
-flo s. f. bf. nöiarsflo'i [vedflo i stugan till 
nyår]. -gröt s. m. bf. nöiarsgråitn JK [gröt 
som åts nyårsafton]. Vörr var mätt u glad alli-
hop, när vörr hadd fat skilt av me säup nöi-
arsgråitn JK. -halva s. nöiarshalv' m. [kaffe-
halva vid nyår]. Min litan räckt, sått vörr fick 
än nöiarshalv me, förr n vör gick pa snåikast-
ning nöiarsmårgnän JK. -helg s. nöiarshälg f., 
bf. -i. Ja, jaulhälgi u nöiarshälgi jär snart av-
lidi JK. -kort s. n. bf. nöiarskåurtä. Tack så 
mik för nöiarskortä me gräisar pa JK. -kväll 
s. m. bf. nöiarskväldn J- 	[nyårsdagens 
kväll]. Fyst kväldn var alltut anndagän jaul, 
andrä kväldn var nöiårskväldn [att 'bära 
OL. Läil nöiarskväldn _ v vz. , [kvällen 
den 2 jan.]. -morgon s. m. bf. nöiarsmårgnän. 
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-natt s. f. bf. nöiarsna'ti [natten till nyårs-
dagen]. Nöiarsnati had vör prek mitt i nati 
klucku tåll, för de att vör kåm in pa 1900 JK. 
-ny s. n. bf. nöiarsnöiä (=fyst nöiä pa arä), 
da när n far säi de fyst gangän, da gar n äut 
me a salmbok mässi u käikar pa nöiä u haldar 
salmboki bakum ryggän u slar upp hänn där; 

jär de n gladar salm, så far n a glatt ar, män 
jär de n sårglir salm, så far n a sårglit ar 
JK(U). -otta s. nöiarsåutå f., bf. -u. Nöiars-
mårgnän skall vör ha nöiarsotå jär i Lau 
körkå JK. Struntvädar ti ga pa nöiarsotå JK. 
Ja matt in igän ättar a lantärnå ti löis mi me.. 
armas had ä int gat för mi ti kumm i nöiarsotu 
u fat n nöiars-salm äi mi JK. -tid s. nöiars-
täid [tiden omkring nyår]. I vinträs da nöiars-
täid var de så mik snåi JK. Han (far) kåm 
ti ligg ti sängs ifran nöiarstäid JK. -vaka s. 
nöiarsvakå f. Ja.. haldäd nöiarsvakå u gick 
int i säng förrn ätta tåll JK. -önskning s. nöi-
arsynskniu f. De jä vanlit, att n bräukar 
ynsk släkt u vännar u bekantä a nöiarsynsk-
ning JK. 

nå v. ma', pr. nar, 2 p. nart, ipf. nåu, na'dä, 
nad', 2 p. nåust, sup. na't. 1) [kunna sträcka 
sig så långt, att man kan vidröra el. gripa ngt; 
räcka]. När n kummar i körkå, så hälsar n så 
langt n kan na MK. När n da int kan na u 
stick upp längar, så sättäs drektar upp [på ag-
tak] JK. Gi dum n snöiting, när di kummar så 
naugä, de nart u dum (huggen; om bollspel) 
MK. Ja visst int, um ja no än (bållen), för de 
var väl haugt MK. Däu nost n (bålln) MK. Sta 
nemrä bäi, så nart du bättar JK(ordl.). Ja nar 
int så haugt JK(ordl.). Han tyckt, att n 
(stain'n) int lag längar in, än att n kund na än 
me hännar, män han nad n intä JK. 2) [vara så 
lång, att man kan komma upp till ngt]. Dän 
täidn vast däu läitn sårk, u da nost u mi int 
längar än ti byksassulä MK. 3) [ha tillräcklig 
utsträckning (höjd, längd, djup) för att räcka 
fram, ner el. upp]. Så grunt vattn, sått di nad 
buttnän el. buttnädä JK. Raipä jär langt 
sått ä gillt slar el. nar buttn JK. Sumli sägd, 
att n int letäd si, så att di nad n [: ström-
mingen] int me sankä JK. Gröitvindn kan var 
så haugar, att n no fran gålvä u upp ti för-
fläisi OL. Särkän nad änd ner pa täiår för n 
JK. A läiti kärt tråjå; ha no int längar n så (en 
gest) MK. — Särsk. förb. Där sum int seds-
mali had nat ihop, äutn de var låimt si [läm-
nat] imillum JK. 

nå interj. nå'. 2) [lystringsrop]. Tillrop när n 
kåirar me dragrar för ti man pa dum .. nå! 
nådda! JK(U). 2) [ss. uttr. för förmaning]. 
'Nå, nå', sägd mor, 'var int dummar sårk, u 
tro int, att ä gär någ ont' JK. 3) [ss. uttr. för 

nådlig 

att man går vidare i berättelsen]. Nå ja, nå 
[nu] sto mor G. u pratäd för mi bäi sängi JK. 
Nå ja, de var int egäntliän de ja vidd tal um 
JK. Nå, han fick brev ifran fråikåntorä, att 
fråiä var sändä JK. 

nåd s.1 nud f., pl. -ar, 'liten spik'; [spiknubb]. 
De finns int någän späik el. någu nud i rissln 
JK(U). Krokstedts, di har lådår me nudar i 
lukä, så de jär bär [bara] ti pinn pa MK. Till ta 
stift u nudar ör me har di [: skomakarna] . . 
stiftknäiv, u ti fa ör n stift el. u a nud. . gar till 
pa de väisä . . JK(U). Kring kantar. . av kard-
blukä jär de small rimsår av tunnar bläckplåt, 
sum jär nudar iginum . . Nudar haitar kard-
nudar JK. Jfr kard-nåd. 

nåd s.2 1) nåd, nådar, -a [i vissa ute.]. Han 
(G.L.) kåm tibakas till sun'n igän, . . han bi-
hövd int ta imot n, män av nådar så gärd n de 
läik väl MK. När n da sag, att ker far fant 
nåda fö bispän, så vågd han si u fram JK. Di 
livd så gutt sum pa andräs nådar OL. 2) m. bf. 
na'dän, [i svordomen] päinä n., bitträ n., 
hårdä nadän MK [Vår Herres bittra nåd?]. 

nåda s. f. pl. nudår [spiknubb]. De fick int 
nyttäs nudår el. späik i läikkistår JK(U). 
Kardnudår ( = fäin el. klain nudår, sv. spik) 
JK. 

nåda v.1 nu d' [fästa med spiknubb]. Nå skall 
ja.. skriv än adrässlapp u nud pa älla späik 
pa me någ sma nudar JK. 

nåda v.2 nad', nå'd' [i uttr.] gu nad uss [o. 
likn., Gud hjälpe oss]. Män årkå [arbete], gu 
nad uss (sä de gamblä) ällar gu nåd uss, sum 
än bräukar sägä, de räckar till u jär fullt upp ti 
gär dag ättar dag JK. [Barnen får] någän slant 
me, um de jä rad .., män Gu nad uss, de jä 
kraphalt [knappt] ättar all täidar för någ var 
JK. Gu nåd uss, de jär daim (pänningar), sum 
riggerar värdn JK. Ja, Gu nad uss, ännu har 
vör ont um rängn u vetå nuck JK. Gud nåd 
dän T.! um han sättar hånni till, så slar di 
snart av dum OL. Gu nåd mi OL. 

nådig a. pl. nå'duä [rspr.]. Vaim sum hälst, 
sum da makti har, kalläs nåduä härrar JK. 

nådlig a. m. o. f. nadli, n. -t, 'liten och svag; 
enfaldig'. De sag faslit nadlit u ainfaldut äut. 
De jär faslit, va ha jär läiti u nadli. Kanst du 
int kle pa di mair da? börr [bara] de läil tråju; 
dän säirt du så nadli äut äi JK(ordl.). Ja säir 
så nadli äut äi iss råckän; när kalar jär mindar 
än källingar, de säir så nadlit äut JK(ordl.). 
De jär så läit' u nadlit (mest om kläder) MK. 
Tånn'n (Lau kyrkas torn) jär så läitn u nadli 
MK. När jårdar jär magaraktuä, da bläir 
rygän så pinnu u nadli JK. Han käikäd så 
nadlit, när vör snäusädä, u så bad n, att vör 
skudd bjaud n än präis MK. 
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nådom s. na'dåum 	(oböjl.), [tid, tillfälle, 
rådrum]. Gar di E:  fartygen] pa taugi, så har 
de läik földar, sum um ä gar pa batn, så väid n 
int far nadom ti fa taugi låss i batn JK. 
Daim, sum lag i millräumä .., fick så mik 
nadom pa si, att di fick tak äi någ tugändar 
[i sjönöd] JK. De jär int nadom ti fa ner de 
någän stans (När) MK. 

någon pron. någän, f. någu, -å, n. någät, -ä, 
nå* g', pl. nå'glä, -Ii, nå grä. [Formen någ' 
kan användas i alla genera och i pl.]. I. [i ad-
jektivisk anv.]. 1) [i uttr. s. beteckna en i ett 
faktiskt sammanhang förekommande varelse 
el. sak, vars identitet icke anges]. Rästn [av 
sågbladet] had di. . gärt någän fåisbild av OL. 
Ret någu duktu skörd bläir de int av någän 
sårt JK. Vör kåm int ti slakt någu ko, sum 
annas var tankän i haustäs JK. Jär de någu 
lyngn? JK. De kan var pa någät end ställ', 
sum de ännu kan ligg någu läiti dryft [driva], 
män ja tror int att ä bläir någ dräivskad i ar 
läikväl .. män bläir de någ slagg [slask], så.. 
JK. De jär int någät gutt täckän JK. H. gar u 
pusslar me någ matlagning u annä JK. Åttar-
sum ja int had någ ann jälp jär haim .. än 
kvinnfälki, så JK. Vör had da någ jård där 
ner i ängä, sum vör skall ha såckarbetår äi u 
kånn JK. An annåns um någ sårts jårdbräuks-
raidskapar OL. Där sum jär någ gråft gras, så-
sum någ hundlökskäppar ällar sävpinnår OL. 
En gang sum någ sårkar bad G:s sårkar um ti 
fa någ pickår ti jetä OL. Da blai ja tittlern 
Bastu-Kallä igän av någ närkar u lauboar, 
sum var i bodi JK. Han had fått någ medika-
mäntar JK. Så kåm ja fram me någ roliä 
stråfar JK. Ja u flairä gick ste u sag pa hans 
graip u tycktä .. de jär väll börr [bara] någ 
banlaikår [leksaker], sum kaupmännar nå har 
fat JK(U). 2) [i uttr. s. beteckna en i allmän-
het el. blott föreställt sammanhang förekom-
mande, icke identifierad varelse el. sak]. a) 
[med utsatt huvudord]. Di Dambil gick in-
lycktäs äi någän hagä el. äi någu baitning JK. 
Skudd ä var någän tåsk så naug [nära] inn' 
da? JK. Ja, kvinnfålki skudd da ga u pir u 
plög iblant någän gang JK. Ifall ha (historju) 
skudd kumm ti nytt.. någän gang bäi någät 
haugtäidlit tillfållä JK. De var int täit [ofta], 
sum någän bond arnderäd äut någät bit jård 
OL. Där i Adrä u Alskå jär de ingän, sum har 
någän fargalt JK. De finns knafft någän end 
träiharväl JK. Någän fråisaningsmasjin kund 
int M. skaff uss JK. Han kund int kumm nå-
gän annar väg MK(1878). — Han va säka på, 
att di int däugd svar pa någu frågå JK. Däu 
fart säi ättar, att de int jär någu glod, sum 
fallar ner pa gålvä OL. Skaftä [på byttan] 

bräukar sit sjalvvaks i stavän, av någå grän-
grain JK. Ja kan int paminn mi någå historjå 
i dag ti tal um JK. L. .. har nuck någå häklå 
JK. Någå kyldnat har de int vart pa mik läng 
läikväl JK. Än dail laigar någu källing .. ti 
hald gravi i stånd JK. När n jär pa tåskän 
någu nat JK. Stäutar, sum var upp pa lairu 
. 	had int hatt någu nöd JK. Ja har int fat täid 
ti kumm ner ti Kaupräfar .. ännu, äutn de 
skudd bläi någu stund nå i påskdagar JK. Ja 
kan alls int fa täid någå stund någän vardag ti 
. . sätt mi ner u skrivä JK. Ingän vidd släpp 
någu stäuå till [till lekstuga] JK. Ja kanhänd 
kund fa rip ihop någu säidå i dag JK. De jä 
vanlit . att i [skaffrar] liggar pa ställ' um nati, 
u um int alltut just äi någå säng, så fa di ligg 
pa luftä JK. De kan någu tigälpannå blas av u 
ta di i hudä JK. För Kauprä gubbän far.. var 
de int värt, att vörr lättäd någu tisslå sta JK. 
Kräki, sum ännu int ha ligg inn någu end nat i 
haust JK. Skall ja skriv någu lang raväinå 
ällar flair lang brev ällar va? JK. När ja da 
har hald upp me arbet någu läiti stund, så.. 
JK. Brännväin tillvärktäs int äi någu stor 
mängd innum sokni JK(U). De där soar u 
gyltår jär de knafft någå endå, sum star straks 
JK. Någän skall äut pa När i bodi (handls-
bodi) ällar äi någu annu bod OL. De jä nuck 
någu annu gali gäintro, sum har skuldi JK. Ja 
har aldri anläit dum . . varkän me mat ällar 
vid ällar någu annu handräckning OL. — 
Iblant kan de träff till (att n hittar fynd i jårdi), 
när n gravar ällar fåisar någät däikä JK. För-
rästn så har ja int set någät hampstyck pa 
flair ar, så de finns int någ haimhamp nå JK. 
N.N. .. frägd mi, um ja int had fat någät kort 
av L. till n JK. De var int värt ti låim någät 
lid ällar någu grind ypi JK. Int kund di var av 
me besparingsspäisn u int någät räum häldar 
JK. Att L. skudd kumm jär äutat någät slag i 
summar JK. Ja har int fat täid ti skriv någät 
ård pa n langar täid JK. Ja valt int just ja har 
någät ärndä däit JK. Um de var någät paläitlit 
bud till sänd me, så.. OL. De var någät end 
[:foto], sum var bra, män de var int mangä 
JK. Han hadd int stort någät ann hantvärk än 
var u jär fiskarä JK. Ryg el. någät ann seds-
slag JK. — Sånt sum .. int bihövar någ ans u 
vård OL. Far di någ fåugäl ällar flundrår, så 
skall di böitäs [delas] i läik dailar JK. I de 
häusald, sum jär någ löid ällar aignäs ban, di 
bidar däit n dail av ungdomän OL. Någ snåi 
av någu snåidräivå söins int av nå JK. Någ 
slidväg har vör ännu intä JK. Ynsklit skudd ä 
varä, um de int vidd bläi någ vintar pa längä 
JK. De däugäd intä ti .. vänd nöiådläning me 
de där plogar någän annastans, än där sum de 



någon 	 777 	 någon 

int hadd vart någ skog JK. Vör har int kunt 
fat någ vid haim JK. Da jär ä n dail (tjänrar) 
sum alltut far någ äutväg ti kumm ifran de 
ställ, di jär pa OL. Um de gär mi någ nyttä, 
jär de frågän um JK. Ja skudd fa någ bi-
skening [besked] JK. När n int kan fa sa.. i 
retn täid .. da har n int någ förhåppning ti fa 
någ ryg i flest ar JK. Di kund int fa bräuk någ 
jård me skick. Därför så kund di int fa någ sed 
pa någ ann jård än pa backar JK. Häitntills 
har ja int hatt någ känning av de JK. Var n da 
langt ste, så var de frågän um, um de blai någ 
plögning av mair dän dagän JK. Ja tror int de 
bläir någ raiså av för någ av uss JK. De jär 
aldri någ raidå me än OL. Ja.. rod i land ti 
Djaupdöi för ti säi, um de var någ släkå inn 
där.. u sum de u var någ lass JK. Staurar 
kummar upp.. sått di int far någ fäst' i jårdi 
JK. Så att int någ kräk ha kunt kumm fram 
JK. Di had int fat någ lån pa dän grund, att.. 
JK. Ja har käik ättar någ ård ifran täidningar 
JK. Pa ättamiddagän har far smäid någ gang-
jan u ja har vart ste u lag upp någ täun u töin 
någä JK. Säi ättar, um de finns någ bredar, 
sum jär skapliä till gär kistå av OL. U alltut 
var ä någ drängar, sum int speld pärk JK. Ja 
vill int säg av någ historjår för är [er] JK. Da 
talt i börr [bara] me någ kalar jär i sokni JK. 
Ällar u så sätta n någ slaar millum mäurn u 
bandä u far daim fast pa någ väis JK. Um de 
var någ smaknåbbar äi (gräusä) OL. Där sum 
int jä någ täunar, finns aldri a snåikånn JK. 
Da gir di skuldi pa allt möiglit för ti slipp u ha 
någ mair bisvär OL. Um än kund fa någ go 
kor JK. Därför så har ja tänkt ti rip ihop 
någ nå, mäns ä jär någ [: några långa] 
kväldar JK. Vaitä, ryg u kånn u någ läit 
havrä JK. De har int vart någ nöi dailning pa 
någ smavägar nå ättar lag skiftä JK. Däu 
fart gär någ nöi räivår JK. Sumbli av dum 
[: lambi] kan ha någ sma hånnyplar JK. Han 
har int någ annu laun MK. Skudd ä int var 
någ ann rad, så JK. Ja kund just int vit någ 
ann sätt ti fa de mair raidut OL. b) [med un-
derförstått huvudord]. Di bihövd int kaup 
någå allnackå, för de fick vör nuck ifran L. 

Vör kaupt int någu vör JK. Bryllaupsläkså 
. . de kan ja ingå, u int har ja någå häldar, 
män ifall L. int har någå, så skall ja försöik u 
skaff am n JK. K. kåm ner föräutn kartå, för 
han had int fat set någå JK. U sen to var u en 
säin päikår u gav si iväg at haimä, atminstn 
daim sum had någu OL. Pärår had di n sårt, 
sum 	kalldäs för blåpärår, sum ingän far säi 
någu nå JK. Int kan ja svär pa, att de int har 
kumm någu [: pärå] me någän skämdar fläck 
äi JK. Ännu finns de snåidräivår, män.. de 

jär täld ställar ti fa säi någå nå JK. Ja har nuck 
släit äut mang blårgansskörtår . u ja huksar 
ännu, att ja skräiäd, när ja skudd ha någu nöi 
pa mi hälst JK. c) [i uttr.] någ(än) anna(r)-
stans. Kanhänd att n liggar någän annarstans 
MK. De däugäd into ti plög .. me de där plo-
gar någän annastans, än .. JK. I armän ällar i 
läggän ällar någ annstans pa kruppän OL. 
d) [i uttr.] int någän [ingen]. De kund int 
någän fa han ti sit så JK. Hadd n da int nå-
gän annar (plog) mässi så var de int någ 
ann än ti kåir haim JK. En särk har int någu 
päikå, u han haitar uddn JK(U). De jär int 
någu förtjänst, för n har aldri a ör' för dagän 
JK. De var väl int någu sårg äutn tvärt um 
OL. Di had int någå fåiså [mullskopa] JK. De 
fanns int någät apartut häus ti sväini JK. De 
jär int någät visst ställ', sum bryllaupä skall 
varä JK. Int blai de baitar ti kräki u int någä 
JK. Prästn u skolläran har int någ dail i magg-
säinskassn JK. Drängar .. har int någ ivar u 
lust ti bräuk strandi JK. De blai int någ täid ti 
yvas JK. Av hänn' fick än int någ jälp JK. 
Lansmätrar .. har int någ laun av statn JK. 
Russi had int någ nöd di häldar JK. Da 
var de int någ förlust för mi me de läikväl JK. 
Da bläir de int någ raiså av JK. Ja har int någ 
hankäl [vantar] mämmi JK. Så att int någ 
kräk ha kunt kumm fram JK. Vör har mästn 
int någ malt igän OL. De jär int någ ovanlit jär 
äutat just (att russi skäinar) JK. Stannstainar 
de fanns de int någ andrä, än de var mäur si 
än tunnar mäur pa var säidå OL. Di fick int 
någ arvingar OL. De var int någ laisamhaitar 
OL. Int had di någ skollärar u skolår ti betal 
till u int någ fattiä JK. 3) [i uttr. som beteck-
na ett ting, vars storlek (mängd, grad) icke 
anges: en del, smula]. Vör had någ ryg där-
äutä, sum skudd siktäs JK. Någ sainryg har 
vör skafft uss u sat ner i ängä JK. Hart u fat 
någ tåsk da? JK. Han hadd n kappsäck me 
någ sakar äi JK. U så kåm ja äntliän där ner u 
fick tak äi någ grainhopar, u så ti läss i snåiän 
JK. Skudd L. ha förskåtter någ pänningar 
OL. Så far n nuck jälp na bind någ skupai 
iblant JK. U sumblistans låimar di da någ 
såddar [grästofsar] OL. 4) [i emfatisk anv. av 
1-3, mer el. mindre betonat]. Va de gick av 
me någ sändning ti L., vait ja intä, män någän 
gang bläir de väl någä JK. Linnåljå fanns de 
int ti fas äi någå bod pa När JK. Han.. har 
knafft vart av sjoän någu nat JK. De jär biväis 
pa att de int har vart tråkut pa någu säidå OL. 
De var knafft någå säidå, sum int var någät 
nöjt ård pa JK. I iss viku har vör slipp snåi-
kastning .. de tror ja vör int har gärt någå 
vikå förr, sen fibruarus kåm in JK. Förr så 
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gravdäs de knafft någät däikä JK. Ja har int 
skriv någät ård nå i jauldagar JK. 5) [i uttr. 
angivande ett synnerligen ringa antal]; 'en 
och annan'. Fattäs de någu kronå, så tror ja, 
att L. läggar äut de för mi JK. Annas kund 
vör väl ha hatt någ ti sänd in me, såsum någän 
stäig ägg ällar n bit smör JK. Undar täidn 
bläir de ti bästår .. me kaffi u flak sårtars 
kakå någän gang någät glas väin kanskä 
JK. Straks därättar mårgmat me någän sup 
till OL. U bläir de någå tunnå spannmål ti 
säl', så jär de ingänting präis pa JK. Kan ja 
var ti någu tjänst någän gang mair, så kummar 
ä int pa frågän OL. 6) [i pl., om ett litet, obe-
stämt antal]. De var bär' så någlä ( = få) MK. 
Ta in någlä gaitbuckar där pa gatår, så möitar 
di all skäinruss JK. Da hadd vörr ännu någlä 
gränstuckar, sum lag äut pa backän OL. Di 
had druck si någlä halvar JK. Någlä ällar 
någrä vackrä dagar JK. Fyst ha vör nå någlä 
häckar kånn, u så ha vör någlä lass ryg JK. 
Had ä fat stat i någlä täimar, så JK. Vör 
har någlä pärår ti kokä u jet till tåskän JK. Ja 
kåird äut pa När me någlä tunnår kånn OL. 
Di har .. låimt av någlä sånn braid bredar 
[bräder] OL. Någlä kast strämming JK. Så 
föidäd di någlä stycknä lamb JK. Da sägd 
han, att han had fat någlä styckän (tåsk) JK. 
De blai bär [bara] någlä stänk järumkväldn 
JK. Bandi gar äutför någlä tum pa gavlar me 
JK. De tår behöväs sägäs någlä ård JK. För 
någlä ar sinä JK(U). 7) [förbleknat, uttryc-
kande värdeomdöme]. De jär da päukän . . att 
n skall begär tillstånd ti lag upp a bro för ti fa 
na bättar .. än va ha var fystä, sum di har.. 
fusk värrä .. Ja de jär riktut någ grodår, sum 
än bräukar sägä JK. (Di) var nuck int någ 
sjauklingar JK. De var u sagblad, ska ja sägä, 
någ gråv, tjäck spitalar OL. Vör, sum jär i 
skolrådä me, far u skuldi föstas, av någ tjåck-
skallar JK. — II. [i substantivisk använd-
ning]. 1) [om icke identifierad varelse el. sak, 
som är insatt i ett allmänt el. blott tänkt sam-
manhang]. a) m. o. f. Så skall någän ste u säg 
kluckarn biskening um att han skall ringä 
OL. De gar knafft någu viku förbäi, ick de 
kläppäs u någän har döt JK. De håirs int av 
läikväl ännu, att någän ha fölor någät kräk äi 
någ hagar JK. Um någän släppar a par russ.. 
ti skäinä JK. Di skudd sta ti rais, ner någän 
vidd laig dum någän dag OL. Män nå iss 
dåliä fisktäidar far sälln någän någu badäid 
JK. Daim sum skudd sla förä, de var alltut 
någän, sum var ansedar för säkräst ti sla OL. 
Di in me rop u skräi, att de var någän, sum 
flaug ner i brutä [stenbrottet] OL. b) i n. 

Slucknäd äldn, så kåm någä u to dairäs banä u 
lägd däit ätt ann i ställä JK. Dän sum har 
någä, så spylla n någä, sägd källingi, sum 
hadd träi gröinkånn u tappäd täu JK. Arbets-
kalar, sum.. int bihövd bynk böindarnä um 
så mik u int häldar var skuldu dum någä OL. 
Igår var de sundagar, sått da kund vör int fa 
äutret någä JK. A.-L. .. vidd ha någ jälp me 
någ mat u någä JK. Ja pussläd me någ jär pa 
gardn u huggäd vid u någä JK. Sum sårk, när 
ja int däugd ti någä JK. De skall någ ti harv 
me u JK. De kåm så oförmodlit . annas kund 
vör väl ha hatt någ ti sänd in me JK. And 
ifran jauldagar .. så jär de sälln att ä bläir någ 
av me någ årkår, sum jär någä, såsum me 
någ skogsaffärar u annä JK. Att a [hon] kund 
fa någ ti liv av JK. Um än skudd förtjän någ 
pa affärn JK. Um de int bläir någ av ti räns 
upp vikän i ladi . . JK. c) [i förb.] någän annar, 
någ ann(ä). Ja döimar mi självar u int någän 
annar JK. Hadd n da int någän annar [: plog] 
mässi så var de int någ ann än ti kåir haim 
JK. Jär di [: snickare] int till fas inum gardn, 
så far di bid någän annar OL. Har Er int någu 
annu (: so), sum skall ste da? MK. U när n 
int hadd någ annä, så JK. Tvaitar .. kan 
nyttäs till mikä, um int till någ annä så till töin 
me JK. U va jär de någ ann än upplöisning, 
sum jälpar dum i dän vägän? OL. Ha kan var 
upptagi pa ann håll; da bläir de någ ann till 
grund' pa OL. De fick ga av me döiväl 
[skäll], annas had ä väl blitt någ ann av OL. 
2) [om kvantitet: en del, smula]. Vaitä, ryg u 
kånn u någ läit havrä JK. En mån' älla någ, 
förrn a dödä JK. En dag ällar någ ättar var 
ja äut pa påstn än kväld JK. 3) [emfatiskt]. 
Vanlitväis skall någän biröimäs u någän 
räiväs OL. Ännu jär de väl någän häit u däit, 
sum lättar råik si JK. Ja tror int att någän 
kummar ti sätt någ pärår i iss viku JK. Ti sit u 
räknä pänningar jär n plass, sum ja int av-
undäs någän JK. U däu hart ingu ko ti mjölk 
älla någä MK. Någ skall de till [av mjöl 
o. d.]; Er vill gänn ha väl kakå allihop OL. 
De fyst röirar någ, lains di hadd ä ställt i 
gamblarä täidn, någ um örvar u spånar, någ 
um sigdar u sigdsmidar OL. De söintäs int 
någ alls uppa jårdi ättar någu grav JK. — Vör 
har int någän dag någän av uss vart sjauk, 
sin Ar raistä JK. Va gammäl ha jär .. de vait 
vör int någän av uss JK. Vör har aldri a kånn 
(snäus) någ av uss JK. Vör skudd ta varå pa 
doningar u käikt int äutat sjöän någ av uss 
undar täidn JK. Ja har frågt ättar sånt [pap-
per] jär äut pa När, män di har int sånt någ av 
dum ti sälä JK. Källingar di sansäd varkän 
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mat älla någ annä, fö di börr [bara] gratäd u 
fläipäd äutn de var någu av daim, sum var 
gali ättar muntarvattn (brännväin) JK. Kund 
vör fa någät av kvinnfålki i dag ti jälp uss 
röimä, så. . JK. 4) [om person el. sak som fyl-
ler vissa anspråk]. Hadd ja vart .. dän kal 
sum Lekton, da hadd ja u vart någ fö kal, män 
nå jär ä bär' lortn JK. De jär int någ för kal 
[det är ingenting bevänt med den karlen] 
JK(U). L. .. var just int någ för arbetarä han 
häldar JK. Daim sum hadd lägt ihop, di var 
yvarains u hadd mik rolit såväid de var 
någ för löid [ungdom] OL. — HL [n. sg. i ad-
verbiell anv.]. 1) [obetonat, om rel. ringa grad 
av ngt: tämligen], 'någorlunda, i någon mån'; 
[ungefär, i ngt avseende]. Dän am n gubbän var 
någ räddar av si OL. Män sen händ de si, att 
gubbän L. blai någ sjaukar, ja vill minnäs 
han blai någ sulln i dain säidu OL. Ja kund 
just int var någ säkar um äutgangän OL. Var 
di da någ fundersamm, så söikt di nuck u gärd 
någ sma spitakäl OL. Jär en ällar håigst täu av 
dum någ händuä, så jär de bra OL. Sumt sum 
da jär någ sniduä [listiga] .. di far da alltut 
någ ärnd äut OL. Int för dän dail att di var någ 
missbelåtnä JK. Int sag de ret någ inbjaudnäs 
äut (me träitalldrickar) OL. I dän vägän har 
de int vart någ bättar pa sainarä ån i OL. Ner 
di nå kåm hän pa väti, så sag ä i sanning int 
någ dålit ällar laisamt äut; kaffibori .. var 
däuknä OL. Um skaffrar har någ langt till 
haimä JK. I fall di bjär si någ oförstandut 
at pa någ väis OL. Huvudsakan var, att de 
kund ga någ rolit u muntart av OL. Ännu kan 
mik jälpäs, um de bläir rängn någ snart JK. 
Bäst had daim, sum kåm någ täilit OL. Vör 
fick sa u sätt allt ladis-sedä någ i vanli täid 
läikväl JK. Int all lass så mik sum 18 kilu, män 
alltut någ fäln ällar täi kilo vägar di ifran vart 
lass JK. Ja bön [bara] vörr .. nå kan fa någ 
väl [tämligen mycket] rotfruktar ti konar u fa 
säl någ väl mjölk JK. Er vill gänn ha väl kakå 
allihop, bani jär int klokarä di häldar, di gnäl-
lar u vill ha någ väl OL. — [Särsk. efterställt: 
någorlunda], 'i någon mån'. När n skjautar pa 
dum pa langt håll någä JK. Jär strikä [tegen] 
langt u smallt någä, så jär de int alltut sägt, att 
n plögar för änd me JK. Dän sum svaräd för 
bastäuu dailäd äut ti var u en .. än tupp 
[:lin] el. täu för var gang, för n skudd hinn u 
brak de, mäns de jär varmt någä JK. Mäns 
vörr var sma någä, så lag träi styckän bäi si 
JK. Jä gränar ällar tallar stor någä, så jä de 
a duktut lass vid i fair stumblar JK. Så skall 
någän .. säg kluckarn biskening um, att han 
skall ringä, u de skall var täilit någ, ifall han 

gläidar bårt någänstans OL. Gubbän N. han 
gick jär äut pa När i bodar u drack väin någä 
JK. De ogärningi hadd sket iginum oförstand, 
de lindräd alltut straffä någä OL. Kvinnfålki 
fick tänk pa ti brygg .. i retn täid, för var 
de för saint patänkt, så hannt int ölä ti fa jäsä 
u stadg si någä OL. 2) [emfatiskt (betonat)]. 
a) [någorlunda]; 'i någon mån'. Kumm någ i 
täidä [någorlunda i tid] MK. Rygän gick någ 
an, män de had vör sat läitä JK. Biskåpän 
ler väntäs häit någ ättar missåmman OL. Dän 
dagän gick de bra u kansk någ ättar me, män 

OL. Skuldi därtill jär någ ( = i ngn mån), 
att söini gynnar bläi dåli OL. N dail blai full 
sum sväin, andrä någ bättar OL. b) [det 
minsta, det ringaste, i nek. sats]. Strunt-
vintrar .. för n kan int fa främ si någä me någ 
kåirning JK. 3) [i vissa uttr., angivande ett 
obestämt, rel. stort antal personer el. plat-
ser]. Da i gamblarä täidar nyttäd di ust i häus-
aldi någ var OL. Själv missåmmasdagän så 
var ännu nårdn så vassar, så de kändäs gutt 
för någ var till fa sta pa levädar [i lä] OL. Någ 
var vidd kåir säin stuckar upp pa backän OL. 
Någ var nyglädäs [drog sig] förä ti kaup än 
sånnar döirar plog JK(U). De tår väl så var' i 
någ soknar JK. Bårt me statskörku . . de jä(r) 
snart så ställt, att de jär i någ vars mun JK. 
Vän var de för all daim, sum skudd träng 
dum um någ vart [något av varje] OL. Skaffa-
mor ha skudd jälp kokarmor me någ vart 
JK. Da träfft ja nämdman .. Da gynt ja prat 
me han um någ vart JK. Bräudpäikår di skall 
.. Med nöistäuu .. me kransar någ varstans 
JK. Vör käikäd u laitäd någ varstans där OL. 
Pärår [potatisen] lag raint nerfallnä någ var-
stans OL. Vör har hälsu u ynskar, att de matt 
räck till någ varstans OL. -sin(s) adv. nåk-
sins(?), nåksäns, nåksns, nåksn [vid över 
huvud någon tidpunkt]. Så gynt di rull så mik 
di nåksins(?) kundä MK(1878). Var u en 
kastar [snö], så mik än nåcks(ä)ns kan JK. 
Så kanst u bak bullar, så mik du nåksn vitt 
JK. Ha skudd Me si så fäin, sum a nåksn 
kundä JK. Ja.. tror int, att ja nåksns skall 
kumm ti ank [ångra] .. att ja kåm ti skriv för 
L. JK. Aldri nåksn to de släut där häldar, 
äutn de star sum de star.. (i möiri) JK. Um 
de någsäns blai släut än gang (med skiftet) 
JK. De kattu, um ha nåksns läpäd äut mjölki! 
MK(1877). Osäkat, um än nåcksns kummar 
häit mair JK. Um än nåcksäns blai Nitar, 
äutn de jär ti ga u tret u gnag för jamn OL. 
De var de yppästä dricksäupå, ja nåcksns har 
smakt JK. -stans adv. nå'gänstans, nå'gän 
stans [på el. till ngt ställe]. Ja var int haimä 
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äutn var visst ste [borta] någän stans u ar-
betäd JK. När någän giftar si ste någän-
stans, så har di alltut a sängställ mässi OL. Ja 
har.. så mik till gär självar, så ja vait int, um 
ja kan kumm någän stans OL. De vait ja int, 
va vör skall fa någ skaplit bred [bräde] någän-
stans OL. Någän stans skall ja pråmt ådlä för 
ti fa mair spannmål JK. Så sum ordspråk löi-
dar, att aldri så gal ick någänstans nyttä OL. 
Nå finns de ingu [: bastu] någän stans ti fa säi 
JK. -ting pron. nå'gäntiyg, någän tiyg [nå-
got]. 1) [i subst. anv.]. Andrä har söikt 
[: torsk] . . män di har int fat någänting JK. Så 
sto de iblant n annåns .. de var någänting, 
sum väckt nöifikänhaiti OL. Ja har int däug 
arbet någänting, sum har vart någänting JK. 
Män så gynt ä blas läit mair u mair, män int 
just någänting, sum var någä JK. De där plo-
gar .. De skudd bläi någänting ti plög me, 
tyckt vörr JK. Så sum än sto där u int visst av 
någänting .. så hadd n si än däng i akta(r)-
spägln (i rövi) JK. 2) [i adjektivisk anv.] int 
någänting [ = (nästan) ingen, (nästan) intet]. 
a) [i förb. m. substl. Än stor dail har int fat 
sat [sått] a end kånn vaitä u sumt int någän-
ting ryg JK. Vör har int hatt någänting slidväg 
JK. Någänting snåi har vörr int jär äutä JK. 
Strandi har de vart faslit klaint bäi i summar 
.. de har int blitt någänting strämming hail 
summan JK. Fingrä har blitt n go dail bättar 
.. ja kännar int av någänting värk JK. I man-
däsnat så kåm de ti värk, så att ja fick int 
någänting natro alls älla siv någänting JK. De 
had just int kumm in någänting släkå, börr 
[bara] läit tangå u bråtä JK. De blai int någän-
ting skrivning av nå ätta prekä [predikan] JK. 
Snäi har de blitt ret duktut allt . . män ännu 
har de int vart någänting snåikastning u 
ingänting äur [snöyra] häldar JK. Fålki föidar 
ingänting lamb, u så bläir de int någänting 
ull ti tillvärk kledar av JK. Jä i Lau jär sad di 
int någänting kånn i gamblä täidar äutn bön 
ryg JK. De ha int vart ann vädamoln, så att 
någänting rängn ha vör int fat JK. Ån bat, 
sum jär valtar [rank] u int tular någänting 
segäl OL. b) [i förb. m. adj.]. När n da far 
känning av de (kyldi) i baini, da kummar de 
mästn va ivistn vintar um de änd int jä nå-
gänting kallt JK. Pärår [potatis] .. de jär väl 
[rikligt] undar u int någänting skämdä JK. 
3) [i adverbiell anv.]. Int raist fålki just nå-
gänting så mik varkän häit ällar däit OL. 

någorlunda adv. nå*glundä, nevglundä, nå • g- 
lund' , någlund' 	[tämligen; i någon 
mån, något så när]. Vörr .. vill de ha någ lund 
så, att gröidn skall träiväs u vaksä JK. Han 

kåm ti säi äut någ lund sum mänskä JK. I 
mandäs var de vackat vädar någ lundä, fastn 
de var duktut kallt JK. Vör har hälsu någlund 
allihop OL. Skaff byggä i årning till någlund 
vissar täid JK. De var någlund mitt för dän 
(täun'n), sum di skudd sätt umgangän äi OL. 
De var änd så mik, att badä kalar u drängar.. 
kund fa någlund raidå pa, va var u en hadd för 
fålk mässi OL. I dag har de någ lund vart 
gutt vädar JK. Akajårdi skall var någlund 
tårr, när ha skall sladdäs JK(U). Kräki hadd 
någlund go fart JK. Än någlund stor sigälbat 
JK. Än förbaskad giktvärk har ja dras me i 
dag.. män i kväld jä de någlund bra igän JK. 
Värkä (staurar u trodrä) jär någlund gutt, sått 
de tror ja när pa de någlund räckar JK. 

nål s. nal (ä.), nål f., bf. -i, pl. -ar. 1) [syred-
skap]. Sätt trad pa nåli MK(1886). Träd trad 
pa nål JK(U). Nål u trad MK. Di sat u söidä 

u så var de am n a kvinnfålki, sum fällt [tap-
pade] nåli ner pa gålvä . JK. a) särsk. en stor 
nål av järn med stort öga; varmed man liksom 
sydde ihop halmen i 'bindtak' HG. b) [i jäm-
förelser]. De andrä tännar [i harklan] . . jär 
klain u vass i ändn sum nålar JK. Ja sitar 
mästn såsum pa nålar u skrivar [av brådska] 
JK. Naki sum nali MK. 2) på spinnrock: 
[järnten] me täutå pa u sum vängi sitar fast äi 
MK. Tain'n [den ihåliga trätenen] trädäs pa 
nåli u trissu me JK. 3) [i kvarn: lodrät järn-
axel som uppbär övre kvarnstenen]; janaksl, 
sum gar nerifran nålbalkän u sitar fast i siglä u 
jär ti let upp pastain'n me MK. Drivä [drevet] 
de sat paa gråft jan, sum di kalläd för nåli, 
ha var så lang, att a gick upp ginum luftä u 
tvärt iginum undarstain'n, me en änd sum var 
a par tum uppförä, u pa dän ändn, där lag.. 
siglä [i vattenkvarn] OL. Jfr ben-, byt-, 
knapp-, kvarn-, lappgarns-, mässing-, not-, 
sling-, stick-, stopp-, stäm- o. törnes-nål. 
-ask s. nålask m. (skom.), [ask vari nålar 
förvaras]. -balk(e) s. m. bf. nal-, nålbalkän 
[i kvarn], trästycket som nålen vilar på o. 
som kan lyftas upp något litet [7] (JK) MK. 
De skogsstyckä [stock] sum nåli gar äi ner i 
kvännhäusä haitar nålbalkän JK(U). Nåli . 
sum . . väilar älla laupar äi nålpannu, sum 
sitar äi nålbalkän ner i kvännhäusä JK. [Se 
ill. till väder-kvarn.] -gräs s. nålgras n. 
(Scandix pecten). De jär de värst gras, sum 
finns äi jårdi MK. -gång s. nålgang m. [en 
omgång (5 st.) sticknålar] JK(U). -panna s. f. 
bf. nålpannu [det järn i nålbalken vari nålen 
(i kvarn) vilar]. -pung s. nålpung MK [nål-
dyna]. -stopp s. nålståpp m., bf. -än, 'svamp 
som växer på björkar, att hänga upp och sätta 
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nålar i' (1878), 'nåldyna'. (-s)judd s. nåludd, 
nåls- OL m., bf. nå'luddn. Dän nåluddn han 
var så vassar MK. (-s)löga s. nålaugä, nåls-
n. [hålet i nålen varigenom tråden går]. De 
var int störr hul än såsum a nålsaugä OL. 
-tråd s. nåltrad JK [tråden som man träder på 
nålen]. Än trädar ganä pa a ståppnål, lagum 
langar nåltrad JK. 

nål-gången a. nalgauän, n. -gaug' , pl. gag-
nä, -gaunä [närgången, näsvis, ivrig]. Sumbli 
mänskår di jär läikväl så nalgangnä (när-
gångna), så de jär mästn omöiglit ti slipp ifran 
dum, de vill sägä nasväisä, ättarläggnä, oför-
skämdä OL(ordl.). Nai du, nai du, däu fart 
ing pickår [päron], för däu jär så nalgangän 
OL. De jär obiskrivlit ti var nalgnag u jå (om 
gässen som ville tränga sig på för att få mat) 
MK. Fiskar jär nalgangnä ti vill äut MK. 
Konar jär nalgangnä u vill äut MK(1880). Han 
[grisen] .. vidd päin si imillum duri u kumm 
äut. De var n mik nalgangän me JK. Var di nå 
så dumm' ällar nalgangnä ättar ti sta så naug 
innä [mot pärken], da händäd iblant, att di 
kund fa bålln läik i fläurn (ansikt) pa si OL. 

nåt s. nå't m., bf. -n, pl. -ar [fog]. a) 'kanten på 
spånar eller bräder, som ligga mot varandra; 
sprickorna mellan takspånarne kallas nåt, pl. 
-ar' MK. När di byggd häus förr.. så dymläd 
di ihop bular [väggplankorna] me dymlingar 
i nåtar JK(U). Förr nyttädäs de ohyvlädä u 
okantnä me [i uthusloftsgolv], u så läggdäs de 
a falå av tvaitar .. el. u så dåliä äutskutsbre-
dar yvar nåtar JK. All huggän stam n skall 
sträikäs me simmänt i nåtar u så kalkrappäs 
pa säin ställar [i kyrkporten] JK. Tet i all 
nåtar MK. b) (skom.). När täu styckar sättäs 
ihop, så kalläs de, sum jär imillum, för nåt 
(saumar pa styvläsäidår t. ex.) MK. Spannä 
nåtar ( = saumar) ihop MK(1877). Pa krök-
styvlår jä säidsaumar älla nåtar (nådar?) me 
nåtremar imillum, u ti söi de där saumar haj-
tar nåtlä JK. Jfr bak-nåt. -rem s. pl. nå't-
re'mar (skom.), [i nåt inlagd rem]. 

nåtla v. nåtlä (skom.), [sy ihop läderbitarna i 
ett skodon]. Spannä (det gamla namnet är 
laskä ..) nu heter det nåtlä MK(1877). Jfr 
ovan under nåt s. 

näbb s. näbb m., bf. -än, pl. -ar. 1) [fågel-
näbb]. Papgåjå: krampar näbb de had a de 
MK. Härrfäugln .. Han hadd n langar vassar 
näbb JK. Vattntrast jär svanar me raudar 
näbb JK. Veling [bergand] 	braidar blåar 
näbb sum ändnar JK. 2) [i vissa (bildi.) uttr.]. 
Bröin näbb [lek då två stycken gnida näsorna 
mot varandra] JK(U). Ja har nå skriv yvar a 
par ark.. män ja vait aldri, um de jär varkän 
näbb ällar stjärt me de OL. Upp i näbb: de jär 

langt fram me hännä, sått ha jär gråv upp i 
näbb = långt framme i havandeskapet JK 
(ordl.). Ha har täidn äutä, för ha jär tjåck upp 
undar näbb JK. Själv ungmor var gråv fullt 
upp i näbb, sum än bräukar sägä JK. 3) [hu-
vudet på strömming o. sill]. Däu skall masslä 
iginum näbbar (sildnäbbar) bättar MK. Jfr 
näbba s. 1. 4) [bildi., mun på människa]. Ja 
har int kunt fat upplyft min näbb äi någät 
brev ti L. hail summan OL. Jfr näs-, sill- o. 
tjock-näbb. -mus s. m. bf. näbbmusn [rspr.] 
Näbbmusn haldar till i marki ( = ängar) u sko-
gar MK. -strömming s. näbbsträmmiug m. 
= strämming, sum jär gailn [rensad], män me 
hud' ällar näbbar sitnäs pa MK. Näbbsträm-
ming kalläs strämming, när n saltäs hailar me 
bad hud' u gailar. Till näbbsträmming tas all-
tut di faitästä u saltäs ner i tunnu bäi strand, 
sum kan tul läng nuck, till däss att tunnu jär 
full JK. När n saltar näbbsträmming, skall n 
tapp blodläkän av än JK. 

näbba s.1 näbbå f., bf. -u [huvud av mindre 
fisk, ss. strömming o. sill]. Daim ( = sträm-
mingar) sum sitar säkat (på nätet) tar n näbbu 
av JK. Jfr för- o. strömming-näbba. 

näbba s.2 näbbå f., om flickor, som göra sig 
till och äro liksom högfärdiga och något fram-
fusiga: de var äntliän a näbbå, när ha var ung 
JK(ordl.). 

näbba v. näbb' strämming JK(U), [ta huvudet 
av strömming]. Syn. koppa. 

näbbig a. näbbur, f. -u, 'säges för det mesta om 
fruntimmer, som se sturska eller högfärdiga 
ut' JK(ordl.); 'haugfärdur u stusk u vill var så 
prässäis' MK. Dän ha säir äntliän näbbu äut 
JK(ordl.). Säi pa dän, ha jär äntliän näbbu 
JK(ordl.). 

näck s. näck m., bf. -än. 1)' skogsrå; finns efter 
gotländska folktron i skogar och marker, ej i 
vatten' JK(ordl.). Pa skogän millum Lau u 
När, där sum än gar gäint ifran uss ti När 
körkå (Väidängar haitar de), jär de någ, sum 
har gärt fålk spitakäl u fat dum ti gat vilsä, 
sum di kallar för Näckän. De har set äut sum 
russ, när fälk har set de någän gang, u när di 
har hårt de, så har de gnägg i skogän JK. Ner 
i Väidängar, där har mang vart äut för näckän 
u kumm galä, män när di har snot tråju, så har 
di kumm ret igän; mang historjår finns de um 
näckän JK. Näckän väisäd si i oläik skep-
nader, män för de mästä sum än näckur häst 
u iblant sum a fyl, män hans lätä var, att n 
gnäggäd sum än häst JK(U). 'Näckän bryg-
gar', säs um tukå, sum stäigar upp fran jårdi 
äl. vattn äl. möiri; bräukar mod' vackat vädar 
dagän ättar (JK) MK(1924). 2) [skäckig häst]. 
Annu tår de finnäs än näck el. a näckut russ i 
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Buss, sum jär äutkumm ifran Bälarä i Gar-
dä JK. 

näckig a. näckur, f. -u, n. -ut, pl. -uä, 'om en 
häst med två färger (vanl. vit o. brun med 
stora fläckar); vit o. brun el. [vit oj röd el. 
[vit o.] svart häst el. märr'. Di kåirar me a 
näcku mär; di har kaupt n näckur häst; a 
näckut fyl; a näckut russ JK(ordl.). Förr var 
de int så sällsöint ti fa säi näckuä russ. Di var 
väit u bräunä för de mästä u var mik aukändä. 
Di kund var halv väitä u halv bräunä ällar u så 
me stäur väit fläckar pa si, såsum fläckuä 
naut, sum jär väitä u raudä el. väit u svartä. 
Bäi Säiksrä J. Jakupsn i Alskå, di hadd de där 
russlagä ret längä, u så bäi Bålarä i Gardä JK. 

näcksla v. näckslä, pass. näcksläs, [ = 'ta upp 
slingan', förkorta 'slingan' under bindningen]. 
Vör sär ta upp a slingå, män 'näckslä' de matt 
var fran När (OL) MK. Näkslä (FL); nässlä 
(Halsrä-fålki) MK. När n bindar slingå, u n 
far langar ändä (hallannu än ällar så), så skall 
de näcksläs ellar aksläs (me slingnåli). Da far 
n hältn yvar nåli u hältn undar nåli; så tar n än 
snöirstump u trädar iginum nåli u hängar pa 
slingtjaugu. De jär da sum n skall räknä in-
maskår (JK) MK. Särsk. förb. Näkslä av el. n. 
ör: när n har skur slingbyrn ifran slingu u så 
klippar av all sma stumpar för ti fa maskår 
rainä MK. Ta upp byrn [se sling-bör] el. 
slingu = näckslä upp MK. 

näcksling s. f. bf. näksläningi [arbetet att 
'näckslal. Upptagningi - näksläningi - gar 
till pa de väis, att.. [se upptagning]. 

nägg a. näggar, f. nägg, n. -kt, pl. -ä, komp. 
-arä, sup. -äst', 'trång'. a) [föga vidlyftig]. Ja 
tar u flyttar jär ifran, för mäin häusar u stäuår 
di jär åidnä, u så jär ä sånnar näggar gard, sått 
ingän kan fa sno kring pa n än gang JK. Stor-
gardar (gasståmti) di var för sma u näggä ti 
spel pärk pa JK(U). Sunnkörkä, de jär näggt 
hänunän MK. Di har just int sån storar 
väidang [vidd] pa sitt hämmän, äutn de jär 
näggt JK. Han bläir väl näggar (om hö-
stacken) MK. b) [snäv, om kläder]. Kållu 
[kjolen] jär för nägg (trång); blusn jär för näg-
gar; kåll-läivä jär för näggt JK(ordl.). Bläir de 
nå int näggt um armar da? MK. Min käft-
armän han jär så näggar, han rissar upp ättar 
handi MK. c) [föga vid, smal]. Hulä (i Digar-
råk) va för läit ällar näggt, sått de runt' gra-
stainar int had fåstä pa varandrä JK. Påttn 
[pottan] han var så näggar MK. Håimdi jär så 
nägg MK. Läinbrakarnä di jär läit näggarä 
imillum käftar än va hampbrakaniä jär OL. 
Bindyksar di har a hak in där pa baksäidu 
de halcä de jär så näggt, att n späikskall' int 
kan ga iginum OL. För näggar i kraku [om 

hästsko] MK. Sagi jär fö nägg [tänderna är för 
litet utvikta] .. ha ska bär [bara] läggäs mair 
MK. d) [fmmaskig, om nät o. garn]. Slingu jär 
bundi för nägg; di har för nägg gan JK(ordl.). 
Än bant slingår millum 150-170 maskår djaupt 
ällar allt ättar sum än bant räumt ällar näggt. 
Jär ganä fåinarä u snoä [tvinnat] så bindäs de 
näggarä u flair maskår djauparä JK. Slingår 
bindädäs räumarä u näggarä el. me störrä u 
mindar maskår för ti ta störr el. mindar sträm-
ming me JK(U). Notar lär umkring 35-40 
maskår djaupä, allt ättar sum di jär räum ällar 
näggä JK. Da matt strandbräukrar bind sån 
oskapliä nägg gan, så näggt di kund bindä så 
att di fick int stort störr strämming me de nägg 
gani än såsum sprut ällar vassbäuk JK. Iss 
(ganä) . . var. . av de gambläst, näggäst slagä 
JK. Jfr krok- o. kråk-nägg. -bunden p. a. pl. 
näggbundnä [finmaskig]. Um täidns bestäm-
mälsä um de näggbundnä laksgani jär ä ännu 
mair mumbäl blant fiskrar JK. -is s. näggäis 
m. [is, som icke går långt ut från stranden], 
= läit äis (bi landä) MK. När de jär näggäis, 
dvs, när de int jär läggt el. när äisn int liggar 
langt äut ifran landä, sått n kan fa sätt noti ner 
bäi vattnkantn bäi äisbräuni, da ländar fiskän 
bäst in undar äisn JK(U). Jfr vid-is. -Iupen 
p. a. nägglupän, 'ex. vagn, smalspårig'. 
-spåren a. n. näggspu'rä, pl. -nä [smalspårig, 
om trånga, djupa hjulspår]. Pa gaimaldu, sum 
buttn' gick ör .. jä vägar djaupspuruä, älla de 
jä näggspurä u harklut u galä JK. Vägar har 
vart besvärliä nå.. i harklä, u djaupspurnä u 
näggspurnä u galnä JK. -spårig a. nägg-
spu'rur, [smalspårig, om smala vagnshjul]. 
Dän vangnän var smallar i lupä ällar nägg-
spurur MK. -stocken a. näggstuckän, 'trång-
stockad', om vandringströsk, där kuggarna 
på vandringsringen satt glesare och likaså 
'drivvalar'på drevet HG. Mots. vid-stocken. 

näktergal s. näktagal m., bf. -n. De har int 
hårtäs av, att någän näktagal har vart jär äutat 
vaskän i fars täid ällar måffas täid JK. Näk-
ta(r)galn bräukar var jär i Lau sumbli sumrar. 
Fyst summan, han var jär, var ner bäi Botls 
el. ner i säist ändn i Tranängä. Da var vörr 
där ner a nat u hård n singä .. Sin nå a par 
sumrar har n sing ner äi a ängä .. ner at Kaup-
rä Digarängä. Äut i Närs prästgard el. där i 
skolträigardn bräuka n för de mäst sing u var 
um sumrar JK(1918). 

näm a. ne'mar 	f. nem, n. -t, pl. -ä, nem'. 
1) [som har lätt att fatta el. gripa (ngt)]. a) [om 
fingrar, händer m. ml. När n pluckar ogras u 
ränsar betår, da skall n ha nem fingrar MK. 
De skall nem fingrar till ti sia n knäut MK. Ja 
minns ännu, va fingri kund var nem u langä, 
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när di skudd räck si ätta snäus MK. Farn jär 
int så någ nemar me sån där ( = handfallen) 
MK. Tangi jär int ret nem MK(1877). Tjåck-
båbbuä fingrar, di jär aldri någ nemä MK 
(1878). b) 'om strömminggarn som tar bra 
med strömming'. Han har sån nem gan ti ta 
strämming. De jär a nemt gan ti ta (sträm-
ming) JK(ordl.). 2) 'om en som tar vara på 
sitt; noga (om tid m. m.)'. Ha jär så nem um 
si; ha jär så nem um kledi; 	um stundar 
(stundnem) JK(ordl.). Nemar u nyggar um si 
( = snål) MK. Nemar (a si) = flitig, som tar 
vara på tiden MK. Jfr eld-, frost-, gräs-, köld-
o. stund-näm. 

nämare a. komp. nemarä, -ar', nemrä, 
superi. nemäst, best. (dän, de) nemästä, 
-än'. 1) [betecknande belägenhet på (el. för-
flyttning till) en plats el. ett föremål på kor-
tare avstånd från viss plats, visst föremål]. 
a) [i adverbiell o. predikativ anv.]. Nå har vör 
kumm hålmän nemarä MK. De jär int nemrä 
ti fas än pa Ronhamn JK. När ja sag pa än 
[honom] nemrä, så JK. Nemrä män kum-
mar skutlinju, teträ u teträ bläir de me fålk 
JK. Iblant sag de.. äut såsum a lamb, män 
de gick faslit saktä, så att ja kåm de nemrä u 
nemrä JK. När vör kåm nemrä haimä, så.. 
JK. Kum nemarä, att ja kan håir, va du särt 
JK. Han kåm nemarä u nemarä OL. Ja har 
bigärt till fa mitt fyst skift' .. flytt nemarä 
haimä OL. — Han sat nemäst luku i körk-
bänkän OL. Vör sum bor.. nemäst maiaräiä 

JK. Batganä .. De ganä sum jär nemäst 
batn JK. Nemäst 'kalvän' har n de nöiäst u 
djaupäst noti JK. — [Om väg: genast]. Ja gar 
gäint jär yvar hagar .. för där har ja nemäst 
JK. — [Med prep. o. adv.]. Nemrä bäi [när-
mare vid, n. intill]. Sta nemrä bäi, så nart 
[når] du bättar JK(ordl.). Um L. nå had vart 
jär äutä ällar vart nemrä bäi, så skudd n fat 
jet plomår, så mik än had hatt lust JK. Um 
onst skall vör ste u sikt bäi a ångsikt, antingän 
ti Häms älla Buttlä, för nemrä bäi finns ä int 
någu JK. Jär de tjåckluft . da söins int söin-
randn så langt ste äutn nemrä bäi JK(U). Tåp-
sar .. sitar umkring en metar ifran si pa tåsk-
anglår, män läit nemarä bäi si pa flundrä-
anglår JK. De gamläst di fick stänn nemäst 
bäi (rävgani) u de ung fick ga längst ste JK. 
Flytt ar nemarä häit, så håirar ar bättar OL 
(ordl.). Daim sum drägar [not] .. drägar in av 
taugar mair u mair u laupar nemrä u nemrä 
imot si JK. Vör har gynt nemar in [mot] 
land, när vör har kast nårdar äi MK. Han sat 

nemäst in mot väggi OL. Da tar n u gar 
äut .. till n hinnar trätti förti famnar, ifall 
strämmingän int jär nemrä innä JK. Att n  

skudd flytt mitt storhagskiftä nemarä äut till 
vägän OL. När vör kåm nemrä at Aitlaim, 
så söikt ja mi längar fram JK. b) [i attributiv 
anv.]. Pa nemrä håll JK(U). Mang av dum.. 
vidd säi varandrä pa nemarä håll OL. Nemäst 
janbodi, sum vör ha till, de jä Hämsä JK. 
Hallsrä, sum var nemäst grannar till Kauprä 

JK. 2) [om sida av häst: vänster] m. bf. 
ne'man, den häst som är förspänd till vänster 
(pa nemasäidu) MK. 3) [om tid: på kortare 
(-aste) tidsavstånd]. De läidar av nemrä u 
nemrä ti jaul JK. Kvinnfålki skall .. ha all lort 
äut 	sum int ha vart så nog me föräut u 
sum di far skjaut upp me ti nemrä jaul, sum di 
bräukar sägä JK. Ja, u nemrä el. nemarä u 
nemarä än hannt ti jaul, mair haugtäidliä tyckt 
n, att dagar .. blai JK. Än hail hopän .. skall 
gift si .. nå dän nemästä täidn JK. 4) [i bildi. 
anv.] Var u en jär si självar nemäst JK. Um ja 
tänkar pa mi självar, sum liggar nemäst ti 
hands, så JK. 5) [om släktskap]. Bida [bju-
der] till begravälsn gär dän kal, sum jä nemäst 
släkt i häusaldä me dän dödä JK. Da kåm 
häusmor u hännäs svägarskår ällar kvinnfålki 
nemäst i släkti ner i äng me autndag JK. Ja 
har tänkt pa missåmmasdagän ti bid o nemäst 
släktingar till uss JK. De var själv bräudis 
nemäst släkt JK. U så slar prästn dum i hand 
u så de nemästä släktingar JK. [I subst. anv.] 
Till stor sårg för de nemästä.. att K.K. har 
döt JK. De nemäst bida skaffrar fyst JK. 
Hans nemästä, sum ännu livar, kan hans böi-
nar [böner] JK. De va int nuck, att daim had 
tråkut, sum lag pa hålmar, äutn dairäs 
nemäst, sum va haimä maint att i skudd 
kumm iland någän stans JK. 6) [noggrannare, 
mera i detalj]. Um ja tänkar nemrä pa sakän, 
så 	JK. 7) [stående nära sin fullbordan el. i 
hög grad liknande]. Ja kåm int, förr n klucku 
var nemrä tåll JK. [I uttr.] pa de nemästä 
[nästan, så gott som]. Ner n har yvarsträft n 
vintar sådär pa de nemästä, da gar n gänn u 
kälkar ättar, um soli jär ti gynn fle pa snåiän 
OL. De kan var någän häit u däit, sum har 
pärår stanäs i jårdi, män vör har fat upp dum 
allihop pa de nemästä JK. Fråii jär pa de 
nemästä monä JK. Han lugd [lovade], att de 
pa de nemästä skudd var i årning JK. 8) [ss. 
bestämning till kvantitativa uttr.: mycket 
nära, inemot]. U så had n raist bårt u int lätt 
hårt a si pa nemrä tjugå ar JK. Mang häckar 
ällar lass, sum räckar nemrä fjortn dagar JK. 
Jär bäi uss gar de åt nemrä hundrä valar um 
arä JK. Äutn o aig arbetä så gar n [: vagnen] 
ti nemrä a par hundrä kronår JK. J. stal n 
släkhop a uss me nemrä tjugå lass släkå äi JK. 
Sum än alltut ha märk' fran landä, så att n 
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vait, va djaupt ä jär pa de nemästä JK. 9) [i 
fråga om ordningsföljd, rangordning]. Livar 
hussbondn ällar dän, sum jär nemäst i hans 
ställä, så far han gi si av u håir ättar någän 
[likkistmakare] OL. — nämar-russ s. n. bf. ne-
marussä JK(U), [vänsterhästen]. -sida s. f. bf. 
ne'mar-, nemasäidu, [den sida där man går 
o. kör], 'vänster; vänstra sidan i ett åkdon'. 
Ja sitar alltut pa nemarsäidu u kåirar; hästn 
(stäutn) drägar pa nemarsäidu JK(ordl.). Ne-
marsäidu u fjärsäidu (ovan!, ord) MK. Hästn 
had fat n tånn [törntagg] i kraku äi dain bainä 
pa nemasäidu JK. Förr i gamblä täidn så var 
de vanlit, att kuskän sat ti vänstar u kårrdä 

sum haitäd nemasäidu JK(U). -stut s. m. 
bf. nemastäutn [vänsteroxen] JK(U). 

nämna v. nämnä, nämn', pr. -ar, -a, ipf. näm-
dä, nämd, nämt', nämnädä, -äd, sup. nämt, 
pass. nämnäs, pass. ipf. nämtäs, p. pf. n. 
nämt, imper. nämn. 1) [omtala, föra på tal]. 
De bläir för lang raväinå ti ramblä upp, män 
någ skall ja nämnä. För de mästä så har vör 
tjugå sväin 	JK. Dän trid sårtns läinbråk- 
ning glåimt ja bårt u nämnä JK. Än dail vill 
haitäs var läit andliä, u de jär int till nämn någ 
sånt (sum laikstäuår) OL. Ja nämdä, att 
vällaikän aldri knafft var uss ti pass JK. Ja 
nämd n gang, att ja skudd söik håir me a par 
styckän, sum kund n hall hopän sån där gåtår 
JK. Dän arbetskaln, sum ja fyst nämtä OL. 
Män nå kummar de, sum ja nämt jär föräut pa 
a ställä OL. Lekt. nämnädä, att N tänkt bo 
bäi B.L. JK. Ja ja nämnäd i jåns .. att de 
värkliän sag äut iblant, sum um soli dansäd 
JK. Ja har nämt jär föräut, att.. JK. Ja vill 
paminn mi de, att L. har nämt hans namn 
JK. Ja hård L:s namn u nämnäs JK. Um de 
var sån (hundar), sum gar pa täu ällar fair 
bain, de de nämtäs intä OL. De årdä förkum-
mar int aindäst i de avsäiändä, sum nämt jär, 
äutn . . JK. Åttar sum ja int har försöikt mi pa 
de där sainarä, nämd hantvärkä, så .. JK. 
2) [säga, yttra]. Män va förä di skudd kräup 
iginum stolar, de nämna n aldri a ård um JK. 
L. nämd mot uss i haustäs, att um vör skrivd 
någ mair äksämpäl, så var de så mik bättar 
JK. De nämt n int någ um JK. Fast n int ha 
fat täid u nämt någät ård därum i brevä JK. 
De nämtäs någ um, att .. o bäst ungdomstäid 
var så naug lidn OL. Särsk. förb. Ja nämnd 
um i sundäs . . att ja väidarä skudd lätt håir av 
mi JK. Um L. vill, att ja skall ta de mämmi 
så nämn um ä i brevä JK. Någän sum skall Me 
i kistå, de bräukar . . var garskvinnfålki ällar 
um dän dödä skudd ha nämt pa någän an-
nar OL. 

nänind s. nämd f., bf. -i, gen. -is [särsk.: kom- 

munalnämnd]. Bad ordförarän i stämmu u 
nämdi i kumnaln .. sär, att .. JK. Jfr kommu-
nal- o. synings-nämnd. -gubbe s. pl. nämd-
gubbar [nämndemän]. Härsöin [lagmanssyn], 
sum bistas av härshövdingän u nämdgubbar 
OL. Ja var i fylg me a par träi nämdgubbar n 
gang JK. -man s. nämdman, nämman m., pl. 
-männar. Hallut Nämdman [en viss nämnde-
man, boende å Hallute i När]. -mansimor s. 
nämdmansmor JK(U), [hustrun till en nämn-
deman]. 

nännas v. nännäs, pr. nänns, ipf, nänndäs. 
[förmå sig till, ha hjärta att]. Han bräukar 

aldri nännäs ti sla kräki MK. V. siväd så gutt, 
sått vörr nändäs mästn int väck pa na JK. 

[vara för sparsam el. snål (att)]. Han kund 
int nännäs u mel rugän fullar n gang OL. 
Sumbli bondkällingar var så .. ginumsnålä, 
att di int nändäs låim fram någ ann än läit 
kytfått [i st. f. smör] JK. Så snålar att n int 
nänns jet si mättar JK. Han .. var så räddar 
um sin skog, sått n nänndäs int hugg ti häus-
biho JK. De skudd ja aldri nännäs kaupä MK. 

nännig a., se åt-nännig. 
näpling s. nifpliug m., bf. -än [liten tyngd av 

trä el. horn med en el. två hakar, som fästes i 
nedersta stadmaskan, för att hålla garnet 
redigt under bindningen] JK(U); att sätta på 
slingu för att tynga ner den, så att maskorna 
hållas rediga vid slingbindning MK. Näpling 
el. näps MK(1877). Närkar jär de mang sum 
sär hauk i st. f. näpling MK. [Se ill.] -krupen 
p. a. n. näpläkrupä MK, näplingkrup' [säges 
uppstå då näplingen kryper igenom till en 
annan maska, än där den skall sitta]. Kräupar 
näplingän iginum någu annu maskå, än dän n 
skall sit äi 	så haitar de, att de bläir näp- 
lingkrup JK(U). När n flyttar näpling, när n 
bindar näti, så vill de gänn bläi näplingkrup, 
sum ja har fat pa flair ställar; de far n da säi 
ättar u lagä JK. Näpläkrupä; när di bindar så 
naugä [nära], da huppar han [: näplingen] u 
flaugar, u da gar de let till kivlä si fast MK. 
-kråp(?) s. näplingkrup JK [kan fattas som 
subst., men är snarast apok. form av -kru-
pen]. 

näppa s. näppå [i uttr.] me nöd u näppå [med 
knapp nöd] MK. 

näpplig a. näpli 	De var n näpli vacka(r) 
stam n MK(1878). 

näps s. näps m., bf. -n. 1) [hake, pigg i allm.]. 
Kårghåp4 [bärträ] .. me n näps ti hald kårgän 
pa. MK. An läitn näps pa dän (rorhakän) MK. 
Orvnackän me stallhulä äi, sum dän näpsn 
sättäs äi, sum sitar pa tjaugi pa sigdar OL. 
2) 'hake el. krok av trä, ben el. horn, som be-
gagnas, när man näpsar upp fågelsnaror 
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JK. Ja har ingän näps ti näps upp smasnarår 
me. Vör har n bra näps av bain. Ja far n näps 
a di, för iss smasnarår .. skall näpsäs upp. 
Näpsn har kumm bårt JK(ordl.). Näps, -n, de 
bräukar var någ flat bain i kaulår [alfåglar], 
sum n skära dum av; begagnas att näps upp 
snarår me MK. [Se ill.] 3) 'hake el. krok av 
trä, ben el. horn, som begagnas . . när man 
skall ha ränningen genom vävskeden' JK. 
Näpsn nyttäs, när n di kastar el. trädar i skaid 
MK. U så tar di näpsn, sum jär av halt, hart 
träi u så tunnar, att n lidut gar imillum vart 
råir i skaidi. Ja har u set sumbli näpsar av 
bain el. hånn JK. [Se ill.] 4) [liknande krok, 
s. anv. vid 'skjutning' av fiskegarn]. När 
tjan'n [telnen] drägäs pa = sättäs pa spinar, så 
nyttäs n näps MK(1879), män ja har nytt 
fingri (JK) MK. 5) [likn. krok s. anv. vid till-
verkning av anglor]. När da tåpsar jär i år- 

	

ning 	så skärar n dum ifran si .. u sättar 
krokar pa dum, sum gar till pa de väisä, att n 
har n näps, sum jär av bain el. hart träi, u 
drägar knäutn iginum de dubblä tradar, sum 
jär ihopslagnä pa tåpsn JK. Jfr ben- o. väv-
näps. 

näpsa v.1 näpsä, näps', pr. -ar, pass. -äs, p. 
pf. pl. (upp)näpsädä, -näpsnä [med en näps 
göra öglor på fågelsnaror]. Ättar klippningi 
skall snarår åigläs upp, män nöiä snarår skall 
näpsäs fyst. Där till nyttäs n näps ällar a läiti 
pinnå, sum jär skuri smallarä i dain ändn u 
me n huldungä där . . Näpsä gar så till, att n 
puttar in smalländn av näpsn me huldungän 
ginum augä pa smasnarår så, att ä jär läik 
mang (4-5) hår pa var säidå. Så dräga(r) n me 
huldungän upp snaru ginum augä u spännar 
så äut de bukti me handi så att åiglu bläir 
så väid sum a kan MK. Har åiglår ränt äut 
[efter fångsten] .. skall snarår åigläs upp igän, 
u di sum har ränt äut, di skall da fyst näpsäs 
MK. — Smasnarår jär så äutränd, så di skall 
mästn näpsäs upp allihop JK. Nå jär di upp-
näpsädä ällar uppnäpsnä (JK) MK. 

näpsa v.2 pass. näpsäs, p. pf. pl. näpst' [be-
ivra, bestraffa]. Mang sum ha go hälså .. män 
sum ha fat dän äilacknä van'n, att i skall ga u 
tigg u gär si latä sum jär n stor galnskap u 
odöim, sum bord näpsäs mair n va de jär 
JK. Fäaktuhaitar ällar oskaplihaitar, sum ha 
bort vart näpst me lagän JK. 

näpst s. näpst [n.?] [bestraffning]. Dän bord da 
hatt duktut näpst, sum har gärt ä (kastat snö-
boll genom kyrkfönstret) JK. Di fick sta inför 
lag u ret för de u fick lagäns näpst JK. 

när adv.1 o. konj. när, när, nä, ner, ner 
(OL). I. [interrogativt temporalt adv.]. 1) [in-
ledande en direkt fråga]. Ner fickst däu de nöi 

när 

klucku da? Ner slappst däu skolu? OL(ordl.). 
2) [inledande en indirekt fråga]. Ja har int 
kumm ihåg u frågt n, när n har skutt in [till 
stan] JK. Nai, de vait ja just int nå, när de kan 
bläi JK. Um L. vait, när n kummar, så JK. 
Di (russi) har blitt smittnä, föstas, män var u 
när vait vör intä JK. Mor skall läs äi nä (: al-
manackan) för ti säi, ner de bläir Paskar u 
Pinst u så för ti säi, ner dän ällar dän hälg-
dagän infallar JK. — II. konj. 1) [temporal 
konj.]. Ner ja kåird backän ner, da var där 
just a vik [krök] OL. När ja fick skilt av 
[sluta], så var klucku täi hall älvå JK. När de 
blai dagar u vör kåm upp, så hävd ä ner me 
vatar snåi JK. När vör da fick mårgmat (sum 
vör far, när vör jär bäi haimä, så där åt-täidn), 
da straik vör äut i Stainhagän JK. Ner di 
(kvinnfålki) kåm, så skudd di ha kaffi u sen 
mårgmat. Ner de var avskilt, så var dän 
sjussn tibakas OL. När de nöi boki kummar 
häit, da jär mor de fystä, sum skall läs äi nä 
JK. Um nå Lauboar har bistat provä, ner di 
blai förväistä [förevisade], biror nå pa OL. P. 
kåm häit me de paketä, sum L. had sänd äut, 
nä ja sändäd in de andrä JK. a) [i fråga om 
upprepad handling: varje gång som, så ofta 
som]. När n gar me snarår . . så kan de iblant 
händ, att äisn jär för tjåckar OL. Ner n da 
säir, att de jär yp [öppet vatten], da jär n int 
kloka? n vill ro kring austäst ändn, män de 
händar iblant, att ner n kummar där äut, så 
kan de var a äisband, sum räkar däräutförä 
OL. När de jär sånnar vällaik, att ä int snåiar 
ällar rängnar 	så jär vör äut i hagän u ryd- 
dar .., män när ain'n [enen] jär vatar, da jär 
ä för vat u slaskut JK. Di (: barnen) gick ättar 
i furi, när n plögäd, u pluckäd tisslår JK. När 
n .. plögäd me spitsplog förr .. um ä var gra-
stain .. i jårdi. U när själv bilduddn to u kräki 
hadd någlund go fart, så var de 'krats', så var 
plogän sundar JK. Iblant blai sletkalar läit 
snoruä u argä, ner di int fick a bit (smör) ti 
(sigd-)spån'n OL. Daim, sum int snäusäd, di 
fick a bit tobak sen, ner di kåm fran borä OL. 
U läidäd gärd ä ti sla, ner n fick pa a sån lang 
läiå OL. Sumbli (hallar) di jär hard sum flintå 
.., så att ner n skall bur [borra] till a slingå, 
så jär de mästn så, att braustä bläir kråm' in 
mot ryggän, så att n jär gladar, ner n kan slipp 
låss där fran OL. De (läinganä), sum var bra 
spunn, de var riktut blankt, ner de kåm i 
härvå OL. När de da var väl [vänskapligt], da 
sägd n av för dum allting ( = talade om) MK. 
b) [inledande en bisats, som framstår som den 
logiska huvudsatsen]. När ja sat där n 5 mi-
nutar så kåm ja ti tänk u grundä, kallasä . 
matt väl int var klucku 5 vätjä JK. Ja far 
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släut', nä ja far iss [den här] säidu full JK. När 
di kåm haim, så hadd di kaupt vas sin vänd-
plog haim mässi JK. c) [i vissa mer el. mindre 
elliptiska uttr.]. Ja far säg såsum gam' H.A. 

sägd, ner han rappäd än späis inn i stäuu 
OL. De var, när de plögdäs el. vändädäs nöi-
ådläning JK. d) [i relativ anv., anslutande sig 
till ett föreg. uttr.]. Igår, ner vör var ner u 
maitädä, da fick vör n sån stäurar abur OL. 
Da när de fanns ängar u sletkalar ti sla, de gav 
int mik fodar JK. Ja var me sum sårk, när ja 
int däugd ti någä, när de vändädäs me dän 
plogän JK. L. tyckt da, ner vör talt um ä, att 

OL. Sin [sedan], nä de [: linet] da tos ör 
vattnä, så braidäs de flatt äut pa jårdi JK. 
2) [med försvagning av betyd. av temporal 
relation]. a) [övergående i betyd. av kondi-
tional konj.: ifall]. Pänningar jär .. a för-
bannat pack.. män när ja grundar mi kring, 
så jär de int själv' pänningars skuld JK. De 
kan nuck tyckäs, att ja int jär för letar [lätt] pa 
hand, när de jär frågän um skrivä OL. Ner n 
har fat klauar [klorna] äi si, så jär de int launt 
ti stretä OL. b) [övergående i betyd. av 
kausal konj.: eftersom]. Spitsplogän jär nuck 
bra pa sitt väis U när n int hadd någ annä, 
så visst n int av, att de fanns någän .. plog 
sum var bättar JK. c) [övergående i betyd.: 
att]. Gäinfärd . de jär de, när n håirar ällar 
säir någ mot fålk, sum skall dåi snart JK. — 
III. [i uttr.] när (ner) sum hälst. Rädd jär vör 
för att ä kan bläi vintar när sum hälst, för de 
har blitt svalt u kallt i nårdaustn JK. Jär de så, 
så kan ja sänd pänningar när sum hälst JK. 
De jär bra sum ä jär, för da kan vörr änd fa 
kaup än läitn kytbit när sum hälst JK. A. u ja 
had rislver, att Er fick kumm ner sum 
häl st JK. 

när adv. 2 ner, ne [nära]. 1) [i uttr.] så ner 
sum pa [med undantag av]. All skog .. fick ja 
haim i dann viku så ner sum pa grainar JK. I 
laudäskvälls fick vör all gröid undar tak så 
ner sum pa läit pärår [potatis] JK. Nå jär vör 
lagli fräisk u rask läikväl, så ne sum pa gam' 
mårmår JK. U så va de muntörar i var klass 
.. så ne sum pa dän fämt u sjättä JK. All 
söislår sum håirs ti körku så ner sum pa sing 
u spel u sätt numrar upp JK. I iss viku.. har 
de rängnä va ivist n dag så ner sum pa igår u 
förrgår JK. Ja har nist i skogän all dagar i iss 
viku så ner sum pa i onstäs JK. 2) [i uttr.] int 
pa langt ner [icke tillnärmelsevis]. Kånn' u 
havan bläir vantrivlit u har int pa langt ner 
dän trivnä, sum de älläs har JK. De var int pa 
langt ner så tårrt, sum ä skuddä JK. Späik 
sum int rystar pa langt ner så fort JK. Sin så 
fångäd n tåsk me tåskanglår (långrev), fastn 

de gamblä tåskaräiä int jär pa langt ner bärt-
lägt JK(U). 3) [i uttr.] för ner. Gär ngn för ner 
[skada, förnärma ngn] MK. Ga ngn för ner 
OL. Jfr så-när. 

nära adv. nä'r' [i uttr.] nä'r' pa', närpa• 
[nästan, i det närmaste, inemot]. Ännu har ja 
väl när pa årkå i täu dagar ti plögä JK. Dän 
ainä har dubbäl förmågå närpa till kunn ar-
betä JK. Di [: spetsplogarna] gäs ännu pa 
sam muddälln när pa JK. Häusar brannt av u 
när pa all gröidä JK. Vör har när pa all haust-
plögning igän [kvar] JK. Vör vinkäd .. me 
nasdokar när pa hail vägän JK. Hästn blai 
bättar u nå jär n när pa fräiskar JK. När ja 
kåm in, så var de när pa mörkt JK. Da var 
A. u A. när pa mästn fullkled u i årning JK. 
För n olerdar sum ja .. jär de när pa omöiglit 
ti skriv de riktut ret [rätt] JK. Vaitn [vetet] 
blai när pa lik si [lika] pa bäggi ställar JK. Ja 
när pa en me dän värst dag, sum ja har vart i 
skogän, var igår JK. De var när pa de värst, 
sum ja har vart äut förä JK. De blai rakt 
mörkt, sått ja när pa int kund säi, va ja to 
vägän JK. Värkä [virket] .. de tror ja när pa 
de någjund räckar JK. Ja så äutmärkt let [lätt] 
gar ä, sått ä jär när pa sum kåir pa äis JK. A 
graip sum vör när pa gräinäd at fystä [först] 
JK(U). När kånnstackar jär uppsättnä bra.. 
di kan närpa sta så läng sum hälst JK. De star 
vattn upp pa jårdi när pa all stans NK. När pa 
fö var stump älla slipas huggäs en tall pa säin 
traktar JK. I täistäs u onstäs .. da skärd vör 
vaitä u fick han när pa undar tak JK. I dag 
har de störträngnä när pa hail dagän JK. Jär 
n täu rask kalar ti töinä så kan n hinn närpa 
tjugå varpår um dagän JK. När n täckäd a tak 
me bärt nöiar ag, så haldäd de närpa n fämti 
ar JK. De var när pa 100 tallar u yvar 100 
björkar JK. Ja har hugg slipars ti när pa 90 kr. 
JK. Jfr nöga adv. — när-gränsande p. a. när-
gränsnäs. Pa de väisä gick .. fräiaräiä till 
inum soknar u millum närgränsnäs soknar 
JK(U). -gången p. a. ner-, nä'rgauän, pl. 
-gaunä [påflugen, näsvis]. De kund u träff till, 
att n var för närgangän, u drängän kund fa tak 
äi än, da blai de . . ströik [om pojkar som lyss-
nade] JK(U). Häut a mi, ifall ja bläir för 
häutslausar u nergangän el. närgangän JK. 
-het s. närhait f., bf. närhaiti. U så laigdäs de 
da n kal, sum bod någlund i närhaiti JK. Så 
väid de finns brännväin haim' ällar i närhaiti, 
så.. OL. Än kal ällar dräng.. listar si i när-
haiti av dän av kvinnfålki, sum skudd tas 
OL. -synt a. ne'rsöintar, f. närsöint. Gubbän 
Gust var nersöintar u sag läitä JK. Stäinä ha 
var så närsöint MK. -varande p. a. nä'r-
va'rndä. 1) [om person: tillstädes]. Triddagän 
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jaul var de kumnalstämmå u da var ja när-
varndä där JK. Han var närvarndä bäi Burgä, 
när de var sammanträd där JK. När ja kåm in 
i Kauprä nöistäuu um sundagän, så var all 
babtistar närvarndä u P. me JK. När ä da 
bläir dä(r)till, u di läggar si, u gräisar kummar 
plåtsnäs fram.. da bräuka n [man] var när-
varndä inn bäi gyltu [då hon grisar] JK. Jär de 
drängar i häusä, så nattäurlitväis jär di när-
varndä me (vid kardningen) u skall da bind 
slingå älla någä JK. 2) [om tid]. Plogar u harv-
lar, sum nyttäs mäst ti bräuk jårdi me bad i 
min bandom u änd till närvarndä täid JK. — 
[1 ute.] för närvarndä [nu, för tillfället]. Vör 
har för närvarndä hälsu allihop JK. Vör har 
för närvarndä 13 sväin nå ti söislä [sköta] JK. 
Ja, nå vait ja int mair för närvarndä, sum ja 
kummar ihåg JK. Ja huksar int mair nå för 
närvarndä JK. 

nära v. nerä, ner'. [Refl.] ner si [livnära sig, 
dra sig fram]. De jär just ingän, sum laigar nå 
pa vintarn, så de jär bär frågän um ti kunn ner 
si fram [om arbetsfolk] OL. Di har så där läit, 
män di har ner si fram ret bra läikväl OL. Jfr 
liv-nära. 

närig a. nerur, pl. -uä, 'snål'. Han var nerur u 
äiktur [flitig] u stal [!] MK. Sumbli fålk di jär 
så neniä um si u kan skaff si så mik .. OL. 

näring s. neriug m. De kan änd var ti daks-
nering: när n far a läiti smulå fisk OL. Jfr bi-
o. huvud-näring. 

närk s. närk m. (o. koll.), pl. -ar. 2) 'Närboar', 
[iv. i Närs sn]. Gumbald-Jonäs kård fyst ti 
böin me fisk, män där blai n int av me n, äutn 
kård äut kring landä, män yvar allt, där n 
kåm, had närkar vart. Så ti släut kåm n till 
Hällvi; da had närkar vart där me MK. När-
kar jär närkar än i dag OL. Nå var de int sägt, 
att de var lauboars u närkars kräk u lamb 
alltihop, för n dail äutsoknar draiv u .. kräk 
jär äut JK. K. had brännväin, män han vidd 
int ta fram ä, för de var så mik närk (När-
boar) där MK. Igår kård ä så oskaplit mik 
närk (närkboar) jär iginum Lau me vid u 
trodar u bredar ifran a sag JK. 2) m. bf. När-
kän, 'Närs kyrka' [ss. sjömärke för fiskare]. 
Närkän star äutför de träi håbbar = när n har 
Närkän ti märkä pa sjöän [se hobb s.] JK. 
-boe s. pl. närkbåuar [iv. i Närs sn]. 
dräng s. närkbodrängar u -päikår [gossar o. 
flickor i el. från När]. -bogräns s. m. bf. närk-
bogränsn [gränsen till När]. -boilinja s. f. bf. 
närkbolinju JK [gränsen till När]. -bolresa 
s. f. bf. närkboraisu JK [resa till När(!)]. Säist 
talt ja visst um närkboraisu äut bäi Hämmor 
pa När, sum ja lag yvar där um nati JK. 
-bolskjuts s. m. bf. närkbosjussn [skjuts från 

När]. Där inn pa dairäs gardn hadd di än 
göisldöiä .. Dän kåm närkbosjussn för naug 
[nära] kantn av, .. sått sjussn gick kull JK 
(U). -bolskomakare s. pl. närkboskumalcrar 
[skomakare i När]. -bolsten s. närkbostain 
[sten från När]. Iss stain'n han jär ifran Gardä 
älla Alskå. Hadd ä vart närkbostain, så had n 
int sträft MK. -bojungdom s. m. bf. närkbo-
ungdomän [ungdom i När]. -bolå s. f. bf. 
närkbåua'i [Närsån]. Di skudd fa säi u håir, 
att de snart kåm ti händ någå olyckå i närk-
boa' i JK. 

närra v. ipf. närräd [snudda, lätt vidröra]. Så 
drog ja upp [: torsksnöret] u kastäd äut igän, 
da tyckt ja, att de var någ sum närräd bäi 
krokän ( = tåskän kåm imot krokän män to int 
baitä), da drog ja upp igän, u da var de a 
simpå pa JK. 

närta v. närtä, 'snudda emot'. Stain'n närtäd 
mot häudä [huvudet]; de var sått ä skudd 
närt(ä) imot JK(ordl.). 

närvel s. närväl, ncerväl [avh.] m., bf. närvin, 
pl. -lar. 1) 'vred för en dörr el. grind'. Ta u gär 
n närväl för de duri, för närvin har gat sundar; 
vör flyttar närvlar för häusdurar. Sätt för 
närvin JK(ordl.). Luck till [stänga] duri; de 
kan var me fällå ällar närväl MK. De var 
ingän närväl pa luku [bänkluckan] u de andrä 
spännäd pa .. da gick luku upp, u ha störtäd 
äut pa gålvä MK. Så hadd di än närväl pa 
grindstuckän ti bräid [vrida] för grindtäiä ti 
stäng me JK(U). 2) 'knap att skota bakseglet 
med, en på var sida'; de sitta fast på 'bak-
stamluku' MK. Så skota n de [seglet] me 
skotä undar n närväl pa bakstamluku JK. 
3) [pinne som trädes genom ögla i st. f. 
knapp]. Jisus ändä, sprättar han knappar av 
.. Da far väl ja sätt närvlar pa da MK. 

närven a. närvän handfallän till va s. hälst. 
(F.) närvi u tilltagi MK. 

näs s. näs JK(U, frgl.), [landtunga, som går ut i 
sjön]. 

näsa s. pl. tant. nasar. 1) [näsa hos människa]. 
a) [om näsöppningen o. de inre delarna av 
näsan]. Blodn sto ör n bad iginum mun u 
nasar JK. Da drack di me nasar u mun, 
bräuka n sägä, så mik di kundä JK. Blöid 
nasar [blöda näsblod] OL. b) [om den yttre, 
framskjutande delen av näsan]. Ja fick a fisk-
fjäll pa nasar MK. Han har faslit stäur nasar; 
ha [hon] har trubbu nasar JK(ordl.). Stor 
kramp [krokiga] nasar MK. Nai säi di sma 
nasar! [om en liten pojke] MK. N. han had 
sma nätt' nasar MK. När ja vaknäd pa mårg-
nän, så var halv hudä prässäis mitt ättar 
nasar så förskräckligt uppsullä JK. Nå far 
ja sar undar nasar MK. De jär n sånnar kyld- 
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ångä, sått n räivar skinn av nasar MK. I dag 
jär de ret kallt äutä, de knäipar ret i nasar 
MK. Han käikar läik ner [rätt ner]; han skudd 
ha sätt nasar upp Mit håigar [om ett foto] MK. 
Di (jårdbräukrar) arbetar .. äi de tystä, till 
nasar slepar mot jårdi för dum JK. Vör gar 
mästn me nasar mot jårdi . när vör hinnar n 
50, 60, 70 ar JK. En .. kal, sum knöitäd 
nävän undar nasar för dän bäukuä härrn JK. 
Um ja fundar [det kliar] uppa nasar, så kum-
mar haugfärdut främnäs MK. [I uttr. som:] 
Va rännar du ättar? Du rännar sum du kund 
ränn ätta nasar MK. [I uttr.] fall pa nasar 
(o. d.) [falla framstupa]. Da flauga n [flyger 
man] pa nasar JK(U). Han dumpläd pa nasar 
JK. Nå var de int langt ifran, ick däu had ligg 
pa nasar MK. c) [övergående i beteckning för 
ansiktet, huvudet el. personen]. Nä ja putt 
nasar äut iginum duri så va de slikt, sått ja 
mästn int had känt värrä, sum de hävd ner me 
snåi JK. Fålki sita ret [t. o. m.] avut (pa 
sjussar] för ti int vänd nasar imot (den kalla 
blåsten) MK. Um de had vart da sum nå.. 
da had de väl int vart värt äutsoknar had stick 
nasar dffit JK. De jär int värt, att n sättar 
nasar för langt fram OL. När härrar u lort 
skall lägg säin nasar i blåit me slikt, sum di 
int bigräipar JK. De bihövar däu int lägg 
däin nasar i blåit me JK(U). Va di sättar nasar 
haugt u jär haugfärduä där i böin! JK. C. .. 
var n mik hurtur u kvickar kal u sättäd nasar 
haugt i vädrä JK. Ti däss vör liggar me nasar 
undar tårvu JK. 0 [vår] hagän u äng.. liggar 
jär haim undar nasar för uss JK. d) [i en del 
stående, m. el. m. bildi. uttr.] Han fick läit 
pa nasar [litet stryk?] OL. [I uttr. för respekt-
löshet]. Böindnar di skall alltut var nåigd di, 
um änd härrar skäitar dum pa nasar JK. Fyst 
fick prästn i nasar, för n had löist äut skol-
läratjänsti u kluckatjänsti var för si JK. Skall 
däu stick mi de läik i nasar [säga så till mig 
utan hänsyn]. Ja, de gav ja än läik [direkt] i 
nasar JK(ordl.). De kastäd ha i nasar pa mi de 
MK. [I uttr. för missräkning]. När ja.. skudd 
ste u ta fjäringän ör finku, fick ja lang nasar, 
för där fanns ingän JK. [Pregnant: karaktär, 
framåtanda]. De päiku jär äntliän nasar pa, 
skall ja sägä = duktu, slagfärdu, till gär si 
bättar än andrä JK. e) [i uttr.] gär lang nasar 
JK(U), [räcka lång näsa]. Han el. ha gärd lang 
nasar ätta mi JK. 2) [om näsan som lukt-
organ]. De slo i flåsar [det stack i näsan, om 
stark lukt el. doft] HG. 3) [om nos på djur]. 
Nasar pa russ, stäut, lamb. A:s eii [tackan] jä 
jausgra me spräklu nasar JK. [Kalven hade] a 
väit strimå el. bläs, sum gar millum augu 
ner mot nasar JK. Ner n släppar russi pa ryg- 

stubbän så puttar di si antingän pa läppar 
ällar i nasar OL. Russi sättar nasar i bringu 
JK. 4) [om framskjutande del av ngt, spets]. 
När di [plogbillarna] blai slitnä, så läggäd smi-
dar stål pa dum i nasar JK(U). Dän burn de 
jär själv nasar avbrutnä OL. Vadstyvläträisko 
gärdäs u av tårrt björkä så att di int skudd 
kumm ti rimnä i heln u i nasar JK(U). Jfr 
häst-, kälk- o. russ-näsa samt lång- o. vass-
näsad. -ben s. nasbain n., bf. -ä [ben i näsan 
på människa o. djur]. -bleck s. nasbläck n., 
bf. -ä, [den skolla i spetsen på hästskon, som 
omsluter hovspetsen] JK(U). -blod s. na's-
blåud m.1) [blödning ur näsan]. Ha nasblod 
MK. Me mysslingän har fylg än otäckar hok-
stä u så nasblod JK. Vill int nasblod stännä, 
så skall n häll kallt vattn i nackgropi JK. 2) 
[bildl., skämtsam benämning på en järnbit, 
som är röd i ändan, sedan den kallnat] JK 
(U). -borre s. pl. nasburar JK(U, frgl.), [på 
nötkreatur]. Se f. ö. näs-hål. -brillor s. pl. 
nasbrillår, 'glasögon utan spängar', [pin-
cenez?]. -broska s. f. bf. nasbrusku [näs-
brosk]. -bränna s. na'sbrännå f. [minnes-
beta]; någ motgang ällar förargälsä OL. Di 
kund fa bålln läik i fläurn (ansikt) pa si .. de 
kund int alls var omöiglit, att n tänkt ti gi 
någän a dum a nasbrännå OL. -droppe s. m. 
bf. na'sdru'pän, 'näsdropp'. Um du visst u 
hald nasdrupän a di, så va de änd de OL. 
-duk s. na'sdåuk m., bf. -än, pl. -ar. Någän 
nasdok i vardäslag ti snöit si äi bigangnädäs 
int förr i min uppvaksttäid JK(U). Bäi haug-
täidliä tillfällar har n väitar nasdok Haim-
vävd nasdokar.. i vardäslag. U så har n raud 
u gäul, grann nasdokar, u me de kungliästä[ 
bildar pa JK. Bräudi hadd u väitar nasdok 
föstas JK(U). Alltihop . . sum 4n int ha bat bäi 
u jet upp. . sum di ta varå pa u knöitar ner.. i 
säin väit nasdokar, u sum haitar matknöiti 
JK. Ha vidd lan nasdok a mi MK(1885). För-
modliän, när ja har dräg nasdokän upp ör 
lummu, har tåttn [fmgertutan] fallt ör.. Ja to 
än rainar nasdok u svaipäd um JK. Jfr kyrk-
näsduk. -duksistjorn s. n. bf. nasdokstjånnä 
[hörnet, snibben av näsduken]. Skall ä riktut 
var fåint .. da skall nasdokstjånnä häng äut-
för tråilummu [rockfickan] n bit JK(1924). 
-grimma s. pl. nasgräimar (När U), [nos-
grimma på kalvar, för att de ej skulle dia 
korna]. -hål s. na'shu'l n., bf. -ä, pl. = , bf. -i 
[näsborre]; pa häst u naut; pa stäut u lamb. 
De jär oläik nashul, sum di fundar [kliar i 
näsan] kal u kvinnfålk imot. Um ja fundar pa 
hygrä nashulä, så kummar kal, u vänsträ 
kvinnfålk MK, JK. -kast s. naskast n. 1) 
'förebråelse, stickord'. Ja gav än a naskast 
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JK(ordl.). 2) 'pris snus'. Skall de var a nas-
kast? JK(ordl.). -läder s. n. bf. na'slä'drä 
[nosrem på betsel, se d. o.]; sitar tvärs yvar 
snåbln MK(1879). -lös a. naslaus [som saknar 
näsa]. Ha ränd såsum ha kund var naslaus 
MK. -näbb s. m. bf. nasnäbbän [nästipp]. 
Han har siat styck av nasnäbbän. Ha har fat 
sot pa nasnäbbän OL(ordl.). Ha jär så lang-
nas', att nasnäbbän räckar mästn ner pa 
käpän JK. -tipp s. m. bf. nastippän JK [näs-
spetsen]. Ha jär så krampnas [kroknäst, upp-
näst], sått nasnäbbän star läik upp [rätt upp] 
JK. -vis s. na'sväisar, best. -väisä, pl. -väisä, 
-väis', [oförsynt]. Ja .. kan var roän av till 
håir. . va de kan bläi för svar pa mäin nasväis 
framställningar OL. -värme s. nasvärm' m. 
[värme som blott förslår att värma näsan]. Da 
lag än [han, mjölnarn] alltut me hud' nemäst 
at späisn .. för de, att n skudd fa si än läitn 
nasvärm da i kyldi OL. 

näsklig a. näsklir, f. -1i, pl. -/iä, 'liten och täck'. 
De var a läiti näskli päikå JK(ordl.). Ja, gräi-
sar [: smågrisarna] jär fäinä u näskliä, sum än 
bräukar sägä JK. 

nässel, -la se nättel. 
näst adj. o. adv. superl. nest, best. ne'se , f. 
(självst.) nestå. I. [i attributiv anv., samt i 
predikativ o. adverbiell anv. utan objekt; 
nästföljande]. 1) [om ordningsföljd i tid]. Ti 
nest jaul; i nest vikå; nest nat JK. Själv grundi 
skudd byggäs i nest ar ällar nest haust JK. 
Nest år da far ja väl lug u kumm till Er u sia 
OL. I iss mån'n far ja int täid .. män i börjän 
pa nest far vör väidarä tal um JK. Ja trod, 
att skogän skudd huggäs i vintar, män de var 
ti mass mån i nest vintar JK. I släut av viku u 
i nestå behövar ja plogän sum bäst JK. 2) [i 
allmännare anv.]. Ja har nå tänkt ti sänd in de 
där plakatä me nest påst JK. De fick var till 
nest gang JK. Nest gang dagar vör gäint [gen-
väg] OL. Di lag da i vägän för nest låttaigarä 
[vid sågen] OL. Försummäd någän si för mik, 
så to nest man hans slag OL. Millkaln melar 
sankä u lagar nest klåbbå i årning JK. Så 
kummar nest gan, sum haitar kväindu JK. Ja, 
pa nest säidå fa ja fortsätt igän JK. Gubbar 
undräd, um dän nest talan [talaren] int var 
bättar JK. — H. [styrande ett följ. ord el. 
uttr., delvis i prepositionell anv.]. 1) [i fråga 
om avstånd el. ordning i rummet]. Di bor nest 
Hämmor JK. Dän sum bod nest Jakås, hait 

M.P. JK. Far u mor star bäi luku u läil A. 
där nest u Ann u ja nest at bryggarhäusä [på 
fotografi] JK. Da gav dän, sum sat nest n, än 
knuff JK. Stjaumorssäidu (säidu nest stum-
pän) [på bröd] JK. De undästä laknä sum 
liggar nest halmän JK. Sticktråjår . bigang- 

nädäs nest skörtu, unda västn JK. 2) [i fråga 
om tidsföljd:] a) [närmast efter]. Da trod fålki, 
att han skudd kumm ti dåi nest Kauprä-mor 
JK. Kauprä-mor ha död nest astu gubbän 
Nils ha JK. b) [nästa gång]. Nest när ja kum-
mar ihop me skrivä, så kansk ja kan kumm 
ihåg någ mair JK. Ha [hon] jär lugi [lovad], 
att nest vör kummar i böin, så kummar a me 
JK. Skall ja ta plogar. . in mä mi, nest ja kum-
mar? JK. Nest när di kåm däit, så MK 
(1877). 3) [styrande ett substantiverat adj. i 
superi. i best. form]. Otäckt jär ä, när n skall 
söik lagän; de jär de värst ja vait, ja atminstn 
nest de värstä JK. Jfr där- o. hjär-näst. — 
näst-gårds adv. ne'stga(r)s [på kort avstånd, 
nära]. De jär int' n. däit int (OL)MK. 

nästan adv. se  mestan. 
nästla v. nässlä, pass. -läs, p. pf. (upp)nässIn 
['ta upp' slingan, förkorta 'slingan' under 
bindningen]. Jfr näcksla v. Särsk. förb. Ja far 
väl nässlä upp byrn [bör s.] ja; han var så 
uppnässln = sticka slingnåli iginum maskår 
pa mittn upp u ner hail längdi; så puttäs n 
snörstump iginum, där sum nåli sat MK. 
Nässlä upp slingu; när a blai hallannu än 
[aln], skudd a nässläs upp MK. När n har 
bind tåll knäut (el. -ar) pa not el. räusår, 
bräuka(r)n nässlä upp MK. Nässlä upp räusu 
(När)MK. Jfr nacka (upp), näcksla o. taga 
(upp). — nästle-snöre s. nässläsniiirä (När) 
MK, [snöre, som användes vid 'nästling' av 
fiskegarn o. d.]. 

nästling s. f. bf. nässläningi [arbetet att 'näst-
Jfr näcksling s. 

nät s. nä't n., bf. -ä, pl. -i. 1) [fångstredskap 
för fisk]. När n fiskar flundrår me nät, så skall 
de var lungt u fäint vädar, för kummar de ti 
blasä, så bläir de släkå u lort i näti JK. Pavintan 
när ä jär fullt av veling u kaul, så kan ä träff 
till, att di far mik fåugäl pa näti [: flundre-
näten] JK. Någän gang um di var täu i fylg, så 
kund di ha a läit nät, sum di sättäd äutför 
sävkantn .. så gick di inför nätä där i sävän u 
så skrämäd di ättar dum, så di jog äut pa nätä 
u fastnäd där [om fiske i myren] OL. Jfr 
flundre-, flöj-, grim-, kut-, lax-, sik- o. skonk-
nät. 2) [spindelnät], se dvärg-nät. -bindning 
s. f. bf. nätbindningi JK [arbetet att binda 
nät]. -bör s. nätbyr m., bf. -n [bit av ett fiske-
garn, som användes som fäste, då man börjar 
binda ett nytt nät]. Till nätbyr .. till gynn pa, 
el. kast upp de tåll trättn maskår, nyttäd ja a 
gammäl ganpaså av a strämminggan, ti däss 
att ja fick än säks sjau knäut, sått ja kund fa 
fast nätslingu 	bäi slingtjaugu, u så sin så 
var de ti akslä av el. skär bårt ganpasu JK. 
Tradn gäs fast bäi nätbyrn äi de äutästä 
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masku längst at vänstar MK. Nätbyr, de har 
vör en de MK. 	s. nätfla f., pl. -flaar 
[flarn på nät]. -garn s. (n. bf.) nätganä, sum 
näti bindäs av .. jär fäint bomullsgan JK. 
-karl s. Vör 	sum var nätkalar [i mots. t. 
'vrakfiskare'] JK. -kavel s. nätkaväl m. [kavle 
varöver man knyter nätmaskorna]. Flundrä-
näti bindäs yvar el. um  än storar nätkaväl 
JK. -lik a. n. nätlikt [likt ett nät]. När nätä jär 
äutbundä, så skall de tas upp, sum de haitar 
. . När n da har gat iginum hail nätä u de 
har blitt nätlikt av, u int n tan [sena] sum för- 
äut 	JK. -pinna s. nätpinnå f., bf. -u, ällar 
tain, begagnas för att 'ta ihop' flundrenät; den 
långa ändan trädes in vid 'flaar', och så fort-
sättes hela nätet igenom MK. [Se ill. till ten 
s.] -rep s. nä'traip n. [förankringsrep för 
flundrenät]. Flundränät kan sättäs fast såsum 
strämminggan me vadä, gumbastain u nätraip 
(täu styckän) MK. -slinga s. f. bf. nätslingu 
[själva nätet, utan telnar etc.]. Ex. se nät-bör. 
-sten s. nä'tstain m., pl. -ar, [sänksten på 
nät]; = hallar, män äutn hul MK. Nätä . . skall 
stainäs . . De gar till pa de väisä, att n sättar n 
smalag [tämligen liten] stam n i all stainstråppår 
i undatjan'n, sum haitar nätstain. Nätstainar 
tar n el. pluckar pa aurrandi bäi strandi u 
skall var läit avlangä umkring träi tum langä u 
a par tum braidä .. me lissum a läit hak äi, 
sum stråppu sitar äi JK. -sättning s. nätsätt-
ning f., bf. -i [utsättande av nät]. -tamp s. m. 
bf. nät-tampän [repända varmed nätet är 
bundet vid sänktåget]. Fyst så tar n bak i 
klåbbu u drägar upp taugstain'n u låisar ör 
nät-tampän ör tugä, sum sitar i taugstain'n 
[vid uppdragning av nät] JK. -telne s. pl. 
nät-tjanar JK. Till tjanar el. nät-tjanar [på 
flundrenät] har ja nyttä trättisäkstradut bom-
ullsgan JK. -ten s. nät-tain m., bf. -tain'n = 
nätpinnu (me jaulä) MK. Nät-tain att träda 
upp flundrenät på MK. Nät-tain'n jär a pinnå 
umkring träi kvarter lang u spitsu i en ändä u 
umkring en tum i ginumskärning i storändn, 
me a läit runt jaul pa at storändn, sum tjan'n 
u flaar liggar imot, sått de int halar av, när de 
jär träd si bäi buktväis (am n bukt bäi var fla) 
u så än slar tampän um, sum sitar fast i tain'n, 
sått ä int halar av dän spitsustä ändn JK. U 
haldar i vänsträ handi än nät-tain, sum än 
trädar stadmaskår pa [då man 'tar upp' flund-
renät] JK. [Se ill.] -tåg s. nät-tug n., bf. -ä, 
pl. bf. -i [förankringståg för flundrenät]. Så 
skall n ha nät-tug u nätvadar. . mässi me stamn 
i nät-tugi u vadn me .. fast i nät-tugä JK. 
Säist nätä gär n fast i nät-tugä (sum än da har 
stam n äi u vad' pa föstas) äi a åiglå, el. sum än 
gär nättugändn dubbält JK. -vårde s. nätvadä 

JK(U) m., pl. nä'tva'dar (vardar sär sumbli) 
JK [vakare på flundrenät]. De lag någ nät-
vadar el. flundränätvadar där i batar, sum di 
hadd begangnä, när di hadd vart äut me flund-
ränäti JK. 

näta v. pr. nätar, ipf. -äd MK, sup. nä* t' HG. 
[sätta ut nät]. Di nätäd i kvälls (sättäd näti) 

MK. Di ha nät' ätta någ flundra di HG. 
[bildas spindelväv]. När de nätar ( = när de 

jär mik värgnät pa jårdi), modar fisk u vackat 
vädar JK(U). 

nätning s. nä'tni u g f. [utsättande av nät]. I 
Närkväiki, där nätar di ättar säik pa haustn; 
de jär någ nätning, sum di har, män lains de 
gar till, de kan ja int biskrivä MK. 

nätt a. o. adv. nättar, f. o. n. nätt. 1) 'som ser 
hygglig och bra ut'. Han jär så nättar; ha säir 
så nätt äut, de päiku; de töigä säir nätt äut JK 
(ordl.). De var a nätt päikå de, stor augå; 
nasar u mun u" MK. Smidn had a sån nätt u 
hyggli källing till hustru OL. 2) ss. adv. a) 
[litet]. De va faslit däu jetäd nätt JK(ordl.). 
b) [knappt, i uttr.] nätt u jamt, jämt. Ja har 
nätt u jamt så mik [: pengar], att ja har till 
skattn JK. Härrn .. var., så druckän, att n 
nätt u jämt kund ga JK. N dail giftäd si så 
ung, att di nätt u jämt (el. jamt) kund fa de en-
lit lagän OL. Da var de rakt mörkt, sått ja nätt 
u jämt kund säi JK. Han matt. . vänt till däss, 
att vör fick russlä upp halv vägän läit, sått n 
nätt u jämt mair n lagum kund kumm kåirnäs 
fram ti körku JK. c) [trångt]. De kållu sat nätt 
JK(ordl.). 

nättel s. nättäl, nätt! m. (o. koll.), bf. nättln 
'plur. nättlar finns intä' (JK) MK 

[brännässla], (Urtica urens o. U. dioica; den 
förra kallas ibland brännättel). En nättl ( = 
nässla), nättln MK. Int än nättl, äutn a nättl-
stand JK(ordl.). Brännättl, än mindar sårt; 
nättl jär störrä MK. Ja bränd mi pa nättl. Va 
nättl där vaksar (JK) MK. Vör har så mik 
nättl; de hatar [kliar] ännu i fingrä MK. Bränn 
si pa nättl, de känns int för likart [läckert]. 
Ha gick u lukäd nättl, sum di skudd ha ti kok 
ti sväini OL. Nättäl koktäs förr säupå pa 
JK(U). Sårkän akt pa trampvangn'n u bäst 
sum ä var, så tårväd n ner i nättln MK. Bålln 
kåm upp i nättln JK. Nättln bränd mi pa fingri 
JK. Var nättlän gammal u 	äutvaksn pa 
summan, så koktäs han ti sväini JK(U). De 
väis hynsi värpar u kan u värp i nättln, haitar 
de i ordspråkä JK. Jfr bränn- o. döv-nättel. 
-blad s. nättläblad n., pl. -ar. -duk s. nättl-
dåuk — m. [duk av en sorts fin vävnad]. Ja 
fick än nättldok MK(1918). -kippa s. nättl-
kippå f. [nässelknippa]. -stånd s. nätt/stand n. 
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[vuxen nässelplanta]. -soppa s. 
JK(U) f. [nässelkål]. 

nättle s. nättlä (koll.), [nässlor]. Där jär så mik 
nättlä; de hatar ännu i fingrä MK. Nättl ällar 
nättlä OL. 

nättling s. nättliog m., bf. -[ä]n, pl. -ar [hona 
av knipa, Bucephala clangula]. Lauboar kal-
lar väitpänninghonår för nättling (När) MK. 
Sjofåugäl u fångäs i snarår u håirs trolitväis 
till döikändar. Nättling jär n särskildar sårt 
(sär Smiss Vilhem) u jär int honå till veling el. 
väitpänning JK. Vör fick än nättling; täu nätt-
lingar (skilläs int pa hann u honå) MK. Nätt-
linghannä u nättling MK. 

nättras adv. neträs [i uttr.] i neträs, 'förliden 
natt'. I neträs var ja vakän pa ättaminnati 
millum täu u träi; da rängnäd de u blasäd, sått 
ä slo pa finstri JK. I neträs var ä duktut kallt u 
väl [mycket] frust pa jårdi i mårräs, när vör 
kåm upp JK. De gynt rängnä i kvälls, u de 
haldäd pa hail nati i neträs, män i mårräs 
fagnäd de upp läitä JK. (Ungfålki) di kåm int 
haim förrän ätt täu i neträs JK. 	- 

näve s. nä'vä, näv' m., bf. -än, pl. -ar. 1) 
[hand]. Han .. to tak me nävän i nykln JK. Så 
var de krats, så var plogän sundar, u än sto 
där me kvistn i nävän, skildar ifran drekti JK. 
De gamblä .. sto me myssu i nävän, när di 
talt me gunstuä härrn JK(U). U så tak [tag] i 
kardår . u så undakardu i vänsträ nävän u 
pakardu i hygrä nävän JK. Ha var så stor sum 
knöit nävän glllt [om en stenkula] JK. Spytt' 
i nävar [för att få bättre tag; bildl., ta nya 
tag] JK. 2) [om knuten hand, innebärande 
hotelse]. En magar skranglur kal, sum 
knöitäd nävän undar nasar för dän bäukuä 
härrn JK. När n da kåm pa baini, da knöitäd n 
näv at daim där upp pa läktar JK. 3) [ss. 
måttsbestämning]. a) [ss. längdmått]. Ifran de 
ja var n näv haugar, sum di bräukar sägä, u så 
till däss ja blai giftar 	JK. Ha var int stort 
mair n näv haug ännu da; han jär int n näv 
haugar mair n lagum JK. Stor sum än näv' 
gråit MK. Han jä da int störr n näv gråit 
(När) HG. Gåta: Nubb stubb näv haugt? 
(bustn) JK. b) [ss. ungefärligt rymdmått]. 
Ån näv salt JK. Jfr bagg-, knyt- o. ost-
näve samt göpen. — näv-rätt s. m. bf. 
nävretn [rätt vilande på våld]. Dän täidn 
nyttäd di nävretn JK. Var de så, att någän 
blai argar yvar någ skälmstyckar u än [han] 
fick vit, vaim sum had gärt de, så nyttäd n fö 
de mäst nävretn, ällar han passäd pa u så gav 
än n duktu kok ströik JK. 

näver s. ne'var 	m., bf. ne'van o. n., bf. 
-rä. Björkvidn har nå stat n träi fair ar i bodi; 
nå har nevrä gat av MK. Mäin slarvu [käften] 

ha gar, sum gaitnar skäitar pa nevar JK. 
Nevan, han var bra ti hållfotn i baindomt 
MK. -skräppa s. nevarskräppå f. [litet kärl 
av näver]. Går a nevarskräppå ti pluck bär äi 
OL. -strut s. nevasträut [f.?]. Da gärd ja a 
nevasträut ti pluck blåbär äi MK. -öga s. pl. 
nevaraugå [i uttr.] de jär sum barkbrillår me 
nevaraugå äi MK. 

nöd s. nod; nöd, nöid JK f., bf. -i; (m., bf. -n 
i vissa uttr.). 1) [svår belägenhet, trångmål]. 
Han har kumm i nöd; ha var ret i stor nöd JK 
(ordl.). Ha var såsum i nöd, kansk mair n pa 
ätt väis [om en flicka som måste gifta sig] 
OL. De skudd var mik kerkumm, um vör fick 
någ rängn snart, förr n de kanhänd bläir för 
saint, män ännu .. jär int nödi sum värst stor 
JK. a) [i ordspr.]. I nödn prövas vänn'n 
[riksspr.]. b) [i vissa uttr.: ha nöd (av ngt)]. 
Där had vör ingu nöd MK. c) [med bibet. 
'fara']. Jär ä någ nöd pa fårdä? JK(ordl.). [I 
uttr.] har (had) ingu nöd [o. d., har (hade) 
ingen fara, ej tagit ngn skada]. De ha ja gärt 
förr, u de har aldri hatt någu nöd JK. Att-
minstn har ja vart i skogän pa de dagar [: vissa 
märkesdagar] u gärt va sum hälst u int hatt 
någu nöd JK. De had vör int någ nöd av; de 
hadd ingu nöd MK. Han had int hatt sån stor 
nöd, för de var väl [mycket] snåi, u jårdi var 
blaut [i fallet]. Han trod int, att ryggän had 
hatt någå nöd läikväl JK. Stäutar, sum var upp 
pa lairu had int hatt någu nöd JK. Int gick 
de dum någ gal' u int had di någ nöid, varkän 
di ällar russi [som såg spöke] JK. H. maint 
pa, att um ä var grav si kring träii 	någlä 
änar [alnar], så had di ingu nöid JK. När 
kånnstackar jär uppsättnä bra .. så har di 
sälln någ nöd av rängn JK. De har vart sånn 
oskapliä stårmar .., ja skall.. säi um de int 
har blas kull alltihop .. De hadd just int hatt 
någu stor nöid (nöd MK) me täun'n läikväl 
JK. Otråskä kan vör int säi någ pa ä (kånnä), 
att ä har hatt någu nöd av kyldi JK. Sedi 
[säden] har int hatt någu nöd ällar bläit 
sprungi [grott] ännu JK. 2) [om nödläge ss. 
orsak till ngt]. De launar si mästn int till gär 
arbetä, män nödi tvingar uss JK. Nå i hälg-
täidn . . så kåirar int vörr.  . . i skogän . . så väid 
int nöidi (nödi MK) tvingar JK. a) [i ordspr.]. 
Nödi har ingän lag OL, JK. b) [i uttr.] för 
nöds skuld. Att ä kan var kniput bad för dain 
u dannä, u n fö nöds skuld.. säla si fö naug 
[nära] um haustar JK. Sumt raisar däit [till 
marknaden] för ro skuld u sumt för nöd skuld 
JK. Bandar jär alltut ainäsbandar u grän-
bandar u någän gang för nöds skuld [i nöd-
fall] björkbandar u väidbandar JK. 3) [svårig-
het]. De jär ingu nöd ti var duktur nå i [inte], 

nättlsäupå 
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män.. OL. Börr [bara] vör had mair gutt um 
skog, da var de int falit, ällar da var de ingu 
nöjd [: att få ved] JK. [Med underförstådd 
negation:] De var a nöd, um vör fick rängn, så 
mik sum vör behövd pa iss täidn JK. U så var 
de a nöjd (nöd MK), um de [: skiftet] nåksns 
blai släut n gang JK. [Särsk.: i uttr. med bet. 
'nätt o. jämnt', med knapp nöd]. And till i 
mandäs så årkt ja int någänting mair n söislä 
[sköta kreaturen], u de var änd me nöd u 
päinå JK. När vör kåm till Skansns port.. så 
var de så mik fålk, sått de var me nöjd u 
päinå vör kund kumm in JK. Russi var så 
galnä, att i naug had kårt i hel si, ällar di kåm 
me nöd u död haim till B. JK. De var så pa 
ättarsummarn, så ja minns, att äppli me nöd u 
död kund jetäs OL. 4) [i vissa prep.-uttr.]. De 
jär int av nödn [ej nödvändigt] OL. De ha ja 
int fö nödn till (sup) [ej behov av] MK. Jfr 
hungers- o. sjö-nöd. -fall s. nord-, nöidfall n. 
[nödläge, nödtvång]. Av snålhait jä de intä, 
sum än matt var så bundn ällar äihärdu 
äutn de jär snart sägt nödfall, så väid n vill 
behald gasstårvu [jorden] JK. I dag har ä vart 
otjänlit ti vart äut undar bär himmäl, så väid ä 
int har vart nöidfall JK. [Särsk. i prep. uttr.] 
för, i nödfall [i värsta fall; om ingen annan 
möjlighet finns]. Vägän jär otjänli .. så att de 
kan ingän kumm si me någ kåirning mair n rik-
tut fö nödfall JK. När de äurar [snöar] .. da 
bräukar vörr kast upp .. gillt halv bräddn [av 
vägen], sått fålk för nöidfall (nöd- MK) kan 
kumm fram kåirnäs JK. I nöidfall så matt vör 
sätt n käpp ällar någ i jauli, sått di star JK. 
Hastarkakå [halster-k.] nyttäs ännu i dag i 
nödfall a sumliä JK. De jär vaskän slidväg 
ällar vangnväg, män i nöidfall så far vangn ga 
föstas JK. I stort nödfall älla storar stårm 
dräga n [: drar man fiskegarnen] framför 
framtulln, u bak- u millkaln far ro JK. -falls' 
lögn s. nordfallslyon (int nödlyngn) MK. 
-göda v. naudgöidä [svältföda?]. -göding 
s. naudgöiding (otrevlig). GOB nåd-göding. 
-hjälp s. naudjälp [motvillig hjälp], hjälp 
sum gar traugt u snålt äut; har int trang 
ti anläit dairäs naudjälp MK. -rop s. nord-, 
nöidråup n., pl. =. Han gynt rop nöd-
rop, sått fålk kåm äut JK. Vör .. fick 
håir ätt skärnäs nödrop äut ifran sjöiän 
JK. Da had a fat hårt någ rop så betöidlit 
såsum a mänsk, sum ropar nödrop JK. Riktuä 
nöidrop har ja håirt pa sjöiän a par gangar JK. 
-städd p. a. pl. nordstäddä, el. nödställdä 
[stadd i nöd]. -vändig a. nord-, nöidvändur, 
n. -ut, best. o. pl. -uä, komp. -uarä, sup. 
-ust, best. -ustä, -ust'. 1) [oundgänglig, er-
forderlig]. Där var fullt me källingar u ban pa 

bäggi sjussar, sumt var nödvändut, u sumt 
var me bär [bara] för rolihaitis skuld OL. När 
de bläir mårgän, så bläir alltut någän tvungän 
till tänk pa, va sum jär nödvändut till gärä 
OL. De jär nödvändut ti låim [lämna] av så 
mik ti häusaldä, så de räckar för årä OL. Slet-
kalbrännväinä var läik så nödvändut ti tänk 
pa i retn täid sum någ annä OL. Fålk trar ättar 
lissum ti fa vit mair u mair u de sum jär nyttut 
u nöidvändut (nöd- MK), sum håirar till de 
nöidvänduä (nöd- MK) el. jårdbräukä JK. 
Krigsfartöig .. di jär läik så nödvänduä, sum 
för mi ti ha n fiskbat JK. N hail hopän sakar, 
sum bitaläs pänningar förä nå, jär nyttuä u 
nödvänduä sakar JK. I går fyst fick vör all 
nöidvänduä täunar upp JK. Sjussar .. full-
pruppnä me fålk u mat u nödvänduä kär OL. 
Um ja skall fortsätt .. ättar typlistu, el. kansk 
de jär någ ann, sum jär nöidvänduarä JK. All 
nödvändust kåirning jär för de mäst avskild 
för i vinta JK. U så sträikar da drängän u 
päiku i Böin [stan] u kaupar gavår, u de nöd-
vändustä därav de jär ring u dok u bok JK. 
Nå har ja skillt av me de nödvändustä årkår 
för i haust JK. [Särsk.: i uttr.] de nödvän-
dustä, de nödvänduä [vad som oundgäng-
ligen erfordras]. De jär hand u mun ti fa ti de 
nödvändustä JK. Pänningar tråistar ja int 
tänk pa än gang u förstar mi int pa, lains de 
skall ga till ti fa ti de nöidvändustä JK. Någän 
skall .. i bodi . . u så fa handlä de nödvän-
dust, sum skall var till kle badä läik u kistå 
me OL. Vör fick int aftå förrn klucku träi i 
täistäs mårgå, u vör fick änd int skill av mair 
n me de nödvändustä JK. Visst har vör årkå 
u arbetä, um ä änd rängnar, män de nöidvän-
dustä kan vör int kumm at JK. Till de nöid-
vänduä, sum vör skall liv' av, de finns ingän 
donatsjon JK. Var u en söikar ti försäi si av 
de nödvänduä, sum än int kan undvarä, näm-
liän mat u drickä [vid slåttergillet] OL. 2) [ss. 
adv.: oundgängligen, ovillkorligen] Sumt 
[somliga] skudd nöidvändut äut, för di skudd 
ättar jårdgummå JK. Ti fa gröitu yvar äldn u 
så gröini äi me de sum nödvändut håird till 
OL. De sum vörr skall kaupä, u de sum vörr 
nöidvändut bihövar 	JK. -värja v. refl. 
navver si [reda sig, klara sig]. Di visst int, 
lais di skudd navver si MK. Um di kan 
navver si ( = reda sig, fmna utväg) MK. 
Naverä _4— si fram; de jär änd så att ja 
kan nav. mi fram ( = reda sig, t. ex. med läsa 
o. skriva) MK. De kan änd så var ti n. si me 
( = hjälpa sig m.) MK. 

nöda v. nåidä, nåid', p. pf. nåidn, pl. -nä, 
'nödga'. Va gär de a si [lönar det sig] u nåid 
han pa de väisä. Int bihövar du tro, att ja vill 
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nåid mi till de OL. Di kansk int vill ha äutn 
[utan att] di bläir nåidnä MK. Nåid si pa= 
bjaud si till MK. Han blai nåidn till de (OL) 
MK. 

nödig a. 1 naudur, f. -u, n. -ut. 1) [småvuxen, 
trögvuxen]. Smat u naudut träi el. sed [säd] 
o. s. v. = s. int vill vaksä, otrivlit MK. Naudut 
fålkslag (smått) MK. Sedroti måd int för 
bra.. i de tårr kyldi u gaistn i fibbavarus, ha 
Una ret ti säi raud u naudu ätit JK. Da 
bräukar rygän u vaitn bläi pinnur u naudur 
JK. Grasä jär kårt u naudut, de säir så kårt u 
naudut äut = jär intä trivlit; de jär någ sum 
fattäs MK. 2) (n.) 'ogärna' HG. Ja vidd 
naudut gär de HG. Jfr o-nödig a. 1. 

nödig a.2 nordur, nöidur, f. -u, n. -ut, pl. -uä, 
-u% superi. -ustä, -ust'. 1) (n.) 'nödvändigt'. 
Iblant så ha n int visst, va n ha skutt ta ihop 
me, fö de ha vart läik nöidut alltihop JK. Ån 
far hugg äi lissum någ var stans, ättar sum 
de jär mäst nöidut JK. De jär nöidut ( = nöd-
vändigt), att de skall gäräs i dag JK(ordl.). 
Sumt jär nödut till plög upp u sa ladissed äi 
OL. De jär nödut till tänk pa till fa bärgfiskän, 
sum skall ginumga sin procedur OL. De 
kund var bad nöidut (nödut MK) u nyttut, um 
än fick bitalt fö sitt bisvär JK. Da had ja fat 
skilt av me all nöidustä kåirning me slidä JK. 
Nå ha vör bär [bara] räitningi, sum jä de 
nödustä JK. 2) [som är i behov av]. Nödur 
var n för ti fa malä, u onaudut [ogärna] vidd 
n ga halm därifran [: från kvarnen] OL. 
[Särsk. i uttr.] nödu(r) um [i behov av]. Ja jär 
så nöidur um pänningar. Ja jär så nöidur um 
malä [att mala] JK(ordl.). Ha.. var nödu um 
ti ha sänglag badä me sårkar u drängar OL. 
Kvinnfålki var nöduä um träisko JK. Vör har 
sed . . liggnäs i Kauprä kvänni, sum vör jär 
nöiduä (nöduä MK) um, att ä skall bläi malä 
JK. 3) [som behöver förrätta naturbehov]. Ja 
jär så nödu, sått ja skall pråmt in pa häus el. 
ste me kållu [kjolen]. Ja jär så nödur, sått ja 
skall pråmt ste u låis byskår JK(ordl.). Jfr 
o-nödig a.2. 

nödja s. nydå f., bf. -u, 'stor träklubba' (gam-
mält). Ga ste ätta nydu! de var a duktu nydå 
(nu klåbbå, -u) JK(ordl.); 'stor klubba att slå 
på järnkilar med, när man klyver 'trodar' el. 
ved' JK(ordl.). Vört har n sånndär björkmas 
till a nydå ällar klåbbå, u ha sprickar aldri JK. 
Ti sta u sla pa stumblar me a stäur klåbbå 
(nydå sä de gamblä) pa janväggar u träiväggar 
[-kilar] JK. Fyst klauäs stuckän mitt i täu me 
janväggar [järnkilar], sum slas äi me a stor 
träiklåbbå el. nydå, sum skall var av hart 
saigt träi, äsk el. apald el. björkmas JK. Sån 
där odrägliä haug tal.. de gar int äi uss, um 

än änd slar me a stäur nydå, sum pa än jan-
vägg äi n stäurar saigar snoän vidpackä JK. 
[Se ill.] Jfr ved-nödja. — nödje-unge s. ny'd-
uygä m. snickarklåbbå (JK) MK. [Se dock 
GOB!]. 

nöga adv. o. oböjl. a. naugä, naug', komp. 
-arä, -ar"nära'. I. [i fråga om avstånd i rum-
met]. 1) [i predikativ o. adverbiell ställning: 
icke långt borta, strax intill]. De jär klokäst u 
int lägg si för naugä [med båten] OL. Iblant 
kåirdäs de ti Burg i Laividä ättar brännväin, 
de var n lagli bit, så kåirdäs de pa Ronä, de 
var int häldar så naugä OL. De ätta(r)stä 
[slåtterkarlarna] .. di vidd arbet si fram, så 
naug di kundä OL. Än plöigar så naug än 
han kumm kantn av däikä JK(U). a) [i förb. 
m. prep.-uttr. o. adv.]. Naug bäi, nära vid, i 
närheten JK. Di (fartöigi) skullar så naug bäi 
MK. De var läit fålk i körkå, umkring en tjugå 
fräuntäimar (av daim sum bod naug bäi) 
JK. Um di säir, att n far någ tåsk, så kan sum-
bli kumm u lägg si naug bäi OL. Göislvattn 
skudd int slas naug bäi stammän äutn n bit 
ifran JK. De liggar någlä gardar naug bäi si 
[nära invid varandra]. Stöirar [plogstyrena] 
jär för naug bäi si JK(U). Han kåm läikväl så 
naug in pa grunt vattn, att de gick läit yvar 
knäis för n JK. Naug innä ( = än läitn bit ifran 
landä) JK(U). Gar da vädrä in pa suvästn a 
dyngn, så jär de strämming naug innä OL. 
Han [kasn] kåm naugar u naugar in [om pärk] 
MK. b) [i uttr.] ha naug (till). Så ställdäs sed-
säckar så, att dän sum sadä had naug me ti 
fa sedi i sakårgän JK(U). c) [i uttr.] sla, skär 
(etc.) naugä [för nära marken etc.]. Han jär 
galn ti sla naug jå, han tar raint gröinsvärdn 
upp me jå OL. För rästn jär ä gänn aldri bra 
ti sla så naug ner i buttnän OL. Dän havan 
dän har di skär naug jårdi JK. Män olycklir 
dän, sum snöitädä [snoppade] så naugä, sått ä 
slucknädä JK. L. tyckt, att vör kastäd för 
naugä ällar låimt fö läit snåi i vägän JK. 2) [i 
adverbiell el. prepositionell anv., styrande ett 
följ. (stundom framförställt) ord]. Daim sum 
liggar naug al [ån] JK. Da gick stäutar fö 
naug däikä, u da kård ja kull me JK. Vör kård 
så naug vädasäidu vör kundä JK. De ättarstä 
[: slåtterkarlarna] di vidd da arbet si fram så 
naug de främst' di kundä OL. Ättar handi 
sum di kåm nemrä, så ropt daim, sum var 
nemäst gani, män daim, sum var ret naug 
gani, ropäd aldri [om rävskall] JK. Så naug 
tornä [åskan] har ja aldri vart varkän förr ällar 
sinä JK. Ha jär fäuland, sått de kan ingän 
kumm na naugä JK. Ha skudd .. int ga in 
ällar annas ga naug dum [: de sjuka] JK. De 
var värst ti kumm dum naug, så di int märkt ä 
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OL. Um än da kund kumm dum så naugä 
sått n kund fa håir, va di pratäd um JK(U). 
3) [i attributiv anv.]. Russgaukän, dän har ja 
aldri set pa naug håll MK. — H. [i fråga om 
tid]. De var så naug ättar bigravälsän OL. U 
så jär vör så naug jaul, sått vörr har bön a par 
träi dagar där till JK. De .. kund bläi lagli 
naug mårgnän, förrn än dail kåm ti ro OL. 0 
[vår] bäst ungdomstäid var så naug lidn OL. 
— III. [i vissa bildi. anv.]. a) [i uttr.] ga för 
naugä, 'förnärma' MK; [göra ngn orätt, gå 
hårt åt ngn]. De gick någän för naugä ( = han 
fick sitta emellan och lida orätt) MK. U till u 
me så gick di än så naug, att i (böindar) kan ha 
retuhait ti gi än så mik latin di vill JK. b) [i 
uttr. som] ta si för naugä [ta sig för nära, av-
stå för mycket, etc.]. Ja har lätt mi gat fö(r) 
naugä, sått ja blai låss el. pank självar JK(U). 
U så jär mästn papperä släut. Ja har int mair n 
täu ark igän, u de vill ja int ga mi så naugä, för 
A:s språkleru släukar väl [mycket] papper 
JK. An.. säla si fö naug um haustar [: så att 
det ej räcker till våren] OL. — IV. [för att be-
teckna relation el. kontakt]. 1) [i fr. om släkt-
skap]. Daim sum jär naug släkt, di har kyt 
mässi [till bröllopet] JK. Batkamratar, jär 
bjaudnä me pa bryllaup u bigravälsär så 
sum andrä naug släktingar JK. 2) [i detalj], 
'noga'. Sånt sum ingän kan så naug biskrivä 
OL. Ja huksar int så naugä JK. Va de var för 
n ras, kan ja int så naug sägä JK. Drängän far 
ja int undar två hundra kronår um arä. Ja, de 
strävar änd int till, um än skall räknä naug me 
matn me JK. Se naug ättar. Ja har käik så 
naug ättar MK. — V. [för att beteckna befint-
lighet i en belägenhet, ett tillstånd, som föga 
skiljer sig från en viss belägenhet etc.]. 1) [i 
predikativ o. adverbiell anv. utan obj.]. Säist 
sundäs- ällar laudäskväldn han var pa rak 
[drivfiske], så var de så naug me läivä för 
dum, sum de aldri had vart JK. Vaitn [vetet] 
var de naug me [: att bli skadad], för da räng-
näd de i täu dyngn ättar si JK. Jär de nå allt 
så naug släut me de (kytä) u da? OL. Av 
brevä tyckt ja mi första, att L. hadd vart 
naug till fa de pa gang, sum min . . avsikt var 
OL. De har vart naug me än, att n har skutt 
gat åt [dött] JK. En gang var de ret naug, att 
ja skudd kaup am n JK. a) [i uttr.] så naug sum 
pa [så när som på]. Ja har ännu all mäin tän-
dar, så naug sum pa en bitä OL. U när di da 
hadd n upp i vädrä .. så släppar di än, så naug 
sum pa en OL. b) [så när, nära nog]. De kåm 
än stårmböi u hadd naug kast kull batn OL. 
Da var ja i Stang me a lass smör. . u had naug 
fraus mi fördärvä JK. Ha had naug fant i 
stavar JK. Nä kluckan fick säi de, så had n 

naug sväimä JK. Så hadd n naug gitt na ströik 
till MK. Såsum ha sat, så gynt a gaispä, u de 
had naug aldri tat släut OL. För mi.. har iss 
gamblä arä vart a päukäns ar, hadd ja naug 
sägt JK. Å för päukän! hadd ja naug sägt, de 
var int mair n iss bladä igän [av papperet] 
JK(U). 2) [styrande ett följande ord]. De gam' 
plågu, sum än had vart naug dödn me mang 
gangar förr JK. 3) [i subst. anv., i ordspr.]. 
Naug jär aldri falit, d. v. s. um ä jär naug, att ä 
skall ske a olyckå el. någ ann falit, u de int 
sker, så gär de ingän ting JK. Fsv. nögh a, 
mlty. nouw e. Jfr noga adv. — nög-räknen 
p. a. naugräckn'n [nogräknad] (OL) MK. 

nöga v. refl. naug si, sup. naug, imper. naug 
'skynda sig'. Naug si kum än gang! Kanst 

du int naug di da! naug är [er] ränn JK(ordl.). 
Um du had naug di, så had du hinnt JK. An 
kummar saint in, u så skall n naug si ätit 
MK(1878). Naug di nå JK. Naug är nå snär pa 
dum (skrittskoar) MK(1879). 

nögig a. naugur 	'snål'. 
nöja s., se o-nöja. 
nöja v. nåigä, nåig', pr. -ar, -a, ipf. 	pass. 

-äs, p. pf. nåigän, 'hålla till godo med', [vara 
nöjd, tillfredsställd med; vanl. med negation]. 
Ja bjaud n, att n skudd fa lan min råckän, män 
han va för simpäl u dåli; dän vidd n int nåigä. 
Ja gav russi sörpå, män de har di int vitt nåig 
u jet upp. Han jär så kyndu [grätten], sått han 
vill int nåig matn, sum vör lagar, män ja nåiga 
n gänn, ja. Dän plogän, int jär han så dåli, dän 
matt n kunn nåig u plög me dän, vätjä JK 
(ordl.). De byksår vill ja int nåig längar. Russi 
nåigar int iss fodrä JK(ordl.). Kvinnfålki 
nåigar int släik vid MK. Nå har di vart så van 
ti jet kakå [vetebröd], så nå nåigar di int brö 
[grovbröd] MK. Skummjölki nåigar vörr intä, 
äutn dän far gräisar u kalvar JK(U). Nå fö(r) 
täidn jär ä ingän, sum nåigar hoksläbäri, mair 
n trastar JK. Strämmingän var så skarpar u 
tornar, att vör nåigäd n intä MK. Slåiskryddi, 
di skall nå kastäs bårt, di; di nåigäs int längar 
MK. — P. pf. nåigän [ansedd som duglig]. L. 
han jär int nåigän MK. Dän sum ha ligg där 
(på sjön) u trys ti n jä fämti ar, han jär int mik 
i värd da u jär int nåigän täit [ofta] a de ung da 
ti gär lang sjoraisår pa rak [drivfiske] um 
haustns täid JK. 

nöjd a. nåigdar, f. nåigd, pl. -ä, nåigd'. 1) [för-
nöjd, belåten, tillfreds]. När n har hälsu, så 
far n väl var nåigdar JK. Um än kan var 
nåigdar u hald umhöirä uppä JK. Dän sum 
int jär nåigdar me de n har u far, bläir aldri 
nåigdar JK. Vör far kast pänningar i sumpän 
dain gangän ättar dann'n u putt päipu i säckän 
u tig u läid u var nåigdä JK. Da far prästfar 
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ti L. igän me stort nöjä u go hälså JK. Fyst så 
läst ja iginum brevä träi gangar ätta si u me 
sam nöjä JK. Kan de var L. till någ nytt u 
nöjä, så skudd ja var mik gladar JK. Lyckå 
till gutt nöiä undar fräitäidn OL. 2) [glädje-
ämne]. Ja tyckar de jär rolit till kumm i körkå, 
u de jär snart ti sägnäs de aind nöi, sum vör 
har jär äut pa landä um sundagar JK. Ti fa 
arbetä jär mitt stöist nöiä JK. Läikväl så kan 
n hald sletatingi [slåttergillet] för a nöjä, fastn 
de jä sträivt arbetä JK. Di har hatt sitt bäst nöi 
ti var där [på slåtter i Tranängä] OL. 3) [för-
lustelse]. Nå täidns fålk.. tyckar, att di såild 
bårt missåmmarsaftnän till onödut nöjä JK. 
Nå skall ja tal um, lains bani bad säin nöiar u 
tillställningar undar jaulhälgar JK(U). Ja de 
nöj (kall skog etc.) bräuka n ha me nytnar de 
lang kväldar i jaulhä1gi JK. — U så var de så 
brant upp, så att di [dragarna] mästn skudd 
spräck si, så de var int någät särskilt nöi för 
varkän fålk ällar kräk OL. Jfr miss-nöje. — 
nöj-sam a. nöisammar, f. -sam, 	-t, pl. 
-.ramm', komp. -arä, superl. best. -ästä 
[rolig, roande, trevlig]. Vör ynskar Er.. än 
nöisammar u roli summar JK. De jär a äut-
märkt bra u nöisam bok ti läs äi JK. De var 
nöisamt u rolit för mi ti håir, att L. tyckar um 
de sum ja har skriv till n JK. Ja tyckar, de jär 
riktut nöisamt till kumm i körkå nå, för ja 
tyckar körku jär riktut vackar JK. Vör bad 
mik nöisamt u muntat um kväldn JK. L. kan 
tro, att ja känd de just int mik nöisamt inum 
mi, när ja tänkäd mi kring läitä OL. All nöi-
samm u roliä stundar, sum vör had i äurn 
nöiar [yrvädret vid nyår] JK. Raiduarä u nöi-
sammarä pärkspel har ja aldri set JK. Ja . . 
sag pa, när lauboar u jaugänningar speld pärk 
. . u de var de nöisammästä u lustustä, ja har 
set JK. 

nöka (GOB) v. ipf. nöikäd JK [syssla, 'söla']. 
Han nöikäd fö de mäst bäi strandi JK(258: 6). 

har de rängnä odräglit mik igän, sått nå jär nös (hös?) s. naus [(hår-)rot, (gräs)botten]. 
vör nåigd pa rängnvädrä för läng sinä JK. Ja, 
när vör far skill av [sluta] me de alltihop, da 
kan vintan fa lug u kummä, u da jär n nåigdar 
pa summan lissum u haustn JK. Da kaupt vör 
börr [bara] en val u någän gang täu, sått vör 
kund fa jet uss nåigdä pa färskar strämming 
JK. Ha jä nå träi u åtti ar, sått a jär nåigd me 
dåi ällar jä nåigd pa livä [att leva] JK. Nå jä 
ja riktut nåigdar u tråttar pa skriv fö i dag JK. 
När kaddrilln var släut, så var di ännu int 
nåigd pa dansä JK. Lätt han [grisen] ränn där, 
tills n bläir nåigdar pa rännä JK. Jfr lik- o. 
miss-nöjd. 

nöje s. nöiä, nöi' n., pl. nöiar JK(U). 1) [till-
fredsställelse, välbehag]. Nå gynnar ja skriv 

var nåigdar, när n far ätt [en person] av o 
[vårt] häusald i körkå i dag JK. Böit [bytt] 
hart u gärt, u tat hart u gärt, u nåigdar jäst u 
int läikväl MK(1878). Er jär aldri nåigdä (sagt 
till en person) MK. Had ja aldri fat a ör', så 
had ja änd vart nåigdar u gladar JK. Vört-  fick 
var nåigd u glad läikväl JK. Han .. lag så 
nåigdar u gladar i kistu [om en död] MK. 
Sumbli [: arbetsfolk] daim fick böindarnä 
var nåigd me iblant, um di kund fa dum ti 
strandtäid OL. Ja kummar int in för de mäst 
fran arbetä förrn klucku sjau nå, u da jär ja 
nåigdar ti sit årklausar a stund JK. Da jär n 
tråttar u årkar int mik läsä äutn jär nåigdar ti 
sit bäi späisn pa n stol JK. 2) [i uttr.] läik 
nåigdar (um) [ovillig, likgiltig]. Da sägd 
pastån att n (stoln) fick int säläs. Da matt ja gi 
han tibakas, u de va ja mästn läik nåigdar um, 
för ja ropt in skräpä för stolns skuld JK. Pa 
jakt de skudd han [prosten K.] va ivist n dag 

u de äuräd till u me um dagän, så att ja var 
mästn läik nåigdar ti ga ste JK. Ja ihop me 
[:sökte övertala] de andrä .. att vör skudd ta 
u ro där äut, män di var läik nåigdä JK. 
3) [som fått nog av; trött på, mätt på (ngt)]. G. 
ättar all säin äväntöir gynt bläi gammäl u 
nåigdar OL. Ja, n bläir nåigdar mang gangar 
bad fålk u kräk, förrn vikår tar släut JK. Ja, 
i kväld jä ja ret trånar, fö ja ha vart i skogän i 
dag, u där kan n bläi nåigdar mang gangar, 
förrn kan fa lass pa JK. U så ha ja lagli arbet 
mi nåigdar för i dag, så att de ret surrar i 
läggar JK. De andrä . . av arbetsfålk, sum da 
var tråttä u nåigd för dagän, di fick sit u 
vänt.. OL. Nå matt stäutar snart ha arbet si 
nåigdä MK. [Särsk. i uttr.] nåigdar pa [trött 
på, mätt på ngt]. Klucku åtä da var de aftå, u 
var u en var nåigdar pa arbet fö dagän JK. Ja 
jär nåigdar pa dagän [trött på arbetsdagen] 
JK(U). Pa de väisä halda n pa, ti däss att n 
bläir nåigdar pa laikän JK(U). I neträs u i dag 

Han har klipp de så snatt [nära, kort], sått n 
har klipp hårä av rakt ner i naus; de jär slag 
[slaget] så snatt, sått de jär slag rakt ner i 
naus; iss talln skall vör sag av rakt ner i 
naus = så nära jorden som möjligt JK(ordl.). 
Skälmar inbilläd än gomaintar dräng . . att 
n skudd rull hårä in i tjärsmöird träipinnår, så 
blai de krullut . män ti fa pinnår ör gick intä, 
äutn än matt klipp hårä av raint in ti naus i 
skalln, så att han fick int någ har pa hudä än 
täid av JK(U). Lidgras [led-gräs] sum russi 

jär så galnä ättar, att i tuggar rakt ner i 
naus MK. De kan fraus av ret ner i naus män 
vaksar upp igän MK. Klippä el. ga  ret in i 
naus, t. ex. vid klippning av en hästman. Sla 
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ret ner i naus = sia snatt [: snöd a.] MK. 
[Trol. = isl. h au s s, fsv. hös, 'huvudskalle]. 

nöt s.1 nye f., bf. -i, pl. -ar, bf. nytnar [hassel-
nöt]. Ja far a nyt a di. De nyti var ingän känn' 
äi. De jär int gutt um nytar i ar JK(ordl.). 
Äikånn'n jetar nytnar upp JK. Upp i Giftäng 
där jär a vast, sum jär så full me nytar MK 
(1877). Di pluckar av nytnar i otäidä MK. 
När ja kåm ner i astu ängä, sum jär gutt um 
hässläbuskar, kåm de gamblä sårktagi yva 
mi, att ja skudd pluck nytar U ja fick ret 
mang nytar, när ja kåm ti ga u käik u glo i 
buskar JK. U da gick ja u tänkäd ti bakas pa 
dän täidn, när ja var sårk, va rolit de var ti 
pluck nytar u va rolit de var i jaulhälgi ti kall 
skog' [se kalla v.] me dum JK. Ja fick a nyt 
me skinnkänn äi. Ja fick a nyt, sum int var 
någän känn äi (pissnyt) .. de var bär skyr-
bäuk = de sum nytarnä jär full av, förr n 
känn'n bildar si OL. När de int jär kännar i 
nytnar, ällar förr n de blai kännar äi dum, så 
kalld vörr dum för skyrbäukar, u när de gynt 
bläi kännar äi dum, så sägd vör, att de var 
luppår äi nytnar, u när kännar .. var full-
vaksnä (um änd int nytnar var monä) för 
skinnkännar. De sum nytnar sitar äi haltar 
flus, u när nytnar gar ällar fallar ör flus, da jär 
di monä u goä, u kännar tårkar int ihop nå-
gänting, um än gåimar nytnar JK. Margretä 
kummar nuck ti piss i nytnar. Bläir de rängn 
dän dagän, da bläir de dålit nyt-ar MK. När n 
var sårk, så hadd n alltut n nytpusä pa n kann-
dail iblant (flusnä nytar), sum än gåimd ti jaul 
u sum hait jaulnytar, u daim hadd n mik rolit 
me undar de lang kväldar u dagar .. ti kall 
skog me [se kalla v.], u 'mäin sväin gar ti 
skogs' u 'vitt du sta pa broi ällar fall i ai' u 
'udda u jamt' u sån där laikar JK. — Ja, u 
så bräuka n laik 'mitt sväin gar ti skogs' me 
nytnar . . pa de väisä, att n tar a nyt u läggar 
undar ätt a fingri, u så knäipar n fingri till, u 
så sär n till dann'n: 'Mitt (ällar mäin sväin äl-
lar sväini) gar ti skogs'. — 'Mitt (älla mäin) 
me', svarar dann'n. — 'Vickän busk båikar de 
undar?', sär dän fystä. — 'Dän sum bäst jär 
[sär dann'n]'. — 'Så fösöik da', sä dän fystä, u 
da tar dann'n upp ätt av fingri, u träffa n de 
fingrä, sum nyti liggar undar, så far n nyti, 
män annas så far n lägg däit am; män han tar 
da upp ätt till, u far n na da int häldar, så far 
n lägg däit am n till [o. s. v.], till däss n träffar 
de fingrä, sum nyti liggar undar, u dän far n 
JK. — Ja nämd jär fö äut, att vör pluckäd nyt-
nar av, förr n di var mognä u gick ör flus, 
äutn bön [bara] att kännar var fullbordnä, 
ällar att de var skinnkännar äi dum. Da 
bräukt vör sum sårkar grav ner dum i stäur 

maurstackar föräutn flus' dum ällar ta nytnar 
ör flusä. Da blai nytnar gäul u vackrä, u kän-
nar tårkäd int ihop någän ting äutn blai lis sum 
monä u haldäd si storä, när n da int to upp 
dum ör maurstackän förr n jaultäid JK. Nå jär 
nytnar monä, för di kliar ör flus [fnaset]; har 
arr [ni] flus' ed nytnar ännu da? OL. Hart u 
ännu sånn' go tändar, att u kanst knäck(ä) 
nytar da? JK. — [I jämförelsen] Så skall vör 
ta u mel upp L:s pärår [potatis] i säckar . . 
Pluck ör de sma, sum var sum nytar sumt, 
hadd ja gärt n dag föräut . . JK. Jfr en-, jul- o. 
piss-nöt. -bagge s. ny'tbåggä (OL); nytbaggä, 
-båggä (JK) m., bf. -än, pl. -ar, 'nötklase'. 
Män undalit nuck, att när nå n nytbaggä pa 
täu till n sjau åt nytar, sum sitar i ätt knyppä 
i flusä, fallar pa jårdi u springar, så jär de int 
mair n am n plantå ällar am n nyt, sum har springä 
ällar sprungä, u de andrä liggar där hailä. At 
minstn så har ja aldri träfft ällar kan paminn 
mi, att de har vart mair n am n plantå ällar en 
hasslungä bäi n nytbåggä JK. -buske s. nyt-
buskä m., bf. -än, pl. -ar [hasselbuske (med 
nötter på)]. Sälln finns de någu nyt ti fas, när 
di bläir monä, äutn da jär nytbuskar, sum än 
bräukar säg iblant [i st. f. hässlebuskar], ramn 
för nytar, för bön [bara] de bläir skinnkännar 
äi dum, så pluckar fö de mäst bani av dum 
JK. -floss s. nytflu's n., bf. -ä, pl. =, bf. -i 
[fnas, svepeskål]. Nå hart u stråit yvar hail 
gålvä me nytflus OL. -hässle s. nythässlä JK 
m. (koll.), bf. -hässln [hasselbuskar]. Int 
finns de gutt um nythässlä nå framför förr, för 
.. ängar bläir ådlädä JK. Va nythässln ällar 
hässlä däugar till .. [se hässle s.]. -hässle' 
buske s. nythässIbuskä m., bf. -än, pl. -ar 
[hasselbuske (med nötter på)]. När n pluckäd 
nytar, när n var sårk, u de var stäur nythässl-
buskar, så klaiv än upp i nythässlgrainar, sått 
n raiv byksår u kledi sundar JK. -knäcka s. 
nrtknäckå f., pl. -år, 'nötknäppa', [nötknäc-
kare; av trä, svarvad] JK(U). -krok s. nyt-
krok m. [krokig käpp att böja ned grenarna 
med]. Annas så hadd vörr n krok, sum vör 
kalld fö nytkrok ti båig ner de klainäst grainar 
me, sått vän-  kund na nytnar JK. -kiirne s. 
nytkännä m., bf. -känn'n, pl. -ar. Nytkännar 
lägga si fö braustä MK. Vör jär rask u fräisk 
sum nytkännar u kröil sum maurår allihop 
JK. Jfr loppa, skinn-kärna o. skyr-buk. 
-plockning s. f. bf. nytpluckningi JK. -påse s. 
nytpusä m., bf. -pusn, pl. -ar, =än läitn pusä 
ti pluck el. ti ha nytar äi. När n var sårk, så 
hadd n alltut en nytpusä, pa n kanndail iblant 
(flusnä nytar) sum än gåimd ti jaul JK. Vör 
har vassin nytpusä me flusnä nytar äi. Min 
nytpusn skall ja gåimä u int röirä, förrn de 
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bläir Jaul JK. -skal s. ny' tskal f., bf. -i, pl. 
-ar. De var a olyckli hard tjåck nytskal pa iss 
nyti JK. -skrika s. nytskräikå f., bf. -u, pl. -år. 
Tror ja, att de jär de sam sum alskräiku? JK. 
Se ållon-skrika. -snurra s. nytsnurrå f., pl. -år 
[snurra gjord av en nöt; se P. A. Säve, Gotl. 
lekar, s. 186]. -år s. nytar n. [år då det är gott 
om nötter]. Bläir de rängn dän dagän [Mar-
gareta], da bläir de dålit nyt-ar MK. 

nöt s.2 naut n., bf. -ä, pl. =, bf. -i, gen. -is 
[nötboskap, kor, oxar, kalvar]. Nautis talgän 
haitar naut-talg JK(U). Nauti ropar, baular, 
mumblar, bråtar JK. Nauti, när di har fat jetä, 
behövar di var i frid läitä för ti fa tåistä 
[idissla] OL. Russi ha vör släppt äut i dag i 
hagän, u de jä väl så pass me baitar, att i livar 
gillt där nå.. De andrä kräki älla nauti (ung-
nauti u konar u stäutar) föidar vör ännu innä, 
u daim far vör väl int släpp äut förrn pinst-
aftn, tänka ja JK. Hall Strandräum gick hailt 
fullt a naut u lamb JK. All naut liggar inn um 
netnar nå JK. Da skall vör ha konar u all naut 
äut i dag .. Ja, u så äut när pa hail häusaldä 
u fa all naut u russ u sumt sväin äut. Nauti u 
russi gar ner i ängä, u gaitnar di gar när pa 
villt JK. Um ladingar, när nauti draivs pa 
strandi ällar annas äut pa båtar i hagar .. JK. 
Söislä nauti i kohäusä JK. Förr nyttäd di.. 
bugar ti nauti av träi JK. I mandäs var A. 
kåirnäs .. i Aitlaim ättar betmasså, sum vörr 
skall ha ti nauti JK. Män döir ti föid upp de jär 
all kräk, bad naut u russ me, u skall n ha så 
mik för a naut sum för a sväin, sum jär ars-
gammält, da skall de nautä atminstn var fair 
ar gammält JK. A naut, sum än i vanliä fall 
har fat 100-150 kr. förä, far n int nå mair n 
60-100 kr. förä JK(1911). Nauti jär häud-
fastä = häudi sitar så sum fastläimi pa lu-up-
pän, de jär n sjaukdom MK. — [I tydor, ord-
spr. o. d.] a) [i väderleksmärken:] När nauti 
njausar [nyser], så jär de säkat, att de snart 
bläir ovädar JK(U). När väit naut säir mörk 
äut, modar rängn JK(U). När nauti um sum-
man äut pa baitar rännar me rumpu i vädrä, 
så bläir de snart ovädar JK(U). b) [i ordspr.]. 
De sum naut gär bläir naut JK. c) [i jämförel-
ser o. bildl., nedsättande bet.]. Dummar sum 
a naut JK(U). Att böindnar jär dumm sum 
naut (sum ordspråkä haitar) JK. Däu jäst a 
naut, någän sum jär så där dumrnar u plumpar 
u klåmpur u. s. v. OL. Jfr sjö- o. ung-nöt. 
-ben s. nautbain n. o. pl. [ben (skelettdelar) 
av nöt]. Da sat de n läitn gubb .. ner i a stort 
hul 	u så lag de n hail hopar bain, sum sag 
äut såsum russbain ällar nautbain . . sum ännu 
sat läit kyt pa JK. -bindsel s. pl. nautbinslar. 
Förr nyttäd di nautbinslar .. av björkvidår 

JK. Nautbinslar u russbinslar nyttäs nå av 
kätting u i nödfall av tug JK. -båge s. pl. naut-
bugar [halsbindsel för nöt]. Nautbugar . . sum 
kalldäs för bugband JK. Nautbugar av träi 
besto av: bugän av a grängrain, me än knåps 
pa dain ändn, för n int skudd ga iginum hulä i 
klavu, sum än jär trädn iginum, u dann ändn a 
hak, sum än knäppar äi i dann ändn av ldavu 
JK. [Se ill.] -gödsel s. nautgöisl f. [gödsel av 
nöt]. Kohäusgöisl el. nautgöisl JK(U). Hamp 

göidädäs .. för de mäst me nautgöisl, för ha 
jär 	bättar än russgöisl u nest lambgöisli, 
sum jär bäst JK. Ti fa de riktut tet, så bräukäd 
di bland ihop nautgöisl u tjärå u sätt pa kantar 
pa bular [plankorna], när di läggd in lädlauar 
[loggolv] JK. -hud s. nauthäud f. [hud, skinn 
av nöt]. -huvud s. nauthu'dä n. Nauthudä var 
de mair likt de [om en petrifikat?] MK(1879). 
-hår s. nauthå'r n. [hår o. tagel av nöt]. Förr 
så tos nauthåri varå pa pa de väisä, att n had 
a par kardår, sum än kardäd nauti me, när n 
ryktäd dum.. u så to än varå pa dum u kar-
däd u spinnäd gan av dum sinä JK(U). Hår-
sank, de jär a tug, sum jär spunn av sväin-
bustar, nauthår u russhår u nyttäs ti sank 
[sänktåg] OL. Raivän [till snaror] fletäs av 
russhår u nauthår u av russrumpår u naut-
rumpår JK(U). -kropp s. nautkrupp m. Valt 
Är där i böin, va än landsboä sär um Är, när 
di int kan fa säl n hailar ällar halvar ällar 
fjärndails nautkrupp ällar sväinkrupp? JK. 
-kräk s. nautkrä* k n., (pl.), bf. 4 [nötboskap]. 
Nautkräki har vör nå matt bind inn um net-
nar, för de jär för kallt u för lang netar ti ligg 
äut för dum JK. Nautkräki, sum jär slakt-
faitä, har stig .. lagli i präis nå JK. När naut-
kräk har tapp tåistn [idisslingen], skall di gis 
in hynsgöisl blandi i bröi MK. När di da hadd 
gat n bit, så kåm di äi a ängä, sum gick än hail 
hopän nautkräk äi gras upp undar läivä [i 
saga] JK. -kött s. nautkyt n., bf. -ä. U i kyt-
tunnu ättar badä nautkyt, sum skall var till 
mårgmat u middag, u fläsk .. [till slåttergille] 
OL. Piprotskytä: nautkyt me piprotsdupp till 
[på begravning] JK. Russkyt .. de smakt 
mästn bättar än saigt gammält nautkyt JK. 
-lever s. naudevar f., bf. 4i'vri. -läder s. naut-
liedar [läder av nöthud]. När de (nauthäudar 
.. etc.) bläir barkä u beredä: nautlädar JK. 
-lödje s. naudydä m., bf. 4ydn [hår, som kar-
das av nöten om våren, då de fålla hår]. -ras 
s. nautra* s m. [slags nöt]. Sjonaut .. Än naut-
ras, sum jär så där svartranduä (stripuä) 
Nautrasn el. nautsårtn var bra el. umtycktar 
JK. -rumpa s. f. pl. nautrumpår [svans på 
nöt]. Nauthåri av nautrumpår . . fletäd n 
snarår av JK. -råka s. nautrulå f. [hög av 
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nötspillning]. Vitt u ha a solbaki kakå ällar n 
ungsstaiktar djäväl? A solbaki kakå de jär a 
nautrukå, u n ungsstaiktar djäväl än ungs-
staiktar gräis JK. -slag s. nautslag n., pl.=. 
Gutt u dålit nautslag JK. De jär så langherd 
[långhåriga] nautslag MK. -sort s. m. bf. 
nautsårtn. [Ex. se -ras ovan]. -spår s. naut-
spur JK(U, frgl.), [fotspår efter nöt]. -svipa 
s. nautsväipå f. [gammal piska att driva på 
nötkreatur med] När(U). -talg s. naut-talg 
m., bf. -än [talg av nöt, anv. förr att stöpa ljus 
av, nu till matlagning samt, blandad med 
tjära, till läder- o. skosmörja]. Nauttalgän var 
draugäst ti bränn pa [i ljus], för han jär int så 
lausar sum lambtalgän JK(U). -ull s. nautull 
f., bf. -i [hår av nöt, som kardas av om våren 
vid hårömsningen]. När russi u nauti fållar pa 
ladingar, så har n a par kardår, sum n skrapar 
ulli me, u da fas snar nautulli ällar nautlydn i 
de kardu . . u när ha bläir full. . tar n ör na me 
dannu [den andra kardan], när n drägar kar-
dår me tännar imot si .. JK. 

nöt s.3 [i sms.] m. bf. -nautn, f. bf. -nautu. 
När ja har kaupt a kräk fran a ann' ställä ällar 
gard, så haitar de: Kaupränautn (handjaur) 

ällar Fäinautu (hondjaur)= kaupt fran 
Kauprä ällar Fäiä JK, MK. När n kaupar a 
kräk ifran n anna gard, t. ex. ifran Hämmor, a 
ko, a mär, å ei [tacka] ha el. di far haitä: 
Hämmornautu; än stäut, än häst, än baggä 
han el. di far haitä: Hämmornautn JK(U). 
Gumbaldnautu MK. Darin [den andra] 
Hallutnautu [en märr] har gat hul pa vänsträ 
framknäiä JK. Nautn el. nautu säs för de 
mäst um kräk, män förkummar iblant i talä 
um fålk u, t. ex. Fäinautn, -tu, så sum: va jär 
han kummän ifran? — Ifran Fäiä! — Jasså, de 
jär Fäinautn de, sum blai giftar till Masrä. Jär 
de a fräuntimmar, så haitar de nautu JK(U). 
De var n laubobat u än närkbobat [som kap-
sejsade] . . Närkbobatn var astu Oskar me 
(Täiriknautn), de var da mäns n var ogiftar u 
haim bäi Täirickä [som olyckan inträffade] 
JK. [Urspr. = isl. n au t r m., i bet. 'verdifuld 
Eiendom; med et foregaaende ord i Genitiv, 
som betegner eller angiver dens forhen-
vxrende Eier' (Fritzner). Se även E. Bruhn, 
Ägonamn i Rönnebergs härad, 1931, s. 172, 
som även citerar P. A. Säve]. Jfr hem-nöt. 
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interj. åu. 0! va di ropädä, de var förskräck-
lit till håirä! [om nödrop] JK. 
-ansenlig a. Gubbän .. sag oansenlir äut JK. 
-anständig a. oanständur OL, n. åuanständut, 
Sårkar sag annas rask u hyggliä äut män bjärd 
si oanständut u ohygglit at JK. -ardig a. 
oardur el. vildrur (nyckfull, ostadig t. lynnet) 
MK. -art s. Så räknäd n da upp än föskräckli 
hopän oartar u odygdar blant mänsklihaiti 
JK. -barmhärtig s. obarmhärtur 	OL; 
åubarmhärtu, n. -ut JK(U), pl. -uå JK. Någ 
var sär, att n ha vart n snåling u fåuling u 
obarmhärtu mot de fattiä JK. -bebodd p. a. 
åubebåudar, f. obibod OL, pl. obebodä JK. 
När N:s fick sin nöi byggningän i årning, så 
sto ännu dän gamblä jär i gardn obibodar JK. 
Hännäs kurru star obebod nå JK. Gardn har 
vart äutarndern u byggningar har stat obe-
bodä nå i flair ar JK. -beboelig a. f. obiboli 
JK(U). -beboen p. a. obiboän OL [obebodd]. 
Obiboän byggning OL. -bedd p. a. pl. obiddä 
[objuden]. Drängar kåm däit me .. pa saum-
ningskallas, u de obiddä fö de mästä JK(U). 
-heden p. a. åubi'dn [obedd, objuden]. Han 
kåm (jär) obidn JK(ordl.). -bedjandes p. a. 
åubi'dnäs [obedd, objuden]. Ha [hon] kåm 
obidnäs; när n jär obidnäs, far n sit pa sop-
kvastn JK(ordl.). -begagnad p. a. obigagnäd 
OL, n. åubegaunä, pl. -ädä JK [oanvänd]. Så 
sätt han si äut i fastäuu bäi a bor, sum sto där 
obegangnä JK. De andrä bäggi gamblä sårtar 
[: grepar] star där obegangnädä JK. -begraven 
p. a. åubegra'vän, pl. -nä. H.O:s svärfar star 
u pa bår ällar jär ännu obegravän. De var fåm 
styckän pa bår ällar fåm läik ällar obegravnä 
JK. -begriplig a. n. åubigräiplit, pl. -/iä, 
komp. -liarä [oförståelig, ofattbar]. De var 
da a obigräiplit mål [otrolig röst] så stort u 
fyllut OL. Andliä ällar läsrar.  . . tror fullt u fast 
pa obegräipliä sakar u ting JK. A källing.. 
singäd u skräiäd i körku obegräiplit mikä JK. 
-begärlig a. obigärliar, -Ii, n. -lit [som begär 
för mycket]. Ja tyckar, att ä jär läit obigärlit 
av Lundell .. ti hindrä Lektons döirbar täid u 
så int fa påstpårtu n gang JK. -begärliglhet 
s. obigärlihait OL [fordringsfiillhet]. -behag 
s. n. bf. obehagä JK. Skötskinnä .. har de 
obehagä mässi, att ä jär varmarä u tyngar JK. 
-behaglig a. n. åubeha'glit, (-bi-). A olyckli 
snäuå ha ja fat. . u så känns de riktut obehag-
lit i hud' u kruppän JK. -behagligjhet s. pl. 
åubeha' glihaitar [obehag]. Ja sättäd mi pa 
haggpackän a stund u känd int alls någ obe- 

haglihaitar, el. ja känd mi int alls sjaukar pa 
någ väis JK. -behändig a. n. åubehändut 
[obekväm, ohanterlig]. Ja, pa de väisä bläir 
alltihop mair obehändut u ohanterlit ti han-
terä JK. De va langt u obehändut ti gläid däit 
(ti Alskå u betal skattn) JK. -behörig a. åube-
hö'ru [som icke tillkommer ngn; oberättigad]. 
De var någ, sum lag pa n obehöru plass JK. 
Så bräuka n fö de mäst nytt fingri ti fa bårt 
all obihöiruä betplantår [vid gallring] JK. 
-behövlig a. n. åubiho'vlit, pl. -/iä [som ej be-
hövs]. Betfråimasjinar bläir snart obihövliä 
JK. -bekant a. åubekantar, (-bi-), pl. -bekant'. 
1) [som ej känner till]. Han skudd ga yvar 
hagar u akrar .. män där var n °bekantar u 
känd int till aigår JK. Vör har sån krånglu 
ällar klåtru bäiväg, sått de jär omöiglit för 
någän obekantar till träff pa JK. 2) [som ej är 
känd]. Ja tänkar, de int jä obekant sakar fö L. 
förr JK. 3) [icke personligen bekant (med 
ngn)]. Da hadd n slipp u sit äi a räng [vrå] u 
tig u var obikantar kansk me allihop OL. -be-
kväm a. åubekvä'mar, n. -t = icke be-
kvämt(?); de känns så obekvämt när n har 
snäuå JK(ordl.). Obikvämt (um kledar) OL. 
Se f. ö. o-kväm. -bemärkt a. Sumbli drängar u 
päikår hadd trolitväis någ mair förtrolit ti prat 

um u gav si så obimärkt iväg at haimä OL. 
-beroen(de) a. åubiråuän. Han jär obiroän kal 
MK(1886). -beräknen p. a. åuberäcknän 
[oräknad]. A. .. läggar a nyt undar ätt fingar 
(tummän oberäcknän) JK. -beskedlig a. åubi-
ske dli [olydig, ohörsam, icke snäll]. Så obi-
skedli sum löidn [ungdom o. d.] var da MK. 
-beskedliglhet s. obiskedlihait OL(ordl.), 
[olydnad, ohörsamhet]. -beskrivlig a. n. åubi-
skri'vlit, håu- (ä.), [otroligt, 'väldige]. Prästn 
han blai läikväl så argar, obiskrivlit alldeläs, 
raint MK(1877). När stäutar far brims pa si, 
da jär de läikväl obiskrivlit, va di kan rännä 
MK(1877). De jär hobiskrivlit, täisli star så 
augt sum stäuäuän [stughuven] MK. Gutt vä-
dar har vör någ lundä, män obeskrivlit kallt 
JK. De var da hobeskrivlit, va K. besto i dag, 
de var da pa de väis, hatt ja fick da drick väin, 
så mik ja vidd a [citat] JK. -bestämd a. åu-
bestämdar, (-bi-). Ja jär så vikläsintar u obe-
stämdar JK. -beständig a. obiständur JK, 
åubeständu, n. -ut. Obiständur vällaik JK. 
Vällaikän jä fö mik obeständu älla umböitli 
JK. De ha vart obeständut i vällaikän iss viku 
JK. -betald p. a. f. åubeta'ld, n. -t. Ja har ännu 
mair räntå obetald JK. -betydlig a. f. åubi- 
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töidli, n. -lit, best. o. pl. 40. A sån obitöidli 
raisbiskrivning OL. Um di fick så mik kår-
tarä väg, så hadd di obitöidlit till gärä OL. 
Mitt änklä obitöidliä brev OL. Um de da änd 
jär änklä u obitöidliä sakar till skriv um OL. 
-betänksam a. åubitänksammar, n. -samt JK. 
Ja, skall ä gäräs någ obitänksamt u fövänt u 
galä, så jär ä för de mäst av prästar u dairäs 
anhängrar JK. -bildad (-bilden) p. a. obildn 

OL, pl. åubildnä, -bildädä, 'rå o. grov 
person' OL. Sum vör obildnä böindar äut-
tryckar uss sum täidäst JK. Daim sum var 
mäst gammälmoduä u obildädä, di lerd säin 
ban ti säg så ['mammän' o. 'pappän'] OL. 
-billiga. obilli OL, n. -it JK. Undar två kronår 
dagän vidd n int arbet där.. u de tyckt ja int 
var obillit JK. -bjudandes p. a. åubu'dnäs, 
'objuden'. -bjuden p. a. obudn. När n kummar 
obudn pa kallas, far n sit pa sopkvastn i 
durrängi MK. 

oblat s. m. bf. abblatn. Väintarn [vintåren] u 
abblatn [i nattvarden] JK(U). 
-blekt p. a. De jär oblaikt (linne) MK. -bo s. 
åubåu n. [otyg]. De russmausår [hästflu-
gorna], de jär da a obo OL. Svartkrakår [rå-
kor] .. de var a obo, där di slo si till OL. De 
jär a obo ti ha dum (grastainar) liggnäs i akrar 
JK. Ja, de jär a obo, de där snåikastningi JK. 
-botlig a. o'bo'llir JK, åubåutli, pl. -liä. 1) [om 
sjukdom el. sjuk person]. Han .. var sjaukar 
u var obotlir JK. 2) [bildi., ohjälplig, omöj-
lig]. Han jä visst obotli (moraliskt) JK. Sum-
liä jä obotliä ti fa ti skriv undar [i fr. om myr-
odling] JK. -broen p. a. obroän, best. -nä 
[ogrusad, om väg]. Vägän yvar Alsk-skogän 
. . var int broän ällar uppläggdar da dän täidn 
äutn var n.. obroän skogsväg JK. När di da 
kård dän ouppläggd u obronä vägän ginum 
Lau u Allskå, så var han hulur el. gropur JK. 
-brukbar a. m. o. f. åubräukba'r, n. -t, pl. -ä. 
1) [oanvändbar]. När ja kåm ti Nabbu, så var 
all träironingar äutä, u de lag bön någlä styc-
kän gamblä obräukbarä me köln i vädrä JK. 
0 [vår] batn .. han var sundar, så att han var 
obräukbar JK. U kvänni star nå där obräuk-
bar, sum vör ha årkå i mang dagar, förrn vör 
far i årning JK. 2) [oanvänd, obrukad]. Lät 
jårdi int fa ligg obräukbar u ofruktsam JK. De 
launar si bäst, att ä liggar obräukbart. Ja 
mainar dän bitn mitt upp för A:s JK. Ja tror 
int, att i begangnar na (nattlådu) till någä, 
äutn ha sto upp pa luftä obräukbar JK. Gröin-
kvännar fick sta där obräukbarä el. äutn ar-
betä JK. Da fick int kardår u spinnruckar ligg 
obräukbarä JK. -brukt p. a. åubräuktar, pl. -ä 
[oanvänd]. Än gammäl bat, sum had ligg pa 
backän a par ar obräuktar JK. Vörr far aldri 

täid . . ti kast anglår, så att di far häng pa luftä 
obräuktä JK. De var ätt hånn, sum uksn fick 
a si; uksn var obräuktar n täid för dän skuld 
MK. -brunen p. a. Obräunnä bredar [okan-
tade bräder] JK(U). -brunnen p. a. Obrunni 
göisl JK(U). -bruten p. a. f. obruti, n. -brut'. 
1) [oförsvagad]. A stark, obruti tro pa att de 
skall jälpä OL. 2) [icke öppnad]. Brevä fick 
var obrut så längä JK. 3) [ouppodlad]. Obruti 
el. oplöigi mark JK(U). De jär nöiådling el. 
obruti mark, full av täuår u ainäsbuskar u 
JK. -bråken p. a. De obraknä läinä JK. 

observera v. uppsalverä, pr. uppsalve'rar, ipf. 
uppsallveräddä JK, sup. -ver', p. pf. 

-ve'rn. 1) [ge akt på, varsebliva]. De kan väl 
händ, att de ännu var flair fall, sum ja int fick 
retä el. uppsallveräddä JK. Ja uppsalverd int 
förrn ha had glid sin väg häldar MK(1877). Att 
ja int har uppsalver de förr, att ofålki sär 'bär? 
[bara] JK. 2) p. pf. uppsalvern [uppmärksam, 
påpasslig]. Var uppsalvern, junkar, äld i råc-
kän! MK. Han sat så uppsalvern. Där bäi de 
klingsagar, där kan n mästn aldri var upp-
salvern nuck av, för såsum ingän vait av, så 
kan de ske de stöistli olyckå OL. Än skall var 
uppsallvern för var kastböi, att int kastböiän 
kastar batn kring JK(U). Han skudd var mik 
uppsallvern, när n yppnäd sväinhäusduri [att 
inte grisen sprang ut] JK. 

obstinat (uppstånäsad o. d.) a. uppstana'sar, 
-ur, -na'si, -na'sä, -na's', f. -na'sä, -na's', 
-na'su, -na'si, pl. -na'sä, -na's', 'stursk, hög-
färdig'. De jär faslit, va han jär uppstanasä. 
Dän, ha jär äntliän uppstanasä JK(ordl.). Han 
sättar nackän i vädrä u jär så uppstanas, sått ä 
jär oskaplit. De märl ha jär så haugnack u 
uppstanas så! Säi pa daim, sum gar där, va di 
sättar nasar i vädrä u jär uppstanas bäggi täu. 
Män de kan u haitä; ha jär uppstanasi, han jär 
uppstanasar u di uppstanasä JK. De jär hap-
lit, va han jär uppstanasur; ha jär äntliän upp-
stanasu JK(ordl.). 
-bunden p. a. obundn 	n. -ä, [t. ex. om  
säd: ej bunden i kärvar]. Mang gangar så 
fick kaln jälp till me u så bind de sum var 
obundä OL. -byggd p. a. n. obyggt (OL) MK 
[obebyggd, om en tomt?]. Där jär ännu 
°byggt där OL. -byten p. a. oböitn (OL) MK, 
pl. åuböitnä [odelad]. Far di någ fåugäl ällar 
flundrår, så skall di böitäs [delas] i läik låttar, 
u så läng di int de jär, så haltar de, att di jär 
oböitnä OL. Släku jär o[böiti], fiskän jär 
o[böitn] OL. -båt s. åuba'rt [!],[-ba't], [obe-
hag, skada]. Aldri had ja väl .. kumm ti yva-
git strandi, um int ofålki jär had vart så mik 
imot um ä.. män nå insäir ja .. att ja int har 
någ obart av ä, för ja had int hinnt u ådlä de 
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jårdi sum ja har JK. -bädden p. a. Obäddnä 
sängar JK. -bäden p. a. pl. o'bii'dnä [åu-] 
[obasad, om 'bandat-1 Ainbandar gar an fram 
pa ladingän ti töin me ra el. obädnä, män 
di haldar int så längä sum bädnä JK. -böjlig 
a. obåigli [som ej kan böjas]. Han jär just int 
någ obåigli MK. -börjen p. a. n. obyr' [osku-
ren, orörd]. A hailt obyr bröi JK. 

ocean s. åusia'n m., bf. -'n. A stort värshav 
ällar osian JK. Kullumbus kåm yvar osian'n 
u JK. 

och konj. u. I. [samordn. konn. A. [för-
bindande sidoordnade led]. 1) [vanlig kopula-
tiv konji. I mandäs u täistäs så var vör ner i 
Svartdalar JK. Idag har ja vart i smidu hail 
dagän, u Alfred me halv dagän JK. N vait int 
ård av, så jär vikår u månar släut JK. Lains 
[hur] de fålki livd u strävd sin täid iginum JK. 
Vörr hadd fat allt kånn u all havrä ihop i stac-
kar u köislingar JK. Nå har austn u sudd-
austn blas' så längä u så milcä, sått .. JK. Di 
fick all sin havrä förstöirdar u sprungän 
[grodd] JK. När ja gick haim, så rängnäd de 
duktut bäi skåvväis u blasäd duktut me, u läik 
[rakt] i mot vädar JK. I torstäsmårräs, när 
vör kåm upp u äut, så rängnäd de igän JK. 
Arbetä .. gick sin gill gang, till däss ä blai 
kväldar u avskilt [slutat] JK. När klucku var 
sjau, hall åtä u mörkt, kård ja pa Jaugan JK. 
Allt um längä fick vörr äntliän vaitn av u i 
rak, u sumt in undar tak JK. I skogän var de 
äutmärkt ti kåirä, för äisar haldar, u lagum 
snåi JK. a) [förbindande satser av samma 
slag]. Ti fa dum (sletkalar) dän dagän, än 
viddä, u så da ti fa så mang än viddä, i dän 
vägän har de int vart någ bättar pa sainarä åni 
OL. Halvans i Gardä var kåirnäs där, u där 
fick ja kast mi pa, till ja kåm Glabbäsbackän 
upp, da kåm min sjussn, u da fick di sno 
kring, u så akt ja haim, u de sto just int så 
läng pa JK. Ja skall fräst pa, sått ja far täu 
stäigar [tjog torsk], sägd ja för mi självar, u 
så kastäd ja äut u söikt igän JK. Män ja fick 
int känn någän tåsk där, u da var de int mik 
launt ti var där JK. Da besläutäd vörr till hald 
upp me kåir me slidä, u de har vör gärt till i 
dag JK. I onstäs u torstäs gärd ja träisko, u 
Alfred klauäd stumblar, u de gärd n i går u* 
JK. Sen har di (krokskräuar) bär [bara] skutt 
trädäs pa örvä u så bär skräu till OL. Pa 
dagän 	så blai de fagat igän, u så var de 
lent u ännu jär, el. de tåiar JK. När Ärr kåm 
ti böin u skudd haim så blai Ärr nuck vatä? 
JK. Förrn vörr fick kåir ihop de u fick stackän 
i årning, så rängnäd de JK. Så kastäd ja äut 
igän u fick mi a napp u n duktur tåsk JK. Int 
aukäd ä just någä, u dåli vikt pa na [säden] 

JK. b) [förbindande mer än två led]. Män amn 
kronå dagän jär pänningar de u* , u de räckar 
änd ti kaffi u såckar u oljå u snäus u prässjäst 

annä JK. I dag har vör sundagar u snåi u 
vintar JK. Stårm u rängn u tåi u snåi u kallt 
um vart annä! JK. När n da iblant fick skyggä 
fullt av fisk, stäur gäddår u säik u äid u abbur, 
så var u jär de rolit JK(U). Pärår u roår u 
murrättår skudd hackäs u ränsäs u jårdi 
haldäs laus u ram n för ogras JK. Så har vör 
jälpt till i smidu me, me släggä u gängä u burä 

ätt sum annä JK. De (läinganä) skudd var 
fäint u jamt u smat u slet u blankt OL. Så 
hadd di matvarår ti böit si fisk till förä, såsum 
bröi, kakå, fläsk .. u. s. v. JK. Vörr arbetar i 
skogän el. smäidar el. snickar u så väidarä 
JK. c) [förbindande två led som beteckna två 
parter]. De jär skillnä pa bindyks u vidyks 
OL. De jä skillnä pa lort u pannkakå (ordspr.) 
JK. De jä skillnä pa i ar u de fläst andrä ar nå 
föräut JK. d) [i uttr. som anger kvantitet, tid]. 
Träi u säksti ar [63 år] JK. e) [förbind. två 
synon. ord]. Fyst u främst. Jamt u samt JK. 
De skrabbar u gar [med hälsan] OL. 1) [upp-
repning]. Sin gynt ä blas mair u mair u de 
blai mair u mair sjout [sjöigt] JK. De ådläs 
mair u mair ar ättar ar JK. Fylä [fölet] blai 
längar u längar JK. g) [förbindande olikartade 
begrepp]. I dag har de vart. . otjänlit u ohygg-
lit rakt ti vart äutä bad för fälk u kräk JK. 
Någlä ård um va di hadd för sladoningar förr 

nå OL. Um än vändar upp u ner pa de JK. 
Kal, sum var räutar äi bad bäi land u strand 
JK. Vällaikän .. han har vart upp- u nervän-
dar haj! ättarsumman JK. Da läggd vör de 
undästä uppa, pa de nöi köislingar, u de upp-
ästä undar JK. Tåskän kummar me sudd-
austn um ladingän u gläidar me suddaustn um 
haustn JK. h) [förbindande två korrespon-
derande led]. Vör bräukar för de mästä var 
i röirning umkring klucku fåna pa mårgnar u 
gar i säng umkring klucku täi JK. De jär si u 
så, att ja kan bat bäi u sit u skrivä JK. Där 
sum de int var någ täunar, var vägän rain-
sopän u där sum da snåiän hadd läggt si, 
där gick de ti navu [på vagnen] JK. De däugar 
till bröi u kakå, u de sum int däugar därtill, 
så däugar de till kräki JK. i) [i uttr. s. angiva 
början o. slut]. A stark sla sum gar i fran 
väisn [plogvisen] u upp i stangi JK. Ja gick 
vägän fram ifran S. u till Mostar u så sin 
Boksnbackän ner ti Smissgrindar u så sin ti 
hygar at Ö:s JK. 2) [med nära disjunktiv bet.: 
eller]. Raidskapar, sum int ätt u int täu träi 
par batar bäi u drägä JK(U). Daim sum strävd 
iginum u int gick undar . . var nuck int någ 
sjauklingar JK. Di fick mair u mindar fisk, 
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ättar sum di hadd täur ti träff pa OL. Drekti 
.. kan ändräs ti flytt upp u ner me käilar, 
sått n kan fa ställ plogän där ti ga mair u min-
dar ner JK. 3) [i nära adversativ bet.]. Någ pa 
bain u int pa stam n MK. B. [förbindande led, 
som logiskt icke äro sidoordnade]. 4) [mot-
svarande en prep.: med, jämte]. Vörr har hatt 
främnäs i dag .. Kauprä Jann u Häddä el. 
Kauprä Farbror u Fastar JK. [Särsk. om mat-
rätter]. Gåttlänningar .. di livd bäi pärår u 
fisk u fisk u pärår JK. De sitar ihop sum sild u 
skyr (ordspr.) MK. Till middag var de alltut 
pärår u fläsk u fisk u n bunk skyr där uppa 
JK. 5) [förbindande två verb med olika be-
tydelsesfärer]. Män ti da fa bärg de ra u vat 
sedi så matt vön ga u kast u röir äi na JK. 
Fyst u främst slippar kräki ga u dräg för de 
gam' tråskar JK. Kvinnfålki rustar u tar pärår 
upp um dagän JK. När ja da had kumm i 
paltår 	straik ja äut i kohäusä u söisläd 
konar JK. Ja har gat ste u gynt pa gali säidå 
JK. Kalar gar u arbetar bäi mi för var dag 
JK. De kan var täidar pa ti kumm in u fa kaffi 
OL. Klucku tåll da skudd vör haim u så ha 
middag JK. Da var de ti pass pa u skärä, 
när de var tårrt u så sätt upp de i rakar JK. 
Ha bisvär u sänd äut säckar OL. Nårdn hal-
dar pa u blasar JK. Män um vör läsäd el. 
svor, så halt de pa u rängnäd läik fräiskt um 
dagän JK. Kund vän fa någät av kvinnfålki i 
dag ti jälp uss röimä, så skudd vän ta u kåir 
vait in i dag JK. När ä nå snart bläir mörkt, 
sått ja int kan säi u skriv längar, så skall ja ta 
u ga äut ti H. JK. De gynt allt ga tråkut ti 
skriv för mi i jåns, sått da to ja u gick ste de 
ärndä, sum ja ha talt um JK. Igår to vör u 
sadä [sådde]. Ta u gi russi läitä JK. 6) [för-
bindande två satser med relation som mellan 
huvud- o. bisats]. Än sättar si int täidarä 
[oftare] ner stort, än när n skall ha läit mat äi 
si u så när ä bläir kväldar u mörkt JK. De var 
så, att gam' H.-J. had döt, u så skudd gubbän 
L. däit u så gär kistå OL. De jär oskaplit, va 
täidn gar, u de star int pa, så jär n äutgammäl 
u åidn JK. De jär just int sånn lang stundar ti 
skriv pa u bläir just int sånn lang raväinår för 
var gang JK. Dagän ättar .. blast ä läitä i väst 
suvvästn, u för ti fa vinn i land .. så sigläd ja 
sudar upp at grunnä JK. De var sånnar dålir 
slidväg pa storvägän, sått vän kund int läss 
mair pa u de var för lang knipår ti kast snåi 
pa JK. De star ännu n hail hopän rotfruktar i 
jårdi, u skudd ä nå allt bläi vintar, så skudd ä 
var beklaglit JK. 7) [förbindande två led, var-
av det senare är bestämning till (ett ord i) det 
förra]. De pänningar, de skall till ti allting, u 
de förrbaskat int så läitä JK. Ja, massgaistn 

jä kummän, u de me gutt skick ['ordentlige] 
JK. Dän yppaliä slidvägän .. han straik sin 
väg, u de me fart JK. — C. 8) [inledande en ny 
mening]. Vör jär så där i röirning än säkstn 
täimar um dyngnä U pa de väisä gar dagar 
av, u de me fart JK. Ja, när n da arbetar äut 
så läng än kan säi, så jär klucku yvar säks, 
när n kummar in . U när n da skall ha kaffi . 
u så da sin [sedan] aftmat, da bläir de .. int 
langar täid, tills n bläir tråttar u svämnur JK. 
Ja .. fick int känn n endä tåsk, fastn ja rod så 
langt äut 	u de var någlä styckän, sum 
kastäd tåskanglår um kväldn .. män di fick 
ingän di häldar JK. I mandäs fick vör skill av 
me [göra färdig] dän vangn'n. U äutn o aig ar-
betä så gar n ti nemrä a par hundrä kronår JK. 
Ja, spitsplogän jär nuck bra pa sitt väis U 
när n int hadd någ annä, så JK. a) [ofta in-
ledes meningen med 51 Ja, sått pa dän täidn 
.. så hadd fålki .. ull aignäs .. Ja u int så läit 
pänningar just um haustn häldar, för lamb-
kytä. Ja, u kåss va ringpyls . . u ann' lambpyls 
.. Ja u va lungpyls da! JK. Ja u så var da 
äntligän tråskningi avskild JK. b) [inled. en 
utropssats]. U han har allt kumm haim, u ja 
sum int var haimä! JK. — II. [infinitivmärke: 
att]. Iblant fick di allt lug u lägg sticksaumän 
pa säidå OL. Vör far int lug u lägg av bid-
ningi JK. Ja skall fösöikä u rit äut dum JK(U). 
De skudd var rolit ti försöik u räid pa de JK 
(U). Ja glåimt u ta min sticksaumän mämmi 
OL. De skudd gynn u äldäs [eldas] igän JK. 
Halmbjär-rar kan int hinn u fa bårt så mik 
halm JK. Vön hinnar int u skåit jårdbräukä 
JK. Så hannt vör u kåir haim så mik sum 
vörr hadd hinnt u hugg kull JK. Han haldar pa 
u dåi JK. Ja haldäd pa u bläi kvävdar JK. Lätt 
bläi [låta bli] u ga pa laikstäuå u lätt bläi u 
drick si druckän JK(U). De nyttäs ångtråskar 
nå, sått n slippar u sit där pa dragbomar u sla 
pa stäutar JK. Ja slapp u väntä JK. Vör har 
slipp u frausä JK. De star int till [är omöj-
ligt] u fa konar äikalv OL. Sårkar gav si ste u 
tjän' föstas JK. De jär klokäst u int lägg si för 
naugä [nära] OL. [Med former som kan vara 
supinum]. De var oskaplit, va Er har hinn me 
u spinn mikä OL. De har vart sånt blöit gutt 
vädar, sått n har slipp u fraus u brännt så mik 
vid JK. Jfr till, inf. märke. 

ock adv. u*, o [åu] 1) [betecknande att förutom 
ngt förut nämnt ngt ytterligare tillkommer, 
dessutom]. Han jär darrur u darrhäntar.  . . han 
darrar pa hud' tt' JK(U). I skogän skudd di u* 
u lait ättar flabark OL. Ja har talt um .. harv-
ning . . män de skall någ ti harv me u* JK. Så 
lägga n a par bredar där upp pa u så stamn 
sått läin- el. hamptuppar liggar i präss .. i 
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vattnä. U så för dän dail u' , att ä int skall 
flaut bårt JK. Undar dän täidn skudd ä u* tas 
ättar me ti plög tresjårdar ansn [ånyo] JK. 
2) [beteckn. att ngt nytt tillkommer, för vilket 
gäller detsamma som för ngt förut nämnt, 
likaså]. Inn i astu hagän där gick a o ej [en 
vår tacka], u äut i o akan där gick u' a o' ej 
JK(U). Han skudd kåir a lass vid ti maiaräiä 
.. han u* JK. Jå, de tyckt ja u* , att vör kund 
gärä JK. De var nuck mang da u* , sum kund 
begå si me ätt par [dragare] JK. Di kan kånsti, 
di tr OL. Nå var all räkningkvinnfålk me, 
sum n skudd ha räum ti akä OL. Så far ja u* 
sägä OL. L:s planterningi me kryddgardn sag 
Ii' int ill äut JK. 3) [utmärkande ett senare led 
i en uppräkning]. Stöist dailn hadd u* a byttå 
ällar u* kagg ällar a gait (staingait ..) mässi 
OL. Män så jär ä int alltut, att ä jär vinn äut, 
äutn de jär lungt u blickt ällar tr så [också] 
aust u aust sudaust vädar JK. Pa de väisä 
händar ä. . att n far.  .. ga haim ällar u* så gläid 
äut ainsummän JK. Um di kund sla, ällar o' så 
fick di ler si OL. Skudd n da vinn pa päiku, da 
vankäs ä fötträ pa, annas förlord n, ällar o' 
var päiku dåli rännaskå OL. Antingän skall n 
da kåir pa Ronä 	ällar o' skall n skriv till 
böin OL. De kan händ, att ja kummar ti 
paskår, u de kan u int händä JK. Iblant jär ja 
tråttar, u iblant jär ja u* läiknåigdar OL. De 
var int nuck me ti lapp gani, slingår skudd u 
skjautäs OL. 4) [betecknande att ngt nytt till-
kommer, s. innebär en stegring]. Så skudd di 
in u drick halvar, mäst av brännväin, iblant 
av råm OL. [I ordspr.]. Askå u kul täppar u* a 
hul MK. Min dräng hadd u* n dräng, u bäggi 
så var di latä JK. Kal jär läikväl kal, um nu.  
jär aldri så läitn JK. 5) [angivande  ett kausalt, 
konsekutivt etc. samband med ngt i det före-
gående el. efterföljande]. I iss viku .. har vör 
slipp en dag (ifrån snökastning), män så har 
vör u* matt äut täu gangar sumbli dagar JK. 
Kåm di ti gynn saint me slaningi, så fick di u* 
saint släut pa kväldn OL. Da i gamblarä täidn 
nyttäd di ust i häusaldi någ var, därför gärd di 
tr mik ust dän täidn OL. Kräki sum blai äut-
släpptä såsum äut pa Närkhålm u traktar 
därumkring, så var de int mik levädar för dum 
ti fa, u de var u* de kräk, sum blai sjaukä OL. 
De kund di gän[n] gär u [det kunde de gärna 
göra] (När U). 6) [med avbleknad, allmänt be-
kräftande innebörd]. Jå, de var sant u' ! [jo, 
det var så sant det (det hade jag så när glömt)] 
JK. Da matt ir aldri L. ha vart haim, ner 
brevä kåm fram OL. De var tr de MK. 

ockra v. pr. okrar 	Di okrar pa allmän- 
haitis bekåstnad (OL)MK. 

odjur s. åudjaur n., bf. -ä JK, pl. =. 1) [skade- 

djur]. Råttår jär de värst odjaur, sum vörr har 
ti dras me JK. Nöi märi .. ha var så gali ti 
jagä el. ga  fort, sått n kund int raid si ti ga u 
plögä .. Da to A. laidå pa na u tyckt, att de 
var a odjaur ti ha i akrar JK. Ja .. har tyckt, 
att människu var de värst odjaur, sum finns 
pa jårdi JK. 2) [elak människa]. De var a fans 
källing han fick. jäklut hadd n i all fall, mäns 
de odjaurä livdä JK. 

odla v. ådlä, odlä, [åudlä], pr. ådlar, ipf. 
ådlädä, odlädä, ådläd, sup. = inf., pass. 
å'dläs, pr. ådläs, p. pf. å'dln, f. -Ii, n. (upp)-
ådlä, åudlä, ådlä si, pl. ådlänä, ådlädä, 
best. å dlädä; (bättre: ta jård upp) OL. 1) [be-
arbeta obruten mark för att göra den lämp-
lig för jordbruk]. Ja har tänkt ti ådlä in imot a 
tunnland i vintar, um jårdi haldar si ofrusi JK. 
Så har vörr arbetä jär ner i hagän ti braut 
grastain el. ta grastain upp. Vörr skall ådlä a 
styck där JK. Vör ådlar i Lausmöir, män vör 
vait int, um vör far behald de jårdi, sum vör 
ådlar JK. Ja, de jårdbitar, sum vör ådlädä u 
sum di [förfäderna] ådlädä, de var alltut all 
haug aurbackar JK. Da var de n gubb ifran S., 
sum 	blai tåpp galn pa far, för de att n 
ådläd u to stäigän bårt JK. När de gamblä 
ådlädä el. vändädä nöiådläning JK. De finns 
mair akajård nå än förr, för de ådläs mair u 
mair ar ättar ar JK. Ån akar, sum haitar 
Hagakan, sum ja nå har, u sum jä ådln langsat 
n back ner i Baitningi JK. Go sandjård för de 
mäst a de, män int fullt halltunnland ådli aka-
jård, u de sum skall ådläs jär så förbaskat fullt 
av grastain u kustar olycklit mik pänningar ti 
ådlä JK. H. u hännäs sårkän .. har n bit jård, 
sum jär odli, där di bor, u de yvriä hagmark 
JK. Att ä kan bläi bra, um ä bläir odlä u ställt 
i årning JK. I Gardä ha vart mik gutt um 
aikä, män jär nå mästn släut, för de jär ådlä si 
[odlat] hail flankar, sum ha vart äutmärktar 
aikskog förr JK. All släik sil-ländar [sid-
lände] .. di jär ådlädä (el. ådlänä) nå u av-
däiknä JK. Ag, sum vaksäd pa möirar förr, 
förrn di blai ådlädä el. odlädä JK. De åd-
lädä jårdi, sum ja har i Lausmöir JK. 2) 
[genom jordbruk frambringa gagnväxter]. 
Da läggdäs de för de mäst an pa ti ådlä sed 
JK. Tänk um Lausmöir blai riktut äutgravi, 
sätt ha däugd ti ådlä betår pa! JK. Vör ådläd 
tyg, vaitä, kånn, havrä u ärtar någ läitä u 
klövar u timmänte, u rotfruktar ådläd vör: 
pärår, murrättår u roår [förrän sockerfabriken 
kom] JK. Ja tror, vör var int mair n träi kan sk 
fäirä böindar jär i Lau fyst arä, sum ådläd 
såckarbetår JK. Pärår ådläs flair sårtar av de 
u* , u murrättår u roår me JK. Särsk. förb. 
Ådlä upp: 1) [bearbeta jord]. De siländar to 
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far ihop me u ådläd upp JK. 2) [bild!., ut-
bilda, utveckla]. När förstand har blitt upp- 
odlä i de sum jär gutt, så jär de allt fårdut till 
de, sum jär gal me OL. Jfr dyr-, o- o. svår-
odlen. 

odling s. ådlniyg, ådlänig, ådling, odläning 
JK m., bf. 	f., bf. 	1) f. [arbetet 
med att odla]. Um möiri var tjänli ti ådläning 
JK. Vällaikän jär bra för vörr ännu kan fa 
arbet me jårdbräukä u ådläning JK. Sin gick 
ja ner at hagän u ängä u sag, lains vattnä rannt 
i däiki u funderäd pa ådläning u annä JK. Da 
blai de ståpp me ådläningi ner i äng för uss 
JK. Um vör fick någ pänningar för någ od-
läning av statn JK. 2) m. [odlat el. under ny-
odling varande jordstycke]. Ja trod, att ingän 
had hinn så langt me sin odläning JK. An-
gåändä dän ådläningän ner i hagän .. för ti fa 
stumblar u grastainar upp u bårt, så skall vörr 
ha vattnä bårt av jårdstyckä fyst JK. Ja skudd 
rit upp än kartskiss yvar min odläningän JK. 
När nä tjäln gar ör u snåiän kummar bårt, 
skall ja ga u plask u grav jär ner i äng pa åd-
läningän JK. Da fick ja mäin jårdi pa dän 
gamblä ådläningän, sum Bussboar hadd n täid 
JK. Jfr lin-, lucern-, myr- o. ny-odling. 
-sljord s. å'dliosjå'rd f. [jord, lämplig för od-
ling]. Ihop me hagän u ängä har ja n tjugå 
tunnland äutmärkt go ådlingsjård, sum at-
minstn kund kast a si täi gangar så mikä, um 
de blai ådlä, än va de nå gär JK. -kostnad 
s. m. bf. å'dliuskustn, -kustnän, pl. -kustnar. 
Da kummar äutflyttningar 	u all ådlings- 
kustnar u skogslöisning u päukän valt allt 
[vid laga skiftet] JK. -lån s. å'dliyslå'n n. De 
var ingän av möirlåttsaigrar jär i Lau, sum 
vidd ga in i bolagä me ällar ta ådlingslån 
me JK. 

0-dragen p. a. n. odrugä, pl. odrugnä, odrägnä 
[ej uppdragen ur sjön, om utsatta fiskegarn]. 
När gani jä låist fran si, så haldar millkaln 
i tjan'n me hygrä handi äi de ganä, sum jär 
odrugä, el. star i vattnä, u letar [lättar] de, 
sum jär ihopdrugä, yvar milltulln till bak-kaln 
JK. Jär ä lungt u gutt vädar, så dräga n int näti 
[flundrenäten] så täilit .. ja till u me så kan di 
sta yvar.. i täu netar u en dag till, förrn n 
dräga dum, u de biror pa vällaikän . . va läng 
di far sta odrugnä JK. Lätta n flundräanglår 
ligg odrägnä någu nat, så haitar de natkast 
JK. -dräglig a. odräglir JK, -liar MK, m. o. f. 
åudrii'gli, n. -lit, pl. -/iä, -Ii', best. 4iä. 1) 
[olidlig, besvärlig]. Så har ja. . hatt n odräglir 
rematiss värk i kruppän JK. Någlä dagar ättar 
missåmman blai de n odrägli hitä JK. Ha har 
sån odrägli hogst u ont i braustä JK. Fiskrar 
har.. arbet rakar upp i odrägli stor stårm JK. 

De .. tar odrägli langar täid JK. De var a 
odrägli kyld JK. I går va de odräglit ti blasä 
JK. De var så odräglit kallt JK. De rängnäd så 
odräglit mikä JK. U så odräglit mattar u ont i 
hudä JK. Äi de odrägliä harklä JK. Dain me 
dannä fördöirar kustnän me odrägliä summår 
JK. Vägar jär odrägliä jär äut pa landä i haust 
JK. Sånn odrägli bördår JK. 2) [i förbleknad 
bet., stor, 'väldig', 'förskräcklig']. Än odrägli 
vil [vilja] u äihärduhait vill de till JK. Odräg-
lit, va ja kåm ti jet mikä MK(1877). Han jär 
odräglit snällar; de jär ingän snällar [raskare] 
n han ti gi biskening MK. De var sånn odräg-
liä dräivår JK. Ja har blitt tråttar u nåigdar pa 
läsä pa iss odrägliä mang hälgdagar JK. 
-dräglighet s. pl. odräglihaitar [otrevlighet]. 
U så sin så larväd di ör si så mik odräg-
lihaitar u fåaktuhaitar JK. -duglig a. odug-
lir, odäu[g]lir JK, m. o. f. åudäugli, odugli 
JK. Dän kaln jär odäug,li till allt OL(ordl.). 
Gam' fiskbatn blai u släut u oduglir el. 
odäu[g]lir JK. Ja fick lan a yks av han, 
för mäin ha blai odugli u skall vässäs fyst, 
förrn ha däugar hugg me JK. Jårdi jär 
odugli (el. odäugli), så läng ha liggar föräutn 
däikar JK. -duglighet s. odäuglihait JK. 
-dygd s. åudygd f., bf. -i, pl. -ar [olat]. A sånn 
förbannad odygd ti jet snäus JK. Han had 
de odygdi igän, att n var för galn ättar stark-
varår JK. När int ear [tackorna] vidd ta imot 
ungar, sått di int kund fa sickä .. De jär för 
de mäst gimbrar, när di åinar fyst gangän, 
sum har de där odygdi JK. Odygdar sum russi 
bräukar ha JK. Um 	sumli odygdar har 
kumm bårt, så har andrä kumm i ställä JK. 
Odygdi ha ska leräs MK. -dygdig a. åudygdu, 
pl. -*ä. Ja ska säg, att n släikar sårk pa allt 
sätt u väis ti var odygdu, de finns int i Lau; 
han ha sam tagi äi si sum J. me bad stjäl u 
allting JK. Odygduä u olöiduä banungar JK. 
-döme s. åudöimä, -döim' n., pl. -ar, 'oråd' 
[ovana, odygd]. Sårkar, di kan ta si till någ 
odöimä; va har Er för odöim(ä) Är för da? 
JK(ordl.). Att de ung mänsku skudd ta si slikt 
odöim förä MK(1878). Att i skall ga u tigg u 
gär si latä u jaug sum jär n stor galnskap u 
odöim, sum få& tar si till, sum bord näpsäs 
JK. Att i skudd ta si släik odöimar förä u 
ler si snäusä! MK. -döpen p. a. n. odöip' 
JK(U). Än far int säg någä, när n kummar in 
äi a räuni, där de fmnäs a nöiföit, odöip ban, 
förr n har rusk i äldsbrandar i späisn, för an-
nas så bläir n gäulbaintar JK(U). -döpt p. a. 
n. odöipt, pl. åudöiptä. De skall var jaust i 
stäuu undar dän täidn banä jär odöipt .. för . . 
um de blai mörkt i stäuu, så kund de sma 
undar jårdi kumm in i stäuu u böit banä bårt 
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JK(U). Ja de jär ännu vanlit jär äutat, att äldn 
int far slucknä, ällar att de int far var mörkt i 
stäuu, så läng bani jär odöiptä, för da kan di 
bläi bårtböitnä JK. -ense a. oainsä (OL) MK, 
pl. åuainsnä JK. U var så yvarains de gamblä 
gubbar sum en man; män lains di har blitt så 
oainsnä nå, så förstar ja mi int pa JK. -er- 
faren a. oärfarn 	(OL) MK. -erhörd a. n. 
oerhört [du-]. Da gynt di tal um klingsagar 
de var någänting otrolit u oerhört, att di kund 
sag me sånt OL. -fallen a. åufalln, f. -i, n. -ä, 
pl. -nä. 1) 'säges för det mesta om djur, som 
icke äro bra växta': dän hästn, han jär så 
ofalln; de koi, ha jär så ofalli JK(ordl.). De 
var faslit, va de mad var stäupländ u ofalli 
JK. Än dail naut jär stäupländ u ofallnä JK. 
De var int ofallä (t. ex. om  en vers) MK 
(1878). 2) [oskicklig?]. Ofallän kal MK, o. om 
saker = ohanterlig MK; 'när man icke kan 
komma åt och arbeta, som man skall': ja kan 
int sia äi dän späikän ann me vänstru, u de 
jär så ofallä JK(ordl.). -fantlig a. n. åufantlit. 
I neträs så had ä ret snåi lagli väl igän, män 
de jär ofantlit gutt vädar läikväl JK. Kaffi me 
hail stor bullar till .. sum smakt så ofantlit 
goä, därförä att ä var jaulbullar föstas! JK. 
-farbar a. ofarbar JK, n. åufa'rba'rt, pl. -ä 
[olämplig att färdas på, oframkomlig]. Vörr 
fick .. ga pa snåikastning täu gangar um 
dagän för ti hald vägän ypän .. män de jälpt 
änd intä, äutn vägän var ofarbar n dail av 
dagar JK. Vägstyckä lag till [igensnöat] u var 
när pa ofarbart JK. Pa ladingän just när tjäln 
. . gar ör dum .. da jär di laus sum välling när-
pa u närpa ofarbarä JK. -felig a. åufe'lur, -1u, 
pl. -/uä, -/u', 'olycklig, oklar', [illa utsatt]. Ja 
jär ret ofelu för n; han rännar jär u gnälla jamt 
till, sått ja int kan fa vari frid för n JK(ordl.). 
Ja bläir rakt ofelur av bondn, när ja kummar 
haim, för ja har kårt dain hästn haltar JK 
(ordl.). Um M.O. fick håir, att ja ha skriv um 
än, så blai ja innalit ofelu av än JK. När de 
kummar någän härrspital kåirnäs, u int vägar 
jär i årning .. da skall n rakt var ofelu för de, 
för da anmälar di de för länsmann'n JK. 

offer s. åffar, upar (ou) glt., n., gen. åffars 
[gåva till prästen i kyrkan genom insamling]. 
Ga till åffars MK(1877). Pa När ha närkar 
åffrä till n, män mik åffar n ha fat, ha ja int 
raidå pa JK. Jfr mlty. oppe r. 

officer s. åffser -L OL, pl. offserar JK. 
offra v. åffrä, uprä (ou), ipf. åffrädä, -äd JK, 
sup. =inf., pass. åffräs, ipf. -ädäs JK. 1) [i 
magiskt syfte skänka pengar till kyrka el. 
kasta ned sådana i en källa]. I min ungdom så 
var de int ovanlit, att fålk jär ifran soknar, 
sum var sjaukä, raist ti Bro körkå u åffräd el. 

gav ti hännä för ti bläi botnä JK(U). Än sårk 
.. han hadd u" fat gat ainsummän mitt um a 
nat millum klucku tåll u ätt u åffrä till Laus-
käldå, för n var sjaukar .., män va n åffräd 
fösla. de har ja glåimt bårt JK(U). 2) [i kyrkan 
framlägga penninggåvor till prästen]. Åffrä ti 
prästn JK. H.N. har prek mang sundagar jär i 
Lau u pa När n täid, u pa När ha närkar åffrä 
till n JK. U så när väigsli var släut, da skudd 
de åffräs; da singdäs n lagli langar salm, u da 
gick bruttbondn ste u så buckäd si mot bräud-
gummän u så bjaud han mässi, u da skudd 
ungmansdrängän ste u så gi bräudgummän 
hattn, u så gick di da fyst ste, u så gick da all 
kalar sen . . JK. I körku, sum bani alltut döip-
täs förr, u de åffrädäs da alltut JK. Jfr upp-
offra. 

offring s. åffräniug f., bf. -i [handlingen att 
offra]. Undar åffräningi kring altarä, när di 
åffrädä ti prästn JK. U så när da väigsli u 
åffräningi jär avskild, da snor bräudparä si 
äutat körku, u så slar prästn dum fyst i hand 
JK. Jfr upp-offring. 

0-fog s. ofog n., bf. -ä. Ha.. gärd just int någ 
ofog u spittakäl JK. Di to si de ofogä förä ti 
hännä 	Bosräkällingi JK. -formlig a. n. 
°larm& [du-], [klumpigt, ohanterligt?]. De 
jär ofånnlit ti bjärä MK. -fred s. ofrid (OL) 
MK. -freda v. åufri'dä, pr. -ar. Han ofridar 
aldri någän MK. -fredlig a. n. åufri'dlit, pl. 
-/iä. 1) [orolig, utan frid]. Att ä blai ofridlit när 
G.J. dödä, had a tänkt, var därförä, att han 
had kanhänd lant ä (läikbainä) u lug, att han 
skudd gi igän de mäns n livdä [om en som 
spökade] JK. Di fick aldri ro bäi H. någu nat, 
äutn de var ofridlit älla orolit all netar JK. 
2) [icke fredlig, krigs-]. I ofridliä täidar JK. 
-fredsltid s. pl. åufri'dstäidar [krigstid]. De 
har di grav ner i ofridstäidar, vät jä MK. -frisk 
a. åufräiskar [sjuk]. Ja trod, att någän var 
ofräiskar, när ja hård, att ä gick i duri så täilit 
MK. -from a. åufråumar, f. -fråum, n. -t, 
pl. -fråum', 'stor, grov, ovig, obekväm'. De 
var n förskräckli ofromar kal; nå har ja jet 
mi så bäukur, sått ja jär ret ofromar; de yks-
skaftä, de jär så stort u tjåckt u ofromt JK 
(ordl.). Ja kåm nå just ifran borä u säup jamn-
arsgråitn, sått ja sitar gråitstinnar u ofromar 
nå bäi borä u skrivar JK. U slipp u kle pa uss 
så mik, att vör jär så ovig u ofrom, att vör 
mästn int kan bat bäi ti ga ste u haim JK. 
Stinn u ofrom u uppsvälli MK. -fruktsam a. f. 
åufruktsam, pl. -samm', [ej fruktbärande]. 
Lätt jårdi int fa ligg obräukbar u ofruktsam 
JK. Motgangar u ofruktsamm ar JK. -frusen 
p.a. åufru'sn, f. -i, n. -ä, aufru's', best. -nä 
[icke tillfrusen, otjälad]. Ja har tänkt ti ådlä in 
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imot a tunnland i vintar, um jårdi haldar si 
ofrusi JK. Så läng jårdi jär ofrusi u bär [snö-
fri] pa haustn, så gick vör u gav lambi äutä 
JK. Vör jär laisnä yvar iss snåiän, för han 
kåm ner pa ofrusnä jårdi JK. Jårdi jä uppgivi 
älla ofrusi unda dräivår JK. Nå föräut har 
de vart sumput hail viku u ofrusä, män i 
kvälls klarnäd ä upp u var duktut kallt i neträs 
JK. I skogän, där jär nå så vat u ofrusä, sått de 
säir äut, sum um vör far var äutn vid JK. Ja, 
um de vidd hald si ofrus hail vintan, så skudd 
ä var bra JK. Bläir de någ slagg [snöglopp] u 
ofrus um netnar, så bläir di (vägar) snart tårr 
u bra ti kåirä JK. Mäns de var ofrus u lent, 
graväd ja däikä JK. -främja s. åufrä'må f. 
[oföretagsamhet]. De jär bär [bara] ofrämå, 
att ja int har kaupt någ knappnålar haim MK. 
Ja skudd ha vart i böin [stan] u kaupt ätt 
dåssäin sölvskaidar, män de jär bär ofrämå 
[: att det ej har blivit av] MK. Ja tyckar, att 
när n int hinnar me, da jär de bär ofrämå MK. 
De kund ha vart täidar pa för läng sin ti sägt 
tack för alltihop, män dails har ä vart ofrämå 
bäi mi, u dails ha ja int hatt täid JK. De matt 
du kunt ha hinnt u gärt de, vät jä, de jär bön 
ofrämå JK(ordl.). -främjelig a. åufrii'mli, 
n. -lit [oföretagsam, oframkomlig]. De var n 
fasli ofrämli vintar vör har hatt häitn tills, för 
n har aldri kunt fat främt [uträttat] me någ 
JK. Ja, ofrämlit u gal ha de vart pa mang väis 
me ti kumm si me kåirning u annä JK. -frö 
s. åufråi n., bf. ofråi' OL [ogräs]. De jär så 
mik ofråi i vaitn JK(ordl.). Skädå [darrepe] . . 
de jär a marrack ti fa de i läinä .. för de ofråi 
de kummar ihop me läinfråiä OL. Slätt [klätt, 
Agrostemma] .. de jär int någ ofråi (När) 
MK. 

ofta adv. åftä, -å, åft' [i uttr.] täit sum åftä[allt-
somoftast]. När de jär rängnut, da jär de be-
svärlit da u de tillträffar täit sum åft att de de 
jär JK. Jfr titt adv. 

o-fullkomlig a. ofullkumli. Mänsku jär . . än 
ofullkumli varlsä JK. -färd s. ofärd f. [olycka, 
fördärv]. De blai hans ofärd MK. Till hans 
aigi ofärd OL. Dän sum ginum ård ällar gär-
ningar vill stört andrä i ofärd u olyckår.  . . JK. 
-färdig a. ofärdur (OL) MK, f. åufä'rdu, n. 
-ut. 1) [icke färdig, ofullbordad]. Vör 
haldäd pa me dän stor rippasjon'n i Lau kör-
kå, sått ha sto ofårdu u tillklambri JK. I tor-
stäs arbetäd ja me batn, sum ännu var mair 
ofårdut pa JK. När ä rängnäd um dagän, var 
ja haim u rustäd ännu me någ, sum ja had 
ofårdut pa häusi: ja skudd ännu ha durar för 
tråskhäusä u flair gluggar pa lädu JK. Um di 
ännu int hadd hatt ätt räum ofärdut, u de trod 
ha, att di int fick i fårdut i summar JK. 2) 

[lytt], (kryppling) OL. -förberedd a. åuför-
beräddar. Att ä så skudd ga, de var ja int 
oförberäddar pa JK. -förbättren p. a. f. oför-
bättri [åu-]. Undar allt de, att de skall betaläs 
liggar jårdi oförbättri u kastar ingänting a(v) 
si JK. -förhappandes oförhappnäs [åu-], 
[oväntat, plötsligt]. De kåm bestämt oför-
happnäs yvar V. [om en tidningsartikel] JK. 
-förmodlig a. f. åuförmåudli, n. -lit [oför-
modad, oväntad]. a) ss. adj. Um någän 
misströstar um än ting, u de har blitt någ oför- 
modli jälp 	OL. Ja har tänkt, att ja ännu 
skudd hinn a brev i årning ti L. ti jaul, så väid 
ja har hälsu u int far någ oförmodlit förhindar 
JK. H. u ja har sätt dag äut täu gangar föräut 
ti kåir göisl där upp pa backar, män de har 
kumm oförmodlit hindar imillum JK. Så väid 
de int händar uss någ oförmodlit, att vör ällar 
kräki bläir sjauk ällar någ ann olycksfall, så 
kummar vör sum sägt jär JK. Bläir ä någ oför-
modlit för o räkning, att ja int kan kummä, så 
sär ja biskening JK. b) ss. adv. Kanhänd att 
L. .. har blitt oförmodlit sjaukar JK. Så oför-
modligt varmt blai de MK. Fyst u främst död 
källingi oförmodlit unda täidn JK. Oförmodlit 
så har ja nå sit u skriv u läs bad igår u i dag 
JK. Slidvägän gick oförmodlit sin kos JK. 
-förmärkt adv. oförmärkt [åu-], [utan att det 
märktes]. (Han) skudd ga tibakas, ner de blai 
mörkt u så narr si däit till skäurn [kojan] oför-
märkt OL. -förmögen a. åufö(r)mo'gän, -möi-
gän, pl. -mor gnä [oduglig]. Ja jär oförmöigän 
ti gär någ ann i dag än sit pa än stol JK. Hitt 
nå pa, dän sum kan, någ ann namn för de 
därä! Ja me min klain dumm skallä jär mik 
oförmögän JK. Han var ofömögän i sång JK. 
-förnöjd a. åufönåigdar, pl. -ä, best. ofö-
nåigd' JK [missnöjd, oförnöjsam]. Han jä 
riktut ofönåigdar i allt JK. Iss [dessa] ofö-
nåigd varlsär, mänsku JK. -förnöjdhet s. 
oförnåigdhait v -G -L . -förrätt s. åuföre't m., 
bf. -n, pl. -ar. Ja tyckar ja har lid oför-ret 
me ådlingskustnän JK. Än skall ha stort be-
svär u täidhindar u pänningäutgiftar ti klag u 
fa de ret, så väid n int vill läid oförretn JK. 
Ja tänkt .. påpek de oförretar, sum ja me skift 
[laga skiftet] far läidä OL. -förrätt a. åuföre't 
[med orätt, orättvist]. Ja tror, att ja jär ill 
äutspördar [beryktad] av mäin ovännar imot 
W. [: lantmätarn] fastn oförret, män de far 
gär de samä OL. -förrättad p. a. oföret' 
[åu-], åuförätt' [i uttr.] me oföret ärndä. När 
ja kåm där upp (pa Backän), så kåm de ti 
hällrängnä, sått ja fick ga haim igän .. me 
oföret ärndä JK. Di.. visst int, um di skudd 
kåir fram ti Aitlaim ällar di skudd kåir haim 
igän me oförätt ärndä JK. -försiktig a. åuför- 
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ofövart JK. Jfr ä. da. ufo r v aret (Kalkar), 
fsv. ofor w ar adh er (Söderwall). -gift p. a. 
o'giftar [åu-], f. -gift, pl. -ä. Dän där gubbän 
fabbror .. var fö rästn ogiftar, u så var de a 
gammäl ogift päikå, sum var pastratsbo me 
fabbror JK. Mang far ga där ogiftä me en u 
iblant flair banungar JK. Nils hadd täu bröi-
dar .. sum död ungä u ogiftä JK. Päikår mäns 
di jär ogiftä u prästar, förr'n di har fat pastrat, 
de kan ingän läit pa MK(1880). -gjord p. a. 
ogärd OL, f. åugärd, n. åugart, åugärt. Vör 
kund int fa bräuk russi yvar hail åt dagar . . 
annas had vör skilt a me mik, sum vör ännu 
nå ha ogärt JK. Ja . . har undar hail täidn 
slep u trälä.. män int har ja hinnt någän ting 
läikväl, äutn ja har ännu mik, mik ogärt JK. 
Årku star ännu ogärd; de jär ännu ogärt JK 
(ordl.). [I uttr.] Kumm i ogart vädar MK. R. 
ha ränt si fast ällar sprung i ogart vädar JK. 
Hupp ste [åstad] i ogärt vädar MK. -grundig 
a. n. åugrundut [outgrundligt, otroligt]. De 
blast' så ogrundut MK(1880). Han jär ogrun-
dut snålar, nöifikän, hallgaln etc. MK. Ja, 
dän kättingän, sum vör . . fick för sånt gutt 
präis, jär ogrundut säkar JK. -grädden p. a. f. 
ogräddi [oskummad (mjölk)] JK(U). 

siktur, n. -ut, pl. -uä. Han kund int bigräip, 
va de var, sum faild n för sia, 'män', sägd n 
da, 'ja var väl någ oförsiktur, ner ja var ste u 
gärd kistå till Halsrä gubbän, vätjä' OL. Har 
ja bjärt mi dumt u ofösiktut at, så JK. -för-
siktighet s. åufösiktuhait, -för- f. De had ingän 
skuldi till de (armbrottet), äutn de var hännäs 
aigi oförsiktuhait JK. -förskamm(en) a. åu-
föskam (m. o. f.), åuföskammän (m.), 
-skammi (f.), n. oförskamt MK. Ja tyckar 
självar, att ja jär läit oförskamm a mi ti be-
svär' L. JK. De var oförskamt MK. -för-
skräckt a. åuförskräcktar, pl. -ä. U daim sum 
da var äi sin bäst åldar u känd si stark u duk-
tuä u var modnäs u oförskräcktä, di jär nå 
nerbrutnä OL. -förskylld a. n. åuförskyllt 
[oförtjänt]. Jaulklapp ifran L:s, de var oför-
tänkt u oförskyllt JK. Di hälsar u tackar så 
mik för all vänlihait u gohait, sum di tyckar di 
far oförskyllt JK. -förskämd a. åuförskäm-
dar, n. -t, pl. -ä. Ifall am n kronå int räckar, så 
jär ja så oförskämdar u häutslau sar u begärar 
L. ti lägg äut för uss JK. S.K., sum had blitt 
körkväld nå.. tyckt, att ä var oförskämt av 
hundn [som skällde i kyrkan] .. u draiv hund-
racku ner av sangasgålva JK. -forståltg a. n. 
åuförstalit, pl. ofä(r)staliä JK. Han talt ogräs s. åugra's n., bf. -ä, åugra's', gen. -äs 
raidut u int någ yvadrivä u oförstalit JK. JK. Allt ogras, sum nå vaksar langs at väg-
Ja skall försöik, så gutt ja kan (till beskriv..) 
u bläir de oförstalit, så kan ja int jälp de JK. 
Främmandä ofö(r)staliä ård JK. -förstånd s. 
åuförstand n. A.P.O. han har gärt ä i oför-
stand u dumhait JK. Har ja skriv någ oför-
stand, så ta int ill upp JK. -förståndig a. oför-
standur OL, åuförstandu, n. -ut, pl. -uä. De 
jär ingän så oförstandu u skickar äut [på snö-
kastning] sånn kalar häldar JK. När n sån där 
lerdar kal. . talar sånn dumm oförstanduä ård 

JK. -försvarlig a. åufärsvccrli, n. -t [som 
ej kan försvaras]. Far har nå vart jär äut 

set pa vägän, u han ansäir, att n jär oför-
svarli u skall pråmt lagäs i mårgå JK. Ja har 
nå dråig så oförsvarlit längä, så ja jär tvungän 
till fa sänd av issä OL. -försökt p. a. n. åuför-
söikt [oprövad, icke försökt]. De var omöiglit 
ti bestämt säg, mik de kund kumm ti ga till, 
för de var oförsöikt arbetä JK. Fyst kummar 

yvarains, mik sank än skall gi, sum än för 
de mäst retar si ättar, um ä har vart oförsöikt 
pa än täid [om drivfiske] JK. -förtänkt p. a. 
åuförtäykt, åufötäyt [oförmodat, oväntat]. I 
laudäskvälls .. fick ja a brev me. . u de va ret 
ofötängt JK. Ja hannt int mair, till däss att L. 
kåm ret oförtänkt jär äut OL. Ätta sum far nå 
död i haustäs, u de oförtänkt u hastut JK. 
[Ex. även under o-förskylld]. -förvart p.a. 
åuförvart, 'oväntat'. Nå kåm de fram läikväl 

brinkar u i tredsakrar, jetäd kräki u lambi av 
förr .. De fanns int så mik sväingras u gait-
lauk u flair sårtars ogras da sum nå JK. Ti fa 
rot' ograsä ör jårdi, så sum smatisslår u sväin-
gras u vävaldå u annä, jär di (spissplogar) int 
bra till .. för di låimar furbalkar imillum u 
skärar int ograsröitnar av all stans u läggar int 
ograsä ner ällar undar så sum vändplogar, 
män pa dän täidn, sum de int fanns vänd-
plogar, u för' lagskiftä, så var de int så falit 
me ograsä i tresjårdar så sum nå. Jå, för da 
gick lambi u kräki i tresakrar u jetäd av 
ograsä u haldäd jårdi ram n ättar handi de kåm 
upp. De kund var sånt där ogras sum tis slår u 
kungsjaus u annä, sum int kräki jetäd u vidd 
ha, sum var galä JK. Akasinapsfråi, sum 
pastas aldri ruttnar 	jär ätt me de värst 
ograsä ti fa i akajårdi JK. Vör had läin, män 
da slo ogras si äi så oskaplit, så vör bröidäd 
uss int um ä MK(1903). Vaitn jä int ill han häl-
dar, där sum int ha gat fö mik ogras äi JK. Ja, 
n föskräckli hopän ogras spelar till [tar över-
hand] äi de jårdar, sum blai sanä så täilit, så 
att de kummar ti föstöir kånnä pa säin ställar 
.. Ja, u de jårdar, sum liggar oräitnä [oplöjda] 
da, u sum ingän kan fa räit', fö de att i jä fö 
vatä, de jä oskaplit ti säi, va di jä galnä me 
ogras JK. Kånnä säir väl metag äut av kyldi, 
män kan händ, att ä ännu kan ta si, um de 
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bläjr varmt snart u um int ograsä kummar ti ta 
läiv av ä JK. Jårdar lag tillvaksnä bi styckväis.  
me ogras. Di skudd ha vart plögnä langt för-
äut, män di var så vat u otjänliä, så de kund 
ingän kumm at u plög i retn täid, u bi sånn till-
fållar frodäs ällar träiväs ograsä bäst OL. När 
jårdi jär väl myru [fuktig] ällar vatlagä, u vör 
tyckar, när vör gär aftå, att nå skall de bläi 
raint för ogras u fåint u bra. Män va händar? 
Jå, pa nati ällar dann dagän rängnar de, sått ä 
hällar ner.. u vör far.. gynn pa sam tralln 
igän me hackningi, för ograsä vaksar läik bra 
igän, hälst pa sandjård JK. Ja har bräukt till 
kånnjårdar, sått di liggar i årning ti sa, u 
ograsä far nå gro u spring' än åt' dagar u så 
förstöiräs sin', när ja sar JK. Nå fö täidn så 
anses de ret för a skam till ha ogras i akajårdi, 
sum liggar tredi JK. Int visst di [förfäderna], 
att pärår u roår u murrättår skudd hackäs u 
ränsäs u jårdi haldäs laus u min för ogras JK. 
De jär skillnä pa jårdi u vällaikän till hald 
ograsä bårtå, sum jär dän värst fåiändn för 
betår, ja snart sägt för all sed älla gröidä JK. 
Kan n hinn me u fö(r)stöir ograsä me harvä, 
så gär n de, annas så far n ta till vändplogän 
igän JK. Luk ör ograsä ör pärår! JK. Nå nyt-
täs de raidskapi [hand- o. hästhacka] ti räns 
ograsä ör pärår me så väl sum de andrä rot-
fruktar. Förr plucktäs ograsä ör för hand . . 
JK. Dails raidar de (läinä) si bättar för ograsä, 
när de jär tjåcksaä [tjockt sått] . . Pluck 
ograsä ör läinä gar gänn intä, för da trampa n 
ner läinä JK. Kvinnfålki di har hald pa ti 
hack u räns betår u murrättår för ogras, sum 
har vart a otöig i ar ti vaksä JK. Han skudd 
tal um ograsäs äutrotning JK. -fri a. f. ogras-
fräi [fri från ogräs]. Skall de [: lin o. hampa] 
vaks riktut bra u bläi någ av, så skall de sas 
pa riktut fait, go u ograsfräi jård, i synnarhait 
läinä JK. -frö s. ograsfråi n., bf. -ä, pl. = , 
bf. -i. I ansäiändä me ograsä så jär vör mik 
mån um nå ti fa så mik ograsfråi ti spring sum 
möiglit, när jårdi liggar tredi, u fö(r)stöir de 
sin' me harv' u plögä JK. -näm a. f. ogras-
nem, pl. -ä [om jord: där ogräs lätt växer]. 
När de fyst hackningi jär avskild u i synnar-
hait um n ha(r) handhackå u jårdi int jär allt 
för ograsnem .. da begår betår si för ograsä, 
ti däss di skall gallräs. Män .. sandjårdar, 
sum jär värst ograsnemä ällar sum ograsä 
vaksar fodräst äi, hacka n täu gangar JK. 
-planta s. åugra'splantå f., pl. -år. De var int 
hältn så mik ogras i tredsakrar um sumrar, 
knafft någu ograsplantå ti fa säi da, när lambi 
fick ga där u nasslä u jet ör allt ogras JK. Um 
mand' ällar täist' skall di (betår) hackäs igän 
. . Ja, u da skall de int finnäs a endä ogras- 

plantå äi dum JK. Nå i viku skall vör ihop me 
u hack u räns all pärår me .. u fa bårt all 
ograsplantår, sum kummar upp, så att int 
ograsä skall fa ta någ must ällar myr u fått ör 
jårdi JK. -rot s. f. pl. ograsröitar, bf. -röitnar. 
Di (spissplogar) skärar int ograsröitnar av 
all stans JK. -sort s. Hundlök jär u n ograssårt 
JK. -stånd s. ogras-stand n., bf. -ä, pl. = , 
bf. -i. Skudd ä så varä, att någät ograsstand, 
såsum möllår u flair slags ogras, vaksar 
iginum kåln [blasten], så far n ga i ginum bet-
styckä u dräg ällar luk ällar ryck upp ä JK. 

o-gudaktig a. ogudaktur OL, n. åugudaktut, 
best. o. pl. -uä. Mang av uss nå tyckar, att di 
livd ogudaktut dän täidn me säup u spel kårt 
u laikstäuår JK. Någän sum har liv mik 
ogudaktut u hallgalä [brukar spöka] JK. 'För-
bannat', sägd ja, de var mårgböini, min ogud-
aktuä sällä JK. -gärna adv. o'gänn [åu-]. Ja, 
de villkårä gar ja ogänn in pa, maint ja JK. 
-gärning s. f. bf. o'gä'rniugi [åu-], pl. -ar. De 
var klokäst, att ja megav, att de ogärningi 
hadd sket iginum oförstand OL. -handfallen 
a. åuhandfalln [föga händig]. Tåskstikln gäs 
av träi (sum just int jär sånn stor kånst, så 
väid n int jä för ohandfalln) JK. -hanterlig a. 
ohanterli OL, f. = JK(U), n. åuhante'rlit, pl. 
-/iä [svår att hantera]. Tjaugu jär så stor u 
tung, sått ha jär ohanterli JK(U). Nå skall vör 
ti dräg gäinäst, sått vör kan fa gani upp, förrn 
de kummar ti stårmä u bläi ohanterlit ti fa 
gani upp JK. Ättar sum gani jär störr u 
tyngar, så skall ä störr klåbbår till, sum bläir 
mair ohanterliä ti hanter me arar i stårm JK. 
-harven p. a. f. o'harvi Pu-1. Sin [sedan] fick 
jårdi ligg ypnä furi ällar oharvi ti ladingän JK. 
-hejd s. åuhägd, 'oskick' [i uttr.] i ohägd, 
'mycket, utomordentligt'. Vör fick strämming 
i ohägd de nati; arbet de fick vör da gär i 
ohägd JK(ordl.). De var grannt i ohägd, de 
MK(1876). Han har pänningar i ohägd 
( = oskick) MK(1877). De snåiäd fystdagän i 
ohägd JK. Så mik kåm de ti häv ner me vatar 
snåi u ståHuäd så i ohägd till, sått. . JK. U allt 
kaffi u såckar da! de gar pänningar ti i ohägd 
framför förr JK. Akar- u kåirraidskap har 
stig' i ohägd JK. -hjälpsam a. åujälpsammar, 
-sam 	 [som ogärna hjälper]. L. 
bräukar aldri var ojälpsammar OL. De var n 
.. kal, jamnar ti lynnä, int alls ojälpsammar 
mot arbetskalar OL. Snålar u ojälpsammar 
JK. -hjälpsamhet s. åujälpsamhait. Att de int 
jär mäin läiknåigdhait ällar ojälpsamhait, att 
de int har blitt någ av me skrivningi OL. 
-hopdragen p. a. f. ohopdrugi [icke ihop-
dragen]. Sått ä sag äut, sum um vörr skudd fa 
ringlä in na [noten] i batn ohopdrugi JK. -hov- 
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Hg a. åuhåulir, 	åuhåugli, n. -lit, pl. -/iä 
[omåttlig]. De jär n sånnar oholir stårm u äur 
äutä JK. Di far ga u drägäs me n oholir äistar-
bäuk JK. Han jär så oholi i all ting MK. Han 
jär oholir ti jetä; ha jär oho(g)li ti jetä JK 
(ord!.). De jär sån oholiä djaup däikar pa säi-
dår JK. Igår vaja pa skogsavsjon, män de blai 
så oholit döirt JK. Han vill ha oholit [mycket 
betalt] för sitt MK. Oholit kallt JK. Han 
skudd ha så oholit me mat u var aldri mättar 
MK. -hygga v. ohyggä, åuhygg' , sup. =. 
Ohyggä ngn, 'ovettas på ngn', [äv. skräm-
ma?]. Ja vill int ohygg är [skrämma er?], ja, 
män vör far säi i mårr täili [i morgonbittida], 
MK. Han had int ohygg na i [inte] MK. -hygg-
lig a. ohygglir, n. åuhygglit, pl. -nä. 1) [otrev-
lig]. I kväld har vör a ohygglit ovädar äutä; 
de stårmar i nårvästn äutn ho u slar pa finstri 
me snåi u äisslagg JK. Fastn de rängnädä u 
var ohygglit i mårräs så straik vör i skogän 
läikväl JK. De har int vart mang ohyggliä 
dagar i haust, äutn de har snart sägt vart 
hygglit vädar nå n haj! månä JK. De där un-
darlukningi [på halm- el. agtak] jär a ohygglit 
gärä el. a ohygglit arbetä, för de gamblä fodrä 

jär rue sum muld sumt, u va stöv u lort sin 
da! JK. Di had just int någ ohygglit u lortut 
inn bäi si sum värst, tyckt ja JK. 2) [oerhörd, 
väldig, 'förskräcklig']. Än arbetarä, sum vör 
laigar .. skall ha ohygglir dagspänning JK. 
Hundratals böindar 	skudd ha russ el. 
hästar ti bräuk jårdi me av kronu för pän-
ningar, u ohygglit bitalt JK(1917). -hygglighet 
s. pl. ohygglihaitar [otrevligheter, ofog]. 
Spittakäl u ohygglihaitar gär di mik mair nå, 
än när vörr var ungdomar JK. -hyra s. åu-
höirå f. 1) [löss o. loppor]. Ha var så full av 
ohöirå, sått ingän vidd härbärg na MK. Me 
ohöirå mainäs för de mästä: läus u luppår 
att n har ohöirå pa si. De gam' träistäuu jär 
full av väggläus u ohöirå JK(U). 2) [onyttiga 
el. skadliga varelser, människor el. ting] JK 
(U). Sosialistar u nialistar [nihilister] me. Ja 
all sån där ohöirå jär vör (böindar u arbetrar) 

mair ällar mindar smittnä av JK. -hägna s. 
f. bf. åuhäynu [ohägn]. Nå kåm de ohängnu 
yvar mi, att ja fick ont i håfti JK. Kummar de 
int någ ohängnå pa gräisar .. att i int kum-
mar ti dåi JK. -hägnad p. a. (n.?) åuhiionä 
[icke inhägnad]. Al! allmänning, sum ännu 
liggar äutä u ohängnä JK. Att ä skudd fa ligg 
äutä el. ohängnä till allmänt baitä JK. -hälsa 
s. åuhälså (1877), [dålig hälsa]. -hälsosam a. 
åuhälsammar, f. -sam, n. -t 	. 1) [skadlig 
för hälsan]. De jär så mul u tjåckt i luftn va 
ivistn dag u ohälsammar luft, sått bani u fålki 
jär sjaukliä all stans JK. Iss tjåcku, sum rig- 

gerar va ivistn dag, jä riktut ohällsam u 
frässam till lust äut' äi JK. Än olycklir gaist 

stårm u kallt i nårdn, .. sått ä blasar tvärs 
iginum fålk .. Ja riktut otrivlit u ohäl(s)-samt 
jär de, u var u varann'n av uss (kalar) .. har 
hogst u snäuå JK. 2) [dåligt med hälsan]. 
Riktut ohälsamt u sjauklit ha de vart unda 
täidn JK. -händig a. ohändur JK(U), f. åu-
händu. 1) [som har dåligt handlag, opraktisk] 
JK(U). 2) [obehändig, ohanterlig]. Byssu ha 
jär mair ohändu MK. -hövlig a. o'ho'vlir [åu-], 
-Ii. För ti int var för mik ohövlir u otack-
sammar, så skall ä ske (skriväs) i dag JK. 
-mig (-innig GOB) a. åuäinur, -äinu, f. -u, 
n. -ut, pl. oäinuä JK, 'liknöjd, lat, ovillig'. Ja 
blai så oäinu, att ja årkar int någä ( = lik-
nöjd) MK, = latar, att n int äidäs någä MK 
(1878). Jär n så oäinur, att n int kan kåir da? 
MK(1879). Än jär dosur u tungar ällar oäinu u 
tråttar äi än sånn disu vällaik JK. Oäinur u 
mot-trutn; oäinur pa= ovillig till; oäinur u 
latar MK(1878). De säir för oäinut äut, vät jä 
MK. Di jär lat u oäinuä JK. -iniglhet s. åuäi-
nuhait f., 'brist på tillmötesgående' [liknöjd-
het]. De jär sumliä, sum sär, att i aldri far täid 
ti vask si, u di jär läikväl så svart, att n int kan 
säi augu äi dum. Int jär de ann n oäinuhait 
ällar så där MK. 

oj interj. åj. Åj åj åj! vick a sammanträdä! JK. 
0-jämn a. åujamnar, f. -famn, n. -jamt, pl. 
-famn'. 1) [vars olika partier befinna sig på 
olika nivå; icke slät el. plan]. De jär n sånnar 
olycklir ojamnar buttn [sjöbotten] JK. När 
släku liggar ojamt el. int liksi tjåckt el. i ojam-
nar pagä JK. Va de jårdi jär ojamn u hulu 
OL. Kväiar var hallvägäs tilläurnä, så att de 
var .. mudut u möidsamt ti ga, u hulut u 
ojamt till [dessutom] JK. 2) [icke alltigenom 
lika, varierande, olikformig, oregelbunden]. 
Vaitn . . han var så ojamt moän, sått han 
däugäd int tas alltihop ätta si JK. De jär int 
bra, ner sedi bläir så bramoi [brådmogen], 
för da bläir a så ojamn u sma DL. Jär de [gar-
net] för mik len snoä u ojamt spunnä, så haitar 
de, att de jär misut u knåbbut JK. Vädrä kum-
mar läik [direkt] jär ifran byggningar, sått 
kvänni har levädar, u da gar de så ojamt, sått 
iblant rännar a, sått ä mästn skall skilläs at, u 
atar igän så stännar a JK. Pulsn slo ännu matt 

ojamt JK. [Prästen] prekar för ojamt, sumt 
fö haugt u sumt fö lagt u sumt fö fort JK. 
3) [avvikande från det normala; om person: 
nyckfull, vankelmodig]. Än kal, sum jär så 
där ojamnar ällar skvatrur dain stundi vill 

så u dannu så DL. 4) [om tal: som icke 
kan delas med 2, udda]. Källingi sägdä, att.. 
äi de drickä skudd ligg någlä slantar u så någlä 
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knappnålar, män de skudd var udda ällar 
ojamt JK. 

ok s.u"k n., bf. -ä, u 'k', pl. =, bf. -i. 1) [dragok, 
särsk. för oxar]. Ta u så gär a uk ti mi ti 
stäutar! JK(ordl.). Stäutar star bra undar ukä 
JK. Stäutar kastar ukä av si JK. A gammält 
uk, sum har bigangnäs, när di har kärt me 
stäut u russ JK. 	L. skall väl undar uk 
så snart igän [börja undervisningen] JK. 2) 
[träslå, som över takåsen sammanhåller 
'hänglorna' på agtak]. De millstyckä, sum hg-
gar tvärs yvar ryktä u haldar hänglår ihop, u 
sum ryktstängnar liggar undar, haitar ukä u 
jär flair hul i ändar me helar ällar pinnar äi för 
ti kunn fa hängläparä smallarä u [: eller] brai-
darä JK. 3) [träet mellan de främre med-
ändarna på en släde el. kälke]. De var ännu a 
bit, sum sat i framändn pa slidn, de kalld di 
för ukä [acc. oviss], de hållt ihop slidnasar 
ällar framändn pa slidn. Se oke s. 4) [del av 
vattensåg]. Yvarstä ukä, sum bladä spännäs 
me; nedarstä el. undarstä ukä pa grindi MK. 
Jfr hals-, häst-, stut- o. vatten-ok. 

oka s. ukå f., bf. -u, pl. -år 'juver på so el. 
hynda', [uppsvällning av juvret på suggor, då 
de snart skola föda]. Soi har ukå = sickar pa 
gräis-soi gynnar sullnä u bläi storä JK. När 
soar el. gyltår jär gräisfullä u far mjölk i 
spinar, så haitar de 'ukå' (el. dän ryggän [ran-
den] sum spinar sitar pa) JK(U). De soi jär 
äigräis(i), för ha har allt ukå JK. Än träi fåir 
dagar förr [n] di skall gräisä så far di ukå, 
el. spinar u jauri bläir stor för dum JK. Soar 
. . ättar di har tat gräisar ifran dum, u sum uku 
int har lägt si ännu ättar sickningi JK. Soi 
har a stäur ukå, s. gar undar hail läivä (kort 
förr än hon skall föda) MK. 

oka v. ukä, 	p. pf. pl. (hop)uknä OL. 
Särsk. förb. Uk av el. uk  ifran stäutar [taga 
oket av oxarna och lösa dem från fordonet] 
JK(U). Stäutar jär galnä [besvärliga] till uk 
ifran MK. Så fick vör uk ör dum [oka ur dem] 
JK. Uk äi (el. för) stäutar OL. Uk pa el. uk  
för stäutar [lägga ok på oxarna o. spänna dem 
för fordonet] JK(U). — Uk ihop [samman-
oka]: 1) [om får]. Uk täu stycken ihop [för att 
hindra dem från att flöja] JK(U). 2) [bildl., 
sammanviga]. Vörr lättar prästn uk ihop dum 
JK(U). Bräudfålki blai mik säkat hopuknä 
OL. 
-kanten p. a. Ohyvlädä bredar u okantnä me 
[i 'husloft'-golv] JK. -karden p. a. f. åuka'rdi 
[icke kardad]. Okardi ull MK. -karen p. a. pl. 
åuka'rnä [orensad]. Karnä staurar u okarnä 
staurar u alltihop MK. -kasserlig a. o'kas- 
se'rli 	[åu-], [som icke bör kas- 
seras, otadlig, felfri]. Räivu jär okasserli MK. 

Grasä de kard n av [slog av] okasserlit någlä 
tak [slag] OL. -kasten p. a. pl. åukastnä [icke 
kastad]. (Anglår) .. di star ännu tillbaitnä u 
okastnä i strandbodi JK. 

oke s. ukä 	v n., bf. =, pl. -ar 	bf. -i 
[tvärträ som förenar kälk- eller släd- 

medarnas främre ändar]. Ätt ukä millum maj-
dar frammä JK. I kälknasar sitar uki JK. Ukä 
u flauti pa kälkar slepäd ner i snåiän JK. När 
da slidn skudd yvar de djaup rännu, u nasar 
el. ukä 1 v da sto i vädrä fyst u så da sin 
däuäd ner, u ukä to pa täislarmar så blai de n 
jäklä småks, sått halsukringän, sum täisli 
sitar äi, straik sundar JK. Maidar skar igi-
num ti buttnän pa säin ställar, sått uki pa käl-
kar slepäd JK. [Se ill. till kälke]. 
-klappen p. a. pl. oklappnä JK(U), [icke 
hamlad, om träd]. Far di vaks längar 
oklappnä .. da bläir de mindar u säm-
mar lau pa dum [askarna] JK(U). -klar 
s. åukla'r, n. -t, pl. -klar'. 1) [illa ute, 
besvärad, 'olycklig']. Da sägd han: 'kåir 
gäinäst ättar H.H. i Lau, för annas kanst 
u bläir oklar me de [: sjukdomen], um däu int 
fart de bot snart u fart de jäkläskapä ör krup-
pän' JK. Däu bläirt oklar me de OL. Han gar 
u gnällar ättar brännväin jamt till, sått vör jär 
rakt oklar för n JK. Oklar bläir vör rakt, um 
skift' ännu skall hald pa än täu träi .. ar till 
JK. Vör har int någ äutskyldar till de fattiä jär 
i Lau had vör de me, da var vör rakt oklar 
da JK. Um all iss vetå [väta] had kumm ner 
me snåi, så had vör vart rakt oklar me all snåi 
JK. 2) [icke färdig, icke uppklarad]. Ja har 
ännu iss skrivningi oklar; iss arbetä har ja 
ännu oklart JK(ordl.). De mäst had vart klart 
i dän vägän, sum nå jär oklart (affärerna) JK. 
-klok a. n. åuklåukt [oförståndig]. A vårds-
laus u slamsu källing, sum häusålläd oklokt 
JK. -kluven p. a. åuklauän, n. -klu'ä, -klauä, 
pl. oklunä JK; åuklaunä [icke kluven]. Vör 
har ännu all ravid liggnäs oupphugg i skogän 
u allt trodar okluä ältar oklauä JK. Runt-
trodar (oklunä trodarstuckar) JK. Ti kåir 
haim dum ['stumblar'] oklaunä, de gick intä 
JK. -kokt p. a. okoktar, n. o'ko'kt [åukåukt]. 
Sagogröin va lains n säir äut okoktar, vait 
ja häldar intä JK. Att vör int kan jet de 
[:födan] rat u okokt JK. -kristlig a. okristli, 
n. -lit [ofantlig, väldig]. Än okristli tjåcka 
bujätt [boett] MK. Läs u bid olcristlit, för 
annas så kund n bläi sjaukar JK. 

oktober s. åktåubar 	-e- v Vör jär allt a 
gutt styck upp i åktobar JK. -stämma s. f. bf. 
åktåubarstämmu. I går var de vanliä kumnal-
stämmu u körkstämmu ällar åktobarstämmu 
JK. 



okunnig 	 811 

o-kunnig a. okunnur, -kunnu, n. -ut, pl. 
o'kunnuä Pu-1. Um kväldn bi borä var dän 
trid av uss läik okunnur um ä [: gubben 
0.W:s fiskehistoria], sum när klucku var täi 
OL. Böindnar var okunnuä u dummä u så 
had di fö dåliä raidskap JK. -kunnighet s. 
åukunnuhait. Ja de jär o [vår] bekymmarsam-
hait me jårdbräukä . män nuck alltut jär de 
än stor dail o aigi skuld. Män de beror int 
alltihop pa okunnuhait äutn för de mästä pa 
rad [råd, ekonomi] JK. -kvisten p. a. pl. 
åukvistnä [icke avkvistad]. Da lägd di grainar 
u smatallar u gränar (okvistnä) u tynn u ainä 

uppa de stainvastar JK. -kväm a. okvem-
bar, åukve'mar, 'stor, tjock o. ovig' MK, 
'ovig, obekväm' JK(ordl.). Nå har ja drick mi 
så stinnar, sått ja jär ret okvämar el. °be-
kvämar; iss tråju ha jär så stäur u tjåck u 
o(be)kväm ti ha pa si i arbetä; de känns så 
okvämt el. obekvämt JK(ordl.). -kyslad p. a. 
pl. åuköislädä, oköislnä [om hö: icke uppsatt 
i 'kyslingarl. Um de int jär äigallut älla räng-
nut, så lätta n braidi ligg äutä älla oköislädä 
(el. oköislnä) JK. Kummar de rängn i ypnä 
håibraidi el. oköislädä håibraidar, så bläir 
håiä traugtårkä JK(U). -köpandes p. a. 
åukaupnäs [som man har själv o. ej behöver 
köpa]. Lair de har vör okaupnäs JK. -lag 
s. åula'g n. [odugligt skick]. De klucku har 
kumm i olag, ha vill int ga OL. De var int.. 
banaffårar [barnsbörd], sum to läiv av na, 
äutn de var någ ann, sum hadd kumm i olag 
JK. Ja har vart räddar förä, att de skudd var 
någ i olag invändut el. invärtäs, såsum blås-
katarr u någ fail i njaurar JK. -lagen p. a. f. 
åula gi [olagad, om föda]. Så väid vör kaupäd 
föidu olagi 	JK. -laglig a. olagli, n. åula'g- 
lit. 1) 'i olag'. När de väl skudd sättäs i gang 
var biln [lokomobilen] olagli JK. Issä [det 
här] de har blitt olaglit MK(1877). 2) [icke 
tillåten i gällande lag]. Va mik plikt [böter] de 
var pa ti lägg [: ryssjor] olaglit 	JK. -lidlig 
a. n. åuli'dlit. 1) [obehaglig]. Känns så olidlit 
pa kruppän OL. 2) [tidsödande, som lider un-
dan dåligt]. Gallräningi var a olycklit styggt u 
olidlit arbetä u jär årkå för fåir styckän rask 
källingar .. för dagän pa a laupsland JK. -lik 
a. oläikar, n. oläikt, åulikt, pl. åuläik'. 1) 
[icke lik]. [Anm. Neutr. anv. ss. oböjl. även i 
andra genera]. En ring kring soli, oläikar 
luftn, el. mair graar u jausar JK(U). Ailcrucku 
ha jär int olikt Junglövs snäus JK. De där 
ordspråki 	mang jär oläik daim vör har i 
minnä JK. 2) [i uttr.] likt u olikt [allt möj-
ligt]. Iss lang brevä sum star bad likt u olikt 
äi JK. 3) [i förb.] olikt si, oliksi [olika]. Dåliä 
raidskapar, sum myldar ner sedi pa oliksi 

olja 

djaup JK. De jär olikt si me talä MK. -lika 
a. o. adv. åuläikä, -läik'. I. adj. 1) [skiljaktig, 
varierande]. De jär aldri likt si [lika]; de jär 
så oläik um arm [med dels långa, dels korta 
vårar och höstar] MK. De jär u så oläik jär i 
värdn, sumbli far säin hälså bräckt.. andrä 
atarigän far knafft känn värk JK. När n gir 
oläik sank. . så kan de int sta läng pa, att rakar 
[garnräckorna] räkar ihop, sum kummar an 
pa straumän, sum jär oläik(ä) iblant, ner i 
vattnä u upp i vattnä JK. Oläik fålk u oläik 
tyckä OL. De jär till u me oläik sidar u bräuk 
inum var sokän JK. De tår väl var någ oläik 
benämningar JK. 2) [förefintlig på skilda 
håll]. Där slo di alltut pa täu håll, gubbar bäi 
si u drängar bi si i oläik ängar JK. 3) [annor-
lunda, annan]. Mat u drick har vör ti bjaud 
pa, fastn någ oläik va L. har i böin JK. Nå 
jär de oläikä me möirjårdi u jårdar, sum liggar 
kring möiri JK. Vällaikän jär äutä .. har vart 
någ oläikä framför i Lau JK. Jär har vör fyst 
en (stam), oläik dann'n [den andra] MK. 
Räväns spur jär läit oläik me hundns MK. — 
II. adv. [skiljaktigt, varierande]. Angåändä 
ustn så hadd i oläik pa sumbli ställar, sumt 
gärd vinstarust OL. Me sån där torsmoln 
fallar de så oläikä JK. Täu ting var de, sum de 
kund ga oläik u oret till me [vid lekstuga] .. 
för de fyst, att de kund var stor skillnä pa 
maltä .. de andrä var, att de var stor skillnä 
pa daim sum bryggäd OL. A tvär [teg] sum jär 
oläik braid i bäggi ändar JK. När knäutar 
rännar, u akslar bläir oläik langä [i fiskegarn] 
JK. -likas v. åuläikäs, pr. = [vara oense]. 
Dän ällar dän kan aldri var i lag me någän, 
äutn de jär bär [bara] till oläikäs OL. De bani 
di jär så yvarains u läiksammä, sått n skudd 
aldri håir, att di tretar ällar oläikäs OL. aula 
v. oläiknä, oliknä —1“lo 	pr. olicknar, 
åuläiknar, 'vara olik'. Sårkän olicknar int 
farän MK. Lärkträi de oläiknar int gränä 
MK. -liksam a. oläiksam, pl. åuläiksa'mä 

[stridig?]. Di hadd blitt naiknä 
nattvardn yms a dum [ömsedera], för de di 
var så oläiksamä MK. -limmad p. a. n. o/äim'. 
Till äislet [inslag] bigangnäs alltut oläim 
änkält bomullsgan JK. 

olja s. åljå f., bf. 	1) [lysolja, fotogen]. Ålju 
tar släut i lampu, så att a slucknar JK. Bränd 
upp flair litar åljå JK(U). Lantärnu me åljå 
äi JK. Ja ha fat någ gali åljå i lyftu MK. Nå 
sitar ja .. u har äld i lampu, fastn ålju jär för-
baskat döir [sjutti ör utan] JK(1921). 2) [ben-
sin]. Fyst u främst så kustar ålju el. bänsin'n 
int så läitä [till motorbåtar] JK(1925). 3) 
[medicinsk olja]. Varmt bad imot ryggän 
föräutn vör da har gnäid me fått u åljå JK. 
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Jfr fotogens-, gas-, hjorthorns-, lager-, lin-, 
mandel- o. vitriols-olja. — olje-färg s. åljä-
färg m. [färgämne blandat i olja]. Svärt kistu 
[likkistan] 	antingän me åljäfärg ällar me 
kimråik u läimvattn OL. -förkläde s. åljäför-
käl [förkläde av oljetyg], el. åljäförskinn JK. 
-hatt s. m. bf. åljähattn [hatt av oljetyg]. Ja 
sat imillum [: i båten] .. me vadstyvlår u 
åljähattn el. suvvästn pa haudä JK. -kläder 
s. pl. åljäkle'dar, bf. -kle'di [kläder av olje-
tyg]. -lukt s. å/jä/ukt f. När ä blai mörkt, så 
hadd vör int någ åljälukt el. fottoskenslukt u 
lampos, äutn jauljausi 	JK. -rock s. åljä- 
råck m., bf. -än [rock av oljetyg]. Ja hadd n 
stäurar slokhatt pa mi u Lektons åljäråckän, 
när ja var ste ättar klövar till russi JK(1901). 
När n bjärar upp [: strömmingfångsten] har n 
alltut a skötskinn för si, att n int skall bläi 
vatar um knäii, el. u så åljäråck pa si JK 
(1902). 

olja v. p. pf. åljän, n. å/jä JK [behandlad med 
olja]. Han (rocken) jär åljän, vät jä MK(1877). 
Skötskinn sum jär åljä me linnåljå JK. 
-ljud s. åuljaud (?), ojaud OL, JK [oväsen]. 
De skall u var bra starkt ovädar um di 
[:ungdomen] skall sit inn någän sundäskväld, 
annas gar di äut langs vägän u föirar oljaud 
OL. Än far int mysslä [vissla], när n fiskar.. 
u för yvrit int föir ojaud, för da skräma n 
fiskän JK(U). 

ollon s. aldå f., bf. -u, pl. -år [ekollon]. Än 
sånnar kargar täid minns ännu far u mor.. 
sum fålki matt nytt bad säurväirå [syra] u 
hässläknupp u aldår me, män di var mästn 
för baiskä, så att mästn ingän kund ter dum 
JK. Iss packän [kubben] han va(r) retar ällar 
rispretar sum a aldå JK [ty ollonet delar sig 
ju efter en rak mittlinje]. Jfr ek-ollon. -skrika 
s. allskräikå MK, alskräikå JK f., 'nötskrika' 
(Garrulus glandarius); kansk de sam sum 
Nytskräiku? JK. Har int vistäs jär at iss trak-
tar (Lau u När), män i Allskå var de fullt av 
dum, u där fick än alltut säi dum, när n kård 
där i ginum. Män nå pa säist täidn vistäs di 
jär i iss soknar u*, u än far håir dum räiv si 
u skräiä. Ha jär grabräun me någ väit fjädar 
i vängar u umkring så stor sum a skärå, män 
me kårtarä u braidarä stjärt JK(1918). 

Olov n. pr. 0/ä, 01', [Olofsdagen 29 juli]. 
Kummar Airik me aksä, så kummar 01 me 
bulln JK(U). Airik me aksä u 01 me bulln 
OL. Jfr Sankt Olov. 
-lovandes p. a. åulu'gnäs, 'utan lov'. -lovlig 
a. åulu'gli, n. [icke tillåten]. Olugli handl 
MK. Att di [kreaturen] int oluglit kummar in 
pa andräs aigår JK. -lust s. Dails far vör olust 
till arbet me jårdi .. [under kristiden] JK. 

-lustig a. olustur OL; åu/ustu, n. -ut. 1) 
[olivad, håglös, duven, 'ur form']. I sundäs 
var ja svämnu u olustu, för ja fick int siv mair 
n än par träi täimar JK. Ja var olustu u kalas-
sjaukar u had lust ti varkän de ällar de JK. I 
mårräs, när ja kåm upp, känd ja mi ret mik 
olustu u mattar u åidn i kruppän JK. 2) [om 
väderlek: otrevlig, 'ruggig']. Ner de säir så 
där mul u olustut äut i luftn, da haitar de: de 
säir äut sum de lagar si till ovädar snart igän, 
för himlän säir så blå u olustu äut OL. Luftn 
säir rängnur o olustur äut JK(U). 
-lycka s. åulyckå f., bf. -u, pl. -år. 1) [för-
hållandet att träffas av skada el. lidande]. De 
jär just olycku för uss de, att ä jär så kallt 
ällar frust um netnar JK. A olyckå för uss var 
de undar täidn, att ä int var någänting blas-
vädar [: för sädestorkning] JK. A lyckå i 
olycku jär de, att int rängnvädrä har hald bäi 
mang dagar ätta si JK. Skiftä [laga skiftet] 
var a stor olyckå för lauboar JK. De jär o 
[vår] olyckå, sum böindar jär, att iss nöi äk-
säisn kåm till, för de täusntals rask arbetrar, 
sum gar där.  .. JK. Slipas [slipers], de jä ännu 
stöist olycku, sum a kumm pa landä [: för 
skogen] JK. Att ä ropäd träi rop i skogän, u 
de modäd ovädar u olyckå bäi strand JK. Allt 
sum än skall ginumga, um än skall livä, bad 
olyckår u annä JK. a) [i uttr. som:] Skudd 
n kum för olycku någän gang äut pa umrän-
ningi [relingen] för mikä . . da sträikar di kring 
[om ranka båtar] JK. b) [i uttr.] Till all olyckå 
så räckar int täidn längar till JK. c) [mer el. 
mindre personifierat]. När olycku skall var 
frammä, da träffa n yvar sån galnä stäliar JK. 
Olycku jär alltut frammä, när n minst tänkar 
pa de JK. 2) [olyckshändelse]. Er skall fa säi 
.. att de kummar till händ någu olyckå pa 
Storhålmän i nat JK. De var a förbaskad 
olyckå, L. kåm äut förä me bainä JK. Där bäi 
de klingsagar 	såsum ingän vait av, så kan 
de ske de stöistli olyckå OL. A lyckå i olycku 
var de, att ha int skadäd si mair JK. -lycksi 
ande s. m. bf. olycksandn [olycksalig 
varelse]. -dag s. m. bf. åulycksda'gän [dag, 
då olycka inträffat]. Ja ja, än suckar mang 
gangar um dagän iblant yvar dän olycksdagän 
JK. -fall s. åulycksfall n. Säist dagän när vörr 
hadd ångtråskän .. var de bedröivlit jär.. för 
de sked olyckshändlsä el. olycksfall JK. 
-fågel s. olycksfäugäl [skadlig el. olycks-
bådande fågel?] (de kraku) (OL) MK. -hän-
delse s. åulyckshändälsä, -händlsä m. -stund 
s. åulyckstund m., pl. -ar [olycklig stund]. 
Ja, a förbaskat tag u a riktu olycksstund var 
de [om ett benbrott] JK. Så snällt [fort] kan 
olyckstundar var framm, när n minst tänkar 
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JK. -år s. olycksa'r[åu-], [år fyllt av olyckor]. 
De matt bläi a olycksar JK. 

0-lycklig a. åulycklir, 	f. -Ii, n. -lit, best. o. 
pl. -/iä. 1) [drabbad av olycka]. De förban-
nadä skiftä [laga skiftet] sum än skudd var 
så olycklir u just fa liv i dän täidn JK. Män 
olycklir dän, sum snöitädä (de) [julljuset] så 
naugä, sått ä sluckpädä JK. Di skudd var 
olyckliä för släik allnackår; de jär lattäinsk 
stöil, u de kan ja int läsä MK. 2) [i försvag. 
bet., 'förskräcklig', 'ryslig']. a) [om person el. 
annan varelse]. De jär n olycklir sårk ti var 
ovitur JK. De jär a olycklit pack, de där 
sväini JK. b) [om föremål el. tillstånd]. De jär 
n olycklir back' upp [svår uppförsbacke] JK. 
N olycklir hopän vattn JK. Föräut hail täidn 
så var de n olycklir sump, u vägar var buttn-
laus u vat u galnä JK. De var n olycklir hard-
slagän tjanä [telne] JK. Ha har hatt n olycklir 
hogstä JK. N sånnar olycklir tannvärk JK. 
De var n olycklir sulkä, sum aldri vill lägg si 
JK. Än olycklir gaist u stårm u kallt i nårdn 
JK. I sunräs var de en sånnar olycklir tårkä 
JK. De bläir n olyckli kustnä, sum kummar ti 
kännäs för lauboar i mang ar JK. De skudd 
var n olyckli harm, um än int skudd fa någ fö 
sitt besvär JK. Olyckli yks! ha jär åidi i augä 
MK. Ti häv sagstuckar pa vangn de jär a 
olyckli hävning pa JK. Ypnä däikar jär ätt 
olycklit pack JK. Olycldit gärä [ett förskräck-
ligt göra] MK. U så kåm da de olyckliä plågu 
yva mi JK. Di fö(r)stöirar skogän .. me de 
olyckliä slipashuggningi JK. Päuktynnä de jär 
.. sån olyckliä taggar pa; di puttäs [sticks] 
MK. 3) [ss. adv., 'förskräckligt', 'rysligt']. De 
jär olycklit, vick strffiv kastböiar de jär jär 
[här] undar backän JK(U). Timmänte .. mag-
rar jårdi äut olycklit JK. Saig röitar har di 
olycklit JK. Så tyckt ja, att ä var olycklit för-
arglit, att n skudd var tvungän ti kåir så 
olycklit langt i kyldi JK. De var olycklit 
blasut u kallt i går JK. Dän sårtns vändplogar 
.. di gick olycklit tungt JK. Olycklit bråttum 
hadd ja da någlä dagar JK. Stumblar jär a för-
baskat saigt marrack, sum tar olycklit mik 
täid u a olycklit arbetä JK. Vör har n ungar 
stäut, sum har blitt så olycklit galn ti fiaugä 
JK. -lyckligtivis adv. olycklitväis 	Jär 
äut i iss avkrokän, sum än olycklitväis har 
blitt bofastar JK. -lydig a. åulöidur, -u, pl. 
olöiduä JK. Um än sårk jär olöidur u traugar, 
ner n bidar n ti gär någä OL. Mang dagar . . 
sum ja var olöidur, sum ja fick ti straff, att ja 
fick sit inri hail dagar bäi boki u slingtjaugu 
JK. Män har di vart olöiduä ällar ovituä, så 
kan de träff till, att i far räis u askå i am n styvlå 
älla kängå [i st. f. 'Staffansgottl JK. -lägenhet 

s. f. bf. olägänhaiti JK, pl. åulä'gänhaitar 
[nackdel]. Män pa säin ställar har grän'n de 
olägänhaiti, att n jär rutn i känn'n JK. De där 
baitningi pa gatu u tredsakrar had säin olä-
gänhaitar JK. -lärd a. åule'rdar, pl. olerdä 
JK. De kan int begäräs för n sån olerdar en 
sum ja jär (att ja ska kunn stavä) JK. De jär 
sakar u ting, sum ja jär för dummar u olerdar 
äi ti disputer um JK. -läsken p. a. åuläskän 
[om kalk: osläckt]. Häll läit vattn pa n 
oläskän kalkhop, så bläir de så varmt sått ä 
tar äld JK. När lairjårdi bläir så mik oskaplit 
tårr, u så ha jär så kalkblandi, da jär ha präs-
säis mästn såsum sia vattn pa oläskän kalk, 
så att .. da kan de ret håiräs, att de svärrar 
äi na, när de rängnar JK. Sum bot mot dairäs 
[sniglarnas] goä matlust bräukar n dail ga 
äut täilit um mårgnar u så sa pa någ oläskän 
kalk ällar tånr askå .. för ti .. ta läiv av dum 
me OL. -läst p. a. f. åule'st, pl. -ä [olåst]. 
Astu E. har sätt upp a bod där nerä u star 
olest JK. U så had ja läimt körkdurar olestä 
JK. -lödjen p. a. åuly'dn, f. åuly'di, pl. olydnä 
JK [icke lödjad]. Eji [tackan] jär olydi (lyden 
är ej avtagen) MK. Um lambi far ga för läng 
olydnä um ladingar, så laupar di lydn a(v) si 
JK. -lönt p. a. n. åulaunt [lönlöst]. De jär 
olaunt, att du arbetar me de, för du fart de 
änd aldri i årning OL. Da har vör gärt de ar-
betä olaunt el. aikumt u far vasså go u gynn 
pa sam tralln igän JK. 

om konj. o. s. um. I. konj. A. [ss. konditional 
konj.]. 1) [inledande en sats s. anger villkor, 
förutsättning]. Nai, de skall övning till, um ä 
skall ga, u de jär änd frågän um JK. Ja .. 
skudd fall kull, um int kvinnfålki had fat tak 
äi mi. JK. Um vör livar, så far vör säi JK. De 
jär väl int så langt ti papperskårgän, um de så 
jär [att brevet är värdelöst] OL. Ättar sum de 
var a sånt ohygglit vädar, u ja blai ginum-
vatar, um ja skudd ga halm i snåislaskä, så 
gärd ja mi go täid u sat där inri bäi dum JK. 
2) [för att uttrycka ett (m. el. m. osannolikt) 
antagande, en eventualitet]. Um L. kåm jär 
äut till uss snart, så skudd n aldri ha set vack-
rarä, än va de nå jär ner pa o ängsbackar JK. 
U um de var någät paläitlit bud till sänd me, 
så ha bisvär u sänd äut sakar OL. De skudd 
ha vart faslit bra, um L. vidd ha skriv någlä 
radar ti mi JK. Vådn av um landä bläir skog-
laust JK. 3) [i satser som uttrycka en förut-
sättning för en underförstådd utsago]. a) [i 
önskesatser]. Vör skudd ynsk, um de blai a 
duktut rängnskäur JK. Ja skudd ynsk, um vör 
ännu had hatt n mån igän i iss arä JK. Var u 
en tyckar börrä [bara], um än kund fa någ go 
kor, sum mjölkar fait u väl [mycket] mjölk 
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JK. b) [i satser, som motsvara att-sats]. Ja 
fick.. tjärå pa hännar u ja vaskäd dum änd 
duktut, män de var lyngn, um de gick av JK. 
De var da lyngn, um ja hant me 1 [bokstaven] 
i kväld JK. 4) [i uttr.] um intä [i ofullst. satser 
för att uttrycka ett beriktigande el. d.]. 
Tvaitar kan nyttäs till mikä, um int till någ 
annä, så till töin me JK. Så bläir de väl någ 
rad, um int ann så skrivar ja ti L. JK. 5) [för 
angivande av olika tänkbara fall]. De far n va 
så go u hald ti goår me . . um än vill älla intä 
JK. 6) [i förb. med en jämförande konj.]: 
sum um. De gynt vurm kring i hud för mi, 
sum um ja var stam n druckän JK. De tycktäs, 
sum um di int hadd någ nöd av de JK. Ja vill 
mästn minnäs, sum um ha livd ättar Buddäin 
JK. Ha frågar u svarar själv pa sitt aig tal, 
sått de gar läikså bra, sum um ha kund ha 
någän ti tal me JK(U). 7) [för angivande av ett 
sakförhållande som icke utgör ett tillräckligt 
hinder för, icke utesluter ngt]. a) [i uttr.] um 
intä. Kanhänd att ja far någät brev ifran n, 
um int mair n någlä radar JK. b) [i uttr.] um 
ändä [om än, om också]. Humblu jär väl 
ingän fåugäl, um a änd har vängar OL. Um de 
da änd jär änklä u obitöidliä sakar till skriv 
um, så kansk de kan var någät ård ällar maj-
ning, sum kan var till tänk pa OL. De finns 
matmöidrar, sum int far de till räck längar, 
um di änd slaktar träi, fåir sväin um arä OL. 
De bläir int mik fåid ti ta pinnu i hand u 
skrivä, um de änd jär sundagar JK. Män kan 
n [: vetet] fa n duktu myr [rotblöta], så att n 
kan kumm i aks u um än änd bläir kårt-
vaksn, så kan de bläi ret kännur u go valt läik-
väl JK. De har alltut kumm ti rängnä, um de 
änd har vart fagat, när vör har kårt ste pa 
mårgnar JK. Hall gardn har släkdöiän ihop, 
um de änd aldri jä så mang hussböindar i 
gardn JK. Förr i täidn så huggäd n bjaurar, 
va än kåm, um än änd int var aigarä av skogän 
JK. Int att vör had blitt vidlaus [utan ved] 
ännu, um vör änd int had fat kårt haim någät 
lass i vintar JK. Ja u um änd int all kummar 
ste dän dagän . . så hinnar daim ste, sum kan 
kumm läikväl JK. — B. [inledande en indirekt 
frågesats]. Så frågd en av uss, um han tyckt 
um fläsk OL. Ner.. di skudd bid sletka1ar, 
var de mang, sum nuck matt grund yvar, um 
di had så de räckäd till ti ta av [till slåtter- 
ölet] OL. Sumbli 	kimbäd pa dum [tall- 
rikarna] u skudd håir, um di var spräcktä 
OL. Nå har ja skriv än syndbikännälsä u 
tänkt bid L. ti säi pa, um än jär hopsättar 
så, att n däugar låim fram OL. De söins u 
gäinäst, um de jär n snarvar sigdä; da 
tar n av grasä så jamt u snatt OL. Män 

di jär int säkrä pa, um de kan bläi um-
tyckt ällar intä OL. Ja tväivlar pa, um 
de gar JK. E. .. sägd, att n int var riktut 
fräiskar u visst int, um än årkt stäig upp i dag 
JK. Än kast vid sum de jä frågän um, um än 
kåirar pa ätt lass JK. Nedäst ändn i äng .. 
star undar vattn u jär frågän um, um vör far 
sla de i ar JK. Skudd n ha de ti pass ihop.. 
da skudd n riktut ha augu ypnä, u frågän um 
de änd hjälptä läikväl OL. a) [anknutet till 
bidä, bedja]. Da har ja tänkt ti besvär L. u 
bid, um än vidd var så innalit bra u ha sam be-
svärä . . för mi sum säist JK. Ja skudd bidfräu 
K., um ha vidd var så hyggli u främ a läit 
ärnd för daim OL. I onstäs kåm astu A. jär 
upp ti mi u bad mi, um ja int vidd ga äut ti 
K:s JK. b) [i satser som referera sig till ett 
underförstått uttr., 'ta reda på' el. d.]. Ja jog 
kring i skogän, um di (gässen) int va ti fas, 
män ja fick int säi någ av dum JK. — II. subst. 
[om den konditionala konj. om el. om  ett 
ouppfyllt villkor]. Mainä ( = tänkä) de kan n 
gär så mik de, bön int um var i millum JK(U). 
Um! de um, de jär i vägän jamt till u* ! JK. 
De liggar mang män u um i vägän JK. För 
hagälskadn fick vör a åtarbetalningslån, sum 
gick me blodpinnå el. me mik um u män JK. 

om  prep. o. adv. um. I. [ss. prep. med utsatt 
huvudord]. A. [i lokal bemärkelse]. 1) [på 
(alla) sidor av ngt]. a) [i uttr. som ange att ngt 
befinner sig, anbringas el. sker omkring en 
viss del av ngt]. L. fraust så mik um baini JK. 
De sum han läggd um [: omslaget], de skudd 
ligg um ti dann mårgnän JK. De sto int pa, så 
var de än täi tåll styckän (stäutar) um nä [om-
kring kon] OL. Ja ska säg, att de jä någ ti ta 
um [mycket arbete?] JK. Så to än da läin-
tuppän, tvärs um än me bäggi hännar JK. 
Tradn fassnäd um körktånn'n JK. Fa tak me 
kättingän um a rot JK. b) [i uttr. som bet. att 
man låser en dörr e. d. om ngn]. Vör luckt 
bodduri till um uss JK. 2) [i uttr. som ange 
rörelse omkring ngt]. Blodn rannt um åiru 
[vid lammärkning]. 3) [styrande ett ord som 
anger från vilket ngt kastas el. sprides]. Di 
tretäd där inn i stäuu, sått rispår sto um de 
JK(U). Trullharar sum än hadd fat skjaut 
pa flair gangar .. sått lydn [ullen] sto um dum 
JK(U). 4) [för att bet. befintlighet bredvid 
ngt]. Bräudi sitar ti hygar um bräudgummän 
JK(U). Sudar um Nabbu JK. 5) a) [för att bet. 
ett passerande av ngt el. befintlighet på andra 
sidan av ngn]. Pa dann säidu um vägän JK. 
b) [förbi]. Jakå han skudd ränn ti tingä, u han 
visst aldri av, förrn han var träi mäil um tingä 
MK. A. Nå? hannt Er till hoksli? — L.J. Jå, 
um nä MK. 6) [för att bet. lägeförhållandet 
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mellan ett antal föremål]. Di sto u gick där um 
varandrä OL. Hattar u myssår um vartannä 
OL. De bäddäs systarsäng u lags um vart ann 
haj! kåiru OL. Stårm u rängn u tåi u snåi u 
kallt um vart annä JK. — B. [för angivande av 
ngt som är gemensamt för flera]. 7) [i uttr.] 
Da slo di si ihop täu, träi styckän um a täid-
ning OL. A stäur aik sum vör matt var fåir 
styckän um, förrn vör fick pa än [på vagnen] 
JK. Betmaskin'n, sum vörr jär mang um JK. 
8) [i uttr.] var me um. a) [deltaga i]. Säist 
gangän ja var me um sånt (hopläggning), da 
var vörr någlä styckän OL. b) [instämma i, 
hålla med om]. Di var me um de någ var, att 
de skudd gäräs OL. 9) [för angivande av ngt 
som är föremål för intresse el. verksamhet]. 

[i uttr. som bet. att ngn har omsorg om, 
bevakar el. eftertraktar ngt]. Tack för all um-
tank um mi JK. Atnändu [snål] um stundar 
JK. De kund ha vart läik mik um [: onödigt] ti 
tal um de jär pa papperä, va di talt um JK. 

[i uttr.] var aigar(ä) um [rå om]. Var u en 
sum jär aigar um skog.. JK. Vörr skudd väg 
upp all sed, sum vörr var aigar um, sum 
däugd ti föidå JK. c) [för angivande att ngn 
vänder sig till ngn med bön, anhållan]. Da 
gick än u tiggäd u bad um säin matbitar i 
stäuår JK. d) [i uttr.] ta hand um [se hand, 
7]. 10) [för angivande av ngt ss. föremål för 
strid, tvist, tävling etc.]. Di .. tretäd u slos 
um fiskän JK. De jär ännu vattnbrist .. sått 
de kåiräs vattn u tretäs um vattnä JK. Ja, va 
skudd di kämpäs um? [kappas om] JK. Mik 
skall vör våg [slå vad] um; vör vågar um täi 
kronår JK. 11) [för att angiva ngt ss. föremål 
för tankar el. föreställningar]. De hadd int 
gubbar förstand um JK. Sum ingän visst någ 
um dän täidn JK. Ner di nå.. hållt räivtråiu 
[räfshuvudet] ner mot knäiar me stakän upp i 
vädrä, så att n lag mot aksli, .. de pamind um 
äksersfålk OL. 12) [i uttr. som ange, att ngn 
grämer sig över ngt]. Nå kummar ja ti gräm 
mi um vetå [väta, regn] JK. Far grämar si um 
någ smakrämpår iblant JK. 13) [för angivande 
av ngt ss. föremål för yttrande el. behandling 
i tal el. skrift]. Ja skall ännu tal um um än kal 
jär i Lau, sum JK. Pa de ställ, ja nå talar 
um, hadd di träitaldrikar OL. Att sårkar ällar 
drängar akäd ättar någ ann än russi, de var int 
ti tal um OL. Iss, de var någrä ård um, lains 
de gick till ti bid sletkalar OL. Hadd di nå 
(t. ex.) pa vintarn frågt dum um ti fa kaup än 
vidkast 	OL. Ja ha int visst [vetat], va ja 
skudd skriv um JK. Tack för boki um jård-
bräukä! JK. Järäusaläms tämpäl, sum star i 
bäibln så mik um JK. Affårn, sum ja var i 
böin [stan] um nå i mandäs u täistäs, gick 

bättar, än ja had tänkt JK. 14) [för angivande 
av ngt som är föremål för meningsutbyte, 
tvist, överenskommelse etc.]. De va int värt 
ti gräl um JK. De var a frågå, sum mang 
gangar hållt pa ti bläi arghait um OL. Präis, 
sum di kund kumm yvarains um JK. De hal-
dar ja me um JK. 15) [i uttr.] de jär (var) 
frågän um. a) [frågan gäller]. Så var de frågän 
um skatt pa hundar JK. b) [det är ifrågasatt, 
tvivelaktigt]. Dain'n [den ena] (täibjälln) ha 
blitt blaså pa igår, så att de jä frågän um, um 
han (far) kan fa styvlår pa si JK. De jä frågän 
um, um de (kornet) int kummar ti ta skadä u 
bläir dålit JK. Bäi Nöigärdä straik träi fisk-
batar äut, sum de jä frågän um, um di fa tak äi 
mair JK. 16) [i uttr.] gutt um, ont um [etc.]. 
De var gutt um fålk u ban.. sum had gutt um 
täid JK. Bait [bete] var int ont um JK. Ha 
trangt um vid [ved] MK. — C. [för angivande 
av ngt som man förlorar]. 17) a) [i uttr.] ta 
mist um [ta fel på]. Fastn de att ä änd var lagli 
skäumt, så bihövd int daim sum var haim ta 
mist um, va di hadd säin sletkalar pla OL. 
b) Ga mist um [förlora] JK. — D. [för an-
givande av ngt för sig]. 18) [i uttr. med bet. 
ett o. ett, var för sig]. Ja jär så tråttar av 
laupä, sått ja kan int årk bain um bain JK(U). 
Ga stig um stig [ta korta steg] JK(U). 19) 
[styrande tidsord, för angivande av ett antal 
tidsenheter varpå ngt är fördelat]. Täidningar 
far ja träi gangar um viku JK. Vör jär så där i 
röirning än säkstn, sjuttn täimar um dyngnä 
JK. Asku tos väl aldri äut, kanhänd en gang 
um årä OL. Mik kund n da hinn um dagän? 
[pr dag] JK. — E. [styrande tidsord]. 20) [för 
angivande av tid under vkn ngt skett]. a) [för 
angivande av viss bestämd tid i det förflutna, 
tid på dygnet el. under veckan, året etc.]. Da 
lag vör där um nati ti dann dagän JK. Pa 
täistäs nati tornäd de.. u rängnäd, sått de sto 
blankt pa gardn um mårgnän JK. U där kok-
täs allt kaffi sum skudd till um autndagän 
[eftermiddagskaffet] OL. Sen, när di da fick 
klucku täi [tiokaffe], da gynt di prat u fa rolit; 
sam var de um middagän u autndagän OL. Da 
vanktäs täilit upp um mårgnän OL. Da hadd 
ja ingu stund lidu um fredagän u laudagän JK. 
[Särsk.] um dagän (etc.) [ = den dagen]. Ung-
lambi, när di skudd märkäs um dagän [den 
dagen då de skulle märkas] JK. Ja var i sko-
gän um dagän u kåm saint haim JK. Ja kård 
träi lass um ( = den) dagän JK. Skolläran u 
ja var upp bäi G.K. um kväldn, när vör var 
pa stämmu um dagän JK. Da risslveräd A. u 
ja äut i stalln um mårgnän, att .. JK. Ner n 
kåm haim da um nati OL. Um kväldn kåm 
än tiggubbä; han skudd gänn [gärna] fa var 
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där um nati JK. Da um sundagän äuräd [snö-
yrade] de i nårdn JK. Alfred har kårt ti Stäng 
um dagar [: de här dagarna], u Anna u ja har 
.. vart ainsumnä ti tat upp u nackä [: betor] 
JK. Än vait int va de bläir gärt si för sia um 
vikår [de här veckorna] nå JK. b) [för an-
givande av viss bestämd tillkommande tid]. 
Um mandä [nästföljande måndag] etc. c) [för 
angivande av en allmän (återkommande) tid]. 
De var gäinäst um haustn, så fort tjänrar hadd 
flytt i tjänst, så um kväldar .. så var de ti sätt 
si bi slingtjaugu OL. Um haustns täid MK. 
Va mang täusn de gläidar av landä um arä JK. 
Ha bräukar lägg si klucku näi um kväldar u 
sivar ti klucku 5-6 um mårgnar JK. Um kväl-
dar, ner di skudd halm allihop, da var de ätt 
haplit rumor OL. De kund var vackart um 
dagar. . män um netarnä kund ä bläi kallt OL. 
Män jär int jårdi för gali me ogras, så plöga n 
na atminstn en gang me spitsplog um sumrar 
JK. Lägg äut de .. pa snåidräivår um la-
dingar, soli um dagän u frust um netnar [ble-
ker lärftet] JK. Läit rängn ha vör u* fat ättar 
vanlihaiti um arm pa iss täidn JK. U där förä 
så far de (maiaräiä) sta um sundagar u hälg-
dagar JK. 21) [i tidsbest. föregångna av vissa 
adj. el. adv.]. Förr um dagän; förr um 
mårgn'n; förr um arä [härom dagen, mor-
gonen, året]. Da föräut um an i så gick de int 
så läng um, ick de var någän, sum had smitt-
kåppår JK. Mitt um nati JK(U). Mitt um net-
nar JK. 22) [efter förloppet av viss tid]. I dag 
så har vörr .. allt um längä fat rängn u blöit 
[blitt] JK. — II. [ss. prep. utan utsatt huvud-
ord el. ss. adv.]. [Särsk.: för att beteckna be-
fintlighet]. De jär träi staurar, sum bandn 
skall um JK. Jfr III: 1. — III. [ss. prep. el. 
adv. i vissa verbförbindelser]. 1) [med bet. 
anbringa ngt omkring]. I ställ för nackskräu 
hadd di a rem, sum di lindäd ällar surräd um 
sigdtjaugi u örvnackän OL. Bind um än bandä 
JK. Lägg um vangnar [: om hjulskenorna] 
JK. När n töinar täubandtäun så slar n um 
nedäst bandn fyst JK. 2) [i fråga om ngt som 
sker i olika riktning från ngt; även 	När 
ja da fick grund mi um [tänka mig om] a stund 
. . JK. 3) [i fråga om riktnings- el. lägeför-
andrmg]. De kåm täu sjussar straks ättar; dr 
matt sno um JK. Igår kastäd vädrä um pa 
sunn'n, män i dag har vädrä gat um pa nårr-
västn igän JK. De had äutsöin ti bläi faga-
vädar, män de kastäd um igän JK. 4) [i fråga 
om att utbyta ngt mot ngt annat]. Än skudd 
lag si pa så mang [: liar], att ä räckäd till ti 
böit um me för dagän OL. 5) [i fråga om 
ändring el. upprepning av en handling] 'på 
nytt'. Skudd di (årjår) byggäs um, da.. JK. 

Vör matt harv um jårdar u såilä JK. Da skudd 
han räknä um a hail räutå OL. När n töinar 
um än gammäl täun, så JK. 6) [för att ange 
att ngn passerar ngn el. ngt; jfr I: 	Vör gar 
um dän gränsn 32 metar ättar länskungörlsän 
JK. Da straik än tvärs yvar vägän u så glaid n 
um pa de säidu, sum H-mor gick JK. När n 
kåm um körku [när han kom förbi kyrkan] .. 
JK(U). Prästn kård um uss jä pa lairu JK. Så 
kåm di i möit me n stor väitar baggä u bag-
gän han vidd um pa de säidu sum H. gick JK. 
7) [i fråga om tidens gång]. När de da gar um 
mang dagar .. JK. Dåktan botäd mi, fastn de 
gick läng um JK. Nå har n fjortn dagar gat um 
älla gat av, sin ja har hatt tak i pinnu [pen-
nan] JK. När han had gnäid ryggän a stund.. 
så var de int n hail täim um, så var di upp u 
var bra JK. När täusn ar var um, da kund i 
gär föidå pa kemisk väg MK. 8) [för uttryc-
kande av intresse el. omsorger]. Ja har int 
bröid mi um u gat i körkå i dag JK. De fart 
däu stöir um, att de bläir gärt MK. 9) [i förb. 
med bet. känna till, hysa vissa känslor för]. 
Att han var dödar, de visst int M.M. um JK. 
R. slo si så ill, att n sväimäd av a go stund 

sum än int visst a si älla visst um si [: var 
medvetslös] JK. Tyck um = älska. Han tyc-
kar um de päiku; di tyckar um varandrä JK. 
Så frågd en av uss, um han tyckt um fläsk 
OL. 10) [för att angiva att ngt berättas]. När 
ja kåm haim, så talt ja um för far, lains di spelt 
pärk nå för täidn JK. Ja har tänkt ti tal um än 
pasjas, sum far talt um i jåns JK. Jfr bak-, 
brått-, där-, efter-, hjär-, in-, tvärt-, ut- o. var-
om samt binda, bygga, byta, gå, göra, kantra, 
kasta, klappa, knäppa, lägga, pyssla, ryfta, 
slå, styra, svepa, säga, sätta, taga, tala, 
tugga, tycka, tända, veta, vira, välja, vända, 
ändra o. äta om. 

o-mak s. åuma*k n., bf. -ä [besvär]. Mang 
täusn tackar för brevä, sum L. har gärt si 
omak ällar besvär u skriv till uss igän JK. 
När di nå gär si de omakä u sändar ganä, så 

JK. -malen p. a. f. omali JK [om säd]. 
ombord adv. umbor. Di had nuck sprit umbor 
JK. 

om-bud s. umbud n., pl.=. Att ä så var be-
stämt, sägd daim, sum var umbud för plog-
lagä JK. -byte s. umböitä, -böll' n. [omväx-
ling]. Gär umböit me matn; räisgröinsvälling 
dain malä u go välling dannä MK. De skadar 
int ti fa umböit pa matn, sum än bräukar sägä 
JK. Ti umböit pa matn skall ja ta u skriv upp 
a historjå, sum mor talt um i kvälls JK. Gär 
u. pa MK. De kund bihöväs umböit me arbet 
någän gang JK. De jär så gal ti värk imot någ 
umböit i vällaikän = väderskifte OL. -bytlig 
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a. umböitlir, 	f. 4i, n. -lit. Vällaikän jär mik 
umböitlir i vintar häitn tills JK. Vällaikän jär 
mik obeständu älla umböitli JK. De jär um-
böitlit MK. Där bäi A. [en gård] har vart mik 
krångäl u umböitlit undar täidn JK. -bytliglhet 
s. Vintans umböitlihait me kyld u vetå JK. 
-döme s. umdöimä, umdöim' n., bf. =. All 
haug kalar, sum har.. set pa Lau körkå, sin a 
nå har blitt i årning, har gitt de umdöim um 
na att ha jär vackrarä än böikörku JK. Lyckli 
dän, sum har a sånt umdöim um si, när n gar 
jär ifran, sum han JK. 

o-medrådlig a. omeradlir, 4i, pl. -Ii', [ohan-
terlig]; t. ex. sten: 'så stor att man ej rår lyfta 
den'. Stain['n] var omeradli MK. Styvlar .. di 
var stäur u omeradli (När U). 

om-gift s. umgift f., bf. -i, pl. -ar, 'krökningen 
på [de utlagda] snarorna' MK; [även: när man 
ej lägger alla anglor i en rad Utan i en båge, 
säges det] att n gär umgift JK(U). Gär umgift, 
ro ikring äi a bukt u ta an laidi i sam farning 
MK. Bukti där sum laidä släutar jär umgifti 
MK. När n har gärt umgift, så bläir de täu 
strut [sträckor] JK. Nå kummar vör till um-
gifti (bukti) MK. När n gär umgift, så sätta n 
än störr anglästain, där n gär bukti, än vanlit, 
u tar a tvärmärkä där sum än gär umgifti el. 
bukti pa 'strutä', sum än bräukar sägä, när n 
kastar snarår, u de kan tt* däug ti säg um kast 
anglår JK. [Se ill. till snara s.] Jfr vecka s.2. 
-gift a. umgiftar OL [gift på nytt] el. ansn 
giftar OL. -gång s. umgau g m., bf. -vän [ett 
slag fram och ett tillbaka vid ängsslåtter]. 
Umgangän, de jär fyst slagä, sum slas tvärs 
iginum ängä; så snor [vänder] dän, sum slar 
förä u slar tibakas langs me dän strängän 
ällar de slagä, sum än slo ste OL. Umgangän 
skudd var slagän ti mårgmatstäid JK(U). Ner 
nå fåir u tjugå man slo i am n rak ätta si ..; 
de slos fyst en umgang, så hämtäd di slag, 
d. v. s. di gick tibakas u gynt pa nöit slag, sen 
slo di av nedäst dailn av ängä .. de nedastä 
äng', sum var nerför umgangän, de skudd 
alltut skilläs av me till klucku täi OL. Ner di 
nå kåm in i äng inför täun'n, de var någlund 
mitt för där, sum di skudd sätt umgangän äi 
OL. När n hadd slat umgangän, så slo än av 
am n säidå av de oslagnä fyst, sått n gick ti-
bakas pa de slagnä i slagi u gynt ifran sam 
hållä igän, de haitäd ti hämt slag JK(U). 
-gångs sträng s. umgangssträng m., bf. -än 
[den sträng, som uppstått när förmannen 
först slagit fram o. åter]. Av feirmann'ns slagi 
bläir de en sträng av, sum kalläs för um-
gangssträngän, u när all har kumm tibakas till 
de säidu, sum di gynt fyst slagä, så haitar de 
umgangän JK(U). 

o-mistlig a. omistlir JK, åumist/i, n. -t [svår att 
mista, oumbärlig]. De jär riktut sårglit, ner de 
händar så, att någän omistli bläir rycktar jär 
ifran me än hast OL. Målan L. gick åt .. Han 
var omistlir u ungar u kund ännu ha gärt mik 
nyttä jär pa jårdi JK. Ha . . var int mair n 
trätti ar gammäl, så att ha var ret omistli, älla 
de va ret a omistlit läik JK. De ha väntäs pa 
läng, att ä skudd bläi släut mei än, sått han 
var int så omistli för o räkning JK. 

om-kast s. umkast n. [omslag, förändring]. I 
dag så har de äntliän blitt umkast i vällaikän 
me sudaust vädar u lent JK. Ättar dän dagän 
så blai de umkast i vällaikän, u varmt blai de, 
så de kändäs OL. -kastning s. umkastniv g 
[= föreg.]. Ja, nå har de blitt ann umkastning 
i vällaikän JK. -komma v. umkumm', ipf. 
-kåm, sup. = inf. [förolyckas]. Ja daim sum 
fölord ällar umkåm älla drunknäd i väiki, 
gärdäs de tacksägälsä för i dag JK. [Vanl. 
refl.]. Träi fiskrar fran När har umkumm si 
MK. Daim sum hadd häng si el. dränkt si el. 
pa  någ ann väis umkumm si .. JK. -kostnad 
s. [umkustnä] m., pl. umkustnar. Tänk me ätt 
skiftä, vick äutgiftar u umkustnar u umstört-
ningar de jär pa ätt hämmän! JK. -kostning 
s. umkustning f., bf. 4 OL [kostnad]. 

omkring prep. o. adv. umkriu g . 1. prep. 1) [för 
att bet. befintlighet kring ngt]. [I uttr.] runt 
umkring. Runt umkring skolu sto vattn JK. 
De gär läit ont runt umkring läivä, var gang ja 
hogstar JK. 2) [för att bet. rörelse kring ngt]. 
[I uttr.] runt umkring. Ha rännar runt um-
kring jaulgräni JK. Da ränd n (: hundn) runt 
umkring körku u skälld pa alltihop JK. 3) [i 
ungefärliga bestämningar: vid pass]. När de 
var så där umkring än flortn dagar ättar 
stämmu, gick ja upp ti prästn JK. De var väl 
så umkring a vikå för jaul OL. Rygän bräukar 
bläi moän fyst, umkring Sant Olä JK. En me 
de stöist gardar hadd n, u därav =kring 
hältn i Gard sokän OL. Vör skudd ännu sa 
umkring täu tunnår till JK. Dän täidn ällar 
umkring än förti, fåmti år tibakas OL. Um 
kväldar, när ja läggar mi umkring lducku täi 

JK. Mik gammäl umkring nitti ar JK. 
— II. adv. 1) = I: 1. Källingi blai himlandä 
bifångd, fyst pa han .. u så sin [sedan] pa uss 
där runt umkring [vid bordet] OL. Lundar 
star mörk u gröin runt umkring JK. Umkring 
där el. kring där el. där kring MK. 2) = I: 2. 
a) Däuk si [dukat] jär de pa gröinjårdi, u fålki 
slar si ner runt umkring OL. b) [i uttr. för 
vridn. varv.] Fiskbatn . . han blast kaväl um-
kring JK. 3) [i fr. om rörelse från plats till 
plats]. De var a källing, sum gick umkring u 
handlädä MK. Jfr där-, här- o. runt-omkring. 
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om-lag s. um'lag n., pl. = [ett antal personer 
(lag) som turas om], = nöjt manskap JK. Täu 
umlag ti böit um me MK(1878). Umlag sum 
var ste [åstad] (JK) MK. -lagen p. a. um-
/a 'gän [lagad (på nytt), reparerad]. Tråskän 
han blai nå umlagän, så han jär så vassar MK. 
-lagning s. umla'gnigg [reparation]. De gam-
blä bänkars umlagning JK. -läggning s. um-
läggniyg f., bf. -i [omfördelning, nyindelning 
av jord]. Tänk vick a arbet de bläir .. me all 
umläggning av all akrar [vid laga skiftet] JK. 
I all sviktar, sum jär i all strik el. tvärar ättar 
iss nöi umläggningi, var n [: vetet] för gröinar 
u omoän JK. 

o-mogen a. omoän, n. åumåuä, åumåu' [icke 
mogen]. I all sviktar .. var n [: vetet] för 
gröinar u omoän JK. Pa När u Buss u Ronä 
var ä ännu mik vait u kånn u havrä, sum sto 
grönt o omoä JK. Håiä pa backar ner i ängä 
har nöis begynt vaksä u jär för omo ti sla JK. 

om-råde s. umrå'dä, -råd' n., bf. =, pl. -ar. 
1) [parti av jordytan]. Um de fanns n brunn i 
var akar, sum gav så mik vattn, sum a visst 
umråd behövdä! JK. Ja tyckar nuck mang 
gangar, att ä kund var rolit ti kumm i böin 
[stan] .. u lissum kumm ör iss umrådä, sum 
än daglit vistäs JK. 2) [gren av mänsklig verk-
samhet]. Vör gär mikä för äutväcklingän pa 
flair andrä umrådar JK. -ränning s. umrän-
niug f., bf. 4, pl. -ar, 'reling; översta kanten 
av båten, bestående [av] umränningstakar, 
uppästä kantn av uppästä vidu u arskäidi'. 
Umränningi jär åidi [sönder] pa batn JK. Bak-
kaln u framkaln kastar si yvar umränningi 
ällar in i batn me de sam han jär i fartn u 
sträikar äut JK. Batn kanträd int för dum, 
äutn di hängäd en pa var umränning äutför 
batn i vattnä JK. Hail umränningi gick undar; 
så mik lägd batn till [krängde] JK. Ja sma tåsk 
dräga n snöir mot batborä ällar umränningi 
JK. Tjan'n me flaar pa bläir hängnäs pa um-
ränningi inn' i batn JK(U). Så läggäs arar pa 
tullar .. sått arbladi liggar pa umränningar 
[på drivfiske] JK. Ner n skudd let in stain'n 
[tögstenen] yvar umränningi (kantn pa batn) 

OL. Så skudd ä umränningstakar pa um-
ränningar; ja, u så skudd ä hallrunt ribbår 
uppa umränningar ällar batbori, sum [: rib-
borna] liggar jamt me rodrar ällar arskäidi u 
liggar jamt uppa hail umränningar fran fram-
stamluku till bakstamluku JK. -rännings' 
bräde s. umränningsbredä JK. Nå [nu för ti-
den] läggäs de a bredä, någ yvar n tum tjåckt 
u fåir tum bratt pa uppäst kantn pa um-
ränningsvidu [-bordet] mat batn, sum rängnar 
[spanterna] .. sitar fast äi U så i äutkantn 
u i inkantn av de umränningsbredä (kan vörr  

kall de förä) späikäs n tunnar ribb, sum gar 
uppför uppsäidu av bredä umkring en hall 
(1) tum. Där pa de bredä, sum jär av fyrä, 
späikäs arskäidi fast .. JK. -ränningslstake 
s. umränniugstalä m., bf. -än, pl. -ar, 'den 
översta träribban på yttersidan av 'umrän-
ningi"; en pa var säidå [alltså en 'stake' även 
på insidan]; sum sitar äutpa kring yvakantn 
MK. a) [ribbor på in- o. utsidan av umrän-
ningi]. Umränningi gäs säkar u dubbäl me a 
small vidå [ribba] sum haitar umränningstakä 
u späikäs säkat fast i storrängnar. b) [halv-
rund ribba, som spikas ovanpå båtkanten o. 
löper längs omränningen]. Uppa kantn läggäs 
de än hallruntar umränningsstakä JK(U). 
[Nu för tiden har man omränningsbräde, som 
årskiden spikas fast i], sått ä bihövar int var 
någ duckår i arskäidi, sum ä jär pa de gamblä 
väisä me umränningsstakar JK. -rännings' 
veda s. f. bf. umränningsvidu JK [översta båt-
bordet]. -slag s. umslag n., bf. -ä, pl. =. 1) 
[papper el. d. om paket]. När di da fick de 
äutästä umslagä el. papperä av, så var de 
vassitt paket till dum inn äi JK. Um P. har riv 
upp umslagä ällar kuvärtä um boki JK. 2) 
[tygstycke lindat om en kroppsdel]. (Dåktan) 
had sägt, att n skudd försöik me kald umslag 
me n hall hopän yllä äut pa de vatä JK. Ja 
had ont äi a knäi, män så had ja kallt umslag 
pa um netnar, u da sank sulkän MK. 3) [plöts-
lig förändring, omkastning]. Ja, nå ha de änd 
blitt läit umslag i vällaikän JK. -ständighet 
s. umständuhait f., pl. -ar [förhållande, vill-
kor]. För de flästä jär de när pa omöiglit, 
ginum umständuhaitar sum fylgar me de dag-
liä läivä, ti kumm tvärt ör de gamblä jaulspuri 
JK. De jä strunt, att n skall bo så avsäidäs 
älla langt fran dåktan .. män nå fylgar de 
umständuhaitar me ällar lang fårdar u stort 
bestöir JK. I dag har dåktan vart jär igän u 
tyckt, att ättar umständuhaitar var allt bra 
JK. U så nä de (jaulsalmän) jä avskilt, så 
sättäs matn pa borä, sum da jär allt ättar um-
ständuhaitar JK. Um än livar i knapp um-
ständuhaitar nå undar täidn, så håppäs n pa 
bättar JK. Dän läil täid av iss århundradä, 
sum ja har gat jär u vankä, iblant i bättar u 
iblant i sämmar umständuhaitar JK. -stört-
ning s. umstörtniog f. [våldsam förändring]. 
Besparingsspäisn gär tjänst mästn för var 
dag, när n behövs, äutn väidarä umstörtning 
u besvär u rippasjon i kökä JK. -svep s. um-
svaip n., pl. =, [undanflykt]. De jär int värt, 
att du start u hart di någ sån umsvaip förä, 
äutn säg sanningän OL(ordl.). -sätt s. /ansätt. 
Umsätt um halsn (krage, halsdok o. d.) MK. 
Da to ja u kled mi körkkledar me krag ällar 



omtala 	 819 	 ond 

umsätt u annä JK. -tala v. pass. umtaläs, 
p. pf. umtaldar, -taltar; 'umtaln, f. umtali 
JK(U). Någ apartuä roliä histodår har ja int i 
minn i dag, fastn de har kunt träfft till, att ja 
har hårt någu umtaläs undar täidn JK. Jå ja 
har hårt historjår umtaläs um storspelmännar 

JK. P. pf. umtaldar (etc.) [bekant, beryk-
tad]. De jär n umtaldar me de, när n ränd 
gräisn [sprang med grisen?] MK(1882). Skudd 
de träff till, att någän skudd drick si druckän 
nå för täidn han bläir umtaldar u äutspördar 
u äutskämdar JK. Var de u någän [sigde], 
sum bäitäd bra, så blai än nuck badä pasedar 
u umtaltar OL. -tanke s. umtankä OL, -tack' 
m. Vickät bikymmar u vickän umtank u 
vickät arbet di hadd förr för ti skaff de ti si u 
sitt häusald, sum. . skudd till OL. Tack .. för 
all vänlihait u umtank um mi u de mäinä JK. 

omtrent adv. umtränt, um en tränt MK, 'om-
kring, ungefär'; säges för det mesta av dem 
som komma från Amerika [!] JK(ordl.). Vör 
skall gynn umtränt jär JK. 

om-väg s. umvii*g m. -vända v. umvänd', pr. 
-ar, p. pf. n. umvänt, pl. umvänd', -vändnä 
JK(U). 1) [vända ut o. in på]. Förr så söid di 
sko, sum hait umvänd sko, u de jär ännu a 
ordspråk ättar a par gubbar, sum sat u söid 
sko .. u risslveräd, va di skudd söi för slags 
sko. Da sägd dain'n: umvändar däu di, så um-
vändar ja mi, u söirt däu biksaum, så söir ja 
biksaum JK. Umvändnä (sko), [vändsydda?] 
JK(U). 2) [förmå ngn att byta åsikt]. P. u hans 
geläikar har kumm pa hailt andrä tankar um 
forntäidns sakar .. Ja, så fort gar de ti um-
vänd fålk! JK. 
-myndig a. omyndur OL; JK; f. åumyndu, pl. 
omynduä JK. Di hadd n sårk ätta si, sum har 
vart omyndur häitntills, u gardn har vart äut-
arndern undar hans omynduä ar JK. Jär 
päiku omyndu, da skall farn säg till prästn 
föräut, annas far di int löisning JK. -målen 
p. a. pl. omålnä JK. Da skäurdäs sängar, 
bord, stolar, pallar u kränkår, sum dän täidn 
var omålnä JK. De gamblä fläistaksbygg-
ningar .. me väitläimnä väggar u omålnä, tak 
el. luft [innertak] JK. -mänsklig a. n. åu-
mänsklit, best. omänskliä JK. De jä så 
omänsklit mik snåi i skogän, sått.. JK. Da 
rängnäd ä så omänsklit, att ja kund int bärg 
haim någä (papper) JK. Såsum de gas pa me 
iss skoglundar nå jär i Lau u När, jär rakt 
omänsklit [om avverkning] JK. Lampår jär 
för omänsklit döirä JK. -mättlig a. omättlir, 
best. -/iä. Han var rakt äutholar [hungrig, 
glupsk] u omättlir JK(ordl.). Mänsku, sum 
aldri far mik nuck till sin omättliä magä JK. 
-möjlig a. o'möiglir 	f. 4i, n. -lit, pl. 4iä.  

De tår var n omöiglir sak ti fa klarhait äi än 
[om skiftet] JK. Ja vidd ha mor mämmi ti böin 
[stan], män ha jär omöigli u vill intä JK. 
Sumbli .. di var så dumm u omöigliä, så att di 
int däugd fåil ällar lägg u hald a sagblad bi-
läikä OL. Di var.. omöigliä ti kumm yvar-
ains me JK. Ta imot L:s .. nai, de var da 
omöiglit, så gänn di viddä .. sått ha gärd ä 
omöiglit JK. Än trätti lass [råg] fick vörr 
bärgä .. män än täi lass var de omöiglit, fastn 
vörr försöikt pa all möigliä väis JK. Ja hadd 
så ont i dän armän, att um ja skudd let upp än 
aldri så läit, så var de så omöiglit sum ta 
stjännå fran himlän OL. Nå kan ja omöiglit 
huks pa någ mair JK. Ja kan omöiglit int huks 
mair för närvarndä .. män de kan ja omöiglit 
int jälpä JK. Ja har omöiglit int kunt fat täid 
ti skriv förr JK. -möjlighet s. åumöiglihait f. 
Ti ådlä någ nå, när ja jär aisummän kal, de jär 
a 	ram n omöiglihait JK. -nacken p. a. pl. 
o'nacknä [åu-], [som ej är 'nackadl. I går 
kvälls .. hadd Annä u ja braut upp a räutå 
betår, sum lag där oränsnä u onacknä JK. 

onardig a. åuna'rdur; åuna'dur, f. -na'du, pl. 
'odygdig, vanartig; olydiga o. odygdiga 

barn'; = ovitur; de sär vör mäst ti kräki, när 
di jär ainväisä u styggä MK. De var n otäckt 
onadur sårk; de päiku, ha jär så onadu JK 
(ordl.). De var olyckli ungar ti var onaduä u 
odygduä u olöiduä JK(ordl.). Jfr fsv. 
onardh, mlty. unart, vanart. 
-naturlig a. n. åunatäurlit, pl. -nä. Nå livar 
stöist dailn av uss a onattäurlit läiv JK. De jär 
onatäurlit ti bital för de dödä; de jär nuck ti 
gär, när n livar MK(1880). Dän gamblä sårtns 
kvinnfålk, sum tror pa badä natäurliä u ona-
täurliä botmedl OL. 

ond a. åundar, f. åund, n. åunt, best. åundä, 
(dän, de) åund', pl. best. (de) åundä, komp. 
åundarä. 1) [i kvantitativ bet., i uttr.] ont 
um, ättar [brist på]. Dagän ättar så var vör pa 
snåikastning all man.. u da va de int ont um 
jälp ti häv lassi upp igän JK. A. u mor ha vart 
u pluck rosår i buskar, u de jär int ont um där 
allt JK. Tjåckå ällar tukå ha de vart gutt um i 
haust män faslit ont um rängn JK. Ja kård da 
ner ällar ti Nabbu dann mårgnän, u ja skall 
säg, de var int ont um ti fa lass [av fisk] JK. 
Jauljausä sum sto pa borä u så n duktur 
jaulbrasä .. sått ont um jaus u värmä var de 
intä JK. Där var int ont ättar grapapper MK. 
2) [i fråga om fysiska smärtor]. De ond, sum 
än hadd i knäiä, var nuck ros JK. Ja kund int 
fa säi någä där mitt i tummändn, sum de ond 
sat JK. Da händar de mang gangar, att de ond 
far väik för yvarmakti [: medicinen] OL. Dän 
sum ska botäs, matt .. gräm si läit, för de att 
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de gär ont OL. Int att ä (fingrä) jä gutt ret 
[riktigt] män läikväl så, att ä int gär någänting 
ont JK. Nä ja jetäd aftmat, gärd ä läit ont, nä 
ja svölgädä JK. Far.. gräma si iblant, att ä 
gär ont i larä för n JK. — Ja har ont i braustä u 
har hogst u snäuå JK. Ja ha fat ont äi a fingar 
läitä u sum ja nå ha känt gärt ont läit i täu träi 
dagar JK. Tråsk göisl, de har ja för ont i ar-
mar till nå JK. Ont i magän; ont i läivä 
[diarré]. Brännväin u blodrot, de jär förträff-
lit, när n har ont i läivä MK. Hästn har fat ont 
ät st (diarré) JK. [Smagräisar far] söit mjölk, 
män int säur, för da far gräisar diaräi el. ont äi 
si JK. 3) [skadlig]. a) [i fråga om föreställ-
ningar om sjukdomar o. d. som åstadkommas 
av övernaturliga makter]. Än dail sjaukdomar 
. . såsum ont skått, gastgrip u mair sånt .. 
OL. De jär nuck så mik sånt ont till, de kansk 
jär av ont vädar OL. Läil mor har fat ont i 
augu, u de har ha fat av att a har kumm i ont 
vädar JK. Um de jär pa n arm, sum de ond 
har blitt inkråm [inkramat, av 'gastgrepp'] 
OL. Lägg sjaukdomar pa kräki ginum ont tal 
. . el. ond augå JK(U). Pa fårdar så skudd di 
ha väitlök mässi ti gi russi, för di int skudd 
bläi skämdä u int någ ont kumm yva dum JK. 
b) [i uttr.] Ont kräut färgas int let. Säs um 
fålk, sum jär äilakä u jär saigläivä JK. 4) [om 
tidpunkt, tillstånd etc.: olycklig, svår]. Män n 
far ta dän ond dagän me dän go, sum de haitar 
JK. 5) [mer el. mindre substantiverat: skada]. 
De fanns dock län i Svärgä, sum var äutsättnä 
för de sam ondä [: hagelskador] JK. När astu 
mor Läisäs sun'n dödä, da var de a päikå där 
u vidd ha läikfingar pa si.. da sägd mor Läis 
så: .. 'Nai, an ar hint gärt någän hont, mäns 
n livd, hu da ar n int trang till ta någ hont 
mässi, när n jär döidar äldar' JK. 6) [i uttr.] ha 
ont av ngn [känna medömkan med]. KäIlingi 
mäin har ja ret ont av; ha far faikt u ränn hail 
äutlang dagar u far knafft sätt si ner u fa n 
bit mat JK. Ja, än had ont av unglambi, när 
di skudd märkäs JK. Värst ont av har vör 
ännu av russtacklar, sum alltut har hatt 
van'n, att di har fat n bit bröi pa fårdar [men 
nu var det ransonerat] JK. Än skall int ha ont 
av el. 'ynk si' yvar kräki, när n slaktar, för da 
dåir di langsamt JK(U). 7) [om person, sinne-
lag el. förhållande: ondskefull, illasinnad]. Ja 
har n go vii u ondar vilä JK. Än [man] far 
ännu aldri håir, att någän sär någ ont um än 
äutn bärt [bara] beröim JK. De var n duktur 
kal, u jär int någ ont ti säg um JK. 8) [i uttr.] 
dän ondä [djävulen]. Sumbli di trod, att n 
hadd dän ond ti jälp si ällar i fylg mässi u 
jälpäd n ti baddä [både] säup u kåir u mair så 
OL. 9) [om handling, uppförande, föresats  

o. d., dålig, förkastlig, ful]. De sum int jär någ 
ont äi, jär int någ gutt äi häldar JK. Ja skall 
tal um a par fall, sum ja har vart me um i min 
täid, ätt av de goä u ätt av de ondä [om ärlig-
het o. oärlighet] JK. 10) [vred, uppretad]. När 
ja jär ond, da jär ja int så go (Fäi mor L.) MK. 
Jfr arg a. 

ondo s. ondå. Me ondå, me godå MK. Ja har 
talt bad me goå u ondå, män .. [både lock o. 
pock] JK(U). 

o-neda s. åunaidå f., 'besvär', ss. av ett ont 
ben el. så; se anaidå [å-neda 	Vör har aldri 
hatt någ onaidå av han (besvär) MK(1885). 
Vör har int hatt någ onaidå av råttår MK. 
-neklig a. n. åunaiklit [obestridligt]. Arbetä va 
sträivt, de jär onaiklit JK. Onaiklit jär ä, att ä 
kan bläi bra, um ä bläir odlä u ställt i årning 
JK. De jär onaiklit, att föidvarår jär döirä JK. 

onsdag s. åunsda'g 	åunsda*gar 
åunstä, åunst' [i vissa uttr.] m., bf. ons- 
dagän. I mårgå jä de onsdagar 	u i yva- 
mårgå torsdagar _L (JK) MK. En onsdag, 
um onsdä, äi onstäs MK. I går had vör ons-
dagar, u da had vör skattmöitsdagän JK. Nati 
millum täisdagän u onsdagän JK. Um täis-
dagän u onsdagän tycktäs de, sum um än var 
läit bättar JK. Ja kummar ti rais ti böin pa 
kvällstågä pa onsdagän JK. a) [i uttr.] um 
onstä [nästföljande onsdag]. Vör had ärnä uss 
pa tårgdagän um onstä me a ko u sälä JK. Vör 
skall gläid antingän um täist älla onstä JK. 
Um onst skall ja upp i körku pa avsjon'n JK. 
b) [i uttr.] i onstäs —I 	[förliden onsdag]. 
Håiä fick vör int in förrn i onstäs JK. I onstäs 
så var ja äut i Lausmöir igän u graväl däikä 
JK. Hansn han har int vart haim sin i onstäs 
mårgå ( _ 	MK. -siblad s. När ja just nå 
fick läs iginum täidningi (onstäsbladä), u ja 
sag där.. JK. 	s. åunstkväld m., bf. 
åunstäskväldn [onsdagens afton]. Ifall ja 
hinnar, så kummar ja in um onstäskväldn JK. 
Ja släutäd visst um lussärådläningi um ons-
täskväldn JK. Um ja kummar pa onstäs-
kväldn JK. a) [i uttr.] om onstkväld [näst-
följande onsdags afton]. Di väntäd sårkar 
haim um onstkväld JK. b) [i uttr.] i onstäs-
kvälls [förliden onsdags afton]. Da i onstäs- 
kvälls 1 	älla när ja skrivd säist, så va de 
läit ovädrut JK. I onstäskvälls raist ja ti böin 
pa tågä JK. -simorgon s. m. bf. onstäsmårg- 
nän [åu-] 	Pa täistäskväldn var de 
nuck än hallsti [ tjog] batar igän, sum 
sättäd, män pa onstäsmårgnän, så var de åid 
[slut] igän JK. Um onstäsmårgnän, när vör 
kåm upp, var de fagat JK. -morse s. o'nstäs-
mårräs [åu-]. I onstäsmårräs JK. -natt s. 
åunstäsna't 	f., bf. -i. Pa onstäsnati 
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ståppäd blodn upp JK. I onstäsnat [före-
gående onsdags natt]. De säist stäur rängnä, 
sum kåm da åt dagar i onstäsnat JK. -num-
mer s. n. bf. åunstäsnumrä [av en daglig tid-
ning]. I onstäsnumrä [av Gotlands Allehanda] 
fick ja säi än bra bit, sum handlar um 'Bilder 
och intryck från Gotland'. Av Ave. JK(22.9. 
1895). 

0-nytta s. åunyttä m. [ogagn]. Täun'n star där 
bär till onyttä MK. De jär visst ti onyttä ti 
skriv flair äksämpäl nå JK. Gär onyttä: 1) 
vara lat. 2) göra odygd MK(1877). -nyttig a. 
onyttur, åunyttu, n. -ut, pl. -uä. Ja har int 
därme sägt .. att rilljon'n har vart n onyttur 
sak u int till någ nyttä JK. Kaffi jär i all fall 
än onyttu sak MK. Fräi u int fa, plög u int sa, 
[läs u int första] jär träi onyttuä ting JK. 
-nödig a.1 (blott i neutr.) åunaudut, 'ogärna, 
ovilligt'. Ja vidd onaudut gär de; han vidd 
onaudut ta ihop me de JK(ordl.). Ja vill så 
onaudut sla pa de kräkstacklar OL. Vän vidd 
så onaudut var av me de ärtslagä MK. Vör jär 
tvungnä, så onaudut vör vill (ti bygg nöit 
skolhäus) JK. Så onaudut ja nå vidd kumm L. 
pa mair bestöir så jär ja nå när pa tvungän 
JK. Nödur var n för ti fa malä, u onaudut 
vidd n ga haim därifran OL. Nå kummar plog-
affårn, sum ja onaudut u oförmodligt far tal 
um, sum ä jär JK. Sild de gar vör onaudut pa 
ti kaupä, u förbaskat döir u flöi u JK. Ja skall 
säg L. uppriktut, att ja gar onaudut pa de ti 
last L. me mair arbet u besvär JK. -nödig a.2 
onöidur, o'no'du, n. åunordut, -nöidut, pl. 
åunforduä, -nöiduä, -nerdu' [icke nödvändig]. 
De var onödut besvär me bäivägän [: att göra 
den klar] JK. Ja skrivar u talar um någ sum 
jär onödut ällar sum int däugar ti någä JK. All 
oskapliä u onöduä byggrasar, sum fålki tar si 
för nå JK. Så där onöduä böikar, de jär ha 
så anglägi ättar JK. De jär kanhänd onödu 
tankar, sum kummar för mi JK. Da tyckt ja, 
att ä var onödut ti ler slikt äutntill, sum di int 
behövd ler äutntill JK. Onödut var de till ar-
bet dän dagän [med snöskottning], för dän 
dagän kåm ingän sjuss kåirnäs häldar JK. — 
[Ss. adv.] Di ha kast pänningar bårt onödut 
JK. Um ja nå skudd sit u rip u skriv onödut 
[i onödan], de tycka ja, de skudd var n stor 
galnskap JK. Ja .. huggäd av någlä tårr u hall-
tårr tallar u björkar, sum sto där onöidut u int 
vaksädä JK. -nödighet s. onöiduhait f., pl. 
åuno'duhaitar, -öi- [icke nödvändiga saker]. 
De kaupäs mik onöduhaitar, sum int skudd 
alls MK(1885). Um L. tyckar, att ja har skriv 
än hail hopän onöiduhaitar, så säg biskening 
JK. Ja ansäir de rakt för onöduhaitar till ha a 
sånt för [alltför] oskaplit stort häus ti unda- 

haldä JK. Int jär de någ klokhaitar me, tyckar 
ja, ti lätt russi arbet i onöduhaitar me ti ränn 
i kämp JK. -nöja s. åunåigå f., bf. -u, gen. 
-us, pl. -år. 1) 'besvär', ['börda']. En ting, 
sum var onåigå me förr baddä för fålk u kräk, 
de var tråskningi OL. Nå skall någän ligg jär i 
nat igän; de jär bön [bara] ti besvär u onåigå, 
när så någän kummar JK(ordl.). Till all lyckå 
så har vör änd slipp ifran de onåigu till kumm 
pa någ bryllaup i haust JK. För onåigus skuld 
kund de int gär någänting, um ja sto kvar sum 
körkväld MK. Um de int var så skoglaust, så 
had vör int sån stor onåigå av dräivskadår 
JK. Prostgubbän stöird pastratsboar för de 
mäst ättar sitt hudä u ja tror int, di had sån 
stor onåigå av de JK. Baini, sum a skadäd pa 
kälkbackän, jär när pa bra nå, sått ha har ingu 
onåigå av de nå JK. Män Halsrä-kalar had int 
så mik onåigå av de [att gärdsla], för de andrä 
lauboar .. to dail i Halsrä-kalas halltäun'n 
mot Kauprä JK. Di kåm ti stor onåigå = be- 
svär o. kostnad MK. Körku ansäis mästn rakt 
för a tyngå älla a stor onåigå inum sokni ti 
undahald nå fö täidn, hälst blant all de ungä 
JK. 2) 'utskylder, utgift'. Lånä till hagälskadn 
skall betaläs va ivist a ar; de jär a olyckli 
onåigå JK. Äutgär säin onåigår MK. -odlen 
p.a. f. åuå'dli, n. -lä, pl. oådlädä OL [icke 
uppodlad]. Oådli mark JK(U). Därför så åd- 
läs n hail hopän äusl jård, sum int däugar till 
någ alls, när a liggar oådli JK. Ja har så mik 
go jård ner i ängä, sum liggar där oådlä JK. 
Da lag .. all de bäst jårdar oådlädä OL. 
-ordning s. oårning JK. -partisk a. o'par- 
täiskar 	1) [som icke är lierad med 
någondera parten]. [Vid delning av fiske- 
fångst] så lutäs [lottas] de, el. u så någän opar- 
täiskar sär, vickän [fiskhög] dän el. dän skall 
ha JK. 2) [icke släkt]. När ja hint kund fa sit 
hupp i främblu häutn ja skudd sit jär nir bäi 
hall hopartäiskä, da kund ja ha skäit ti gat ti 
bårdi da, var de n gubb jär i Lau, sum sägd äi 
a gästbud 	JK(ordl.). -passlig a. åupassli, 
n. -t. 1) [olämplig]. Otjänli jär n intä (ti körk- 
väld), män opassli, för han jär ainsummän 
kal, u MK. Andrä prästar.  . . tyckt, att ä var 
opas slit ti ha körrgardn till n sån tummälplass 
JK. 2) 'sjuk' OL. 

operation s. åuperatfåun m., bf. operafo'n. Att 
n skudd gläid i böin pa lasarättn u lätt gär 
operatsjon pa si JK. 

operera v. [åupre'rä], p. pf. o'pare'rn JK, n. 
opererä, pl. operernä (OL) MK. G.-K. .. har 
blitt oparern nå JK. Där sum de var opererä 
JK. De mästä . . så bläir di operernä för blind-
tarmän OL. 

o-picken a. åupickän [ohackad]. Har Er någän 
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opickän ainä? [ohackat enris] MK. -plöjen 
p. a. åuplor gärt, f. -i, oplöigi JK(U), n. 
åuplo'g si, pl. åuplo'gnä [icke plöjd]. At dagar 
i dag had ja ännu n akar liggnäs oplögän JK. 
Flåhacku ha bigangnädäs för ti flåhack 
obruti el. oplöigi mark JK(U). Sum ja .. 
ännu har n fåir tunnland oräitä el. oplög si JK. 
Var de da int mair n en kal äi a häusald, sum 
var bondä, 	så nuck täusn fick jårdar ligg 
där oplögnä för strandis räkning JK. 

oppel s. åppäl, åpplä m., bf. applu 	pl. 
åpplar, 'övre delen av en särk, som ibland 
brukar vara av finare tyg än nerdailn'. De 
töigä däugar till n åpplä (gammalt) el. åppäl 
till n särk. Åppin jär äutslitn JK(ordl.). 

opponera v. uppner', [i förbi uppner pa [på-
tala, anmärka på ngt]. Fämtn ar ättar kun-
kussn! da gynnar di ännu uppner pa de! JK. 
U så gynt di da uppner pa de u* JK. 

o-pålitlig a. opaläitli [åu-], n. -lit. Um de jär n 
pärson, sum jär så där opaläitli ällar ostadur i 
sitt sinnlag OL [se flög s.]. De sum di kalld 
för rem u drag [: att fästa lien med] de var.. 
opaläitlit ti fa sigdn ti sit stadut OL. -rappen 
p. a. åurappi [utan rappning, om murverk]. 
Stäuu jär ännu orappi MK(1879). 

ord s. å rd n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. 1) [yttrande, 
utsaga]. De jär n .. skrävälmakarä, sum 
knafft jär a sant ård, de n skvaldrar av JK(U). 
Han tiggdä [teg] u sägd aldri a ård JK(U). 
Han däugd int.. säg a ård imot mi JK. De jär 
lyngn va ivist a ård JK(U). Kum u ga in me, 
Fäiän, u lägg a ård ti godår för uss inn bäi 
kvinnfålki JK. Um L. vidd lägg ätt gutt ård 
för mi me issä [detta] OL. Ha ård i lag säs 
um någän, sum gänn vill ha me någ a vart till 
gärä, da haitar de: de jär da ingänting, ick än 
skall ha sitt ård i lag me OL. Ja har int visst 
[vetat] årdä av, så har iss lang kväldar tat 
släut JK. Sum di int visst ård av, så knäppt n 
tak äi a källing ällar päikå OL. De var ingän 
av dum, sum sägd ällar svard a ård, äutn di 
börr suckäd djaupt allihop JK. [Särsk.: om 
gängse talesätt]. De jär a gammält ård, att 
tåskän kummar me suddaustn um ladingän u 
gläidar me suddaustn um haustn JK. De jär a 
gammält ård el. än sängn, att när n brännar 
upp kvastar, så bläir de stårm JK(U). De jär a 
gammält ård, sum haltar 'räiv jård upp' . . Ja 
tänkar, att de årdä jär ifran dän täidn, sum de 
int fanns någän vändplog JK. 2) [samman-
fattande: (ngns) tal, vad ngn sagt]. Han (ha) 
har årdä, t. ex. i diskussjonar; han har bigärt 
årdä JK(U, frgl.). Skoll. S. bigärd fyst årdä 
OL. 3) [om uttr. som utgöra samman-
hängande delar av ett yttrande etc.]. Fastn ja 
int jär lerdar ti äuttryck mäin tankar i ård, 

sum de skudd u bord varä JK. Um ja skall 
beröim mi, så laitar ja int ättar årdi JK. Lägg 
säin ård bra JK(U, frgl.). Ja tror . . att än sån-
nar mans ård di gär stor värkan OL. Att n 
vändar ård d. v. s. att n gir årdi än annar 
maining än va di har. . . Däu jäst n inmaring u 
vändar ård JK(U, frgl.). a) [i talesätt]. Storar 
i årdi män läitn pa jårdi JK(U, frgl.). b) [preg-
nant]. De var ård u ing väisår JK. De jär ård 
äutn maining äi JK(U, frgl.). c) [text till en 
melodi]. Ha.. gynt singä: 'var hälsad sköna 
mårgonstund', sum a kan bad årdi u ton'n JK. 
Oskaplit kallt, sått när ja singäd salmvärsn 
'hela värdn fröidäs härfin', så frausäd de fast 
pa stäuväggi va ivist a ård JK(U). 4) [om det 
minsta språkliga elementet med egen be-
tydelse]. 'Snakä' [snacka] jär a gammält ård u 
jär ör [ur] språkä nå JK(U). 'Äugläaugu' u 
än hail dail andrä gåttlänsk ård JK(U). Ja 
undrar, um de ännu bläir någät nöit ård .. ja 
skrivar int någ ann n vanliä ård, sum nyttäs i 
vanlit daglit tal JK. Ja, um L. skall ga iginum 
alltihop, sum ja har skrivä, ård för ård, da 
kummar de ti ta odrägli mik täid JK. När täu 
styckän sär sam ård pa en gang, så kummar di 
snart pa kallas i fylgä JK(U). Ja kan int 
kumm pa de, fast årdä flaugar i munn'n 
JK(U). Ha had årdä pa läppar, att .. JK. — 
Män n kan int fa årdi fram, för n jär så haisar 
JK(U). Han var för blöigar u ovanar .. sått n 
hadd svårt ti fa fram årdi JK(U). Han.. talar 
inum si u svölgar ner sumbliä ård JK(U, 
frgl.). Kanst du int tal årdi äut, sått n håirar 
va däu särt JK(U, frgl.). Tali hård vör börr a 
lum av, sått vörr kund int raid äut årdi JK. 
Årdi fassnar i halsn, bräuka n säg um dän sum 
stutar [stammar] el. u um dän sum int talar 
äut all ård el. u' svölgar ner dum JK(U, frgl.). 
Tal langsamt el. dräg pa årdi JK(U, frgl.). 
När di int fick någät ård av mi, så maint di pa: 
.. de jär n stackäls dumbä JK(U). 5) [bok-
stav]. Bokstavar kalläs el. haitar u* ård JK(U, 
frgl.). 6) a) [utfästelse, löfte]. Än kal bäi säin 
ård u a källing bäi säin gröitå (ordspr.) JK(U). 
Än kung bäi sitt ård u a källing bäi sin pusä, 
sägd kungän [i saga] JK. U de tänkar ja, att 
änd L. star bäi säin ård u jä int n sån stackäl 
sum X., sum lugar u int haldar ård JK. Di 
lugäd [lovade] mi a bra jaulkallas bäggi täu, u 
sum di haldäd ård me JK. Han kund älla vidd 
int gänn ga ifran säin ård JK. b) [inrådan, 
uppmaning]. Biskeningi av fogdn blai dän, att 
de var närkars börd ti klag u int lauboars ..; 
pa fogdns ård lättäd vör bläi u kast [skotta] 
vägbitn JK. 7) [rykte]. Atminstn gick de ård, 
att n int gärd de MK(1879). Jfr halv-, in-
gångs-, kungs-, skälls- o. tilltals-ord samt 
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stor-ordad. -bok s. f. bf. å'rdbåuki, pl. -böik-
nar. Täusn tack för årdboki yvar svänsk språ-
kä [: A.F. Dalins ordbok], sum L. sändäd äut 
JK. Ja har nå läst iginum årdboki um årdä 
'slag' JK. Nå vill ja vitä . va n sär um de, 
sum ja har skriv ättar årdböiknar JK. -dryg 
a. ård-draugar, n. -t [ordrik]. Ja had aldri 
trot de för någlä ar sinä, att ja skudd var så 
ård-draugar ällar att laumålä skudd var så 
ård-draugt JK. -förare s. åurdforrarä m., bf. 
-fo'ran, -föiran; or[d]förarn JK [ordförande]. 
Ja jär ordförarä i sväinavälsföreningän JK. 
Ordföran han vill hälst, att di skall säi äut nå-
gän föräutn röstä JK. Ordföiran, han far dräg 
stöist bestöirä JK. Or[d]förarn matt sia i borä 
me klåbbu JK. Jfr kommunal-ordförare. 
-grann a. n. å 'rdgrant [exakt m. avs. på orda-
lydelsen]. Ja ha hårt historjår, sum fålk har 
talt um sum ja int så där årdgrant kan tal 
um JK. Gumbald Lasäs böinar .. ja har dum 
uppskrivnä haimä .. sått da kan n fa dum ård-
grant JK. -hållen p. a. årdhaldn [ordhållig]. 
De jär n årdhaldn kal OL. De var n aigän, bi-
stämdar kal .. årdhaldn, för de n hadd lug 
[lovat], de sto fast OL. -kastas v. ipf. å'rd-
kastäs [byta ord, gräla]. Asrä Tåmmå .. så 
hait han sum än [han] årdkastäs imot i K:s 
bodi JK. -kastning s. årdkastning OL [ord-
växling]. Fastn de de var någ årdkastning un-
dar de di fäktäd mot si [vid 'våg'] OL. -lag 
s. pl. å'rdla'g. Kanhänd att ä kan bläi me 
andrä årdlag älla äuttryck JK. -lista s. f. bf. 
å'rdlistu [förteckning på ord]. Årdlistu el. 
årdboki, sum L. låimd jär äutä, har ja gat 
iginum a par gangar JK. -lydelse s. m. bf. 
årdlöidlsn. -lös a. årdlausar, f. -laus JK(U), 
[svarilös]. Ha [hon] blai årdlaus el. han ård-
lausar, sått ha el. han däugd int säg imot mi 
JK(U, frgl.). -rik a. årdräikar [rik på ord]. 
Andas Las-Pättar .. de var n såndär lustur 
kal, lidur u årdräikar u galn ti prat u raljer . 
OL. -språk s. å 'rdspra'k (ä.), åur(d)språ'k n., 
bf. -ä, ordspråk' OL, pl. =, bf. -i. Far.. har 
or(d)språk ätta n dräng, sum tjänt bäi astäuås: 

'Snåikast(ning) förbarmat va eviga dag' JK. 
De jär, sum de haitar i ordspråkä; aust vädar 
u källingtretå gar aldri av äutn vetå JK. Olyck-
lit bråttum hadd ja .. da för jaul, sått ård-
språkä gick i uppfyll(ä)lsä ällar slo in: um änd 
arä jär så langt, så bläir jaulaftnän trangar JK. 
Um de där orspråk skall sla in .. sum de 
haitar i bondpratiku ällar säibillä: 'I början 
ällar slut serverar Mars sitt gift' JK. All så 
vill di härrar varä, u ingän vill pusn bjärä, hai-
tar de i ordspråkä JK. Att de orspråk bläir bi-
sannä: dän ainäs död jär dän andräs bröi OL. 
Sumbli bräukar ha de ti ordspråk, att han 

sitar pa läusi u flar gniti (um en sum jär 
snålar u nogä) OL. Um ja skudd säg så um 
mäin skrivningi, så sum ordspråk löidar, att 
aldri så gal ick någänstans nyttä OL. Ta ord-
språkä till si = anse att det kan tillämpas på 
honom själv JK. Jfr strand-ordspråk. -stäv 
s. n. bf. årdstävä. Att ramblä ner ifran prek-
stoln u braut nackän av si ..sägdäs pa skåi 
um daim sum de löistäs förä, någ ann bi-
töidlsä kan ja int fa de gam' årdstävä el. ord-
språkä till JK(U). Jfr över-stäv. 

orda v. årdä, ård', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, sup. 
ård(ä) JK(U), [tala, resonera]. Ja tänkar, att 
L. kännar till de, föräutn att ja bihövar ård 
um de mair JK. Han bröidäd si int um ti dis-
puterä el. årdä um el. i sakän äutn tigädä 
JK(U). Vörr årdädä um de i säistäs JK(U). 
Jfr för-orda. 

ordentlig a. årdäntlir, -Ii, f. -Ii, n. -lit, pl. -/iä. 
1) [om person: skötsam; redig]. De jär n hygg-
lir årdäntlir kal JK. A hyggli årdäntli päikå 
JK(U). Var u en ha anset, att A. ha vart n år-
däntli kal u va nåigdar me dödn JK. God-
männar jär a par riktuä årdäntliä kalar JK. Än 
dail [: tjänare] jär nuck årdäntliä u gär säin 
skylduhaitar OL. 2) [i gott stånd, riktig, re-
jäl]. Att int drängar skall gläid till Amerikä 
gi dum fyst årdäntli laun JK. Jä(r) de någ 
årdäntli sed pa, så har täu källingar årkå ti ta 
upp JK. Um än har fåir styckän gamblä russ 

ti sälä, så far n int kaup a ungt årdäntlit 
dragruss för de pänningar JK. Ja de blai år-
däntli aftå [slut i god tid], klucku täi tänkar ja 
JK. Någ kalar sum tar imot de för någ år-
däntlit skaplit präis JK. Ja så blai de .. vanlir 
bondmat, sått di kund fa årdäntlit jet si mättä 
JK. 3) [fullständig, riktig]. Där kund ha blitt n 
årdäntlir kammarä JK. De jär omöiglit ti skaff 
a hail u stark not för Uttar präis, um a skall 
var någ årdäntlit i gutt stånd JK. De värst jär, 
um de blasar mair n di årdäntlit kan raid si 
OL. 4) [ss. adv., redigt, omsorgsfullt]. Nå har 
vör täckt ä [[brunnshålet] årdäntlit me stark 
bredar u årdäntli lukå JK. När de bläir bra 
blåit si me de [vitlöksextrakt] u så årdäntlit 
ingnot [ingnidet] .. OL. Gladar blai ja.. när 
di to si pa de.. sått ä skudd bläi gärt årdänt-
lit JK. Nå jär fålki mik mair upplöist u livar 
mik mair årdäntlit JK. 

order s. å'dar [uppdrag, befallning]. V. .. 
väisäd svart pa vitt fran K. [lantmätarn], att 
de var pa hans ådar, sum de var gärt si så JK. 

ordinera v. årner' 4.. ipf. årdne'rd, årne'räd. 
1) [bestämma, bestyra]. Ja nå . . så har ja vart 
me .. u stick fö far, nä han ha sat [sått] u 
årner u sägt beskening, lains de skudd gäräs 
JK. Kaupräfar han had någ sårkar ti årner 
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me, sum int var fö goä MK. 2) [föreskriva 
(medicinsk) behandling]. Da årdnerd n än 
slags gråit, sum skudd kokäs pa havrägröin 
JK. Läit gurgälvattn .. de mindäs ja . . att 
dåktån årneräd JK. 3) [ordna, arrangera]. Ja, 
unda täidn ja gärd mi i årning läitä, så hadd n 
(H. Munthe) årner me spinnruckän u saigkärä 
[för fotografering] JK. Ja, u så läng kan D. år-
ner me de andrä, lains di skall sitä (för foto-
grafering) JK. 

ordinär a. årdna'rar Å. n. årdna'rt ['rejäl', 
tämligen stor]. Så bjauds ä kyt, V. to si än 
årdnarar bit, så gärd vörr me OL. Sum ätt 
årdnart arbet alstrar go matlust, så.. OL. 

ordna v. årnä, ipf. årnäd JK(U), årdnäd OL, 
pass. å'rdnäs, p. pf. å'rdnän, årnän JK, n. 
å'rnä, pl. årdnädä OL. Ja håirar . att L. har 
fat årnä sakar i fornsaln JK. Undar täidn 
sambläd all daim, sum årdnäd me middagän, 
ihop de sum var ti yvars OL. När di kummar 
halm (från jordfästningen), så bläir de n körk-
sup; så sen skall de årdnäs till bors OL. Nå 
skall ja tal um, lains vidn jär årnän inn i vid-
bodi JK. De var riktut otrolit, att de var så 
årnä u bra ställt för uss där upp i Stockholm 
JK. Da gynnar di, bad tjänstgöringar [tjänst-
görande] u haimfålk bläi läit mair årdnädä, så 
att var u en har sitt till svar för [på grav-
ölet] OL. 

ordning s. å 'rniog, årrning, hå'rniug, hårrning 
(ä.) m., bf. -niuän, pl. -niugar. 1) [inbördes 
förhållande mellan personer, föremål etc. 
med hänsyn till deras plats i rummet el. ti-
den]. Da skall di till körkå u så väigäs, u da 
räidar di i sam årningän igän JK. Bäst ä var 
så gav förmann'n si av me sigd u örv, u da 
vanktäs de gi si av i täur u årning OL. En u en 
släpptäs in ättar upprop el. ättar täur u årning 
JK. 2) [vissa förhållanden i enlighet med be-
stämd lag el. som fastställts av myndighet 
o. d., även: skick, bruk]. Nå far ja tal um, 
lais [hur] årningän ällar lagän jär yvar snåi-
kastningi JK. Maiaräiä har förmodliän stat i 
dag [: Trettondagen] . . för o mjölki sto äut för 

	

grindi 	u väntäd pa mjölksjussn, män de 
kåm ingän .. Ja smasvor läit föstas u tyckt, 
förbannat va di har för årningar jär äut i iss 
avkrokän JK. I dag, sum jär dän trättndä 
dagän, fåiräs me gudstjänstar u årningar JK. 
Mat hadd di int ont um pa de ställä, fast di var 
nog me, att di int fick yvarskraid dän gamblä 
vanliä årningän OL. [Särsk.: i vissa stående 
uttryck]. Ja, rängn u stårm har hårt till år-
ningän för dagän nå atminstn i träi vikårs täid 
JK. Blasvädar u snål u äur håirs mästn till år-
ningän för dagän JK. Fålk sum jär skapnä me 
gutt förstand läikväl yvarträdar natäurns ård- 

ordning 

ning så, att di tynnar äi si mair [: sprit] n va 
di förmår u bjärä OL. 3) [i pregnant anv., för-
hållandet att föremål placeras på rätt plats, 
läge, tillstånd etc.]. Lägg mattu i årning MK 
(1886). U så fick ja da rak mi u gär mi läit i 
årning u läit snyggar JK. Pa mandagän mid-
dästäid kåm skaffrar u gärd raint i nöistäuu 

u ställd i årning ätta si JK. 4) [förhållandet 
att ngt befinner sig i det skick, det rätteligen 
bör ha; god ordning, reda]. När .. någän 
omistli dåir, så bläir de fyst u främst stor sårg 
inum hail häusä u ingän årning OL. De jär 
ingän årning, sägd kattn, när n blai äutkå(i)r-
dar pa jaulaftnän JK. Skudd n sletkal hald n 
sigd i årning, så att n bäitäd n halvar dag.. 
ättar am n vässning, da.. OL. Bredi u plankår 
blai slet u bra.. såväid di däugd hald bladi [i 
bladsågen] i årning OL. Så blai ä täid ti räit 
[plöja] akrar .. da blai ä frågän um plogar 
var i årning, u daim sum var någ förtänk-
samm, di hadd nuck säin plogar i årning OL. 
Ja, ja ha vart bäi sagi a par dagar .. fyst en 
dag ti ställ na i årning u sätt klingu äi JK. De 
håirs int av, att de jär någän mair n de täu 
häusaldi sum har fat de [: difteri], så nå jär 
allt i sin årning igän OL. 5) [i förb.] i årning 
[färdig, klar]. De var visst, va mik di skudd 
hinn me för dagän, u därför vanktäs de ha 
bråttum baddä ti bläi i årning um mårgnar u 
sen ti kåir ste OL. När förplöigningi bläir 
i årning JK. De var ti brygg u fa sletkalölä 
i årning OL. Middagän, ja de var stort bistöir 
ti fa dän i årning OL. Skummakan han fick 
styvlår i årning langt förr n päukän [i saga] 
JK. När di fick sedi i årning el. tråski u vindi 
JK. Han skall ha vaitäsjård i årning MK. 
Jårdi hadd vörr i årning [att så] JK. När da 
lassä jär lässt u i årning.. JK. När n kåm in 
där, så var middagän i årning u pa borä JK. 
Så var di i årning ti sätt si pa pa sjussar JK 
(U). Säg nå beskening någlä dagar föräut, 
sum L. vill kumm äut till uss, så star kamman 
i årning JK. Lag matn i årning självä JK. Ner 
de da skudd lagäs till el. lagäs i årning till a 
sletkalgildä 	OL. Så fort de bläir laudäs- 
kväldar .. så jär de bär [bara] till lag si i år-
ning u gär si all möigliä ärndar [om tjänare] 
OL. Källingi lagd si i årning ti otu [ottan] JK. 
Så skall n (kluckarn) bidäs till gravä (gräv 
gravi i årning) OL. Naplä [fmgra] i årning dän 
spitts(ä)n JK(U). Stainburar jär av burstål, 
sum kaupäs i stängar u smäidäs i årning JK 
(U). Vörr matt kaup kledi i årning [färdig-
sydda] JK. 6) [i uttr.] ha årning pa [ha reda 
på]. Russi har årning pa, att di ska stänn jär 
MK(1877). Ja had årning pa de, att de (utdik-
ningen) kåm ti ga millum 50 u 70 (kr. tunn- 
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landet) pa sin håigd JK. Ja var int ste [åstad] 
u gärd arbetsdag um dagän män har fullt u 
fast årning ( = reda) pa ä JK. Mårmår fick 
si n kåpp kaffi igän, u um a fick någ mair för 
besvärä, har ja int årning pa JK. Män ättar 
sum N. talar um ä, så matt härrar hatt dåli 
årning pa si, i matvägän, u annas me man-
skapä JK. Jfr hamn- o. mat-ordning. -sifull 
a. å'rnicgsfullar, å'rdniysfull, n. -t. 1) [or-
dentlig]. De jär n rissnabäl kal, en sum jär år-
ningsfullar u har raidå pa si OL. (Bidlaik-
stäuå), där gick de för de mäst årdning[s]-
fullt till OL. 2) [välordnad]. De jä läikväl så 
årningsfullt, kan n säg, nå fö täidn, att ingän 
far svält älla läid för stor nöd JK. -man s. 
å'rniygsman m., pl. -männar. 1) [ordnings-
älskande man]. Ed prästn de jär da n riktur 
årningsman, de JK. 2) [person, som skall 
upprätthålla ordningen]. Så var de årnings-
männar, sum ställd upp uss, säks i jamt si JK. 
-reda s. åuraidå f. Mattu kåm i oraidå, — 
liggar i oraidå MK. Så slar n um var bunt 
[: anglor] .. än trad, sått int krokar kummar i 
oraidå JK. De var a sån oraidå i de häusaldä, 
så de kund ing människ var där OL(ordl.). 
-redig a. åuraidur, -u, n. -ut, pl. -uä. 1) [som 
saknar reda, är i oordning]. Pa ganhärvu så 
jär de skälband . . för int ganä skall bläi kiltrut 
u oraidut JK. De där angläkrokar, um di bläir 
oraiduä u kummar ihop. . de kan bläi a olyck-
lit sjau me ti fa dum raiduä igän JK. 2) [i olag]. 
Magän var oraidu u vidd int gär tjänst sum än 
skuddä, äutn iblant kräktäs ja upp all mat 

JK. 3) [otydlig]. Tal såilut u oraidut MK. 
4) 'drucken'; [omtöcknad]. Ja har mästn ännu 
gammäl dyning i hud ättar de stäur lang 
kalla' sä u jär ännu lis sum oraidu JK. Saint 
bläir de aftå u upp um mårgnar skall n läik 
täilit u gi kräki, sått n jär tråttar u oraidu 
dagän ättar JK. -regerlig a. origerli OL, pl. 
origgerliä JK(U). Russ sum int vill .. sta 
stillä, när n skall sko dum, haitar bråkuä, 
origgerliä JK(U, frgl.). -ren a. orainar OL; 
åurain, f. åurain, pl. -ä. 1) [icke fri från ngt, 
t. ex. gräs]. Räk [räfsa] oraint (slarvigt) MK. 
2) [i uttr.] gär si orain [orena, göra sin tarv] 
JK(U). Kattu ha gär si orain i havrämoän 
[-högen] MK. Mackar gär si orainä pa kledi 
MK. Bär di int gär si orainä (om hönsen) MK. 
-rensen p. a. pl. o'ränsnä [åu-]. A räutå betår, 
sum lag där oränsnä u onacknä JK. -resonlig 
a. åurisåunli, n. -lit. Så orisonli kund väl int 
biskåpän varä? JK. 

orgel s. (orgor) årgäl m., bf. årgln 	oböjl. 
årjår. Lauboar fick visbyboars gam årjår u 
de fö gutt präis JK. 3 000 kronår de räckar 
knafft ti läktar u årjår JK. De jär prässäis sum 

de int jär sam årjår, när han spelar, sum när 
de andrä speläd JK. Jakå speläd pa fäiol u 
dotri pa årgäl JK. Fäint vädar jär de. . u jaud-
samt i luftn, sått n kan håir årgln i körku jär 
haim pa o gardn JK. -byggare s. årgälbyggarä 
m., bf. -an. Årgälbyggan där fran böin, sum 
skudd kumm äut u sätt årjår upp i haust, dän 
söins aldri någ av JK. -skåp s. n. bf. årjä-
skå'pä; årgälskåpä JK. Årjäskåpä har blitt 
för läitä u årjår far int räum äi ä JK. Vör far 
bygg årjäskåpä um igän JK. -spel s. årgspe'l 
[orgelverk]. Närkar di skudd bygg årgspel, 
män de blai narrspel (sa Bomuns Jens) MK 
(1893). -spelare s. årgälspe'larä m. [organist]. 
Ja, nå har vör fat nöiar årgälspelarä jär i Lau 
JK. -spelning s. f. bf. årjä-, årgälspelniogi. 
Kånsistorium har avslat soknis anslag ällar 
laun (40 kr.) för årgälspelningi JK. S. har sägt 
si ifran årgälspelningi JK. -verk s. n. pl. bf. 
årjävärki. Ätta dän dag så kåm årjävärki i 
gang JK. 

orgelnist s. årgälnist [organist]. U så var de 
frågän um val till kluckarä u årgälnist JK. 
-rikt S. orikt [fel riktning]. Klucku har kumm i 
orikt [hänger snett?] MK. -riktig a. n. åurik-
tut. -rimlig a. n. åuräimlit [ofantligt]. Fäint jär 
de oräimlit MK(1880). Vällaikän han har vart 
oräimlit goar, sägd Kauprä 01 måffar, nå n 
par dagar JK. Da singäd n (näktergalen) 
oräimlit JK. [Han] sägdä, att n frausäd så 
oräimlit JK(U). -risslen p. a. orissln [icke ris 5-
lad]. Sedmoän [sädhögen] bräukt alltut ligg 
där i mot [mobalken] undar tråskningi, orissln 
u ovindn JK. -riten p. a. oräitn, n. åuräit', 
pl. -nä [oplöjd]. Någän [åker] var tredn u 
oplögän .. el. oräitn pa ladingän JK. De jår-
dar, sum liggar oräitnä da! JK. 

orka s. årkå, bf. -u, pl. -år. 1) 'göromål, ar-
bete, sysselsättning', [göra]. De lagdäs alltut 
så, att di hadd årkå ti dum [: drängarna] OL. 
Kvinnfålki sitar bäi säin vanliä årkå: mor kar-
dar, A. vävar u A. spolar JK. De har just int 
blitt någ av me någ årkå för mi sinä [sedan], 
aindäst ja har slep (kårt) haim någ grainar äi 
iss äuslä väglagä JK. Da skudd di ner u sno 
stuckar upp [till sågen], de var a årkå, sum int 
var de letästä OL. Mik årkå jär ä ännu ti gärä 
JK. Fyst u främst jä de alltut mik ti sjau me fö 
jäm'n, sått de bläir int någu stund lidu, äutn 
de jär årkå ti var stund äutä, ifran de n kum-
mar upp u ti däss de bläir mörkt JK. Sum ja 
jär bundn iginum årkå u flair andrä anstaltar 
.. så jär ja oförmögän ti kumm in ti böin 
[stan] OL. Ättasum täidn bläir langar för mi 
pa mikelidagän ti var äutn årkå, så to ja fram 
skrivdoningar JK. Da var de ann [annan] 
årkå, sum bråskädä JK. Ja skall tal um, lains 
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[hur] de har gat av me uss me årku i ladi: 
fyst så had ja kånnsaningi 	JK. Ja bön 
[bara] nå A. kan bläi raskar igän, så skall vörr 
nuck raid uss lagli [tämligen] me årku JK. Så 
gav farsgubbän uss biskening um årku, va 
vörr skudd gär um dagän JK. Sit u läs täid-
ningar de jäst däu så go u lättar bläi, de jär 
bär [bara] ti försätt årku me [åsidosätta ar-
betet] OL. Pa de väisä gar dain [den ena] 
årku ättar dannu jär äut pa landä JK. Di had 
nissn [tomten] u kund .. fa årku gärd föräutn 
arbet självä JK. Allting . . gar ätta gamblä 
vanliä tralln me vanliä årkår u bestöir JK. 
Årkår [sysslorna] räckar till hail dagar MK. 
Pusslä me någ let [lätta] årkår: kar staur 
[rensa störar] u pick någ ragrainar sundar JK. 
När n gynnar tänk si kring, så har n hail 
hopän årkår kumm bårt, sum än pussläd u ar-
betäd me förr JK. Nå har vör skilt av me 
[slutat] all årkå, sum angar gröidn för i haust 
igän JK. Bråttum var de ti skill av me de årku 
JK(U). a) [i uttr.] ha årkå (me) [ha (full) sys-
selsättning (med ngt)]. Ja, täu dagar har ja 
ännu årkå ti plög pa lairu, förrn ja fa skill av 
[sluta] där, u så ha ja ännu årkå i Digaräng en 
dag JK. I stalln had ja årkå till klucku hall åtä 
me gi u vattnä u JK. Tråskningi gar så fort 
nå, sått n hinnar så mik pa dagän när pa, sum 
än hadd årkå en mån förr JK. De äuräd u 
snåiäd i går u i neträs, sått vör had årkå ti 
kast [skotta] i dag ti middagän JK. När vör 
skall i Gyllauän, da har n årkå ti kåir i fåir 
täimar, när vör kåirar haim me lass pa JK. 
När de blasar, har ja för de mäst årkå ti malä 
JK. Vör ha nå vart i skogän än träi fåir dagar 

u hugg sagstuckar u vid, u ännu ha vör årkå 
me de flair dagar, u trodar ska vör ännu hugg 
u klan mair, så att vör ha atminstn årkå i 
skogän a hail vikå till JK. Nai, de bläir int täid 
ti ta varå pa strandi [fisket], äutn all så har di 
årkå me jårdbräukä JK. I kvälls had ja årkå 
me ti läs iginum täidningar JK. b) [i uttr.] ha 
full årkå [ha full sysselsättning, 'fullt jobb' 
(med ngt)]. Da skärd ja ainsummän, för de 
var så mik [: råg] pa, sått ja haldäd ungmor u 
Anna me årkå, ällar de hadd täu kvinnfålk full 
årkå ättar en sigdä JK. De jä så gal [dåligt 
väglag], att n mästn skall kåir kull mitt i 
vägän, ja, kräki ha full årkå me tom vangn 
JK. Annä .. ha har full årkå me lag mat u all 
kräk u gräisar 	dagän i ändä JK. 2) [när- 
mande sig bet.: möda, besvär, 'sjå']. Kluckan 
[klockan] fick årkå ti skäur u vask u skrap.. 
JK. Han fick årkå nuck, förrn han fick tak äi a 
laubopäikå ti gift si me JK. Ner di da fick 
haim säin bredar, da var de årkå ti sta u bräun 
[kanta] dem OL. Da var de årkå för kvinn- 

fålki ti spinn, skall ja sägä JK. Jär bläir älläs 
[eljest] årkå MK. När de jär ret stillä, da har 
svanen årkå ti kumm upp [i luften] MK. Där 
skudd spinnäs till dum [fiskegarn] .. da hadd 
kvinnfålki a jäldä årkå da, di spannt läingan ti 
bind slingår av OL. 3) [närmande sig bet.: 
förelagt arbete, särskild uppgift]. Mäin årkå i 
jaulhälgi har vart ti söislä i kohäusä u gitt 
sväini JK. De säist årku för mi för dagän, ti gi 
kräki natjetå JK. De fyst årku, de var ti bid 
sletkalar OL. De .. bihövs lanäs än hail hop 
smasakar [till gravölet]; de jär nå kalas årkå 
de OL. I mandäs fick ja skill av me räitä 
[plöja], u de var a go årkå bad fö mi u stäutar 
JK. Nå fick ja skill av me a go årkä JK. Nå 
har vör snart aignäs årkå, sum än bräukar 
sägä, me ti hack betår JK. Jfr höst-, karl-, 
kvinnfolks-, kvälls-, lådigs-, skogs-, små-, 
söndags- o. ute-orka. — ork(es)-lös a. årk-, 
årkslausar, f. -laus, pl. -ä, -laus'. 1) [sysslo-
lös]. I dag jär vör årklausä (ha ingenting att 
göra) MK. Ja ha viln goar u vill gänn aldri va 
föräutn årkå ällar var årklausar JK. För ti int 
sit årkslausar så skall ja skriv någlä radar JK. 
Ja, vör arbetar äut så läng vör kan säi, u nä 
vör kummar in, .. da jär n tråttar, sått n vill 
gänn sit årkslausar a stund u väil si JK. Han 
var skröpli u sjaukli, män kund n årk var 
uppä, så var n aldri årklausar ällar årkslausar 
. . äutn pussläd alltut me någä JK. Ti var 
årkslausar, de tyckar ja, att de jä int rolit, när 
n ha hälsu JK. Mårmår sitar ännu u nackar 
betår u murrättår va ivist n dag u jär mästn 
aldri årkslaus JK. Vör jär int årklausä, skall 
L. tro; ja rustar u snickar u smäidar u A. 
jälpar mi i smidu JK. Ja, nå i hälgtäidn bläir 
de just int någänting av me årku fastn vör 
int jär årklaus fö(r)stas fö de JK. 2) [svag, 
kraftlös]; om en som är 'skrabbur, sått n int 
årkar gär någä' MK. Ja S. jär nå snart sjutti-
säks ar män jär lagli raskar ännu .. u jär ännu 
int årklausar äutn pusslar all dagar JK. Lät 
jårdbräukrar u fiskrar föid .. all gamblä år-
käslausä ällar all sum int årkar arbetä JK. 

orka v. årkä, årk', pr. -ar, ipf. årkädä, -äd, 
årktä, årkt', sup. årkä, årk', pass. (pr.)årkäs. 
1) [ha krafter till (ngt)]. a) [med inf. el. sup.] 
Far han årkar int ga u plögä JK. Da var ja för 
tråttar um kväldn, sått ja årkt int skrivä JK. 
All daim sum int vidd ällar årkt dansä, di sätt 
si .. u speld kårt JK. I går årkt (el. årkäd) ja 
int kåir i skogän JK. I täistäs mårräs årkäd ja 
int stäig upp, äutn ja var mattar u åidn u ont i 
hudä u årkt int jet någän ting JK. Mor jä läit 
krasslu a si, så att a årkar mästn int var uppä 
.. i dag har a läikväl årk sit upp bäi späisn u 
saumä JK. Ja har int årk gat i körku i dag JK. 
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Ja har gat i möiri u grav um dagän u har int 
årk ann n läst i täidningar JK. Ja har int årk 
tat i pinnu [pennan] JK. Ja har int årk gärt någ 
pa hail åt dagar JK. Gat u stickä, de har ja 
gärt förr, män de årkar ja int nå JK. b) [med 
objekt]. Nå än träi vikår så har ja int årk 
någänting för värk JK. Da frågd drängän, mik 
än skudd läss pa; så mik russi årkar, sägd 
bondn 'årkar di dän, så årkar di dän me' 
(om staur) .. när n da skudd kåirä, så årkt int 
russi lassä ör ställä JK. Dän stain'n kan ja int 
årkä. Ja årkar int dän ändn pa stuckän JK 
(ordl.). Lådu .. ha var jäkln så tung, så vör 
årkt na int längar än upp till L:s JK. Ha årkar 
mästn int bain um bain [: att gå] MK(1885). 
Vör fick kåir väidarä ti Stainstäu i Stangä, för 
däit årkäd nuck russi uss i sumpän JK. c) 
[utan närmare bestämn, el. med adverbial]. 
Kan int täu russ årkä, så sätta n träi styckän 
russ för plogän JK. När a [hon] int årkar 
längar äutn bläir trått, så JK. Att vör kan fa 
. . kumm ner pa tåskän någän dag, så väid far 
årkar, vätjä JK. Män de jälpt intä. S. matt 
dans, um än årkt ällar intä JK. Russi di blai 
stam n tråttä, så att di naug int had årk fram JK. 
I dag har läikväl A. u ja årk jär äut i hagän u 
hugg av någlä tallar JK. De var frågän um att 
tågä da årkäd backän upp [vid Visby hamn] 
JK. J. . . lag u sägd, att n var sjaukar u årkt int 
upp JK. d) [med bestämning angivande en 
gräns för ngt]. U sätt si ti ro så mik än kund 
årkä JK. Ga de kund n int, för da bar de kull, 
äutn da ränd n så langt n årkädä älla da så sto 
än OL. K. u G. .. gnod u arbetäd ainsumnä 
än täid av, så läng di årkädä JK. Ja gräind 
[skrattade] mair n ja årkädä, när far talt um ä 
JK. Ofålki [de våra] har gräin iblant mair n di 
har årkä JK. 2) [i fråga om förmåga att förtära 
mat el. dryck: förmå, kunna (förtära ngt)]. 
De kan Är fa tåsk av mi, så mik Är årkar jetä; 

u så öl till, så mik di årkt drickä JK. Ja årkt 
vaskän jet el. drickä JK. Um än had lust .., 
så kund n ta u jet upp hans fiäskbitn me. Ja, 
han årkt mästn int mair, män han fick söikä 
[försöka] OL. All mat, sum än int har årk jet 
upp .. de skall n pråmpt ha läikväl JK. 3) 
[gitta, stå ut med]. Hämsk kattostråfar sker 
de ginum kräigä, sum ingän kan årk tänk pa n 
gang JK(1915). 

orkan s. årka'n, urkan (avh.) m., bf. -n, pl. 
-ar. I kväld stårmar de så oskaplit mikä, sått 
tigälpannår flaugar av takä för uss. Ja, västn 
jär tåpp galn, sått bäi böiväis jär ä rakt orrkan 
JK. Dän föskräckliä stor stårmän ällar retarä 
årrkan'n, sum rasäd i torstäs u sum ja tror int 
gar ör minn fö någän, så läng än livar JK. 

orlean s. ulljan, 'gul färg s. köpes', [orleana 

SAOB]. -*länning s. Svartar ålljansklänning 
[hade bruden] JK(U). [orleans SAOB]. 

orlofs-sedel s. olåfsädäl, -sädl MK m. 
orm s. årm m. (o. koll.), bf. -än, pl. -ar. 1) 
[orm]. De jär årm; de skall slas i hel MK. 
Botls Per, han stack en gang än årm me 
jaustrå i möiri OL. Hart däu håirt någän årm 
blasä [väsa]? Um än tar n käpp ällar någ u så 
haldar pa n årm me, da kan äntliän sumbli 
ärmar blasä OL. De var så mik årm äi de 
bröiu MK. Nä vör had kast upp (i Diger-rör) 
a väid grop .. da kåm ä fram så mik me årm u 
nedrår [ödlor] u otöig JK. De (kårgpäiln) 
var a pack, för de var så olycklit mik årm u 
bråt äi JK. När n dråimar um årni, falla n i 
synd JK. Daim sum int har läst äi natäurläru, 
di tror, att ärmar stickäs me gaddn MK. 
Halar u sletar sum än årm [om en människa] 
JK(U). Um n slar n årm me n sväipsnärt, så 
bläir n liggnäs MK. Soli vill förr skäin sjau 
änar ner i jårdi än skäin pa n dödar årm; där 
för så grav ner n i jårdi, sått soli int far skäin 
pa n JK. 2) dän årmår, nårmår, nårmar OL, 
årmän 	nårmän 	'hin onde' (svor- 
dom). De far rängnä hur nårmår de vill, äut u 
gravar gläidar ja läikväl JK. Da gav ja mi når-
mår pa, um ja skudd bräuk strandi mair MK. 
De kan a [hon] gär va nårmår a vill JK. S-r 
du, så skall nårmår sno di! JK. Flugäld .. de 
visst nårmår, va de var för pack, sum fålk var 
äut för förr JK. Sitar nårmar äi di? OL. År-
män el. nårmän riggerä! Vitt du int var be-
skedli, så skall årmän el. nårmän sno di. Sitar 
årmän äi di da? JK(ordl.). Årmän riggerä! 
MK(1884). Jfr bänd-, man-, rev- o. ring-orm. 
-bett s. årmbi't n. Botä årmbit; läs gaddn äut 
JK. -bunke s. årmbunkar el. årmbär (Paris 
quadrifolia). Jfr fräkne s. -bär s. se föreg. 
-nedra s. årmne'drå f., pl. -år [sandödla], 
Lacerta agilis. Årmnedrår jär a olycklit pack: 
um än slar ätta dum, så förfylgar di fålk u 
passar pa ti kräup äi fålk (förmodligen en 
övertro, som verkligen finns många historier 
om) JK(ordl.). -nyckel s. pl. årmnycklar (När) 
[slags orkidéer med röda blr]. Ärmnycklar, 
de jär de raudä u Sant Hans nycklar de väitä 
(När) MK. -ros s. årmråus f. (Paris quadri-
folia). Jfr orm-bär. -skalle s. årmskallä JK, 
-skall' m., bf. -skalln, pl. -ar [ormhuvud]; be-
gagnas mot sjukdom etc. U n årmskallä har ja 
hårt, sum än har gärt kånstar me ti fa päiku 
till bläi gali ätta si JK. Förr i värdn, när fålki 
had kaldu [frossan] så mikä . . di nyttäd årm-
skallar ti bot för kaldu. Far had hatt n årm-
skall pa si n gang. . Ja, årmskallar nyttäd ällar 
nyttar di till bur [borra] i durtrösklar i häusi, 
ällar di burar a hul i durtröskln, u så läggar di 
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årmskalln i hulä u så slar di någ äi hulä sän. 
De gär di därförä, att int kräki skall bläi för-
gärdä ällar att int någ ont skall kumm at dum 
JK. -tyg s. årmtöig = rackartöig MK. 

ornament s. pl. årnämäntar. 1) [utsirning]. Ja 
har n stam n .. han jär av gräus [sandsten] .. 
me rundbug upptill.. män nerpa jär slingår u 
årnämäntar JK. Han [föreläsaren] fördöimd 
allt krims-krams u all byggningar me årnä-
mäntar u listvärk u JK. 2) [anordning, ar-
rangemang]. När Nårrbysku had fat .. gärt 
säin årnämäntar me böinar u anstaltar, så blai 
de bra [: botat] JK(U). 
-ro s. oro (OL) MK [åuråu]. -roa v. åuråu', 
pr. -ar, ipf. åuråuäd, p. pf. pl. oronä OL. Ja 
vill int oro far nå u fråg än .. um än minns 
arstalä JK. Han gick så tyst upp pa kamman u 
lägd si, sum än kundä, för n int skudd oro 
häusfålki JK. Iss skiftäsfrågu oroar mi badä 
täilit u saint OL. Di biklagäd si yvar att, 'ja 
glåimt u ta min sticksaumän mämmi, de var 
läikväl förarglit de så' .. män de fanns nuck 
daim, sum int var så oronä yvar ifall di hadd 
glåimt n haimä OL. -rolig a. åuråulir,-li, f. 
n. -lit, best. o. pl. -/iä. 1) [som icke håller sig 
stilla]. Sjöän jär oroli MK. Orolit vasslag 
[vattenstånd] JK(U). 2) [som saknar ro, är ut-
satt för störningar]. Än oroli svämn JK. Så 
far jaga i säng u siv pa de, fastn orolit, tänka 
ja JK. När Lau skolläran M. bod upp i skolu 
för någlä ar sen, så var där så orolit, att di 
aldri kund fa frid um netnar [på grund av 
spökeri el. d.] JK. a) [om väderlek]. Orolir 
luft; orolir vällaik JK(U). I iss oroliä vällaikän 
me stårm u kyld u äur JK. De var märkvärdut 
orolit bad i luftn u i vattnä i går JK. Um sun-
dagän jär orolir u mandagän vackar, så bläir 
de andrä dagar oroliä MK. Sant Oläsnati 
bräukar var oroli MK. Torstäsnöi u laudäs-
nöi, di har vart mäst oroliä MK. 3) [buller-
sam, bråkig]. Vör had någlä styckän oroliä 
atullristar .. me tågä .. Di var väl pastruknä, 
sum de haitar JK. 4) [i fråga om sinnestill-
stånd: som icke har sinneslugn; ängslig, be-
kymrad]. A.-K. jär död u begravdäs i går. 
Oroli har ha vart äi sitt kärt läiv, u orolit blai 
de i luftn u vädrä, när ha skudd i jårdi JK. 
Gar av u an u jär orolir JK(U). Fyst var vör 
ret oroliä, för de .. håirdäs int någ av de 
ringästä, vaim sum skudd raid äut skiftä för 
uss OL. 

orre s. årrä, årr' m., bf. årrn, pl. -ar (Lyrurus 
tetrix). Anar var de fullt av jär förr at iss 
traktar, män nå far n knafft säi någän. Han 
kuttrar u spelar pa ladingar, sått de skaldrar 
i skogän, u jär de lungt fäint vädar, så håirs 
n langt JK. Ann kutträd jär straks ner i ängä, 

sått ä buldräd ret jär i gardn JK(1896.18.3). 
Årrn har buldrä jär i skogän i dag MK. De 
sitar n ån u spelar upp i björktuppän JK. När 
årrn spelar um vintan, bläir de snart ovädar 
JK. — orr-hane s. årrhanä JK, m. bf.urra'n'n 
(ä.), årrhan' n JK. Årrhan'n jär svartar u störr 
än årrhynu, sum jär mörkbräun u spelar intä 
JK. -höna s. f. bf. årrhynu JK. 

orsak s. åursa'k, åur(d)sal, årsak, orsak OL 
m., bf. -än, pl. -ar. Ja ska förklar, i va orsak 
ja hugga skogän av JK. Mang har int orsak ti 
klagä män gär de läikväl JK. U så jär ä ännu 
för en orsaks skuld till JK. För n vissar or(d)-
sak skuld kummar ja nuck till hald pa me ätt 
ark till JK. Orsakän, att batn straik kring me 
dum, var dän, att .. JK. Så kan brausti av 
viss årsakar svullnä OL. 
-rum s. [blott i gen.] åuräums [i uttr.] ti(11) 
oräums [om ngt som bara upptar plats, 
skrymmer]. Iss [det hän, de star bär [bara] till 
oräums MK. En stol jär visst för mik där innä; 
han star bär till oräums MK. De flasku ha jär 
bön ti oräums jär bäi mi MK. Seglä jär bär så 
langt, så de jär till oräums MK. De gamblä 
äskpackar [askkubbarna], sum har ligg där i 
vidbodi ti oräums JK. -rumlig a. oräumliar, 
n. åuräumlit, 'trång'. Oställt u oräumlit MK. 
Vör bjärar in läit i förklä ättar handi; annas så 
bläir de så oräumlit inn i kökä MK. -ryklig a. 
åuröikli, n. -lit, pl. -hd, 'överflödig', [miss-
hushållsam]. Han jär så oröikli, så de räckar 
aldri för n (dålig hushållare) MK(1879). Var 
oröikli me sitt = slösa o. vara ovårdig MK 
(1878). Oröikli me vidn [veden] MK. De kan 
n förstöir så mik oröiklit MK. Di jär så oröik-
liä me de, .. överflödiga MK. Förr.. så var 
de int vanlit .. att n drickäd mjölk bäi mål-
täidar, för de ansags för oröiklit, äutn de 
säuptäs me skaid JK(U). -rykligjhet s. åuröik-
lihait f., 'överflöd, brist på uträkning i fråga 
om mat etc.'. Um än vill bräuk oröiklihait, da 
kan de snart var släut da MK. De nyttäs upp i 
oröiklihait (med slöseri, vårdslöshet) MK. 
-rädd s. orädd, pl. orädd'. Han skall kumm 
orädd till böin [stan] MK. Fräisk u orädd var 
di [ungdomen] mairndails u var bi gutt humöir 
bad bi jaul u missåmmar OL. Di. sum .. var 
mäst orädd ti gläid äut, ner ä har vart väl 
blasut OL. -räken p. a. n. åurä'kä, -rä'k' 
[oräfsad]. Vör had havrä ner pa Strandräum, 
än träi häckar, sum lag pa slag u oräkä, sum 

skudd tas varå pa JK. De sum lag oräk, blai 
int räkningföirt förrn middästäid JK. -rätt s. 
åure't m. 1) [oriktighet, fel]. De intöigar ja, 
att i int har oret äi JK. Har ja oret, så lätt ja 
ha, män.. JK. Mang gangar så far dän ret, 
sum har oret u så tvärt um JK. 2) [orättvisa, 
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oförrätt]. Män visst n [han], vickän oret ja läi-
dar, så.. OL. U kan n da int hald me dum 
(babtistar), att de jär stor oret, att di skall 
laun präst u undarhald körkå JK. De kan änd 
ske oret iblant, så att dän am n kan fa sit läit 
höigar ällar legar, än va n skuddä OL. -rätt 
a. (n.) åure't, oret, oreit OL [oriktigt, orätt-
vist]. De tycktäs mästn pa källingi, att ha 
tyckt, de gick läit oreit till OL. Män täu ting 
var de atminstn, sum de kund ga oläik u oret 
till me, .. att de kund var stor skillnä pa maltä 
.. de andrä var, att de var stor skillnä pa 
daim sum bryggäd [vid 'hopläggning'] OL. De 
jär oret ti dyl [dölja] sånt, sum än armas int 
har lug ti dylä OL. De kummar int ti ga väl 
för han el. hännä, för di har fat sitt pa oret 
väis JK. -rättvis a. n. åurättväist. Ja för min 
dail har blitt orättväist bihandlän av all äm-
betsmän, sum har hatt me dän sakän [: skif-
tet] u gärä OL. Att daim, sum kåirar betår 
till fabbrikän, skudd .. int ha mair för säin 
betår än vör, de tyckar vör int alls skudd var 
någ orättväist JK. -rättvisa s. åurättväiså f. 
[oförrätt]. Häldar skall ja läid orättväiså, 
häldar än ja skall söik rättväiså ättar issn dag 
JK. Släik orättväisår kan aldri var möiglit, tår 
L. sägä JK. -rörd s. o'rord (OL) MK, pl. 
åuröird'. Lappar .. di liggar ännu oröird i 
hysku el. fodralä JK. -rörlig a. oröirlir, 
JK(U); orørli (OL) MK. Däu jäst väl int 
oröirli, äutn däu kanst väl röir di läitä JK(U). 

os s. åus m. [obehaglig lukt]. Lampu osar, sått 
ä jär sån olyckli fåular stank u os JK(ordl.). 
Förmodliän skjautar lärinnu spjäld, för . . 
säist läksjon'n da bläir de sån undali os u lukt 
i skolu JK. Jfr kalk-, lamp- o. tjär-os. 

osa v. osä OL, åus', pr. -ar, ipf. -äd [sprida 
obehaglig lukt]. Skjaut spjäld de däugar int 
me tårv, fastn de bläir glöidar, män di osar för 
mikä JK. Lampu osar JK. De osar av lampu 
MK. De haimgärd talgjausi osäd u råikäd JK. 
a) [om liklukt]. Läikä osar väl [ganska myc-
ket]; han osar int någä JK(ordl.). När de jä 
mik varmt., att int läikä tular sta upp .. äutn 
de kummar ti os fö mikä, så kåira n. . upp ä . . 
u sätta ner ä i gravi JK. Läiki kan os iblant, så 
att n mästn int kan bigå si fö lukt JK. b) [i 
bildl. uttr.]. De osar bränt, hatt [hett], katt 
[säges, då någon 'släppt sig' el. då ett gräl är i 
görningen] JK(U). 

o-sagd p. a. n. åusäkt. Um de jär sant ällar intä, 
far ja lätt var osäkt JK. Nå vill ja lätt de va 
osägt, um de va n kväld föräut älla någän 
kväld ättar JK. -salten p. a. åusalt'. När n 
gräusar . . nytta n .. smör, fö de mäst osalt 
. . JK. -samma s. åusamå f., bf. -u [i uttr.] i 
osamå, 'i misshugg, mot ens vilja'. Int har 

ungmor fat a läiti flaskå i osamå vät jä? MK. 
När Prästn dailt nattvardsbröii äut, så hadd 
de vart n skinnlapp i nattvardsbröii .. dän 
skinnlappän hadd Prästn gitt källingi i osamå 
JK. Ja trod, han gärd ä pa spittakäl, män 
han gärd ä i osamå MK. De händäd så i 
osamå OL. Ja had så bråttum, sått ja skrivd 
gal i osamå. När n int tänkar pa ä, så kan n 
snart glåim bårt ä i osamå JK(ordl.). Va ja 
nå har gärt av de i osamu JK(ordl.). -sams s. 
åusams [oense]. Di tretar u jär osams för 
jam'n; di blai ret väl [mycket] osams bäggi täu 
JK(ordl.). -sann a. n. osant (OL) MK. 
-sanning s. åusanniug. Ja vait int mämmi, att 
ja har tal osanning pa ätt end ställä JK. -sed 
s. åusi'd m. [oskick]. De var n fåular osid han 
to si förä OL(ordl.). De jär n osid jär pa landä, 
att när n bläir bjaudn pa a kallas .. till n viss 
klucktäimä, så infmnar n si int förr n en u in 
till täu täimar ättar n jär bjaudn JK. De jä 
alltut n styggar osid jär i Lau, att gästar, hälst 
kalar, int gar in, när di kummar, a(v) si självä 
äutn. . di ska bidäs u träugäs in JK. -silen p. a. 
f. osäi/i. Vörr fick int lug ti drick .. osäili 
mjölk, för da fick vörr mackar i bäll'n JK(U). 
-skaden p. a. åuska'dn, f. oskadi JK, n. 
åuska'd'. Gräisn var oskadn MK. Moffar fick 
na [: anden] närpa oskadi JK. Ja fick de 
(brevä) i oskad skick OL. -skalen p. a. pl. 
oskalnä. Pärår kråssa n oskalnä män rain-
skylldä JK(U). -skammandes p. a. o'skamnäs 
[åu-], [utan att behöva skämmas]. Da kan Er 
ga oskamnäs MK. -skaplig a. åuska'plir, 	f. 
-Ii, n. -lit, best. o. pl. -/iii, -/i', 'ofantlig' ['för-
skräcklig', 'väldig']. De var n sånnar oskaplir 
stöv JK. Oskapli äur [snöyra] MK. De var a 
oskapli grämsl JK. De blai a slikt oskaplit sug 
i vattnä JK. De kan bläi oskaplit av ingänting 
MK. De jär sån lang täidar, sum än skall föid 
kräki innä, u de skall så oskaplit [: mycket 
foder] till JK. De va väl att vör fick de rängn-
skäurä da de oskapliä stor tornä [under det 
förskräckliga stora åskvädret] JK. Da bar de 
ihop ti risslverä, va vör skudd gär bäi de 
oskapliä stäur åbäkä [bron] u fa na lagi JK. 
De har vart sån oskapliä stårmar sinä [sedan] 
JK. De jär oskapli snåidräivår JK. Jär fålki 
oskapliä da, tyckt n, sum har lambi äut nå 
mitt um vintan um netnar! JK. a) [i opersonl. 
konstr.]. Ja tyckar, att de jär oskaplit, va 
täidn gar fort av JK. De var oskaplit, va de 
var fullt [av sjöfågel] JK. De var oskaplit i 
värdn, nå kund i vänd jårdi runt umkring 
(citat efter en, som för första gången såg en 
vändplog arbeta) MK. b) [rent förstärkande]. 
De var n oskaplir tjåckar aglundä JK. An 
oskaplir galn väg har de nå vart n langar täid 
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JK. De var n oskaplir hardar skrall (torn-
skrall) JK. A raväinå sum var oskapli lang 
JK. De var oskapli sma äppäl OL. c) [i neu tr. 
ss. adv., rent förstärkande]. Skaplit präis fick 
ja de förä (: skogsstycket) .. män int någ 
oskaplit storar skog, förstas JK. A raväinå 
[ramsa] sum var oskaplit lang JK. Dän sårkän 
han jär da oskaplit hardsvämtar OL. Ha [hon] 
. . tyckt, att ä gärd oskaplit ont JK. Oskaplit 
kallt JK(U). Så kåm amerikansk vändplogar 
. . män oskaplit döirä JK. I kväld stårmar de 
så oskaplit mikä, sått tigälpannår flaugar av 
takä för uss JK. Da gynt n tal um säin be-
driftar bäi strand för kaupfålki . da jaug än 
så oskaplit skaplit för daim, att vör .. int 
kund hald uss för le mästn JK. -skapliglhet 
s. åuska'plihait f., bf. 4, pl. -ar. 1) abstr.: 
'orimlighet', [oskick, omåttlighet]. Di laigar n 
bil ti kåir si än häit u än däit i oskaplihaiti 
langt ste OL. Pa de väisä bläir ä döirt i oskap-
lihaiti JK. Nå för täidn, sum fyllaräiä tar av 
mair u mair, kummar fålki ti liv Nitar u 
bättar, u de håirs aldri sån oskaplihaitar av 
fålki .. nå sum förr OL. 2) [konkr.: åbäke, 
koloss, monstrum, otyg]. Så ränd de n fö-
skräckli stäur svartar hund at Fäiä me a stäurt 
langt tug kring halsn u så sum än sto u 
käikäd pa de oskaplihaiti, så försvant ä JK. 
Bäst ä var., så kåm de a par russ skäinäs me 
n himlandä fart. När gaitnar fick.. säi de där 
oskaplihaiti, så tänkt di .. JK. Bön [bara] 
därför, att di int har set ret storståtliä äut 
[: byggningarna], så har di räiv ner dum u sätt 
upp stäur oskaplihaitar, mair än va di ha(r) 
bihöft JK. De ha blitt nöi läiklukå u så ha 
bräudluku blitt rippreri .. de gick int ti full 
hundra kronår; dann [det andra] de ha gat 
till de stäur oskaplihaiti .. så att n rakt kan 
bläi vimläkantu, när n tänkar pa sån oskapli-
haitar ti undarhaldä (näml. kyrkan) JK. Ligg 
u buck si u pluckä (lindbär) där i millum täuår 
u i sikar u oskaplihaitar JK. -skick s. åuskick. 

[olat, osed]. Va jär de för oskick Er har Är 
förä? Däu hart någ oskick di förä JK(ordl.). 

[vanl. i uttr.] i oskick [omåttligt]. Di har 
töin [gärdslat] i oskick (mycket) i dag; vör har 
arbet i oskick JK(ordl.). Han (förmann'n) 
skudd int var någän sån där vippgalgä, sum 
jog av dain stundi i oskick u dannu var för 
läiknåigdar OL. De ränd i oskick de OL. 
Stöist dailn av russi rinnar gaiglän ör i oskick 
[när de beta stubbåker] OL. Baini . . rappar 
[slinter] i oskick MK. -skiften p. a. n. 
åuskiftä. K. har låimt för mik jård oskiftä JK. 
-skjuten p. a. åusku'ti, -skjauti [icke 'skjuten', 
om fiskegarn]. A oskajuti ällar äutbundi 
slingå jär umkring 28 famnar MK. -skodd p. a. 

Än oskodar häst JK(U). -skoen p. a. n. oskoä, 
pl. oskonä. A dragruss äutn sko undar si .. 
de jär oskoä el. bärbaint JK(U). För de mästä 
så hadd di dum [oxarna] oskonä pa sumrar. 
-skuren p. a. åusku'rn, n. -sku'rä, pl. -nä JK 
[icke skuren, odelad]. Allt de sum sto oskurä, 
bad kakå, limpå, bröi u kyt, skudd brutt-
övärsku svar för skär sundar JK(U). a) [om 
säd: icke avmejad]. Ännu har vör vait u kånn 
oskurä JK. b) [om djur: icke kastrerad]. Häst 
(skurn ällar oskurn), hingst (oskurn ..) JK. 
De draivs da där upp .. me n hopän ungnaut, 
för de mäst stäutar u tjurar, el. skurnä u 
oskurnä ungstäutar JK. -skären p. a. n. 
åuskä'rä [icke avmejad]. Bläir ä rängnut u 
vatvädar, da jär ä förbäi (ja mainar me de, 
sum ännu star oskurä ällar oskärä) JK. Vör 
ha börr [bara] a halltunnland stanäs pa roti 
oskärä JK. -slagen p. a. n. åusla'gä [om hö: 
icke avslaget]. Träi häckar ansnldövar har 
vör allt.. kärt in u så mik till u kansk mair, 
har vörr ännu oslagä JK. Da skudd ä stäckäs 
rumpå d. v. s. da slo di tvärs pa de sum var 
oslagä JK. Vörr har mästn ännu halv äng 
stanäs pa roti (ällar oslagä) JK. -slakten p. a. 
pl. o'slaktnä [åu-], [icke slaktad]. Gässnar 
star ännu fö rästn oslaktnä ällar livar u mår 
bra JK. -smak s. o'smalc [åu-] m. [obehaglig 
(bi)smak]. A duktu häusmor vill gänn ha 
säin kär badä tet u rainä, för de att int ölä 
ällar drickä skall fa någän osmak OL. Ha 
osmak pa matn: matn smakar han intä, [han] 
har vart sjaukar el. så OL. -smörjen p. a. pl. 
osrnörnä [icke smord]. Batar liggar obräuktä 
u osmörnä JK. -snytlig a. åusnöitliar, -lir, -1i, 
f. -Ii, n. -lit, pl. osnöitliä JK, 'stor och otymp-
lig, t. ex. kläder, t. ex. om  en rock e. d. som 
inte passar' MK(1876), [om redskap o. d. 
'för stor och tung; stor, obekväm, ohanterlig' 
JK. De var n osnöitliar båll MK. De var läik-
väl än osnöitli plog de [ = för stor och tung] 
JK(ordl.). De var n osnöitlir, stäurar, gråvar 
vangn; a osnöitli stäur yks JK(ordl.). Di skall 
int var fö tjåckä fö da bläir di fö tung u 
osnöitliä ti ga me [om träskor] JK. -sprungen 
p. a. åuspruyän, f. osprungi, pl. -sprungnä, 
-springnä JK [om säd: som icke grott]. Nä 
vaitn far ligg osprungän i jårdi yvar åt dagar, 
da jä(r) n släut JK. Far sedi (rygän) ligg i tårr 
lairjårdi osprungi yvar åt dagar, da jär de 
frågän um, um ha springar el. kummar upp 
JK. Kånnä u havan har kumm upp .. män de 
har int hältn av kånni springä, för de jär för 
tårrt u di liggar ospringnä JK. 

oss pron., se vi pron. 
ost s. ust m., bf. -n. Gär ust = ysta. I går da 
gärd astumor ust OL. Sen längar täid tibakas 
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var ä int vanlit, att di bräukt så mik me pann- ostig a. ustur. Tåskän jär ustur i kytä JK. 
kakå, da var ä mindar me vaitä .. i ställ nyttäd o-straffen p. a. pl. o'straffnä [åu-]. Di bord int 
di ust, hälst ti autndagän [på slåttergille] OL. 	ga ostraffnä för ä JK. -styrig a. f. ostöirdur 

OL, f. åustöirdu, pl. -uä. Ja har .. a fylå 
[ungmärr], sum nå skall gynn drägä .. män 
tyckäs, sum a int jär mik ostöirdu u gali ti 
tämä äutn jär ret lagli stadu JK. A par gamblä 
staduä russ, sum aldri had vart ostöirduä ällar 
ostaduä pa någ väis JK. -ställd p. a. [blott i] n. 
åustä//t, 'ostädat'. Vör har så oställt bäi uss 
i dag; de jär ännu så oställt pa mårgnän; de jär 
oställt ännu ättar kallasä JK(ordl.). Ha [hon] 
hadd faslit lortut u oställt så naug [nära] jaul 
JK(U). -sugen p. a. pl. osäugnä [icke ut-
sugen, icke diad]. Män har a so flair spinar, 
än ha har gräisar, så bläir de spinar, sum jär 
ti yyars, osäugnä el. osicknä JK. -sund a. 
åusundar, -a, f. -sund, n. -sunt [ohälsosam]. 
De ha vart osunda vällaik nå n langa täid JK. 
Tjåcku, tänka ja, jä osund ti andäs in JK. 
Fyst u främst jär de mair osunt u otrivlit i 
städar framför pa landä JK. -svuren p. a. n. 
osvur' JK, (OL) MK [i uttr.] Osvur jär bäst 
(sum än bräukar sägä) JK. -synlig a. osöinli 
(OL) MK. -såen p. a. f. åusa'i, best. osanä 
OL, pl. åusa'nä [osådd]. Um de int hadd vart 
så tårrt i haust, så hadd all akajård i Lau vart 
plögi u sai .. Män nå liggar a där osai u 
oplögi för de mästä JK. I kantn äut mot de 
osanä där skudd stickår sättäs ner OL. Myld-
jårdar u sandjårdar ha vörr ännu osanä JK. 
-säden a. pl. åuse'dnä [icke grobar]. Osednä 
kånn MK. -säker a. osäkar (OL); MK, n. 
åusäkat [oviss]. Um nå nårdn kummar ti hald 
bäi, da sträikar väl strämmingän sin kos, så 
att ä tår var osäkat, um än kummar in mair 
JK. De kan va osäkat, va ja kan fa täid någän 
anna dag JK. I dag ha vör läikväl slipp snåi-
kastningi, män i mårgå jä de osäkat, um vör 
slippar JK. -säld p. a. n. åusä/t, pl. -säldä 
[osåld]. Vör vait int, mik vör far för kårmä 
ännu, u de jär ännu osäll JK. All bänkar jär 
ännu osäldä JK. -sömlig a. åusöimlir, f. 
n. -lit, komp. -liarä (avh.), [oklädsam, van-
prydande], 'opassande'; när de int ser någ 
vackart äut MK. Dän byggningän han säir 
så osöimlir äut; däu säirt så osöimli äut äi de 
kållu JK(ordl.). Att i skudd fa de gam' rucklä 
bårt, sum säir läit osöimlit äut mot dairäs 
manbyggningän JK. -sömma v. åusäimä, pr. 
-ar, 'vanpryda, icke passa'. De kåm ti 
osöim(ä) för mikä; dän fårgän pa byggningän, 
han osöimar så mikä JK(ordl.). -sörjandes 
p. a. åusörgnäs. Da har di mat osörgnäs (utan 
att behöva dra försorg om det?) MK. -tack 
s. otack. Fa o. till (OL) MK. -tacksam a. 
åutacksammar, f. -sam 	De säir äut, 

Da i gamblarä täidar nyttäd di ust i häusaldi 
någ var; därför gärd di mik ust dän täidn. I 
sletka1gildi skudd ä da pråmt ust till, atminstn 
ti autndagar [eftermiddagsmålen] OL. Kun-
mädrus sänningar skudd var 'n ust u n fladä'. 
Ustn var vinstarust, haimgärdar äi n ust-
stomäl JK(U). Pa främst borä .. de sum 
bräudfålki sat bäi.. där var n stäurar ust u a 
stäur kakå, sum hait fladä; de var kunmädrus 
sänningar [förning] JK. Ti Autndag Sant 
Gartrå skudd var ust, sum kanhänd ännu 
nyttäs pa sumli ställar, sum haitar Sant-
Gartrås-ustn, u sin [sedan] ja kåm häit, så ha 
vörr fat de mang gangar, nä vörr har hatt gutt 
um mjölk, fastn int kvinnfålki ha gärt ust flair 
gangar um arä iblant, män ti Sant Gartrå 
skudd de var ust ti autndag JK(1890). Bänt 
gratar ättar Gartru, för ha skall till Bänt me 
autndag: ust u kakå JK(U). a) [i liknelser]. 
Tet [tät] sum ust OL. Väitgränä, sum jä tet 
sum ust, sum än bräukar sägä JK. Jfr Gert-
rud(s)-, get-, kes-, Sankt Gertruds-, skyr-, 
stek- o. vinster-ost. -bit s. ustbit m. Fyst fick 
di si a störr ällar mindar skäivå kakå u därtill 
än duktur ustbit, så n sup [på slåttergille] OL. 
-glägg s. ustglägg m., 'ostvassla'. -klimp s. 
ustklimp m. [se ost-näve]. -krumma s. ust-
krummå f., 'det inre av en ost'. -mjölk s. ust-
mjälk, -mjölk f. [maträtt bestående av upp-
kokt söt mjölk med ihälld råmjölk, så att det 
hela ystar sig] JK(U). De jär int bra ti päust 
pa ustmjölki, um a jär för varm, när n säupar 
na, för da far koi sar [såriga] spinar JK(U). 
-näve s. ustnä'vä m., 'smakbit av ost'. Di gärd 
ust, u da to kvinnfålki än ustklimp u kröistäd 
millum hännar, u de var ustnävä MK. -ränna 
s. ustrännå f., bf. -u, ti sätt stomlän äi u lätt 
vasslu rinn ay MK. [Se ill.] -skorpa s. ust-
skårpå f. [det yttre på osten; även: ostkant]. 
-stommel s. uststomä/ JK(U) m. [fyrkantig 
träform vari osten formas]. -vassle s. m. bf. 
ustvassln haitar glägg JK(U). 

osta v. refl. ust si [ysta sig]. Kvinnfålki di 
hälld grädd i kännu u så skudd kännä, män di 
fick ing smör, äutn gräddn han bär [bara] gynt 
ust si, u de bär sat upp undar låckä u langs 
väggar [i kärnan] OL. 

o-stadig a. ostadur [du-], f. -u, n. -ut, pl. -uä. 
Dän hästn han jär ostadur, män dän han jär 
stadur JK(ordl.). Um de järn pärson, sum jär 
så där opaläitli u ostadur i sitt sinnlag 
OL. -staplad p. a. pl. åustaplädä. Så far ja.. 
staplä någ bredar u plankår, sum ja ännu har 
liggnäs ostaplädä JK. 
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sum um ja har vart badä argar u otacksammar 
OL. De jär för otacksam jård ti lägg ner arbet 
pa u göidning JK. -talig a. n. otalit (OL) MK 
[vanl. blott i pl.] åuta'liä, åutliä, -Ii'. Otalit 
me fisk (OL) MK. Vör skudd upp u lyft han 
(gamle skolmästaren) otaliä forår um dyngnä 
MK. [Vanl. förstärkande i förb. m. flair', 
mang']. Mang otliä ar MK(1877). Iss [detta] 
de kummar ti dråig flair otli ar MK(1878). Sin 
flyttäd n ( = far min) ti Böi i Aikä u tjänt där i 
flak otli härrns ar JK. Flair otliä historjår JK. 
Smid-doningar . . di jär av flair otliä slag JK 
(U). Vör har söikt pa flair otliä ställar JK. 
Flair otliä mårgnar u kväldar JK. Di (snåi-
dräivår) kan var flair otli änar [alnar] iblant 
JK. Skudd de rippreräs alltihop, så kåm de ti 
kust flair otli hundrä kronår JK. Mang otli 
täusn träi [träd] sträikar [stryker med] vart ar 
JK. Flair otali sakar u ting JK. De var så mik 
fatti fålk, sum gick u tiggädä, så att de gick 
äut u in flair otli um dagän JK. De had ha gärt 
( = skärt äut fiskän) för flair otli förr, u de had 
gat yvar u blitt bra JK. -talt p. a. (n.) &dalt. 
Nai, sägd n, u för rästn så had n int någ otalt 
me L. JK. Ja vill int tal me än, för ja har int 
någ otalt me än JK(U, frgl.). -tam a. 
åuta'mar, f. -tam, pl. -ä [otämjd]. Täu styc-
kän (stäutar) .. en läitn otamar u en stäurar 
gammäl grubbjan JK. Ja har a ungt russ ällar 
a fylå, sum nå skall gynn drägä u jär otam JK. 

otendag s. autndag, -ar m., bf. -än, pl. -ar, 
'ett mindre mål mat kl. 5 e. m. ss. en kopp 
kaffe el. en smörgås': 'merafton'. Nå jär de 
autndagar ( = tiden) el. autndagstäid, u nå 
skall vör ha autndag (ej: autndagar) JK(ordl.). 
Till autndag var de sam ranson'n sum pa 
mårgnar (förrn kaffi kåm i gang fö'stas) 
Pa vintan, när de var kårt dagar, fick vän int 
autndag JK. Så läng sum ja kan minnäs ti 
bakas, så fick vörr autndag, så läng sum äut-
årkår [utearbetena] haldäd pa u sin [sedan] 
me, när kaffiä kåm mik i bräuk JK(U). Förr 
i min ungdomstäid, när matmor el. häusmor 
var äut me u to upp vaitä .., så sägd ha, när a 
bindäd ihop säist vaitässkupän: 'nå bindar ja 
autndagän in', d. v. s. att da skudd ä var släut 
me autndagän fö(r) summan JK(U). Gartru 
skall ti Bänt me autndag, u da gynnar autn-
dagsmåltäidn pa ladingän u haldar pa, ti däss 
att säist vaitässkupän bindäs ihop pa haustn 
JK(U). Ti Sant Gartrå skudd ä var ust ti autn-
dag .. OL. Ja minns, mäns ja va haim bäi 
Kauprä u än blai sultn pa ättamiddagar u än 
kåm in ti kvinnfålki för' S. Gartrå u vidd ha 
autndag, da fick än alltut de svarä: 'autndag 
allt; de jä int Sant Gartrå ännu!' män ätta 
Gartrå va de aldri naikt JK. Klucku läm var ja 

inn u fick kaffi ällar autndag JK. När vör da 
had fat autndag, da skudd vör ännu söislä 
[sköta kreaturen] u ha vid [ved] in JK. Autn- 
dagän (på slåtteröl) bläir de kaffi u än kak-
bullä u a kakskäivå u än halvä u iblant n sup 
till JK. Sumbli år var prostn me pa autndag 
där (i Tranängä) OL. Förr fick än int aftmat 
[på bröllop], äutn da fick än autndag ättar 
kaffiä u teä, u de var ust u kakå u smör u 
brännväin JK. Drickä bräukar bondn för de 
mäst besta u iblant kaffi u n bullä um mårg- 
nar u autndagar [vid byggen] JK. -Ond s. n. 
bf. autndagsbu'dä. Um di nå bär [bara] vidd 
dräiv pa me slaningi, så kansk di kund fa skill 
av [sluta] me äng till autndagän, u bäst ä 
var kåm autndagsbudä OL. -halve s. autn- 
dagshalvä m., bf. -än [kaffehalva vid efter-
middagskaffet]. Kalar haldar pa me ti bland 
sin stydduä autndagshalvä [på slåttergillet] 
OL. Pärkspelä . . gick äutmärkt da ättar autn-
dagshalvän OL. -måltid s. m. bf. autndags-
måltäidn [ ='otendagen']. Dän 17:dä mars, 
Sant Gartru, när autndagsmåltäidn gyntäs pa 
ladingar, var de vanlit, att de skudd var ust u 
kakå till autndag JK(U). -rast s. autndagsrast 
f., bf. -i [kafferast på e. ml. Autndagsrast 
bräukar var n hall täimä JK(U). Arbetädäs pa 
skarpän gärd de, för dän skuld att de skudd 
bläi rad pa till hald langar autndagsrast [på 
slåttergille] OL. -sida s. f. bf. autndagssäidu. 
Ner ä nå laid så at autndagssäidu [mot efter- 
middagsmålet], så kåm L. 	OL. -skiva s. 
autändagskäivå f., skiva vitt rågbröd med 
'staikust' pa MK. -sup s. autändagsup. 
-tid(er) s. autndagstäid, -ar m. [tid för el. om-
kring 'otendagen']. U så kokt di kaffi till mi, 
för de var autndagstäidar ällar kaffitäidar, 
sått di skudd u* ha kaffi JK. U så autndagstäid 
glaid A. u ja ste u skärd av än bit vait, sum 
JK. Täidn mitt imillum middag u aftmat haitar 
autndagstäid OL. Ättar middagän da fart däu 

plög dän bitn u de skillar du väl a me ti 
autndagstäid OL. De jär autndagstäidar nå, 
för klucku jär färä (nå för täidn, förr klucku 
film) JK(U). 

o-terlig a. åute'rlir, f. -Ii, n. -lit, pl. -/iä. 1) 
'oren, osnygg'. De gam källingi, ha jär så 
gammäl u oterli, sått lortn draupar ör na; 
dän gubbän dän rinnar tobaksgaigln ör, sått n 
jär oterlir ti säi pa JK. Atminstn så jär de int 
launt 	ti gi dum (nauti) så mik [betblast], 
sum di vill ha, för da bläir di oterliä JK. 2) 
'onjutbar'. Matn var rakt oterlir JK. Oterli 
säupå JK. Oterlit kyt = sådant kött, som ej 
kan förtäras MK. -tid s. åutäid, dat. -ä [för-
tid]. När L.P. blai gammäl, u sum än nuck 
blai i otäid, så JK. Um ja änd bläir gra i 
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otäid . så strunt i de JK. Han vidd stäig upp 
i otäidä [för tidigt] MK. Di pluckar av nytnar i 
otäidä MK. De (vaitäsmjölä) tar släut i 
otäidä, sär far OL. De tår bläi göisl av dum 
[: den ruttna potatisen] i otäidä JK. A par 
riktuä omistliä ungdomar fick släut säin dagar 
i otäidä JK. -tidiglhet s. pl. o'täiduhaitar 
[åu-], [oförskämdhet]. Gläfs ör si otäiduhaitar 
JK(U, frgl.). -tillräcklig a. f. otillräckli. Pa 
flair ställar var de så ställt, att bröiföidu var 
otillräckli OL. -tjänlig a. åutjä'nlir, -Ii, n. -t; 
otja'nlit (ä.), pl. -/iä, sup. best. -litistä [olämp-
lig, oduglig, knappast möjlig]. Otjänli jär n 
intä (ti körkväld), män opassli [icke pas-
sande], för han jär ainsummän kal MK. Da 
tyckt vör, att n [lantmätarn] var otjänli till de 
förrättningi i Lausmöir JK. U så håppäs ja da, 
att hogstn har gat yvar för mi, för såsum ä nå 
har vart, så har ja vart otjänli ti var i fylg me 
fålk JK. Di [bröllopsbjudarna] blai pirum u 
otjänliä bad ti räid u ti läs bryllaupsläksu 
JK(U). En av dum [hingstarna] var otjänlir till 
betäckä, el. de blai int någ avkåmmå ätta n 
JK. — Avsjon'n skall gynnäs um onstä, så 
väid de int bläir för mik snåi u vällaikän bläir 
för otjänlir JK. Vägar ha vart otjänliä JK. 
Körku . . de jär de otjänliästä räum, sum finns 
ti hald sammankåmstar äi pa vintatäid JK. I 
täistäs rängnäd de, sum um himln var ypän 

u blast i nårdaustn till; sått de var rakt 
otjänlit ti var äutä JK. I haustäs tänkt ja, att 
ja skudd ådlä någ i vintar älla ladi, män de blai 
int av, fö de blai för otjänlit i vinträs JK. De 
var otjänlit ti sa JK. Nå har vör fat snåi u slid-
väg, män olycklit otjänlit kåm snåiän ner, för 
jårdi var rakt ofrusi undar JK. — Böihamni 
jär otjänli, när västn u nårrvästn bläir våld-
sammar JK. I ladi jär lairu otjänli ti plög me 
spissplog JK. Bläckä jä rakt otjänlit ti skriv 
me JK. Gammält myglut bröi 	sum vör 
tyckt var omöiglit u otjänlit ti jetä JK. Gra-
stainar blai vat u halä u otjänliä ti hanterä JK. 
U sam så jä de me kånnsaningi, de jä ännu 
jårdar för vat u otjänli till de u JK. Fyst sed-
dagän var dän attndä (18) aggusti, u de sadäs 
da förr, um de var tjänlit el. otjänlit el. för 
tårrt el. vat JK. De blasar lagli väl, sått de 
jär otjänlit, tyckar sumliä, ti gläid äut u sätt 
[: fiskegarn] i kväld JK. De var yppalit ti rydd 
[rödja] nå föräut .. män nå jär ä otjänlit, för ä 
jär för mik snåi JK. När vörr kåm ner u skudd 
gläid äut [på fiske], så kåm de ti blas i nårr-
västn, sått ä blai otjänlit JK. -tjänlighet s. f. 
bf. åutjä'nlihaiti [olägenhet, olämplighet]. 
Had nå int iss äurn [yrvädret] u otjänlihaiti 
kumm nå, så had vör snart hatt hail gardn 
fullar av vid u grainar JK. -trevlig a. åutri'vlir, 

oträden 

-Ii, n. -t, pl. -ii'. 1) [om levande varelse: som 
icke trivs, icke frodas]. Hästn jär så tradur u 
magar u otrivlir JK(ordl.). 2) [som man ej 
trivs med: icke tilltalande, obehaglig, besvär-
lig]. De säir så otrivlit äut, ner ban star u 
hängar yvar borä OL. Upp i Buttlä pa äld-
släckning . . sum vör matt ga där i äld u råik u 
solhitä; de var otrivlit JK. Nå har vör iss lang 
vintan för uss igän .. me otrivlit vädar ällar 
otrivli vällaik JK. Ättar sum de jär n sånn 
otrivli vällaik äutä me hagälböiar u rängn-
böiar i nårdn, så JK. Ätt hisklit äurvädar 
har vör i dag, så att de jär ret otrivlit ti var äut 
i dag JK. De har vart tjåckt u tjåckå u vat-
slaskut u otrivlit JK. Kallt u otrivlit var de till 
sta där u väntä OL. De var otrivlit i skogän 
um dagän, för träii var full av snåi, u de var 
lent, sått ä rannt av träii u grainar var hail 
iginumvat di u*, sått ja blai vatar sum a sväin 
JK. Än dail sar int ladissedä ( = kånn, havrä) 
i maj nidar [nedan], för bläir de mai nidrängn, 
så bläir de otrivlit JK(U). Skinnhaldfläckar, 
sma grund fläckar, sum int' vaksar någ' pa 
aksi 	otrivli jårdbitar MK(1879). -tro s. 
o'tro [åutråu] f., bf. -i [vantro, misstro]. 
Klingsag var gubbar ännu bikajäd me för stor 
otro mot OL. -trogen a. otroän [åutråuän], 
[vantrogen, misstrogen]. Ja jär faslit otroän u 
hardnackän u ainväisar i viss sakar u ting ti 
tro JK. -trolig a. åt<tråull, n. 4, pl. -ä. 1) 
[icke trolig]. De jär otrolit män skall var sant 
(att få 4 tunnor efter å bp), u ännu mair otrolit 
jär de, att n int had göid någ alls förr n sadä 
[sådde] JK. Nå ja, de tår så var, sum däu 
särt, fastn de förfalla si otrolit för mi JK. De 
jär int otrolit, ick han tar ihop me planlägg-
ningi nå me de fystä OL. De haldäd ja int för 
otrolit JK. 2) [häpnadsväckande, oerhörd]. 
Visst valt ja, att ä jär n otroli hopän ård, män 
en gang matt ä änd bläi mindar JK. De jär 
otrolit, va sumli fålk kan bläi saig u gamblä 
JK. De jär otrolit, va kräki far drägä [för 
trösken] OL. I sundäs u mandäs stårmäd ä 
så otrolit, sått de kund ingän hald si fast pa 
jårdi n gang JK. De var otrolit, att de var så 
årnä u bra ställt för uss där upp i Stockholm, 
sum de var JK. Ja, vörr fick håir otroliä sakar 
um dåktamäntar fran förr i täidn JK. -tråden 
p. a. pl. åutru'dnä [ej befruktad]. Otrudnä ägg 
MK. -träden p. a. åuträ'dn, n. -trä'dä, pl. -nä, 
'otrampad (väg), t. ex. i snö'. Ja kund int fa 
någät stort lass pa halm, för de var oträdn väg 
ner i hagar, sum ja matt träd fyst spurä tvärs 
yvar n fffin säks hagar, sum snåiän mästn 
gick ti knäis JK. Da besläutäd han si för ti 
kåir ste, fastn de snåiäd u var oträdn väg u 
russi fick far illä JK. De var oträdä ( = int någ 
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spur) MK. När vägar bläir kård någlä dagar, 
da bläir de snåi u äur igän, u da bläir vägar 
oträdnä u hallgalnä ti kåir igän JK. -trösken 
p. a. åutråskän, f. -i, n. -ä, -tråsk' , pl. o. best. 
-nä [icke tröskad]. Vaitn lag där otråskän JK. 
Till halmfletår nyttäs 	ryghalm, otråskän 
JK. Längar sedi fick ligg otråski, vän för-
stöird råttår na JK(U). Där i lädbasä läggdäs 
de otråsknä sedi JK(U). Sumli far int skill av 
me träsk förrn straks för jaul u da ha råttår 
gutt, mäns de jä otråskä JK. Kånnä har ja int 
träsk ännu u int mik ryg häldar, äutn de lig-
gar otråsk i häusi JK. Vör har ännu näi täi 
häckar känn liggnäs i lädbasä el. rygbasä 
otråsknä JK. 

otta s. åutå f. 1) [tidig morgon]. I mårräs da 
staig ja upp i otå, ja gick upp, ner klucku var 
någ [ungefär] träi, hall fåirä OL. Ja har vart 
upp i otå i dag, langt förrn de va(r) dagar 
JK(U). Träsk me val, da kund di hinn ätt lass 
pa dagän, um di var fåirä, u da fick di änd gär 
otå MK. 2) [tidig gudstjänst vid jul o. nyår]. 
Varst däu i otå i mårräs da? — Jå, de var ja, 
där var så vackat OL. Ja skall i otå i måntäili 
JK. Ja.. kåm in klucku fåm. Da var A. u A. 
när pa mästn fullkled u i årning ti ga i otå JK. 
Ja skudd ga pa När i otå JK. Jfr jul- o. nyårs-
otta. — otte-mat s. otmat [åu], [tidigt mor-
gonmål]. Lussi langnat, da skall n ha träi 
gangar otmat, haitar de i ordspråkä JK. Lussi 
langnat da skall n ha sjau gangar otmat (JK) 
MK. -predikan s. åutprekå f., el. åutprekning 
kl. 6. Skatt u ga i När otprekå da? MK. -äta 
s. otjetå [åu-], [tidigt morgonmål åt djuren]. 
Klucku hall fåm u fåm um mårgnar da staigs 
de upp, u 	så var ä ti ga äut u gi russi ot- 
jetå OL. 

0-takt s. åutåkt f., bf. -i, otukti JK [liderlighet]. 
Otåkti rannt ör n (OL) MK. Otukti el. hor JK. 
-tuktig a. otåktur OL, pl. åutåktuä. 1) [lider-
lig?]. 2) [ostyrig, bråkig]. Stäutar bläir så 
otåktuä u galnä MK. -tur s. åutiiur m., bf. -n. 
Läit otäur had vör me de gam män, sum L. 
vait JK. Kaln had rakt n jäklä otäur dän dagän 
JK. Di har fat otäur me konar u kalvar JK(U). 
Vör har alltut dän otäurn me baggar, att di 
kummar ti stangäs JK. Iblant hadd di täur u 
iblant sam galnä otäurn OL. När n skudd pa 
någu raisu el. annas var laupnäs pa vägän 

u än kåm i möit me a källing fyst, bibådäd 
otäur JK(U). -turlig a. n. otäurlit [som inne-
bär el. medför otur]. -tydlig a. åutöidli, n. -t, 
pl. -ä. Beskrivningi um täunar .. de tår kansk 
var otöidlit pa säin ställar, män så talar bildar 
så mik töidliarä, tänkar ja JK. -tyg s. åutöig 
n., bf. -ä [något som åstadkommer skada el. 
är otrevligt]. Smittsam sjaukdom, slikt otöig,  

de bräukar int kunn var langt bårtå JK. Allt 
otöig el. flair sårtars mack, sum förstöird träi 
u buskar JK. Kanhänd att de där otöigä 
(smittkåppår), fa ja sägä, kan kumm ti upphör 
jär pa Gåttland JK. Ja .. skrivd um trull u 
otöig JK. Da kåm ä fram så mik me ärm u 
nedrår u otöig, att ä aldri var likt någä JK. 
-tymplig a. otymplir JK(U), best. o. pl. -/iä 
[oformlig, klumpig, ovig]. Ti kräup i ungn'n, 
de fick än.. var me um sum särk, förr n blai 
fullvakstar u stäurar u otymplir JK(U). Di var 
läik tjåck u otympliä [de gamla ramsågbladen] 
OL. Dän gamblä otympliä [: plogen] JK. 
-tålig a. åutulur, -u, n. -ut, pl. -uä, -u' [som 
ej har tålamod, missnöjd, förargad]. Ja jär så 
laisn yvar de, att L. bläir otulur pa mi JK. 
De andrä var otuluä bäggi täu, för ja int kund 
löid dum u gläid i land JK. Di had blitt otulu 
pa han, för han had int retuhait ti gräv i Diga-
råir (fanjunkar Rondahl) MK. Ja väntar bad 
tulut u otulut me de fystä svar JK. -täck a. 
åutäckar, f. åutäck, n. -t, best. åutäck', pl. 
otäckä JK; åutäck'. 1) [motbjudande, obe-
haglig]. Da lukta de målrälukt u kalkos, u de 
jär förbaskat otäckt, sått de vill vör int alls, 
att Er skall bo i otäckar luft u otäck lukt JK. 
Fäular strämming u tåsk, sum var otäckt u 
luktädä JK. a) [otrevlig, besvärlig]. De har 
vart n sån otäckar galn vällaik nå i viku me 
tjåckå u rängn JK. Ja de har vart a otäckt 
vädar ällar n (näckar vädalaik n langar täid nå 
me rängn u hagäl u snåi u blikst u tordön ällar 
torn JK. Hu vickän otäckar ladi [vår] JK. 
Otäckt jär ä, när n skall söik lagän JK. b) 
[plump, oanständig]. B:s historjå, sum jär 
dråpli otäck u ovitu JK. 2) [mera känslobe-
tonat: svår, elakartad, plågsam]. Ja, åirnvärk 
jär n otäckar värk JK. Fylä slo upp.. sått ja 
fick mi än otäckar fåular el. styggar bask JK. 
Ja va ret räddar, att ja skudd fa de otäck 
plågu (influensan) JK. Um netnar värkar di 
(armar) otäckt JK. N sånnar otäckar hogstä 
JK. a) [besvärlig, knogig, svårframkomlig]. 
Fyst u främst jä vägän så otäckar ti kumm 
fram JK. Förr, da skudd n sno de (bomulls-
garn) haim pa ruck, u de var a otäck snoning 
JK. De jä riktut otäckt de där arbetä JK. 
b) [lömsk, retsam]. De jär dan otäckar hund, 
han läurar si pa fålk, så ingän vait av de OL. 
Mik vackrä fäuglar [: skator], män otäck(ä) ti 
stjälä JK. Sårkar var inmaruä u otäck mot 
päikår JK. 3) [huvudsakl. förstärkande: 'rys- 
lig(t)', 'hemsk(t)']. När vör kård haim 	så 
blai de a sån otäck kald tjåckå JK. Iss otäck 
lang vintrar u ladingar JK. Så var de n otjän- 
lir vintar i fjord 	u otäckt kallt JK. Ja had 
hogst u ont i braustä u var så otäckt frustu 
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JK. Jä de stor gamblä kalar, så jär de a otäckt 
styggt arbet ti bjär läik JK. Råttår har skär 
sundar kringmäurningi, sått de har vart så 
otäckt förarglit JK. Lomän har a otäckt gal' 
lätä JK. Än olyckli stöv sum frästa braustä 
otäckt JK. Otäckt ovituä väisår JK. De gra-
var [gräver sig ner] så otäckt (på vägarne) JK. 
Da dräivar batn av fö vädrä, u da ligga n u 
rullar så otäckt JK. -täcklhet s. pl. åutäck-
haitar [oanständighet, grovhet]. Någ otäck-
haitar älla ovituhait[ar] de jä otjänlit ti skriv 
um JK. -täcking s. åutäckiyg m., bf. -iyän 
[otäck varelse]. Dän otäckingän sum för-
stöirar all stickälsbärsbuskar [: mjöldaggen] 
JK. -tät a. Oute'tar, f. o. n. -te't, pl. -te'tä, 
-tet' [som släpper igenom sitt innehåll el. ngt 
utifrån kommande ss. luft, vatten]. Batn var 
så otetar, så ja matt håis jamt till OL. Brygg-
balju har vart otet JK. Kvänni jär otet [säges 
då 'bussen' i understenen är så sliten, att 
säden rinner ner där] JK(U). Spannä jär otet i 
laggar MK. Drick-käri, had di ligg tom pa 
summarn, så kund di var otetä OL. Bredtakä 
jär otet u åid u rutä JK. Nerkring de s. k. 
gålvä [i sågkammarn] .. där de int var så otet, 
att de skvaläd iginum . . OL. Durar jär gamblä 
u otetä MK. Mang fattiä, sum far far faslit 
illä, när de jär sån sträng vintrar: fyst u främst 
så har di gamblä otet byggningar ällar stäuår 
ti bo äi JK. Ja hadd a par styvlår pa mi me 
kårt skaft, u så var di otet till, sått ja fick dum 
full av vattn JK. I o [vår] nöistäuu jä de väl 
[ganska] otet u drag, sått ja vait int um di kan 
bo där JK. -täthet s. otethait (OL) MK f., 
bf. -i. Sum bot imot de otethaiti bräukt di 
smör dum [svinlädersstövlarna] me ra tjärå 
OL. -törstig a. o'tåstur [åu-]. Ha . . sägd, när 
a gav mi ölstopä: 'drick di nå otåstur!' JK. 
-undvildig a. n. Oundväiklit. De jä oundväiklit 
ti int var föräutn vändplog JK. -upphuggen 
p. a. n. åuupphugg' , pl. -nä [icke upphuggen]. 
Vör har ännu all ravid liggnäs oupphugg [!] i 
skogän JK. Bryt-täunar .. di jä bärt [enbart] 
av grainar u oupphuggnä räckår ällar oupp-
kvistnä ällar me grainar pa JK. -uppkloven 
p. a. pl. ouppklunä [icke satt i (angle)klove]. 
Da klua n upp dum el. sättar krokar i kluar, 
för di skall fa tårkä, fö de gär di int pa kimbar, 
ouppklunä JK. -upptagen p. a. pl. o'uppta'gnä 
[åu-], [icke upptagen ur jorden]. L:s pärår 
star ännu oupptagnä pa backän JK. -vaggen 
p. a. pl. ovaggnä [utan att behöva vaggas, i 
uttrl. Sin [sedan] så sivd vörr all träi 
ovaggnä, sum än bräukar sägä JK. -valken 
p. a. n. ovalk' Tjåckskörtår av ovalk vammäl 
JK. -van a. åuva'nar, -a, f. -van, n. -t, pl. -ä. 
1) [som icke är van]. Ovanar var n me fastäu- 

durlåsä JK. Ovanar ti spel årjår JK. Han va 
ovana me de JK. Gubbän Jakå sat framm [i 
båten], sum än alltut gärdä, u där var han int 
ovanar, ska ja sägä, u haldäd batn bra bäi JK. 
Ha var int ovan me tågä, för ha had vart i 
Ammerikä JK. 2) [som man icke är van vid; 
ovanligt]. Ovant jär ä till var äutn täidningar, 
män de far ga JK. L. kastäd sum än kal, så 
gutt n kundä, fastn arbetä var ovant fö(r)stas 
JK. Ner n nå skudd ha middag äut i marki där 
bi Masrä, så sag de läit ovant äut . . ner vör nå 
skudd ha mat, så var där däuk si [dukat] a 
vådli lang sträckå ner pa jårdi me någ gamblä 
träitaldrickar OL. -vana s. åuva'nä, -van' m. 
Stäutar 	drägar int bra, jetar int bra .. tar 
täun upp, flaugar 	stangäs 	skäinar. Allt 
de där haitar, att di har fat ovanä, att i int 
drägar bra etc. JK. Ovan u odygdar, sum 
russi bräukar ha JK. Ung män gar el. rännar 
bra, fastn ha jär läit krånglu iblant, u n skall 
var försiktur me na, att a int skall fa någän 
ovariä JK. Vör var int van de (ti fa kaffi pa 
sängi), u de var bön [bara] ti gi uss ovan me, 
sått de undarbad vör uss JK. -vanlig a. 
åuva nlir, n. -lit. 1) [icke vanlig, sällsynt, ena-
stående, egendomlig]. Ja jetäd vaskän någ 
ovanlir mat ällar ovanlit mikä ällar ovanlit 
fort JK. De har vart n undali ovanlir väda-
laik JK. Ja har.. aldri trot, att någ trull fanns 
till, u när ja har fat set någ ovanlit, så har ja 
alltut gat ste u set va de har vart JK. Att vör 
knafft har hatt någu kyldnat i haust ännu 
(18.10.1891), de jär u ovanlit pa iss arsns täid 
JK. När han sat u skrivdä, så had han bränn-
väinsflasku u glasä bäi si pa borä, sum int var 
någ ovanlit dän täidn JK. 2) [förstärkande: 
särskilt, ofantligt, väldigt]. Kräk sum jär 
ovanlit tjåckä OL. Um dåktan kråmar till um 
de sjauk ställ läit ovanlit hart OL. De kalldäs 
för kanå [en enkel släde] u jär ovanlit let u bi-
händut för kräki ti dräg pa OL. Sånt gras de 
skall de ovanlit go sigdar till OL. Rängn u 
slask, de har vör ovanlit gutt um JK. -verk-
sam a. åuvärksammar, pl. ovärksammä JK. 
För ti int va ovärksammar .., så ska ja ta u 
skriv någlä ård JK. -veterlig a. n. Ouvrtalit 

'oveterligen'. Mi ovitalit MK. Ifall 
de jär någ sum uss ()vitala mankimangar 
[mankerar] .. så JK. En gang sum ja hadd 
yvaträd lagän, fastn ovitalit, da slapp vörr 
JK. -vett s. åuvi't n. 1) 'oförskämt, ovettigt 
tal' [stundom med bibet. oanständigt tal]. Di 
far lär n hail hopän ovit av varandrä, sårkar. 
Kåss va ovit han kan vräk ör si! JK(ordl.). 
Närkbobani di sägd läikväl så mik ovit, att 
de kan ingän tal um MK. Sårkar u odygd el. 
ovit de hängar ihop JK(U). 2) [bannor, 
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'skäll. Ja fick a läkså ovit .. av än för de 
JK(U). Gi u fa ovit (OL) MK. Han.. vidd att 
ja skudd skriv till N .. u gi n läit hövlit ovit, 
för N int kund svar pa hans brevä JK. -vettig 
a. åuvi'tur, n. -ut, pl. -uä, -u'. 1) 'odygdig, 
olydig'. Räis u askå, de gir Staffån, när n har 
vart ovitur i ställ för ti var löidur MK. De blai 
lug [lov] ti de tr .. när n int var för olöidur u 
ovitur mot kvinnfälki, sum da had hand um 
öirbasingän JK. Ovitur sårk, sum rännar 
langsat vägar MK. Kalvän jär vackar han, 
män han jär ovitur u jär n junkar u stangäs 
u buffläs .. da blai de rolit för någlä styckän 
ovituä sårk, ska ja sägä JK. Ainväis u ovituä 
banungar skudd ha sitt fyst u främst OL. 
Så kummar a par ovituä sårkar u smäcka(r) 
si pa bred(ä) [gungbrädet] till.. u di bausar i 
jård all fåirä JK(U). Har di vart olöiduä 
ällar ovituä, så JK. 2) [oförskämd, otidig]. 
Ha jär så ovitu; de jär n olyckli sårk ti var 
ovitur JK(ordl.). Vör 	tråist int kall n för 
H-Olä u libbastuck u gu visst all namn, sum 
än hadd av uss, när vör var ovituä mot n JK. 
Han u flair sårkar had gat där förbäi n kväld 
. . u da had di vart ovitu där bäi Digaråir u 
hald narr at Digaråirskällingi JK. 3) [oan-
ständig]. Nå tänka ja mi till ti dra pa me a B:s 
historjå, sum jär dråpli otäck u ovitu JK. A 
ovitu historjå sum L. u dåk. Kålmdäin kan 
fa gräin at JK. Han var räddar för att sumt 
var för ovitut u gal, så de gick int an OL. 
Dairäs sångstyckar de jär bär [bara] någ 
ovituä väisår, sum di har lert av rallrar JK. 
Dails kan ja nuck fa håir flairä [historier], 
ifall ja kummar i fylg me någ ovituä drängar u 
sårkar JK. -vettiglhet s. åuvi'tuhait f. [odygd, 
oförskämdhet, oanständighet]. Ja n fick ligg 
pa bänkän fö skåjstrik u ovituhait u fick smak 
än duktu battång i ändn JK. Någ otäckhaitar 
älla ovituhait, de jä otjänlit ti skriv um JK. 
-vetting s. åuvi'tiyg m., pl. ovitingar JK [oför-
skämd person, särsk, pojke]. Däu jäst n stäur 
oviting JK. Ströik sum hagäl .. de hadd vörr 
vart värdä, ovitingar JK. 

ov-galen a. n. åugalä, 'mycket galet'. De var 
int så ogalä de i [det var inte så tokigt det inte] 
MK(1876). 
-vig a. åuvi'gar, pl. åuvi'g' [icke vig, otymp-
lig]. Stäivar [styv] u ovigar JK(U). Allä var.. 
tjåckar sum än palt .. u ovigar u langsnoän 
JK. Att di hadd bygg upp än årdäntli bygg-
ning.. till hald sammankåmstar äi älla guss-
tjänst .. u sum kund ha äldäs upp.. så att n 
hadd slipp .. u kle pa uss så mik att vörr jär så 
ovig u ofrom, att.. JK. -vilja s. 
m. [motvilja]. De håirs .. att de jä mot-trutn-
halt u ovilä blant allmänhaiti, nä de gällar 

någå äutgift .. at de hållä JK. Därför så har ja 
aldri hatt ovil till de (skriv brev), äutn .. da 
har ja dans pa rosår JK. Ja hadd n fasli ovil 
till dän kaln MK. -villig a. åuvilur, f. -u [mot-
villig, ohågad]. Ha jär ovilu ti läsä; han jär 
mästn ovilur ti allting JK(ordl.). -villkorligen 
adv. åuvillkå'rliän (van!.), -ligän, 1) [nödvän-
digt(vis), absolut]. Kaupräkalar fick bud, att i 
ovillkårliän skudd infinn si pa sammanträdä 
JK. Lagän sär, att de ovillkårliän skall fmnäs 
väg JK. Jårdgubbar skall ovillkårliän nå me 
de fystä ränsäs u tas varå pa JK. Haldar de 
(vädret) si så, så skall ja ovillkårliän där äut (i 
möiri) i flest vikå JK. Um än ovillkårliän 
skudd pa När, så vidd ja laidsag än däit JK. 
2) [med visshet, utan tvekan]. När de jär så 
gutt um strämming, så skall de ovillkårliän 
var gutt um tåsk u JK. De finns atminstn träi 
gangar så mik jård ådli framfö de da var, så 
att de skall ovillkårliän var mair ti gär för n 
bond nå framför da JK. Ja vörr far bjär uss at, 
lains täusn vörr vill .. så jär de ovillkårliän 
jårdbräukä, sum vörr skall liv av JK. -vinner-
hg a. n. åuvinnalit [ofantligt]. Bladi .. luktar 
ovinnalit goä JK. De var sånt ovinnalit fåint 
lungt blöit vädar JK. De var ovinnalit rolit 
för uss JK. -vislig a. f. åuväis/i, n. -t [ovis, 
oklok]. Va de kan ga fort för n bond ti fa gäld 
u skuld ginum oväisli rigerning JK. De flästä 
tyckar, att de jä oväislit ti hugg slipas ti vid 
JK. Pa tal um göisli så häuseräs de u faslit 
oväislit me bäi böindnar JK. Handlä så oväis-
lit OL. -viss a. ovissar OL, n. ovisst [du-], 
best. åuvissä [icke viss, osäker]. Ovissar pa ti 
träff bålin OL(ordl.). Haldar iss kyldi bäi, så 
jär de ovisst, um di (aksi) far glångäs [blom-
ma] OL. De jär bäst ti ta de viss för de ovissä 
JK. -vissihet s. åuvisshait f., bf. -i. Ovisshait 
um de, va lains de kummar ti ga OL(ordl.). 
De var mik bra, att L. skrivdä, vickän dag Er 
vidd ha de (fläsket) .. så att ja slapp u liv i 
ovisshait um ä JK. -vålig a. ovårliar MK; 
OL(ordl.), [vårdslös]. -väder s. se d. o. 
-väder s. åuvä'dar n., bf. -rä. I kväld har vör a 
ovädar äutä; de stårmar i nårrvästn äutn ho 
[hov] u slar pa finstri me snåi u äis-slagg JK. 
De stånnar u rängnar nå äutä igän, u da jär ä 
int langt ifran ovädar, sum än bräukar sägä 
JK. Ja kåm just nå ifran snåikastning i äurn u 
ovädrä JK. De skall u var bra stort ovädar 
um di [tjänarna] skall sit inn någän kväld OL. 
Män så träfft ä till.. att ä blai rängn u ovädar 
.. Da var de ste så mang sum kund .. u lait 
lambi igän u fa haim dum i ovädrä JK. I 
torstäs pa ättamiddagän sag de äut ti bläi stort 
ovädar u var ti gynn rängnä män blai fagat 
mot kväldn JK. — [Märken som båda ovä- 
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der:] Så sag ä så blåt u mul u bäst äut i luftn, 
sått ja tänkt för mi självar: nå har vör i all fall 
int langt till ovädar JK. Um de jär n ring kring 
soli, sum haltar gardä, så modar de ovädar 
snart, u um gardn jär ypän ifran ätt väda-
sträck, därifran kummar ovädrä JK(U). 
De jär a gammält orspråk, att ä skall va ovä-
dar millum Gartrå u Bänt JK. Jo de gutt vädar 
i mass, så jä de säkat, sä de gamblä, att ä bläir 
ovädar i april JK. Dän täidn när Bosräkällingi 
u Gumbaldkällingi [två spökgestalter] ro-
pädä, modäd ovädar JK. När de jär vassridl 
[vattnets fallande o. stigande] bäi strandi, 
modar ovädar. När soli skäinar pa väst moln, 
så bläir de rängn u ovädar pa dagän JK. Re-
matismän anfäktar mi hälst imot ovädar 
JK. Dråima n um döid fålk, så modar de 
ovädar JK. Undahaltuä strandkalar 	sum 
sto u styttäd bodväggar u gärd ovädar, sum 
än bräukt sägä, el. spåd stårm u ovädar 
män di blai atgräinä [utskrattade] JK. De bläir 
bistämt någ ovädar snart, för saigar [ull-
rullarna] jär så galnä i kväld, döivlar kard-
ningkällingi JK. När stäutar ällar nauti 
njausar, modar ovädar JK. Sväini slepar 
lägå, de bläir ovädar JK. Nå har vör snart 
ovädar, för kattu jetar gras OL. När kattu 
liggar pa jänn'n [hjärnan] ällar ha liggar u 
kräupar ihop så mik ha kan, bläir de ovädar 
JK. Hynsi skäitar blatt [löst], de bläir ovädar 
JK. När han'n ropar um kväldar, så bläir de 
ovädar JK. När årrn spelar um vintan, bläir 
de snart ovädar JK. Um kraku räivar si um 
kväldar, modar ovädar JK(U). När lomän 
ropar, så modar de ovädar JK. När äuglu 
skräiar, modar ovädar JK. När harn ropar, 
modar ovädar JK. Han.. sägd .. att ä ropäd 
träi rop i skogän, u de modäd ovädar u olyckå 
bäi strandi JK. -by s. åuvä'darbiii m., bf. -än, 
åuvädaböjän [hastigt övergående, häftigt 
oväder]. I onstäs had vör n rasandä ovädar-
böi me rängn u stårm u blikst u ätt förfårlit 
dundar (torn) JK. Till all lyckå så var vör 
läikväl int äut äi dän värst ovädaböiän JK. 
-bysing s. åuvä'daböisiug m., bf. 40än [häftig 
oväderby]. De matt ha vart n duktu oväda-
böising i neträs, för de had häv duktut ner.. 
u vart till äur [yra] lagli JK. De gynnar läid 
at jaul nå, sått ä jär täidar pa att ä bläir någän 
ovädarböising JK. I iss viku så ha vör riktut 
hatt n ovädaböising me skick, u så blai de 
riktut strangar vintar me de samä JK. Nå har 
allt ovädaböisingän gat yvar, u de jär gutt 
vädar igän u månskäin JK. -dag s. ovädadag 
JK m., bf. åuvä'dada'gän. /ditut så har de 
vart någän ovädadag sum ä har vart otjän-
lit ti vart äut undar bär himmäl, da har ja stat 

undar tråskän u hugg am n sundar JK. De ha 
vart a äutmärkt vackat vädar sin dän stor 
ovädadagän JK. -galle s. åuvä'dargallä, 
ovädagallä JK m., pl. -ar, 'vädersol' MK; 
'ovädersol, runda ljusaktiga fläckar i molnen 
åt solsidan ett stycke från solen'; modar 
ovädar; = ovädasol, än sårts rängnbugä, än 
sån där jausar fläck i rängnbugäns färgar JK. 
De star ovädagallar kring soli JK(U). -natt s. 
ovädanat f., bf. 4, pl. åuvä'dane'tar. Fartöigä 
slo sundar mot a klippå a stårm- u ovädanat 
JK. De var nati förä de stor ovädanati, sum 
de gick åt a pa styckän bäi Djaupdöi JK. 
Daim sum liggar där u blåckar [med fiske] .. 
far far faslit illä iblant, för de har vart mangä 
ovädanetar i haust JK. -sol s. åuvä'dasåul f., 
pl. -ar, 'vädersol'. I blant kan ä sta än sånnar 
ring kring soli .. män så kan ä u söinäs än 
jausar ällar gröingäular fläck sta pa bäggi 
säidår um soli, di kalläs för ovädarsolar ällar 
ganar. De star sån ovädarsolar ällar gallar 
badä för u ättar soli, så de säir äut sum vörr 
snart far någ ruskvädar. Ovädarsol ällar 
-solar bräukar alltut sta än läitn bit pa var 
säidå um soli OL. När de star ovädarsol, 
modar ovädar JK. 

o-vädrig a. n. åuvii'drut [då det är mycket 
oväder]. Blasut u ovädrut har de nuck vart i 
haust JK. Di fick da läit strämming någlä 
netar, män nå sän har de vart så ovädrut u 
blasut, sått di har int kunt fat söikt JK. Ätta-
sum de var ovädrut, så var ja i tväiväls-
tankar, um ja skudd gläid ste ällar intä JK. 
De var ret väl ovädrut um kväldn bäi böiväis 
JK. Antingän skall ja gär träisko, um de bläir 
ovädrut ällar rängnut ällar u så ska ja ti smidu 
JK. -vän s. åuvän m., pl. -vännar. Um än har 
n ovän, så skall n gi n än äidstjärt [därför att 
det är så mycket ben i] MK. Ja tror, att ja jär 
ill äutspördar av mäin ovännar imot W. [lant-
mätarn], fastn oförret OL. -vänskap s. åuvän-
ska 'p 	 m. Källingar gynt sit u 
drick kaffi bäi varandrä, när kalar var bårtå. 
Så blai de tretår u ovänskap i häusaldi JK. 
Um dän dödä u så dän sum melar [mäter 
liket] skudd ha hatt någ ovänskap imillum 
si, så skudd da dän dödä ha makt till kunn 
skad .. dän andrä OL. -väntandes p. a. ovänt-
näs [oväntat]. De kåm o. främnäs MK. -vär-
dig a. åuvii*rdur, f. -u, n. -ut. 1) [icke värdig]. 
'Int värdur' är mera brukligt JK. Ja var ovär-
dur (-u) ti kumm me älla bläi biddar (bidd); 
ha jär ovärdu ti fa nattvardn JK(ordl.). Ja an-
säir mi allt för mik ovärdur ällar retarä sägt, 
att ja alls int jär värdar allt biröim JK. 2) [otill-
börlig]. Ovärdut, t. ex. haugä onåigår [ut-
skylder] MK. 
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oxe s. uksä m., bf. uksn, pl. -uksar. 1) [oxe 
(kastrerad)]. 'Stäutar' jär de vanliä, män 
mang sär 'uksar' u MK. De var ätt hånn, sum 
uksn fick a si; uksn var obräuktar n täid för 
dän skuld MK. I dag har vör sält n uksä; de 
var en kring u handläd upp uksar JK(ordl.). 
Uksar skodäs aindäst pa vintan, när de var 
halt JK(U). Uksar jär bainåidnä MK. Ja skall 
baitä me uksar MK. Dragstäutar ällar uksar 
ha vör ännu innä JK. Nä hussbondn dödä, så 
skudd prästn ha än uksä, u nä matmor dödä, 
så skudd n ha a ko JK. Jfr drag-, göd-, höger-
o. vänster-oxe. 2) Uksn (stäutn) [stjärnbilden 
Oxen] JK(U). — ox-hus s. n. bf. ukshäusä 
[del av ladugården]. -hyvel s. ukshyväl m., 
bf. -hy'vlän, -hrvin, 'kort släthyvel, varmed 
tvenne hyvla' JK(ordl.); me täu handtak u 
flatt, bratt jan MK(1876); 'stäur' u plumprä 
hyvlar, sum ätt [en person] haldar i var ändä' 
MK. Batvidår [båtborden] 	hyvlädäs för 
hand av täu man förr me än ukshyväl JK(U). 
-hyveljärn s. ukshy'välja'n 	-4 n. -hyvel' 
stock s. ukshrvälstuck m. [trästommen i en 
oxhyvel]. -hyvla v. ukshyvlä JK(U), [hyvla 
med oxhyvel]. -läder s. ukslädar [till sko-
don] JK. 

oxel s. håuksl f., bf. -i, pl. -ar, (Sorbus 
suecica). De hogsli jär int flytti äutn har vaks 
upp pa ställä JK. Di bod straks jär i jamt 
Snausrä L:s .. äi n gammäl träibyggning, u 
gamblä hogsli star visst ännu JK. Hogsli jär 
avfålli [avlövad] JK. Nård nårdaustn stårmar, 
sätt n ret rautar jär äut i hogslar u träii JK. 
Hogsli vaksar vilt sum täidäst äutn planterä 
män vaksar u' bra, när di bläir planternä u 
vaksar bra pa haug tårr jård. Män ja har u' 
set stäur hogslar pa någ lund säid sandjård 
JK. Hogslar jär int ont um jär i Lau, u pa 
Lausbackar bläir de hogsl(ä)skog me täidn, 
för där jär int ont um hogsläplantår pa säin 
ställar JK. Hogslar kan bläi stäur u gamblä, u 
vör har i o [vår] träigard jär n träi fåir styc-
kän, sum just int jär så sma äutn stäur vackrä 
u int så ung just häldar. Mor u ja har nå 
räcknä äut, att de jär minst nitti ar sin di blai 
planternä .. Män läikväl så jär de stäur 
hogslar umkring åtti ar u jär ännu fräisk u 
gröinä JK. Hogsl jär a äutmärkt hart u halt, 
starkt, bra träi u nyttäs fö de mästä ti kåggar 
u drivvalar u drivbuttnar 	u till mik ann 
ämnskog ällar ämnäsvärkä JK. Kåggar i de 
jaulä jär av hogsl (int hogslä). De planku jär 
av hogsl JK. Så to n da n kvist av hogsl u 
försöiktä [som slagruta] JK. -bark s. hogsl-, 
hogsläbark m., bf. -än, pl. -ar. Hogsläbarkän 
vait ja intä att han nyttäs . . u int bladar häldar 
JK. -blad s. hogsl-, hogsläblad n., bf. -ä, 

pl. = el. -ar, bf. -i. -bär s. håukslbä'r, hogsl-, 
hogsläbär n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. Kraku ha 
jetar hoksläbär i dag MK. Hogsläbäri jetäd 
vör mikä u tyckt bra um, när vör var ban, bad 
ra u staiktä, u iblant kund vör fa mor ti kok 
säupå pa dum. . män pa sumbli hogslar så var 
ällar jär de mack i bäri .. da var de frågän um 
att sårk vidd ha dum .. När n sum sårk kund 
kumm at u kumm ti späisn u staik hogsläbär 
pa glöidnar ällar i asku .. de var da kallasmat 
de. Iblant så staiktäs nuck hogsläbär i lang-
pannår i ung'n Jär pa o hogslar jär nuck 
gutt um hogs1(ä)bär um arm pa haustn, män int 
all ar .. u gir n märk pa de, så bjärar hogslar 
int bär mair n vart ann ar, sumbli atminstn, 
män de star int mang dagar pa, så har fåuglar 
jet av dum, hälst när all trastar u trastungar 
kummar i stäur svärmar u slar si ner äi a 
hogsl. U låimar trastar någät hogslbär, så gär 
starar, u sin' när de bläir knalt för krakår pa 
vintan, så gär di raint JK. Um än talar me n 
åtti ars gubb ällar källing, da kan n fa håir mik 
eländ i fran dairäs bandom u .. att i sambläd 
bad hokslbär u sväinbär u slöiår u .. [i nödår] 
JK. -bärslkippa s. ho'ksIbärskippå [-åu-] f., 
bf. -u, pl. -år [klase av oxelbär]. Hoksläbäri 
sträiktäs el. plucktäs av hoksläbärskippår u 
läggdäs i vattn u koktäs JK. -bärslsoppa s. 
hoksläbärs-säupå f. Förr så kokt di hokslä- 
bärs-säupå, när ja var särk 	hoksläbäri 
läggdäs i vattn u koktäs, u så sin så raidäd di 
av säupu me mjöl.. Säupu var äutmärkt väin-
säur u go .. JK. -bärslträd s. håukslbärsträi, 
hogslä- JK n., bf. -ä, pl. =, bf. 4; de kan int 
var någ ann än hogslar, va ja vait JK. -glonge 
s. hogsläglångä m., bf. -än, pl. -ar. De jär int 
mik fullt av hogsläglångar ällar hogsläglångä 
pa hogslar i ar JK. -gren s. hogslägrain f., 
bf. 4, pl. -ar. De hogslägraini jär väl [mycket] 
hogsläbär pa JK. -kugg s. pl. hogslä-, hogsl-
kåggar [kugge av oxelträ]. -kvist s. hogsl-, 
hogsläkvist JK m. -planka s. hogsl-, hogslä-
plankå JK f. [planka av oxelträ]. -planta s. 
hogsl-, hogsläplantå f., pl. -år. Upp pa Laus-
backar jär de så fullt av hogsläplantår pa säin 
ställar, sått de bläir snart hogsläskog av JK. 
-rot s. hogslärot f., bf. -i, pl. -röitar, bf. -röjt-
nar. Stor hogslar har stäur duktuä hogsläröi-
tar JK. -skog s. hogsläskog m.= när de star 
fullt av hogslar bäi si JK. Ex. se -planta. 
-stam s. hogslstam m. = stuckän ällar buln pa 
a hogsl. Hogslstam el. hogsl(ä)stuck kan n 
sägä JK. -stock s. hogsl-, hogslästuck m., bf. 
-än, än stuck ällar n dail pa någlä änar [alnar] 
av än hogslstam. De var n gäinar [rak], vac-
kar hogslstuck (JK) MK. 

o-år s. åua'r n., 'svårt missväxtår'. De arä, de 



oäkta 	 839 	 oövervinnlig 

var ret a oar JK(ordl.). -äkta a. oäkta OL, 
oäktar[a JK, n. o. pl. o'äke[åu-], [född utom 
äktenskapet]. Män så fick än tak äi a horå 
ifran S., sum had n oäktar sårk mässi, u 
giftäd si me hännä JK. F. fick a oäkt ban JK. 
För n täid sinä så var de.. ännu mair skam ti 
fa oäkt ban el. ti horäs JK. -ändlig a. n. oänd-
lit. Oändlit mikä (OL) MK. -ändlighet s. 
åuändlihait f. [I årdböiknar] där räckar de 
till, ja snart sägt i oändlihait, um ä skall gas 

iginum alltihop JK. -ärlig a. åuä'rlir, n. -lit, 
pl. oärliä JK. Hadd Jann vart n oärlir kal, så 
hadd n bihald fämtilappän föstas JK. Di träf-
far äut för ti handlä me oärlit fålk, sum int 
uppgir faili, sum kräki har JK. -ärlighet s. 
åuä'rlihait. List u ränkar u falskhait u oärli-
hait i såväl handl sum vandl OL. -övervinnlig 
a. åurvavinnli, n. -lit [som ej kan över-
vinnas]. A stort vär[d]shav ällar osian, sum 
bläir oyvavinnli JK. 



'Tk 11:-K 



Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala 

Skrifter: 

Ser. A: Folkmål. 
D. 0. Zetterholm, Dia1ektgeografiska undersökningar. 1-II. 1940. 
C. & P. A. Säve-H. Gustavson, Gotländsk ordbok. Bd 1. A-N. 1940. - Bd 2. 0-ö. 
1945. 
J. V. Lindgren, Ordbok över Burträskmålet, utg. av D. 0. och M. Zetterholm. 1940. 
Manne Eriksson, Hjäll och tarre samt andra ord för översäng och övervåning. 1943. 
Carin Pihl, Verben i Överkalixmålet. 1948. 
Aug. Schagerström, Grammatik över Gräsömålet i Uppland, utg. av Manne Eriks-
son. 1949. 

71-2. Karl-Hampus Dahlstedt, Det svenska Vilhelminamålet I. A. Text. B. Kartor, 1950. 
- II. A. Text B. Kartor och tabeller. 1960-62. 
Roger Wadström, Svenska kvarntermer. 1952. 
Petrus Envall, Tiveden, Isala och Husum. 1952. 
D. 0. Zetterholm, Dialektgeografiska undersökningar. III-IV. 1953. 
K.-H. Dahlstedt, Efterledsapokope i nordsvenska dialekter. 1955. 

121-2. Pehr Stenberg, Ordbok över Umemålet (1804), utg. av Gusten Widmark. 1. Inled-
ning. Ordbok. 1966. - 2. Kommentar. 1973. 
S. Fries, Stätt och stätta i Norden. Ett verbalabstrakts betydelseutveckling och ett 
bidrag till studiet av hägnadsterminologien. 1964. 
Carin Pihl, Prepositioner och adverb i överkalixmålet. 1970. 

Ser. B: Folkminnen och folkliv. 
Ella Odstedt, Varulven i svensk folktradition. 1943. 
J. Ejdestam, Årseldarnas samband med boskapsskötsel och åkerbruk i Sverige. 1944. 
Levi Johansson, Bebyggelse och folkliv i det gamla Frostviken. 1947. Ny uppl. 
1967. 

41-2. Linnar Linnarsson, Bygd, by och gård. Gammal bygd och folkkultur i Gäsene, Laske 
och Skånings härader. I. 1948. - II. 1950. 
Åke Campbell, Från vildmark till bygd. En etnologisk undersökning av nybyggarkul-
turen i Lappland före industrialismens genombrott. 1948. 
Otto Blixt, Det gamla Grangärde. Skogsbruk. 1950. 
Arvid Ernvik, Glaskogen. Bygd, arbetsliv och folkkultur i Jösse, Nordmarks och 
Gillbergs härader under 1800-talet. 1951. 
Lars Levander, Ålvdalskt arbetsliv, utg. av Stig Björklund. 1953. 
Nils Dencker, Sveriges sånglekar. Sammanparningslekar och friarlekar. 1960. 
K.-H. Dahlstedt-A. Ivarsson, Register till 0. P. Pettersson, Gamla byar i Vilhelmina. 
1960. 
Ragnar Bjersby, Traditionsbärare på Gotland vid 1800-talets mitt. En undersökning 
rörande P. A. Säves sagesmän. 1964. 

121-2. Arvid Ernvik, Folkminnen från Glaskogen. Sägen, tro och sed i västvärmländska 
skogsbygder. I. 1966. - II. 1968. 

13. 	Göran Rosander, Herrarbete. Dalfolkets säsongvisa arbetsvandringar i jämförande 
belysning. 1967. 



Ser. C: Lapskt språk och lapsk kultur. 
1. 	H. Grundström, Lulelapsk ordbok. Bd I. 1948. — Bd II. 1950. — Bd HL 1951. — Bd 

IV. 1954. 
21-2. Lapska sånger. I. Jonas Eriksson Steggos sånger. Texten utg. av H. Grundström. 

Musikalisk transkription av A. 0. Väisänen. 1958. — II. Sånger från Arjeplog och 
Arvidsjaur. Texten utg. av H. Grundström. Musikalisk transkription av S. Smedeby. 
1963. 
Phebe Fjellström, Lapskt silver. 1-2. 1962. 

Ser. D: Dialektordböcker från Dalarna, Gotland och andra landskap. 
L. Levander—S. Björklund, Ordbok över folkmålen i övre Dalarna. Bd I. A—F. Häfte 
1-8, text. 1961-1968. — Häfte 9, illustrationer till bd I. 1970. — Bd II. G—. Häfte 10, 
text. 1970. Häfte 11, text. 1972. Häfte 12, text. 1973. Häfte 13, text. 1974. Häfte 14, 
text. 1976. Häfte 15, text. 1977. 
M. Klintberg—H. Gustavson, Ordbok över Laumålet på Gotland Bd I. A—H. Häfte 
1-5, text. 1972-1974. — Häfte 6, illustrationer till bd I. 1975. — Bd IL I--. Häfte 7, 
text. 1975. Häfte 8, text. 1975. Häfte 9, text. 1976. Häfte 10, text. 1976. Häfte 11, 
text. 1977. 

Skriftserien utges av Dialekt- och follcminnesarkivet i Uppsala (ULMA). Adress: östra 
Ågatan 27, 753 22 Uppsala 

ISBN 91-85540-00-5 

Almqvist & Wiksell, Uppsala 1977 


