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P 

p pe [i uttr.] sätt p(e) för [hindra, stoppa]. Sätt 
pe för all djävlä skogsskövlar JK. Pa ättamid-
dagän skudd ja plögä, män sum rängnä sättäd 
p förä JK. 

pack s. pack n., bf. -ä, pack', pl.=sg. 1) [sa-
ker], 'bråte' [i uttr.] pick u pack el. pack u 
sack JK. Jär [här] jär pack u sack äutn all 
ändä= bråte. De jär så mik pack u sack, sum 
ja skall samlä me mi MK. Nä n da ha fat allt 
pack u sack mässi 	så skjauta n fiskbatn 
äut JK. a) [nedsättande: om saker som äro 
besvärliga, förargliga]. Ja ha nå stat u klau 
stumblar um dagän, sum jär a pack ti var saig 
u galnä ti fa sundar JK. Tynn [törne], de jär 
a olycklit pack ti var vasst u puttäs JK. Släk-
gras var u a pack JK. De värst pack ti kumm 
äi, de jä tjåck syrå [sörja] MK. Ypnä däikar 
jär ätt olycklit pack JK. Pänningar kåm väl ti 
pass, för de packä, kan n gänn sägä, räckar 
aldri JK. b) [om besvärliga förhållanden, 
sjukdom m. m.], 'besvärligt arbete' JK. Iss 
skrivningi, de jär a olycklit pack JK(ordl.). 
Ja har skriv än hall hopän brandstolslistår 
.. de skall n räcknä me. u a förbaskat pack ti 
fa ret JK. U så jär ä allt möiglit, bodskuldar u 
allt pack kan n sägä JK. Äutn n skall ha värk 
u pack ti dras me JK. Träi styckän, täu kvinn-
fålk u n ungar raskar kal död u straik åt me de 
förbannadä packä [: smittkoppor] JK. 2) 
'byke; dåligt, oärligt folk'. Härrar u pack; 
böindar u pack; de fålki, de jär a dålit pack; 
de jär int för rolit ti kumm äut för de packä 
JK(ordl.). När ja kummar ti tänk pa skift i 
Lau 	så kan ja int hald mi för svärä yvar allt 
pack, sum har hatt hand um ä JK. De jä så 
mik pack sum lerar [studerar] nå fö täidn, så 
att di vait int, va di skall fa årkå [arbete] till 
allt bråt ifran JK. Tvi vickät pack, sum mitt 
för fålks augå skudd sit u hånglä pa de väisä 
OL. a) [om djur som vålla skada el. äro be-
svärliga]. Krakår de jär a häckänfälts pack ti 
gär skad för uss pa gröidn JK. Sväin jär a 
olycklit pack, sum aldri någ haldar, äutn de 
skall var nöit u starkt JK. b) [om övernatur-
liga väsen]. Jär pa skogän millum Lau u När 
.. var de a trull el. n gast, sått de var fullt av 
de packä all stans JK. Jfr herre-pack. 

packa v. packä, pack', pr. -ar, ipf. -äd, pass. 
-äs, ipf. -täs, p. pf. f. packi, pl. packnä JK, 
p. pr. packnäs. 1) [stuva tätt tillsammans]. 
Nå skudd di haim pa en gang [: hela man-
skapet], de matt da packäs så tet sum di kun-
dä OL. När di (kvinnfålki) nå sat packnä tet 

ihop, så kund di int hald räivår [räfsorna] 
pa ann väis, än .. OL. Där sto vör packnä 
sum sildar JK. 2) [m. avs. på kärl o. d.: prop-
pa full]. Dosu blai så packi, att MK(1877). 
3) [hoptrycka, sammanpressa]. Halmän ällar 
agän skudd trampäs ällar packäs OL. När de 
täckäs me nöit fodar .. de lättar tramp si bät-
tar el. lättar pack si bättar JK. 4) [om män-
niskor: tätt sammantränga; trängas]. De kåm 
så föskräckälsns mik fälk, u di packtäs så 
oskaplit MK. I dän här kupeän finns go plass 
— bär di int kummar packnäs (=komma och 
packa sig in) MK. — [Om lokal: fullproppad]. 
Skolu var packi me fålk JK. 5) refl. [ge sig 
iväg]. Pack si iväg, pack si av JK(U). Han 
matt pack si pa gatå [iväg] JK. Nå skall Ar 
var så go u pack Ar i väg gäinäst OL. — 
Särsk. förb. Ans göisli u tramp u pack ihop na 
JK. Syru [sörjan] jär så tjåck u hop-packi 
JK(U). Jär ringän väidlyftur, u di sitar bra 
ihop-packnä, så .. [i leken "låta skon gå"] 
JK(U). — Undar täidn sambläd all daim, sum 
årdriäd me middagän ihop de sum var ti yvars 

u packäd ner i tråssvangnar OL. — Vädrä 
u sjoän har pack in snåisyru mot landä JK(U). 
— Brautar av bräuni (=iskanten) u packar 
pa in bäi bräuni, när de kummar äisflingår 
äutförä MK. — Betfråiä sum än hylld yvar 
me hacku u packäd jårdi till yvar me hacku 
JK. — pack-hus s. packhäus OL n., bf. -ä 
[hus för in- o. urpackning el. förvaring av va-
ror]. A stort stacket, sum star bäi grindi, mil-
lum drängstäuu i packhäusä .. [på Rone-
hamn] JK. -is s. packäis m. [hoppackad havs-
is]; när äisflingår har pack pa si, sått di liggar 
mangdubbält JK(U). -skjuts s. packsjuss m. 
[skjuts för transport av saker]. O.J. .. han 
kummar. . ti middästågä me n vanli lastvangn 
me täu akstolar pa L.J. han kummar me 
packsjuss ti sam täid OL. 

packe s. packä, pack' m., bf. -än, pl. -ar. 
a) [kubb; avhugget el. avsågat kortare stycke 
av en trädstam el. stock]. Knäikarpän .. sag 
äut ungefärliän såsum än pack, sum jä klauän 
mitt i täu av a stor hol grän JK. De jär n 
olycklir saigar pack(ä) ti klauä JK(ordl.). 
Iblant far n nytt vägg [kil] u klåbbå, nä pac-
kar jär mik saig u snonä, så sum storändpac- 
kar, da jä de arbetsamt ti fa sundar n kast vid 
JK. Ännu har ja väl packar igän till en kast 
JK. När ja huggäd yksi äi n packä u lyftäd 
packän i vädrä JK. Jär vidn saigar u snoän, 
sått n far sta u hugg till gang ätta gang föräutn 
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fa packän ti rimnä .. da jä de arbetsamt ti fa 
sundar n kast vid JK. Fjäli [gungbrädet] 
läggd n yvar n packä, än ravidspackä t. ex. 
JK(U). Framför späisn lag a dur.. pa a par 
packar, u där pa lag lydn el. ulli JK. Till 
kvistn [i "spetsplogl nyttäd n a gäin skap- 
ii 	sum fick sit fast bäi björkstuc- 
kän, u så sagäd n av än packä, lagum langar, 
bakförä u framför graini JK(U). De jär stytt-
staur i dän undästä packän [då man gärdslar 
på hällmark] JK(U). Nåli gar ner i kvänn-
häusä, äi än pack där, sum haitar nålbalkän 
JK. [I ute.] De sma russi .. var tjåck sum 
packar. Jfr björk-, före-, gran-, gruv-, jul-, 
mur-, råveds-, skid-, slipers-, storänd-, trä-
sko-, tälle- o. ved-packe. a) [kubb som un-
derlag för hävstång, smidesstäd, vedhuggning 
etc.]. Flytt packän nemrä, så far vör de mair 
kårtvekt [vid hävstång] MK. Packän städar 
["svarar"] bra MK. Jfr hugg- o. smed-packe. 
b) [såsom vagnsbanke]. Packän de jär dän 
sum liggar pa akslän, i packän sagäs tvädarn 
äi u passäs äi jamt me uppkantn av packän, 
däruppa fåstäs flaut .. [i bakbanken]. Tungu 
sänkes ner i packän [i frambanken] OL. Jfr 
fram-packe. 2) [tygpacke, större bunt av tätt 
hoprullat tyg]. Di hadd kaupt n hail pack 
bomullslerät OL. De var n pack töig de, gu 
mänskår! JK. Nå har ja väv än hail pack töig 
ti kledar JK(ordl.). Vamlä var int hoprullä äi 
n packä, äutn annas yva si i raiduä lägdar 
[veck]. [Sedan rullades det på en käpp] . . 
så läggdäs packän i präss JK. Jfr lärfts-, tygs-
o. vadmals-packe. — pack-vis adv. packväis 
[den ena kubben efter den andra]. När ja fick 
björkstuckän haim, så sagäd ja av dän bäi 
packväis, el. ja sagäd av björkstuckän ti träi-
skopackar JK. -ände s. pl. packändar [ände 
av en kubb]. När n tar i packändar u stuck-
ändar, så far n hännar full av kvadå JK. 

packning s. packniug f. [nedpackande av sa-
ker]. De blai äntligän fårdut me all packning 
u stuppning .. de var int ti tänk pa, att de 
skudd ha räum pa en sjuss 	OL. Jfr på- 
packning. 

padda s. paddå OL f. (skällsord, ej djur). 
page s. pagä, pa' g' m., bf. -än, pl. -ar [hög, 
hop]. Snäus hävar di i munn'n för si, så de 
liggar stäur pagar bi läppar OL. [Särsk.: hög, 
bädd av ilandslagen "släkal. Släkå .. hafs-
tång.. slites av havet loss, när det stormar, 
och slås iland med "äutvädar" eller pålands-
vind, stundom i stora hopar, som kallas "pa-
gar" och "ramar" MK. Ner nå släku hadd 
slat ihop till n sånnar tjåcklaik, de kalldäs för 
n duktur pagä OL. De jär n läitn pag innä; iss 
pagän han jär braidar, män han liggar mik 

tynnar OL. Jå de var n hail hopän släkå innä; 
de var n bestur pagä, han var så tjåckar, att ä 
gick mi langt yvar knäis OL. I torstäs u fredäs 
var ja i släkdöiän .. ner pa Sandä, äut pa 
Strandräum .. Ja de jär så langgrunt .. Män 
släku star int ihop till tjåck pagar där äutn lig-
gar för de mäst tunt JK. Släku böitäs [delas] 
ättar vass u ens lått.. ättar sum pagän liggar 
tjåckar ällar tunnar pa säin ställar i döiar JK. 
Jfr släk-page. 

pajas s. pajas [narr (skällsord)]. När klucku 
var träi pa ättamiddagän, kåm pajas räusnäs 
ör kamman u sägd, att nå gick än haim u 
vör fick kväit o arbetsdag JK. 

paket s. packet 	n., bf. -ä, pl. -ar, bf. -i. 
Tobakk .. de skudd n int ha.. da skudd ja 
häldar kaup a kardäuså ällar a packet sund-
hetssalt JK. När ja i går var ste me all packe-
tar för K.J. u M. JK. Pa ättamiddagän gav 
ja mi i väg me paketi JK. 

pall s.1 pall m., pl. -ar. 1) [brant avsats i havet 
utanför stranden], bank el. grunnbank, när 
grunnä stäupar när pa läik upp u ner bäi än 
kant, u pa sam väis um pall u grundpall 
JK(U, frgl.). 2) [låg sittmöbel utan ryggstöd 
el. karm]. Ulli i ullkränku fyst u n pall el. 
n lagar stol ti sätt si pa där ijamtä, u så kardår 
pa knäiar JK. U så n am säks pallar u 
kränkår till uss, sum var sma, ti sit pa JK. 
-ben s. pallbain n. o. pl. [ben under en pall]. 
-botten s. pallbuttn m., bf. -nän (nom. propr. 
el. appell.?) MK [brant sluttande havsbot-
ten?]. När ja lodäd, så had ja 19 famnar me 
lauboän (Lau kyrka) sudar um Djaupdöi där 
pa pallbuttnän JK. -torsk s. palltåsk m. (o. 
koll.), [torsk som förekommer vid "pallarna" 
i havet]. Tåsk-krokän huggäd n stäurar jäklä 
tåsk pa n träi fair kilo i ryggän .. De var n 
jäklä stäurar svartar palltåsk, sum int var så 
läit starkar. Ja fick träi stäigar [tjog] där.. u 
de var stäur u svart palltåsk allihop JK. 

pall s.2 pall [i uttr.] sta pall, 'stå sitt kast, vara 
rask, duktig' JK(ordl.), [stå rycken, hålla 
stånd]. Han sto pall u strävdä (me takäs 
[brottas]); ha star pall hail dagar; de jär don 
sum star pall, de; de star pall de (=är riktigt, 
stämmer) JK(ordl.). Ja har försöikt all de där 
sårtar, män di star int pall mot de gamblä 
Gåttlands-kånnä JK. De säs av främlingar, 
sum gravar där [i Lausmyr] .. att ä jär de 
fyst ällar de bäst möirjård, sum finns pa lan-
dä, u kan de sta pall [vara riktigt], så skall 
vör försöikä [: odla myren] JK. Um vågbry-
tan [i Visby] star pall el. strävar JK. Så väid 
ordspråkä star pall JK. 

palla v. pallä si av [ge sig iväg]. 
pall-faren a. pallfa'rn, f. -i, pl. -nä, 'fördärvad, 
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utsliten' [dålig, förfallen]. Dain hästn hadd 
fat n tånn [tagg] i kraku u kaut si [vrickat 
sig], de hadd n gärt pa dain bakbainä, sått 
han var rakt pallfarn JK. A. har u vart pall-
farn än täid av .. män jär fräiskar nå JK. 
Gam' kvänni gynnar bläi gammäl u pallfari, 
sått a skall undaga rippasjon JK. Bönd lukå 
[en stiglucka] .. Ha jär mik bristfållu u pall-
fan i JK. Så blai täunar så pallfarnä u åidnä, 
sått di int däugd lagäs upp JK. Jfr fall-faren. 

pallig a. pallur JK(U), [brant stupande, om 
havsbotten]. Där de jär djauparä pa säin stäl-
lar, där de jär a stort umrådä, sum jär lang-
grunt, u att djaupä tar till fort el. att buttnän 
stäupar ner, så haitar de, att de jär pallur 
buttn JK(U). 

palm s. palm [kubikmått för hö o. sten]. Stain-
palm el. en palm stam n (OL)MK. 

palm-söndag s. m. bf. palmsunda* gän. Nå hai-
tar de äi a gammält ordspråk u i Säibillä, att 
um de jä klart vädar pa palmsundagän, så 
bläir de tårrar summar JK. 

palsternacka s. palstarnackä el. pålstarnackä 
(förnämare) (OL)MK m., pl. palstanackar 
JK (Pastinaca sativa). 

palt s. palt m., bf. -n, pl. -ar [större, kokt 
klimp av blod, rågmjöl o. vatten m. m.], 
mjöl [!] sammänknudä av blod u mjöl, salt u 
myntå MK. Bak palt .. av blod, sum di .. 
blandäd äut me läit vattn u lägg[d] salt äi, 
u däräi röird di äi rygmjöil, sått de blai tjåckt 
sum daig u läggd de pa bakborä, knädäd 
u rulläd mair mjöil äi så att de blai än har-
dar fastar daig av. Sin fårmäd di de ti avlang 
bullar, likt mindar sämblår, u de haitar ti bak 
palt. Sin läggäs de i vattn u kokäs .. När n 
skall jetäs, så skäräs han i skäivår u värmäs i 
fått i pannkakpannår JK(U). Stäuä palt MK. 
a) [i ordspr. o. d.]. De haitar äi a gammält 
ordspråk: å skit i mygluä paltar. De haitar u: 
däu narrar int palt i mi föräutn fått. b) [i jäm-
förelser]. Tjåckar sum än palt [om en pojke] 
JK. Ha jär så tjåck, ha jär sum n palt MK. De 
löist sum palt äi hånnlyftå MK. 

palta s. f. pl. (tant.) paltår [slitna, dåliga klä-
der]. Slitnä u lappuä paltår u kledar JK. Da 
fick än [han] någ gamblä russtäckar u paltår 
ti ligg äi JK. När ja da fick paltår (kledi) pa 
mi.. så bar de da äut i häusi me mi me' JK. 
När ja da had kumm i paltår straik ja äut i 
kohäusä JK. Jfr synda- o. vardags-palta. 

palta v. paltä, palt', ipf. palt', -äd. 1) Palt ihop 
[bylta ihop] de pasår [trasorna] OL. Paltä 
pa si någ väl MK. 2) Palt si i väg [knalla sig 
iväg] JK(U). Paltäd si av JK. Sårkän palt si 
in JK. 

paltig a. n. paltut [hoppackat, fiffigt, om hö]. 

De var int bra häldar ti sla de fö(r) täilit .. för 
da blai de . . traugtårkä u paltut (sum än bräu-
kar sägä) u slo si för mikä .. el. blai fuktut u 
varmt el. brinnäd si JK(U). 

pamp s. 1 pamp m., bf. -än, pl. -ar. 1) 'skälls-
ord om en stor, tjock människa, ovig': däu 
jäst n pamp; dän kaln, de jär såsum säi än 
stäurar pamp JK(ordl.). Bäuku, tjåckar pamp 
OL(ordl.). Tjåckar (el. gråvar) pamp, om en 
karl el. sårk e. d. MK. 2) 'usel cigarr' MK. 

pamp s.2 pamp m., bf. -än, pl. -ar, 'knekt i 
kortspel'. Ja had bör [bara] dän pampän; ja 
har all pampar JK(ordl.). Jfr bäst-, hjärter-, 
klöver- (etc.) -pamp. 

pampusch s. pl. pampäusar. 1) 'tofflor' MK. 
2) [ytterskor ("utomkängor") av läder, som 
kvinnor förr använde] JK(U). 

pampuscha s. pampäuså f., 'toffel'. 
panela v. pannelä, pa'nne'l' , pr. -ar, p. pf. n. 
(av)pane'lä [medelst mellanvägg(ar) avdela 
ett utrymme]. Ja skall pannel de till a sväin-
häus JK. Panel' av MK. De räumä jär nå av-
panelä av u tvärs, sått nå blai de täu av JK. 

paneling s. se av-paneling. 
pank a. pack, pl.=[ap.?]. 1) [trött, matt]. Ja 
jär snart äutslitn u pank JK. Gubbar u käl-
lingar, sum blai kvar pa själv läsmöitskalasä 
.. di åt u drack u gärd si go dagar.. än dail 
blai pank, ner de gick pa nat läitä, så di hadd 
ännu värr ti kumm haim än kvinnfålki hadd 
iblant OL. 2) [utan pengar]. Pänningar, de 
jär ja rakt pank för nå u kan int kumm mi 
jästar [någonstans]. Jäkln, att n skall var så 
pank för pänningar jamt till! JK. 

panna s. 1 pannå f., bf. -u, pl. -år. 1) 'kok- [el. 
stek-]panna'. Da kokädäs u lagdäs mat äi 
dän ypnä späisn undar täidn, mäns kräki 
söislädäs um kväldar u mårgnar, sått gröitår 
u pannår var ör späisn, när arbetä skudd gyn-
näs um kväldar JK. I jamt späisn pa gålvä 
gröitår u pannår JK. Skumakarn vill ha a pan-
nå ti kok kläistar äi OL. a) [kaffepanna]. 
Daim sum har go akokar, di kan lägg mik min-
dar kaffi i pannu än vanlit JK. Hart du mair 
kaffi pa pannu, Mor? JK. b) [brännvinspan-
na]. När di hadd fat hattn pa pannu u brän-
ningi bigyntä, när maiskän kåm ti kok i pan-
nu . . Män de var nog me. . äldn undar pannu, 
sått de int blai för starkar värmä .. sått pannu 
kokäd yvar .. När de händädä, så haitäd de, 
att "pannu spöidä" JK(U). 2) [lagerskål i 
t. ex. tröskverk]. Valsräspäikar [valsare-
spik] gick i pannår av jan.. Stjännakslspäi-
kar, sum sat i ändn pa stjännaksln me en änd 
i letu [lätta s.] u dann'n i stikln [stekel si äi 
färmår (av jan) el. pannår, sum de gamblä 
kalläd de förä, el. u i pannår av bokänhålt 
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[pockenholts] JK(U). Jfr bull-, fett-, kaffe-, 
kok-, lång-, malm-, mjölk-, munk-, nål-, 
pannkaks-, plätt-, stek- o. tegel-panna. — 
pann-botten s. m. bf. pannbuttnän [botten 
på (brännvins)panna] JK(U). -brädd s. m. bf. 
pannbräddn [kanten på (brännvins)panna] 
JK(U). -deg s. panndaig m. [deg varmed 
"hatten" o. "piporna" i brännvinspannan tä- 
tades] JK(U). -fal s. pannfal 	m., 'pann- 
skaft'. -Me s. pannfalä m., bf. -faln, 'handtag 
på en panna'. 

pann-kaka s. pay-, pannka'kå f., bf. -u, pl. -år 
[vanligen s. k. ugnspannkaka]. Bak pann-
kakå [tillreda o. grädda pannkaka] JK. Di 
pussläd för mi go mat me pannkakå u ägg JK. 
Sen längar täid tibakas var ä int vanlit, att di 
bräukt så mik me pannkakå, da var ä mindar 
me vaitä .. i ställ nyttäd di ust ti autndagän 
[på slåtteröl] OL. U så n duktur bit pann-
kakå u där till en ällar a par supar u så där ät-
tar kaffi .. [till "otendag"]. Daim sum kum-
mar me sänningar [till bröllopet] di skall 
ha någ ti bästår.  . . när di kummar, såsum kakå 
u smör u kyt u pannkakå u JK. När n tald-
rik sväskånsäupå var föterd, så kåm de nöi 
talldrikar fram u så sin [sedan] pannkaku, u 
nå för täidn flair sårtar, u där pa uppmaning 
av skaffan, att pannkaksupän skudd anga 
[vid bröllopsmiddagen] JK(U). U dann [den 
andra] dagän da jär de syltå . . u staik u så 
pannkakå u lindbär u så n sup, da jär mal-
täidn släut JK. U så kummar da säist retn, u 
de jä pannkaku u så tas da pannkaksupän 
[på begravning]. — Bäst de var n dag, så 
hadd källingi bak pannkakå, u de tyckt gub-
bän så faslit mik um . . u när n da skudd jet, 
så sägd gubbän så: "pannkakå jä min död". 
"Ja så ..", tänkt källingi, "nå vankar de bak 
pannkakå va ivist a mål ti di" [i sagan, AT 
1380] JK. a) [i uttr.] de bläir pannkakå av 
[det blir misslyckat, fiasko] JK. Skolläran 
jär klainar bad ti sing u spelä, sått de bläir int 
ann pannkakå av JK. b) [i ordspri. De jä 
skillnä pa lort u pannkakå JK. Jfr blod-, 
glöd-, lindbärs-, morot-, risgryns-, saffrans-, 
ugns- o. äpple-pannkaka. -kakdeg s. pann-
kakdaig m. [-smet]. -kakplätt s. pl. pann-
kakplättar JK(U) [plättar gräddade av pann-
kakssmet]. -kakispade s. pannkakspa'dä m., 
(de nyttar vör int) MK(1877). -kak(s)Ipanna 
s. pannkak(s)pannå f., bf. -u, pl. -år [stek-
panna med hög kant o. skaft]. Pannkakpan-
når jär runtä, me än kant runtumkring, 11 tum 
umkr., sum bakäs pannkakå äi u staikäs kyt 
äi u värmäs upp ann mat äi bäi äldn i späisn u 
kan u sättäs i ungn'n ti bak ungspannkakå äi 
JK. -kakisup s. m. bf. pannkaksupän [sup 

som vid gillen o. d. togs till pannkakan]. Ex. 
se pann-kaka. 

panna s.2 pannå f., bf. -u. a) [på människa]. 
Pannu me pannbainä JK. Ha har smallt hudä 
u har haug pannå JK. Så kåm de n kalkknåbb 
sum hadd låssnä .. han to gubbän läik i flaini 

u så fick än da n stor raudar påil i pannu 
JK. Så huppäd am n [en id] upp, u båddn to mi 
läik i pannu JK. Kvinnfålki blåitäd pa pannu 
u tinningar me slagvattn JK. b) pa russ, pa 
stäut [m. fl. djur]. Kalvän jär hail kräit-
väitar me mästn ramsvart hudä me a väit 
strimå el. bläs, sum gar millum åiru yvar pan-
nu u millum augu ner mot nasar JK. N sån 
där figgäur me täu styckän stäur svärd 
[:horn] i pannu [om en getabock] JK. Gassn 
star u pickar konar äi pannu millum hånni 
JK. Jfr hög-pannad. — pann-ben s. n. bf. 
pannbainä JK [på människa o. kreatur]. 
-duk s. panndåuk m. [huvudduk knuten om 
pannan]. Nå ska ja sla panndok (=sätt pa 
dokän så, att n sköilar pannu). De kan ske pa 
mang väis MK. När di rännar gärd, da skall di 
ha väitar panndok (=ränn ätta jäst) MK. 
-lugg s. pannlugg m., bf. -än [på häst]. -skinn 
s. n. bf. pannskinnä [huden över pannan]. 
Han (ha) drog ner pannskinnä u augänbröini 
u sag muln u argar äut JK(U). -skål s. f. bf. 
pannskleli [pannbenet]. H.S. när han var 
druckän u rambläd .. ner u flad hail pann-
skåli, sått skinnä fant ner yvar augu för n 
JK. -stycke s. pannstyckä, - styck' n., pl. -ar. 
1) [stycke linne buret under mössan o. fram-
skjutande i pannan]. Förr i värdn da nyttäd 
di pannstyck u mysså JK. Pannstyck u mysså 
de va byltut ti fa pa si MK. Förr, när kvinn-
fålki i min bandom nyttäd pannstyckä u mys-
så, så blai ungmor kled i kräuspannstyckä u 
mysså JK(U). Blomuä pannstyckar MK. 
a) [bildi., om vit fläck på bergandens hu-
vud]. Drakän (av väiling) han jä så grannar u 
brokur, u honu ha pannstyck MK. 2) [rem 
över pannan på huvudlag för häst]; me mäs-
sing pa iblant MK. Se betsel. Jfr krus-, slät-
o. ungmors-pannstycke. -styckeikärling s. f. 
bf. pannstyck-källiygi, a källing sum gärd u 
tvättäd pannstyckar MK. 

pant s. pant m., bf. -n, pl. -ar. Gi pant; sätt i 
pant (OL)MK. Gi pant [i pantlekar]. När all 
.. har fat gitt pant, så skall pantar "sväidäs" 
[svida vi JK(U). -lek s. pantlaik m., bf. 
-än, pl. -ar JK(U) [lek vari de felande få 
ge ngt föremål som pant]. 

panta v. pantä, pant', pr. -ar, ipf. -äd, p. pf. 
n. äutpant si. [lagligen taga i mät för ford-
ran]. Vill vör int skaff äutväg pa någ väis, så 
kummar länsmann'n u pantar JK. Um läns- 
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mann'n vidd pant, så fick än gärä JK. Var 
de så, att daim sum skudd pliktä .. int vidd 
bital govilut, så pantäd skallfogdar JK. Di 
pantäd hännä för gäld MK. Pantä äut (ss. 
länsman), göra utmätning (OL)MK. De blai 
äutpant si var grand i dän gardn MK. 

pantning s. f. bf. pantnigg [utmätning]. Snart 
kummar de svart pa vitt.. yvar länsmann'ns 
pantningi JK. 

papegoja s. papgåjå 	f. [fågeln]; krampar 
näbb de hadd di MK. 

papp s. papp m., bf. -än. Da var de vaskän 
tråskbuttn ällar måln papp undar lufti [loft-
ten] OL. Jfr spänn- o. tak-papp. -tak s. papp-
tak. Um än har papptak ällar plåttak.. där 
liggar pappän ällar plåtn äutpa alltihop män 
de haitar läikväl häu [huv] OL(1904). Di 
läggd sånt äuslt tak pa skolu [spåntak] att de 
allt jär åidä. U da skall de läggäs papp- el. 
plåttak pa nå i summar JK. -tak Ilakt s. pl. 
papptaklaktar JK [lakt under papptak], jär 
sagnä av gränä JK. 

pappa s. pappa [oböjl.], [far]. Se följ. 
pappen s. (m. bf.) pappän [pappa], 'pappan'. 
Förr i min uppvaksttäid .. så var de alltut 
vanlit, att bani kalläd säin föräldrar för far u 
mor, sin [sedan] kåm de i bräuk mair u mair, 
att föräldrar fick hait mammän u pappän el. 
mair förnämt mamma u pappa, u sum närpa 
jär allmänt i bräuk nå JK(U). För n förti fåmti 
år senä da kalläd bani sin far för pappän ällar 
hailt änkält far OL(1928). 

papper s. papper .1. _L n., bf. -ä, pl. papper, 
pappe'rar, bf. -e'ri. a) [ss. material t. skriv-
ning, omslag m. m.]. Aj fan'n (hadd ja naug 
sägt) papperä jär släut! JK(U). Ja to pinnu u 
papperä fram JK. Di var nöifiknä u napläd 
upp papperä [omslagspapperet] OL. Vör fick 
avsked pa grat papper JK. 2) [brev, urkund, 
handling o. cll. Um de nå skudd väis si, att ä 
int jär någ värd i de papperi, sum ja sänd in 

[: OL:s brev] OL. När vör kåm, blai för-
läst fran a papper, va mang sum var bjaudnä 
JK. Så skrivd vör o [våra] namn pa a papper 
där bäi dirriktörn JK. Ja var bäi Hallbjäns u 
laitäd kring äi all handlingar u papper.. män 
fant ingän gammäl hamnårning JK. Bön [ba-
ra] di (: odlingsnämnden) fick papperi me all 
lagar u förårningar . så skudd nuck statn fa 
äut me pänningar JK. All papperar var visst 
int klar ännu JK. [Um] vör kund väis raiduä 
papper pa, att så u så mik kustar rygtunnu 
uss, u vaitästunnu u så skudd dä nuck bläi 
ann räckning JK. Papperi var fö gamblä MK 
(1877). Jfr skriv- o. sockertoppspapper. — 
-slark s. n. bf. pappersarkä. För ti fa pap-
persarkä yvarskriv .. så far ja hitt pa någ 

väidarä JK. -bit s. n. bf. pappersbi'tä. De 
pappersbitä [den p.] MK(1855). -lapp s. pap-
perslapp m., bf. -än, pl. -ar. Um di had skriv 
någän papperslapp u lägt in i lådu, va fåugln 
hait JK. De skall ja skriv upp pa n apartu 
[särskild] papperslapp JK. -påse s. m. bf. 
papperspu'sn. Förmodliän jär de någ släikar 
grannlåt u karmällår äi iss papperspusn JK. 
-remsa s. pappersrimså f., pl. -år. Någät 
måttband, sum skradrar har, har ja int set 
någän skummakarä har hatt, äutn han nyt-
tar a pappersrimså fyst meta [mäter] han 
bainäs [fotens] längd . . u där väika n pap-
persrimsu JK. Pa smagränar u gräntuppar 
bräukt n sätt fast grann pappersrimsår u 
grann rosår [blommor; vid bröllop] JK(U). 
-strimmel s. pappersstrimmäl [smal pappers-
remsa]. -tolvskilling s. pl. papperstållskillig-
gar. Gamblä papperstållskillingar, daim 
kläisträd di [: om de var trasiga], u de blai ti 
släut sånn tjåckskörtår, sått di kund int båig 
dum MK. 

par s. par n., bf. -ä, pl.=, bf. -i. 1) [om två 
varelser som tillss. bilda en enhet el. grupp]. 

[om två personer som bilda ett lag i arbete 
el. lek]. Äi a sletkalgildä, där n fair u tjugå 
par drängar u päikår siar u räkar OL. Vart 
par så gynt di räk in ifran braidä u så äutat 
imot si OL. Di fick sätt a par russ för vang- 
nän 	ällar u a par fålk bjär mässi än pus 
malt u ga till a handkvänn OL. Päikår u käl-
lingar ränd .. säist parä äut [en lek] JK. 

[om två dragare, som tillss. spännas för ett 
fordon o. d.]. De russi el. stäutar jär par el. 
drägar i par bäggi täu [: bruka dra i par] 
JK(U). A pa gamblä staduä russ JK. "De 
kummar a par russ skäinäs", ropt a JK. Hadd 
di nå .. frågt dum um ti fa lan a par kräk 
[dragare] ti kåir ste ättar a lass vid me .. 
OL. Ja tror int ja har set någän kårt me russ u 
stäut i par el. imot si pa tjugå ars täid JK. När 
n plögar me par el. täu kräk .. JK. Um än 
plöigar me hailt par russ .. JK(U). Da har A. 
kårt släkå haim me hailt par (el. täu russ) u 
ja har kårt vid [ved] .. me enbet el. ätt russ 
JK. Far u ja kård pa haidi n dag me bäggi pari, 
ja me stäutar u han me russ JK. I dag ha vör 
vart upp i Syllskogän me bäggi pari JK. När 
ja gynt plögä sum sårk .., så glaids de ste i 
akrar .. me n träi fåir par u ätt [en person] till 
vart par ti plög u harvä u en ti sa.. u am n tun-
nå sed [: såsäd] pa till vart par JK. Där (i 
brunnen) trautar aldri, fastn de jär mang par 
där um dagän, sum kåirar därifran me hail 
lassi (vatten) JK. e) [om två samhöriga före-
mål, som användas tillss.]. A par byksår JK. 
A par skor el. sko JK(U). A pa handskar JK. 
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K. kaupar träiskoar a mi . . u betala mi hall 
fjärd dalar parä JK. Sko el. styvlår, sum gar 
täu par [: strumpor] äi JK. Par kälkar OL 
(ordl.). 2) [ett litet, ungefärligt antal]. N bond 
. . pa När had sält a skift till a par arbetskalar 
JK. De jär nuck ännu a par lass ällar häckar 
igän ti kåir i gard JK. Ja när vän skall pa 
Haid el. Gyllauän umkring a par mäil ste 
[bort] jär ifran, så . . JK. Sinä [sedan] .. 
kård di a par mäil . . till säin strandjårdar 
JK(U). Fyst u främst så skall de var.. djaup 
avlåppsdäikar (minst a par änar djaupä) JK. 
Skärt hackälsä ha vör gärt a par dagar i iss 
viku JK. Vällaikän .. har vart upp u nervän- 
dar.. a par månars täid JK. U så skudd n ha 
a par ällar träi u trätti (trättitvå ällar trättiträi) 
såna knäutar ti äni [alnen] OL. Gaukän har 
lätt hårt si jär äutat a par träi dagar JK. 
[I uttr.] (ä)n par. Nå i ar ha ja allt hugg än par 
töltar sagstuckar JK. Da kård vör in än par 
häckar havrä JK. Vör har ännu årkå ti tråsk 
kånn en dag u ryg än par dagar JK. Gardboar 
än dail hadd n par mäil ner ti sitt fisklägar 
JK(U). Jfr brud-, byx-, hängle-, russ-, spen-, 
spärr- o. stör-par. -bok s. pl. pa'rböikar [bok 
el. böcker innehållande psalm- o. evangelie- 
bok]. Gavbok=täu styckän parböikar, van- 
gälboki u salmboki MK(1879). -lass s. pa'r-
lass n., pl.=[lass för ett par dragare]. Än 
trätti parlass bläir lagli skicklit ällar tjåckt 
göidä pa tunnlandä. A duktut parlass släkå 
slar när pa dubbält så langt fram sum a par- 
lass göisl JK. -läst s. pl. parlaikstar [läster 
som passa för höger, resp. vänster fot]. -plog 
s. m. bf. pa'rplo'gän [åu-], [plog för två dra- 
gare]. -russ s. par-russ JK(U) [hästar som 
draga i par]. -skillnad s. parskillnä [äkten-
skapsskillnad]. När knäivar liggar pa kårs pa 
borä, modar parskillnä, ällar äktnskapä bläir 
skilt at me dödn. När de hatar [kliar] i tum-
linggraivän [tumgreppet] modar parskillnä 
JK. -sko s. (pl.)parsko JK(U) [skor som pas-
sa till höger-, resp. vänsterfot]. -spetsplog s. 
m. bf. pa'rspitsplo'gän [-åu-], [spetsplog 
för två dragare]. -stut s. pl. parstäutar JK(U) 
[paroxar]. -vagn s. parvagn OL [tvåspänd 
vagn]. 

para v. refl. par si OL; dep. pa'räs, pr. paräs 
OL [begå könsakten, om djur]. Fiskän 
samblar si pa grunnar för ti laikä ällar paräs 
OL. Harar paräs (OL)MK. 

parad s. parrad 4..L, [i uttr.] i parrad [i be-
redskap], [i] 'reserv'. Daim (byksår) had ja 
mämmi i parrad (=reserv) JK. För ti fa aiki 
ti fall däit vör viddä, så had vör tug mei uss i 
parrad JK. U de fick än ha läit läut i parrad 
till häll pa, när ha kokäd bårt MK. 

paradis s.pa'rdäis 	n.,bf. pa'radäisä. Jårdi 
kan bläi a pardäis, sum ha var för Adam u 
Evä JK. 

paragraf s.parrgraf,parregra fm., bf. -än, pl. 
-ar [mindre avdelning av en förordning el. 
framställning]. Än otöidli parregraf i skol-
lagän JK. Allt var rolit u bra i brevä, män nå 
kummar n parrgraf, sum ja svor päukän yvar 
någlä gangar JK. 

paraply s. pa'rplöi n., bf. -ä. Jär star parplöiä, 
de far moru ta, när ha gar MK. Jissus! 
drängar gar me parplöi; de har ja läikväl int 
hatt äi mäin hand (citat eft. . . "Täirickän") 
MK. 

parentes s. parntes 	De sum star inum 
parntes JK. Inum parntes sägt [i förbigående 
sagt] JK. 

parera v. parre'rä, parrer', ipf. -e'rd' [vara 
beredd; passa; infinna sig]. Ha far da parrer 
me kaffipannu MK. Så far L. nuck kväitu av 
W. sinä 'sedan] föräutn sta pa bankän u pare-
rä JK. Aksamän skudd var dän sjauändä, u 
prostn skudd parrerä ällar var närvarndä JK. 
Ja had så langt ti laupä u kund gänn slipp u 
parrer all sammanträdar JK. Ja, n träi gangar 
har vör matt parrer bäi Burg i Laividä [vid 
tinget] jär i ploglagi JK. Gubbar lag u prus-
sässäd män parrerd int pa tingä äutn fick 
pliktä MK. 

parg s. parg [n.], [samling av saker]. De kan 
aldri bättar var för uss, nä vör kummar till 
böin till fa ta in bäi L:s u ha o' parg där, ällar 
pack u sack, sum än bräukar sägä JK. 

parm s., sepalm s. 
paroll s. m. bf. parrålln [löfte]. Fö rästn så 
haldar de (Gotlandskornet) bäst parrålln [hål-
ler vad det lovar], sum vör har erfarnhait pa 
sin gammält JK. 

part s. part m., bf. -n, pl. -ar, 'hushåll i en by 
el. gård' MK; [hemmansdel]. Dän täidn var 
de mang partar u hussböindar bäi Kauprä JK. 
Um vörr nå gar ifran Kauprä u till Hallsrä, 
.. så var där [: vid Hallsarve] int mairn fåir 
partar för täu putar el. häusald bod i en bygg-
ning JK. Pa dann [den andra] partn där i 
jamt uss, sum kalldäs för Nils Lasns, had 
farsgubbän kaupt n gassdail till .. JK. Jär pa 
iss partn hadd di int någ kök, när ja kåm häit 
JK. Sin [sedan] bod Per Olsn u hans måg 
.. där pa dän partn u så hadd 0. Olsns do-
tar u måg de n läitn täid, män så säld di de, u 
så blai de bårtrivä u släut me dän partn. Där 
nest bod n part, sum hait Las Jakupsn 
Där flest bod Kauprä Tomäs .. Dän partn jär 
ännu kvar.. Så där flest Per Hansns partn.. 
Änku giftäd um si .. u da fiyttäd di äut u 
raiv ner halv byggningän där ner bäi Kauprä 
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nedäst Johans, sum dän partn hait, u dann'n 
hait Kauprä Albas [Albergs] 	Hail häus- 
sträcku bäi Kauprä el. all lagarshäus (ladu-
gårdshus) till all partar var byggd ihop (fran 
uppäst Johans till nedäst Johans) .. Sumbli 
partar hadd int gavlar imillum si pa häuslufti 
n gang JK. Kall u Låttä böitäd [delade] 
gard bäggi täu, sått de blai täu partar av JK. 
Pa dann partn där bäi Smiss .. minns ja dai-
räs gamblä fläistakbyggningän JK. Arvid .. 
sum var bond bäi Hallsrä-Gustäs partn än 
täid av u haitäd da Hallsrä-Arvids JK. Där pa 
Emils partn, sum nå jär .. minns ja intä, lains 
dän gamblä byggningän var JK. Botls .. Där 
bod i mäin sårkar [pojkår] fåir partar yva si 
[tätt inpå varandra] i ätt kyllä, ti däss de blai 
äld laus där, sått häusi brannt av för dum.. 
u ättar dän betn så flyttäd träi partar äut JK. 
Hämmår . de jär nå dailt i flair dailar u flair 
partar, för mäin dagar. Män själv de gamblä 
partar el. byggningar minns ja täu styckän . . 
JK. Längar ner at Gard till .. minns ja n gam-
mäl Hämmorpart . sum förr i min bandom 
hait Hämma Nicklasäs JK. Gogs jär ainsta-
kän gard, el. där jär int mairn en part, u i min 
ungdomstäid så var de dän stöist u räikästä 
partn i Lau JK. De var n gammäl dräng jär bäi 
astäuås [grannens] pa Jakås partn JK. Ja 
u så kåm ha ti tal um Gumbald L:s bryllaupä 
. . Ja de var så, att de hadd döt a källing inn pa 
dän partn läit föräut JK. De var int någ stor-
bryllaup, för de var visst n inhöisäs part, sum 
päiku skudd till JK. Daim sum skudd bjaudäs 
[till bröllop] var fyst u främst all släktingar 

u så all partar, sum hårdäs till gardn, bad 
böindar u inhöisäs JK(U). Händar de (döds-
fall) bi Fäi, så bidäs alltut någän kal fran de 
andrä partar (till gär kistå) OL. Pa sundagän 
bad ja till begravälsän: gassfålki fåm partar u 
så pa all träi partar, sum ja har mäin syskå 
JK. Pa flair ställar ällar pa flair partar, sum 
bor bäi vägän, så ha di stråit me gränä ällar 
ainä pa vägän för läikä JK. Ner di har fat klet 
i kistå, så bräukar gassfålki, a par ifran var 
part, bläi bidd däit pa kväldn OL. Da var de 
alltut täu drängar.. sum gick ikring u skjaut 
a skut bäi va ivistn part [på nyårsafton] JK. 
Jfr grannlags- o. stor-part. 

parti s. partäi n., bf. -ä, pl. -ar. 1) [viss obe-
stämd kvantitet av ngt]. Um de fanns dän 
sårtns svavälsyrå ti fa kaup 	äi sån stor 
partäiar sum 50 u 100 kilo JK. (Atarförsälrar) 
har kaupt ä [köttet] av uss äi partäi för 50 örä 
JK. 2) [grupp av människor]. a) [husfolk, 
hushåll]. Så bläir de middäsbud, u ättar handi 
sambläs di däit Var u en till sitt partäi [vid 
slåttergille] OL. Ja har skriv brandstodslistår 

u skriv upp all sakar, sum håirs ti vart par-
täi JK. 3) [grupp människor som på grund av 
gemenskap i ngt avseende bilda en enhet]. 
Att partäi vidd ha dum (hundskattpänningar) 
ti rovdjaurs dödandä JK. Särsk.: [politisk 
sammanslutning]. Dain partäiä sättar si upp 
mot dannä, u de bläir int någ av ti uppjälp 
försvarä JK(1914). Partäiar (hygar u vänstar 
m. m., lamb-buckar u gaitbuckar) far stangäs 
så, bäst fan'n di vill! JK. 4) [förhållandet att 
ngn tar ställning för el. emot ngn el. ngt]. Ta 
ngns partäi an (OL)MK. A.B. to partäiä an u 
maint pa, att kund någän väis fram bätta kräk 
än han haddä, så kund i fösöikä JK. Jfr mot-
o. släd-parti. 

parvel s. parväl m., 'liten gosse'. Säi vickän 
läitn (sårk)-parväl! JK(ordl.). Jfr sork-parvel. 

pasq s. paså f., bf. -u, pl. -år, 'trasa'. 1) [av-
slitet stycke tyg]. Atminstn så skall ja ha a 
par andrä gra byksår pa mi, sum int dain [den 
ena] pasu slar ihel dannu JK. Pasår slar kring 
kledi för na JK(ordl.). Da bläir n var [var-
se], va de [köptyget] jär tillvärk av för bråtä. 
Jå, kansk hältn ull u dann hältn lo u pasår JK. 
Så klaiv än upp i nythässlgrainar, sått n raiv 
byksår u kledi i pasår JK. Di (fartöigi) tar 
raki [garnräckan] av .. Ja, täu träi gan gläi-
dar i pasår JK. Per, sum var n sån galning.. 
ränd ganä rakt i pasår, så att n börr [bara] 
had själv tjan'n [telnen] igän JK. Så to di trå-
ju av än u så raiv sundar i pasår JK. 2) [tra-
sigt, slitet el. dåligt klädesplagg el. dyl.]. Ka-
lar ällar drängar.. Med äut si till askkällingar 
me kållå pa si u n hail hopän pasår pa si JK. 
Särsk.: [dåligt, slitet fiskegarn]. Pa de gam' 
pasu var åt valar strämming MK. 3) [tyglapp 
anv. att putsa, torka (etc.) med]. Ja far a paså 
ti rais [göra ren] styvlår me JK(ordl.). 4) 
[bildl., om ngt som liknar trasor]. I dag har 
vör hatt dän fyst snåiän i haust, u de har ret 
häv ner väl iblant me stor vat pasår JK. Kån-
nä laid väl någ skad fyst var ä haglä, sum 
slo ner de, så de bär lag någ pasår igän langs 
jårdi OL. 5) 'skällsord'. A släik paså sum däu 
jäst JK(ordl.). Jfr garn-, linne-, sko-, snö-, 
sork- o. tork-pasa. — pas-bent a. f. pasbaint, 
pl. -baint' JK(U). Pasbaint hynå, höna som 
har tjädrar långt ner på benen MK. Pasbaint 
hyns JK(U). -garn s.pa'sga'n JK(U) [garn av 
lump, plockgarn]. -grann a. pas grannar 
[trasgrann]. -matta s. pl. pasmattår JK(U) 
[trasmatta]. -täcke s. pastäckä n., 'täcke s. 
väves av pasor o. garn'. 

pasa v. pas', pr. -ar, ipf. -äd, (blott refl.) pas 
si [trasa sig, bli till trasor, om bark, gräsröt-
ter m. m.]. De jär a häckänfålt ti kar [barka] 
ainässtaurar, för ainäsbastn vill pas si för yks- 
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äggi JK. Mair u mair styckar gar de ör yksi, 	sum när pa aldri bläir uss till pass, iblant för 
sått till slänt jär ä int någ ägg äi na u när n 	vat u iblant för tårrt JK. Jfr vater-pass. 
skall skurä (hugg av buln bäi stuckväis ..), passa v. passä, pass', pr. -ar, ipf. -äd, passe, 
så pasar de si börr förä JK. Väitrot .. ha fas s-
nar pa knäivar u pasar si för äggi pa knäivar 
[i skjuthackan] JK. Sigdspånar . av päil var 

bra, när de int rängnäd när n slo u int grasä 
var vat, för da var di (spånar) för lausä u pa-
säd si, när n bröinädä JK. 

paschas s. passjas, pafa's m., bf. -n, pl. -ar, 
'historia, skämtsam berättelse'. Ja skall tal 
um än passjas för Är; de var n rolir passjas; 
vick passjasar han kan tal um JK(ordl.). Ja 
har tänkt ti tal um än passjas fyst, sum far 
talt um ijåns JK. Ja skall tal um a roli historjå 
ällar passjas, sum händäd si äut pa När i 
haustäs JK. Ja minns n läitn pasjas, sum vör 
fick ti ga av stapäl bi borä dän kväldn ..JK. 
S.O. var n pussroli gubbä u jä ännu mang roli 
passjasar ättar n JK. Säist skrivd ja någ um 
laikstäuår u någ sma pasjasar, sum fylgar där-
me OL. Jfr kyrko- o. troll-paschas. 

pasig a. pasur, f. -u, n. -ut, pl. -uä [trasig]. 
Lappur u pasur MK. Um än pasur kal kan n 
säg: tränslår star kring än MK. Di vidd int 
släpp in än sån pasu sårk pa gardn JK. Där 
sto ha .. me a gammäl raud vintamysså pa 
häudä u a pasu kållå pa si JK. De bläir snällt 
[fort] pasut MK. Sårkäns kledi va bad lor-
tu(ä) u pasu(ä) JK. Täu pasuä tårgbusar 
JK(U). Vörr hadd väl int mair n a par pasuä 

sundarrivnä byksår pa uss JK. 
pasjask s. pasjask m., pl. -ar, 'trashank'. Han 
gar såsum än pasjask; sårkar, sum di har, di 
jär någ stäur pasjaskar, va ivist en JK(ordl.). 

pasjuska s. pa'sjuskå f., bf. -u, 'en trasig kvin-
na'. De jär a pasjuskå; de jär o' [vår] pas-
jusku JK(ordl.). 

pass s. pass n. 1) (jäg.) [plats där jägare passar 
på villebrådet]. Gubbän ställd si pa pass bäi 
täun'n JK(U). 2) [mått o. d.]. a) [i uttr.] pa 
n pass [vid pass, omkring]. Din stainän jär pa 

pass såsum min MK. b) [i uttr.] så pass 
[beteckn. en ungefärlig grad; äv. pregnant: 
till den grad]. Nå när de ha vart så pass 
varmt, har a [hon] vart i körkå all sundagar 
JK. Rus si ha vör släppt äut i dag i hagän, u de 
jä väl så pass me baitar, att i livar gint där nå 
JK. Upp bi G., sum förr har vart ätt räikt u in-
gro ställä, där gynnar nå bläi så pass, att 
skuldrigisträ snart gynnar bläi läik så stort, 
sum räikdomar har vart förr OL. 3) [i uttr.] 
till pass [till (ngns) belåtenhet]. De var bra, 
um de kund bläi till pass me hail iss anstaltn 
[: potatisköpet] OL. Täusn tack skall L. ha, 
för han (täiän) kåm väl ti pass, u ja blai gladar 
JK. U så döivlar vör nuck yvar vällaikän, 

pass. -as, p. pf. (az)passn. I. [följa med upp-
märksamhet]. 1) [invänta, vakta]. I nest 
summar så skall vör allt pass dum [: sprit-
skutorna] JK. Ja had tänkt, att ja skudd ga 
ner at Sandä i dag u pass pa svan u skjautä 
JK. Nå sitar kattu u passar pa smafåuglar nå 
OL. 2) [punktligt iakttaga (tid)]. Han bräukar 
pass täidn OL. I mårgå jär ä skogsavsjon 
igän u da har ja tänkt ti ga där ner u bättar 
pass täidn JK. De jär int sägt, att di passar pa 
måltäidar n gang OL. 3) [vara på sin vakt, se 
upp]. Pass si JK(U). — II. [ha ett visst lämp-
ligt mått; lämpa sig]. 1) [om föremål som sva-
ra emot form el. storlek av ett annat före-
mål]. Fyst så gäs de ätt spärr [en sparre], 
sum passar prässäis me håigdi u bräddn JK. 
Dän piggän .. passar äi a hul i örvnackän 
OL. [Um än har] stuckar u grainar, sum jär 
kramp u knykluä u galnä ti lässä, så tular de 
längar ti stauä ["stuva"] u fa de ti pass pa 
lassä JK. 2) [lämpa sig, vara lämplig el. läg-
lig]. De laushardä [: de lösa liarna] passar 
bäst ti sån mark, sum di kallar för ram n slet 
OL. Tack för boki um jårdbräukä! ha jär bra 

f• 	astn ha just int prässäis passar för mindar 
jårdbräuk JK. Kum bör [bara] i kväld, för da 
jär ja haimä! — Jå, de passar bra JK. Passar 
de da ti gär någ affär, så kan de bläi JK. — 
(Refl.). De passar si bättar, att han svarar för 
söisläningi, så läng än årkar, tycka n JK. — 
Särsk. förb. Pass av [avpassa?] MK. — Ti 
pass bäi el. ti pass däit skoän [tillpassa häst-
skon efter hoven] JK(U). — P. ättar [se efter, 
vakta, ge akt på]. Pass ättar ungdomän MK. 
Daim sum had någu (päikå), så var de gänn 
aldri frid för sårk, sum gav si iväg .. för till 
säi u pass ättar, lains de gick till u va di to in 
någänstans OL. Så kåm än i fylg me a fatti 
päikå . . di gick upp pa håiä ifylg u lag ihop 
.. Ja trod int att ä var sant, förrn ja kåm ti 
pass ättar dum u fick säi, att ä var sant JK(U). 
Di passäd ättar u skudd säi MK. — P. äi [in-
passa, infoga]. Da ska di pass rängarna 
[spanterna] äi, 	så ska arskäidi passäs äi 

Segälfåst de jär n björkbit 	sum sitar 
äipassn i segälfåstrangi OL. — P. ihop [sam-
manfoga]. A sånt styck av a ann gan [fiske-
garn] .. de skudd da passäs ihop me de ganä, 
sum flingu var örskuri OL. — P. in: 1). [in-
foga]. Vörr hadd täid ti håir pa gubbar u pass 
in någät strik iblant OL. 2) [äga tillämpning 
på]. De ordspråkä passäd bäst in pa biskå-
pän JK. — P. pa: 1) [ge akt på (ngn), försöka 
träffa (ngn)]. Ja skall väl ännu pass pa O.L. 
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gang (u fa håir någ um atvarsl o. d.) JK. 
Män hallstöivingar var nuck framm u pas-
säd pa dum, när di gick upp pa håiä i fylg u 
lag ihop JK(U). 2) [iakttaga (tid)]. Ja passt 
nuck pa min täid, ja MK(1878). 3) [taga till-
fället i akt]. De bäst de var ti pass pa u fa bud 
me någän, sum skudd äut i sudrä ättar någän 
vässtain OL. Da bär [bara] n skudd pass pa, 
ner dann värki [: de andra sågverken] gick u 
så.. räiv bäilukår ör, da skvaläd snart vattnä 
äut OL. Ja.. passäd pa, när prästn kåm kåir-
näs, u fick ak me han JK. Hundn passäd pa u 
möitäd hästn JK. — P. upp: 1) [betjäna], 
'vara uppassare på kalas'. Ungmansdrängar 

bräudpäikår. Dairäs tjänst var ti pass upp 
bräudfålki JK(U). Skaffafar u -drängän pas-
sar upp kalar u skaffamor u -päiku kvinnfålki 

säir ättar, att ä int far fattäs kakå u smör u 
kaffi .. [på bröllop] .. skaffrar u kokamor u 
kärvaskasku .. ska ha mat, män de jä ingän, 
sum passar upp daim, äutn di far pass upp si 
självä JK. Han (skolläraren) skall ovillkår-
hän i körkå u svar för sångän u pass prästn 
upp JK. De fick int var flair inn än va de be-
hövdäs ti pass upp daim, sum va sjaukä JK. 
Ga u söislä u pass upp kräki JK. Mäns ja har 
kräki innä .. da skall di passäs upp u ha JK. 
För de mästä så har vör tjugå sväin ti pass 
upp u gi JK. Nå i går u i förrgår så ha ja vart 
me i årku äut i akrar. . u pass upp me va sum 
hälst, sum ja har kunt gärt me am n hand JK. 
2) [vara uppmärksam (på), se upp (med)]; 
't. ex. på sjön'. Jär ä så, att vör int slippar 
ifran K., så har vör sätt uss i sinnä ti bättar 
pass upp me fylltrattn JK. Förr ner di hadd 
säin vattnsagar, da vanktäs de pass upp me 
daim me att di hadd dum i årning, ti däss de 
blai vattn OL. Var ä sjout .. när de var förrdi 
vinn, så matt n sta avut i batn, sått n kund säi 
u pass upp ti hald bakstammän prässäis gäint 
imot sjoar JK. I synnarhait lairjårdar var de ti 
pass upp me, sått di int blai vatklimpuä ällar 
knåbbuä JK. De ska passäs upp me, att ä int 
far slucknä MK. Bakskallkalar [skudd] pass 
upp me de, att n [: räven] int kåm låss .. u di 
skudd pass upp u sla ihel rävän u sätt gani 
upp igän JK. 

passare s. passarä m., bf. -an, pl. -rar [instru-
ment för måttagning m. m.]. Jfr famn- o. 
ställ-passare. 

passera v. passe'r, ipf. -äd, ipf. pass. -ädäs. 
Um di änd har andrä äutkåirsvägar .. så jä de 
n gammäl sid, att läiki far int passer dän vä-
gän, äutn kväiar ällar körkvägän skall 
upp JK. 

passiala v. pafa'lä, passja9ä, passjal', 'stå o. 
vänta o. passa på, t. ex. när bröd skall ur 

ugnen' MK; 'gå och vänta, driva fåfäng om-
kring (?); passa på' JK(ordl.). Ja har gat jär u 
vänt u passjal(ä) hail dagän; han börr [bara] 
gar u passjalar um dagän (?); de skall ja ga u 
passjal me va ivist n dag (?) JK(ordl.), (?) 
MK. Så gick vörr da u passjaläd n åt dagars 
täid [i väntan att få så] JK. 

passlig a. passli, n. -lit, pl. -/iä [passande, 
lämplig]. Ha var just int passli ti de arbet da 
JK. Skudd nå L. tyck, att int täidn jär passli 
.. så skriv JK. Ti ga så där u pusslä jä bäi 
haimä . . de jä bäst passlit för n JK. Ti kåir ste 
me sjussar de var int ret någ passlit de häl-
dar, för da skudd di ha bikymmar um ti fa sätt 
russi in någänstans OL. Närkar, di har int sån 
pas sliä jårdar ti kånn u vaitä MK. Lägg pa a 
paläggningstrolå; de skall var passliä trolår, 
de MK(1884). Jfr o- o. upp-passlig. 

passning s. pl. passniugar (skom.), [läderstyc-
ken som spikas på översidan av lästen 
SAOB]. 

pasteja s. påstajå 	f. [bröd med inbakad 
fisk, fläsk m. m.]. Syn.: fisk-bröd, ugns-troll, 
se d. o. Sumli sär fiskbrö MK. I dag far ar bak 
a påstaiå OL. — pastej-lock s. n. bf. påstai-
lukä JK(U). Till lägg uppa baktäs de äut av 
daigän a tunn kakå me a yp hul mitt äi, sum 
haitäd påstailukä JK(U). 

pastor s. pastår m., bf. pastån 	[benäm- 
ning o. tilltalsord för präst]. 

pastorat s. pastura't, pastra't n., bf. -ä. Ja.. 
tyckar, att ä skudd var bra ti fa n präst häit i 
pasturatä, sum kund någ mair än säg heli u 
ammän i körku JK. Päikår, mäns di jär ogiftä, 
u prästar förrn di har fat pastrat, de kan ingän 
läit pa MK(1880). Förrn lag skiftä blai bigärt 
jär i När u Lau, så hadd fålki jär i pasturatä ull 
aignäs el. ti häusbiho atminstn JK. -slboe 
s. pastra'tsbåuä 	m., pl. -ar [iv. i 
pastoratet]. Han (Buss-prästn) had vart laup-
näs ste n kväld där i sokni u hälst pa n sjaukar 
pastratsboä JK. Han var.. mik umtycktar av 
pastratsboar JK. Ingän sum kåm i prästgardn 
a pastratsboar fick ga äut därifran 	äutn 
spänderning JK. -stämma s. pastoratstäm-
må f., bf. -u [kyrkostämma med inv. i pasto-
ratet]. Ja var äut pa När pa a pastoratstämmå 
i dann viku OL. 

patron s.1 patråun 	m. [handlande; ägare 
av handelsrörelse]. Pattron Bärgvall var 
bnittbondä JK(1889). 

patron s.2 pattro'n 	m., pl. -ar [dynamit- 
patron]. De gick a hallt kilo dynamit till dän 
stain'n ällar fämtn patronar JK. — -slkök 
s. n. bf. patråunsker kä 	[behållare 
för förvaring av patroner]. De andrä jägrar 
[infanterister] di bad alltut härrar um lug u 
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pärmsjon .. män .. ja to patronskökä a mi 
u gick JK. -väska s. patronväskå (OL)MK. 

Paulus (25/1), se Pål. -dagen (Sannt) Paulus-
dagän JK(U), (25/1). Jär Paulusdagän klar, så 
bläir de gutt ar .. Män soli skall int skäin 
längar, än att n skall kunn hinn sadlä än häst, 
för jär de .. mair solskäin, da bläir de tårkå 
JK(U). Förr så kård n aldri i skogän pa dän 
dagän [kyndelmässd.], u de var de sam me 
Paulusdagän JK(U). 

peka v . pekä, pe' k' , ipf. -ädä, -äd, pe' , pass. 
pr. -äs, imperat. pe' k. 1) [med fingret utvisa, 
ange riktning]. När skallfogdar sättäd av, så 
sägd di int någä äutn bön pekädä, att där 
ska dän sta u där ska dän sta JK. Skolläran 
sag dum (fyli) män int fräui, fastn skol-
läran pekt u väist na, att där var di JK. Da 
pekäd n pa mi u sägdä JK. De pekäs pa 
allihop, sum jär me, för vart ård [om lek-
ramsa] JK. Pek int upp ä4ar mån'n, ban-
ungar, för da tar mångubbän är [er]; vörr 
fick int lug ti pek ätta mån'n JK(U). Än 
[man] pekäd fingrä at n [honom] u sägdä: 
säi pa dän, han har murrhår [mustascher] 
JK. 2) [visa hän (åt ett visst håll)]. Mik riktut 
pekäd u* de styck (i täidningi) at sam hållä 
OL. Särsk. förb. P. äut. Än dail hållt si ti dän 
sum fyst pekäd äut braidä [hö-bredet] OL. 
— pek-finger s. n. bf. pe' kfiugrä. Ja kund 
knafft båig pekfingrä, för da gärd de ont JK. 
När n nystar uppränningsullganä, så har di n 
skinnlapp millum tummän u pekfingrä pa 
handi, sum ganä gar imillum JK. Syn. främst-
finger. -sticka s. pe'kstickå f. 'pekpinne' MK. 
Sätt pekstickå för, 'säg stopp' (OL)MK. 

pela v . pailä, pr. -ar, ipf. -äd, sup. pail', 'gräva 
i något, påta'. Pailä äi ett sår el. p. pa någä 
MK. Ja har pail u grav upp någ stam n ner i ha-
gän i dag; han gick u pailäd u graväd dag ättar 
dag u laitäd; han gar u pailar ner i marki um 
dagän JK(ordl.). Ga u pail' u int bläi någ av 
MK. — Pail si iväg, knalla sig iväg HG. 

pelare s. pi'lrä 	n., bf. =; pi'larä m., bf. 
pilan, pl. pi'lrar, bf. (n.)pi'lri [vertikalt mur-
parti utgörande stöd för tak, valv m. m., t. ex. 
under vandringströsk, i bro, i kyrka]. Vör 
skudd bygg el. mäur n stainpilarä i simmänt 
mitt i kannaln, . . sått vörr kund fa lägg ändar 
[av bro-träna] pa dän pilan JK. U så gynt vör 
sin pa tråskhäusä ällar mäur pa pilri JK. Träi 
pilrar; all fäir pilri jär färduä MK(1877). All 
huggän stam n i völfti [kyrkvalven] u pilri ska 
skrapäs JK. Jfr sten- o. trösk-pelare. — pelar-
gång s. m. bf. pilar-, pi'lagauän [i kyrkan]. 
Prästn hårdäs int längar än fyst pilargangän 
ifran präddikstoln MK. 

penitera v. pinte'rä (sällsynt), 'plikta, betala  

pengar' MK, 'ångra' JK. Pinterä för = plikta 
för, få straff för MK. De fick ja pinter för de; 
de skall han fa pinter för, de JK(ordl.). 

penna s. pinnå, pännå f., bf. -u, 'penna, stål-
penna' MK(1877); [även blyertspenna. Var 
dei de nöi pännu da? MK. Ja skall häls u tack 
för de grann pinnu, sum ha fick; ha sitar nå u 
skrivar .. me na JK. Int mik täid ti ta pinnu i 
hand u skrivä JK. När ja riktut tänkar pa sa-
kän, så jär ja så argar, sått ja mästn int kan 
hald i pinnu u skrivä JK. Ja tror int, att ja har 
hatt tak i pinnå u bläck u papper sin paskår 
JK. Pännu jär äutsliti, ja far sätt äi a nöi pän-
nå JK. Ja duppar pännu ti buttn pa flasku 
JK. Pännu spräutäd ör n hail hopän bläck pa 
papperä JK. Jfr blyerts-, gås-, skriv- o. stål-
penna. — penn-hus s. pinnhäus (OL)MK 
[pennfodral?]. 

penning s. pänniug m., pl. -ar, gen. -as. 
1) [mynt i allm.]. (Väitpänning)gubbän 
[kniphannen] han har väit pänningar kring 
augu; de sitar såsum än pänning undar augu 
MK. Klar sum pänning (när himlen är alldeles 
klar) MK. I mårräs var ä solförmörkälsä just 
i tagä, när soli rannt upp, u klart sum pän-
ning var ä JK. De jä klart äut [ute] sum pän-
ning JK. Vattnä de jär så klart sum pänning 
OL. 2) [i pl., obestämd mängd mynt el. sed-
lar anv. som betalningsmedel]. Han had dän 
läikästä gardn u flair hundrä dalar i pänningar 
JK. Di sum da.. kund fa kåir pa hamni u säl 
skogsvarår, di fick da läit pänningar ti raid si 
me pa ladiän OL. Han had så mik pänningar, 
att di fick skatt [skatta] för pänningar [kapi-
tal] MK. Män de kustar pänningar u täid JK. 
Förr när vän tråskäd me aignäs kräk u fålk, 
så var de int så mik raiduä pänningar, sum 
skudd äut JK. Gubbän H. hadd ti liv av någlä 
hundrä kronår pänningar u så a gammäl väda-
kvänn JK. För pänningas skuld raisar di [till 
Amerika] JK. Pänningar jär de aind sum dän 
fattigä har, bräukar än slarvaktur arbetarä 
sägä, sum int sättar värd pa pänningar JK(U). 
Jfr dag(s)-, fäst-, res-, silver-, tim- o. vit-pen-
ning. -brist s. pänniugbrist. Vör jär i pän-
ningbrist ällar i stor, stor knipå me pänningar 
JK. -gräs s. pänniu gra' s n. 1) (Rhinanthus 
major). När pänninggrasä gynt tårkä u 
slcramblä, da var de haug täidar pa att håiä 
skudd tas JK(U). 2) (Thlaspi arvense). U 
pänninggras jär u gal ti vaks pa säin ställar 
där (strandakrar) JK. -kittel s. m. bf. pän-
niukättln [kittel innehållande pengar, "drak-
gods"]. 0 [vår] måffars faffar .. to upp pän-
ningkättln u fick haim än, män han förlord 
dain aug me de samä JK. -knase s. pänning-
knas' JK m. [förmögen person]. Att någän 
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pänningknas skudd . . skänkä någä 	JK. 
-lös a. pänniuglausar, pl. -lausä [utan peng-
ar]. Ja har blitt så pänninglausar nå, sått ja 
jär int aigarä av a kronå n gang JK. När gub-
bar blai pänninglausä u di skudd ha pänning-
ar ti skattn, kård di ti böin um vintrar me n 
täu träi tunnår saltar strämming JK. -maff s. 
pänniugmaff m. [förmögen person]. Kansk 
L. har någän bekantar pänningmaff där i böin 
sum kan .. jälp mi JK. -pung s. pänniug-
puug. -sjuka s. pänniugsjaukå f. [penning-
bekymmer]. Pänningsjaukå jär de föstas, för 
de to tårkän för uss för mikä, sått de blai int 
någ ti sälä; ja mainar sed JK. -styver s. pl. 
pänniugstöivrar [mindre penningsumma]. I 
dag så har vör fat betår ti Stangä, u i mårgå 
så skall ja rais ti fabbrikän u fa de där pän-
ningstöivrar för dum JK. -summa s. pän-
niugsummå f., bf. -u. Män bital äut dain pän- 
ningsummu ättar dannu 	JK. -utgift s. pl. 
pänniugäutgiftar. De jär så mik allmänning 
jär i Lau u När, u de bläir bör [bara] plus-
sässar u gräl um u pänningäutgiftar äutn ho 
u skapning läikväl JK. Pa de väisä fick di tak 
pa häusi förr äutn pänningäutgiftar JK. 

pensel s. pänsl m., pl. pänslar. Läimbust 
säs um pänslar sum di bigagnar till smör pa 
läim me OL. 

pensling s. pänsläning u gurgläning MK. 
peppar s. pippår, -ar, pi par (koll.), -år [en 
krydda]. Sås el. duppä u pippår u salt till, 
sum skudd var ti hands pa borä [vid bröllops-
middagen] JK(U). Pipar, de var int mik brot 
si [krossat], de i [inte] MK(1882). [Särsk. 
i jämförelser o. talesätt]. "Ståit pipår ällar 
mal salt" [lek] .. de sättar si en pa gålv, u så 
tar en annar han .. undar armar u ståitar me 
han .. i gålvä ..; håirs till pantlaikar JK(U). 
All dairäs 	maskinar .. kan di sänd ner ti 
turkar el. så langt sum pippar vaksar, sum än 
bräukar sägä JK. Ja pundädä u pundädä u 
smadöivlädä u smasvor, män de jälpäd var- 
kän pippår ältar ängfärd, sum än bräukar sä-
gä, ja fick aldrig känn n (tåskän) JK. Jfr besk-
o. krydd-peppar. -kaka s. pipparkakå OL 
f., pl. pippaka'kår. Ja fick a glas väin 	u 
pippakakår u bakälsär till JK. -rot s. pipråut; 
pip-, pipprot OL, Nasturtium armoracia 
[särsk. roten därav]. Skaffapäiku jälpar ko- 
kamor lag i årning u räiv piprot, så att tarår 
rinnar um augu, ti piprotsduppä [-såsen] ti 
piprotskytä JK. Skal u räiv piprot MK. 
Kansk de jär för läit piprot äi, att ä int jär 
snarft nuck MK. -rots Idoppe s. piprotsdup-
pä, pi'pråutsdupp' n. [pepparrotssås]. Pip-
rotskytä de kummar da piprotsdupp me JK. 
-rots kött s. pi'pråutsky't n., bf. -ä, nautkyt 

me piprotsdupp till JK. När n da far skill av 
me jet fisk, da far n än sup igän u så bjaudäs 
de kring a skäivå kakå u så kyt sen: piprots-
kyt u staik [på bröllopsmiddagen] JK. Pip-
rotskytä u staiki de skudd gästar skärä JK 
(1879). -torr a. pl. pippatårrä [alldeles torr]. 
U rängnar [spanterna] jä de int så falit me, 
um di änd int jär så pippatårrä, män di skall 
läikväl var så tårr, att n kan fa hyvlä dum 
årdäntlit JK. 

Per n. pr. per, pär [i uttr.] Per Cateder 
[22.2]. De har di räcknä för dän fyst ladis-
dagän förr i värdn, di har u kall n för Per 
hitstain. De händar um de jär måtlit kallt.. 
i släut pa fibbavari u soli skäinar .. att snåiän 
tåiar pa stainar, hälst um ä jär nöifalln snåi 
JK(U). Per katt el. Petri katted (d. 22.2) var 
dän fyst ladisdagän, för da gynnäd snåiän fleä 
(tåiä) kring grastainar JK(U). Per katthed el. 
Per hitstain JK(U). I dag jär de Per hitstain 
ättar gammält. Um de da bär tåiar så mik, att 
snåiän smältar kring än stam, bläir de gutt ar 
MK. Pär (h)aitstain MK. — Per roligman s. 
pär råuliman [lillfingret]. 

permission s. pärmfåun [m.], [kortare ledig-
het, särsk. från militärtjänst]. A. had lägt in 
um pärmsjon MK. Han had pärmsjon a par 
dagar u skudd haim u häls pa JK. De andrä 
jägrar [infanteristerna] di bad alltud härrar 
um lug u pärmsjon ti ga in i böin JK. Ta pärm-
sjon fran skolu någlä dagar i ladi JK. 

perpendikel s. pärtickäl 	[pendel på ur], 
på klucku MK. 

persilja s. pärsiljå 	f., bf. -u (Petrose- 
linum sativum). Pärsilju, ha smakar håiu 
[höig] MK(1882). 

person s. pärsåun m., bf. -n, pl. -ar. Um de jär 
n pärson, sum jär så där opaläitli OL. Ja 
antar, att de var a par träi hundra pärsonar 
bäi körku JK. Förrästn gär de mi en don 
[:gör detsamma] va di [herrarna] haitar, för 
de jär don ättar pärson, sum de haitar i ord-
språkä[!] JK. 

pertentlig a. pärtäntlir, f. -ii, n. -lit, 'ackurat' 
MK; 'städad, snygg o. ngt tillgjord, ordnings- 
full' JK(ordl.). De jär märkvärdut, va ha jär 
pärtäntli; han kummar så späntar u pärtäntlir, 
han har allting riktut pärtäntlit; de var da pär- 
täntlit' JK(ordl.). Visst blai int gröin [grynet] 
da så pärtäntlir, sum sinä när di fick gröin-
kvännar JK(U). Um di riktut skall ha de pär-
täntlit u fäint me kledsli u mainingi [majning-
en till bröllopet] JK(U). 

pesa v. pr. pi'sar [i förb.] p. äut [spinna tråd 
(alltför) fin]. Ha sat u spinnäd; däu spinnar 
mik fäinar n ja, däu pisar äut tradn så fäint, 
att.. MK. När n spinnar (pa än spinnruck) 
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da sär n att ha (ha sum spinnar) pisar ällar 
misar äut tradn fö mikä, sått n bläir fö fåinar 
JK. 

pest s. päst [farsot]. De kan bläi bad kräig u 
hungar u präst JK. 

Petri räng s. petri fän,  [d. 1/81. Petri fång, da 
far di fisk MK. Petri fång (d. 1 augusti) jär 
de vanlit, för de mästä, att strämmingän län-
dar till, u da skall n sättä u fa fångsträmming 
JK(U). — Petri kathed pe* tri katted [d. 22/2]. 
I mårgå ha vör fyst ladisdagän älla Petri kat-
ted, u da skall ä gynn fle älla tåi kring stainar, 
jär a gammält ård JK. Se f. ö. Per. 

pi interj. pi'. Gaukpäiu .. kan skräi pi pi olyck-
lit starkt JK. 

piano s. pianu [n.]. Vörr har.. int någän årgäl 
el. pianu JK. 

pick s. 1 pick n. [hack, hugg]. De skudd da gas 
iginum hail jaulä [vattenhjulet] me ti sla ällar 
hugg bårt äisn, de söindäs så fullt av pick i 
jaulä, sum di hadd hugg iginum äisn OL. Jfr 
kyrk- o. töl-pick. 

pick s.2 pick [i uttr.] pick u pack [saker]. Se 
pack s. 

picka s. 1 pickå f., bf. -u [pikhacka, spets-
hacka], el. kårp. De var int någ för pickå, ha 
jär så slåi .. Ja far lan a pickå av Är, vör skall 
ste u braut stam; ta häit picku JK(ordl.). 
Pickå ti pick kvännsigäl m. m. me MK. [Se 
ill.] Han slo me janstaur u pickäd me pickå 
[för brunn] JK. — [I jämförelser]. Matts-
päll me picku [Matspelle med långa näsan] 
OL. Jfr kvarn-, sten- o. ör-picka. 

picka s. 2 pickå f., bf. -u, pl. -år, '(små) pä-
ron'. De picku jär boki JK(ordl.). Boknä pic-
kår MK. Pickår jetäs bad ra u koktä u syltäs 
.. De kokäs säupå pa dum .. JK. De pick-
träiä de bjärar mästn aldri någ pickår Pic-
kår (ällar frukti) jär smalagä [täml. små] sum-
bliä sårtar . . ällar jär mindar n hängpårär ällar 
släggår u jåmfrulår JK. När upplänningar 
kåm ti strand u skudd kaup fisk, så behövd di 
int ha pänningar ti kaup förä äutn föidvarår, 
såsom ryg . . vaitä . . kånn . . u pickår u häng-
pärår, sum var kokt iblant JK. Da kåm n 
[han] haim me n hail pusä pickår (=små 
päron) MK(1877). Jfr höst-, sommar-, sten-, 
sylt- o. söt-picka. — pick-glonge s. pick-
glånä m. [päronblom]. -planta s. pickplantå 
f., 'päronplanta'. -soppa s. picksäupå f. [sop-
pa kokt på (små) päron]. -träd s. pickträi n. 
pl. =, pl. -träji [(små-)päronträd]. Di har a 
gammält pickträi pa gardn JK. Kissbärsträji 
u pickträji jär hail väit a glångä JK. Pickträi-
bark, -blad, -glångä, -grain, -kvist, -rot .. JK. 

picka v. pickä, pick', pr. -ar, -a, ipf. -äd, sup. 
=inf., pass. -ös, pr. -ös 	ipf. -kis, p. pf.  

picka 

m. pickän JK, n. pick si JK, pl. picknä JK, 
imper. pick. 1. [i aktiv form]. 1) [slå (med lät-
ta slag), hacka, med spetsigt verktyg bearbe- 
ta]. Kårp 	bigangnäs ti pick el. kårp i lair- 
hällar me, när n gravar däikä, el. när n int kan 
fa låss jårdi me spadä, så att n matt pick el. 
kårp låss jårdi JK(U). Um inrättningän [stub-
brytarn] jä säkar, så behöva n int grav älla 
pick mair kring än stumbäl, än bär [bara] n 
kan fa tak me kättingän um a rot JK. Vör har 
vart i stainbnitä u pickä JK(ordl.). Däiki sum 
jär picknä ällar kårpnä ner i hälli JK. Så jär ä 

lag sum sär: pick int däit u ta aur, för där 
finns läik u gravar JK. De pickäs äi hällar u 
sprängäs äi hällar MK. a) [genom hackning 
göra fördjupningar, upphugga kvarnsten]. 
När tårrmaldstainar blai slåiä . . så skudd stai-
nar pickäs, sått di blai vassä JK(U). Kvänni 
skall pickäs JK. Da had n vart upp i kvänni 

pick kvännstainar JK. När n skall pickä 
(kvarnsten), da skall bändn [mjölranden] av 
da MK(1877). b) [genom hackning avskilja 
ngt från ngt]. Styckar [av muren] .. kund fall 
i jårdi föräutn ga sundar 	u stainar matt 
pickäs ifran si pa jårdi JK. c) [genom hack-
ning göra hål i ngt]. De sto int till ti fa ner 
mäurar, äutn de skudd pickäs hul mästn tvärs 
i ginum mäurar u vägäs kull JK. Sättnings-
stain' n jär n någlund stäurar flatar kalkstain 
me pick si el. hugg si [hugget] a hul i ginum 
JK. 2) [genom upprepade hugg (m. yxa 
m. m.) sönderdela i små delar; hacka sön-
der]. Ifran bigravälsähäusä u äut pa vägän än 
bit .. att n stråir me gränä, sum jär smapickän 
el. smat huggän av gränbärrä .. Svar för pick 
gränä u stråi .. skall skaffrar svar förä JK(U). 
Rat u gröint gyänräisä pickäs ällar huggäs 
smat JK. Iblant så sträikäd [repade] di ainä 

iblant pickäd di ainä [att strö på golvet] 
.. Dän ain'n sträiktäs intä äutn han picktäs 
smaar pa n haggpackä .. me a yks JK. Vörr 
bräukar iblant ha pickän gröinar gränä ti stråi 
dassä me JK. Ga äut u pick läit ainä! MK 
(1877). U så picktäs barkän i sma bitar u lägg-
däs ner i gröitu [se let-kokning] MK. Er pic-
käd int faitvid MK(1886). — Tålkä (pickä): 
vid mätning av bredden på bjälkar.. hugges 
virket jämnt på ena sidan och så mätes här 
och där me tålkpinnå MK. 3) [om fågel: 
hacka med näbben, plocka upp (ngt) med 
näbben]. Hynsi pickar kånn JK(ordl.). Han 
[härfågeln] hadd n langar vassar näbb, sum 
än pickäd el. hackäd ner i jårdi JK. Hagg-
späitn .. pickar me sin lang vass näbb i bar-
kän JK. Hol [ihåliga] träi, sum tåilu [spill-
kråkan] har pick hul äi JK. De var ätt (äppäl) 
sum var pick si pa [pickat på] MK. Gassn 
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star u pickar konar äi pannu millum hånni 
MK. Dän ungän, dän picka di (=hatkyck-
ling) MK. Dain kårpän pickar int augu ör 
dann'n JK. 4) [slå med lätta, täta slag, knac-
ka]. Så to di äut a kakå el. limpå pa ungssku-
ru u så pickäd pa dum el. lissum trummäd pa 
dum me fingri [för att se om de var genom-
gräddade] JK(U). Da gynt han sta u pick mi 
pa fingri u vidd, att ja skudd lägg höigar upp 
yvar balkän [om fingerkrok] OL. Han staig 
in u pickäd pa a dur där i fastäuu u V. u M. 
.. visst int, um di skudd säg stäig in ällar intä 
JK. Han.. straik läik [direkt] in till n [: präs-
ten] föräutn pick pa duri ällar någä JK. 5) 
[om ur: ticka]. Klucku pickar (OL)MK. 

dep. pickäs, 'småträta'. Di sitar u pickäs 
jamt till um dagar; smaungar pickäs jamt u 
samt JK(ordl.). Börr [bara] n sär n halldrä-
gän maining till na, så jär a till pickäs u tretä 
JK. — Särsk. förb. P. av [hugga av, hacka 
av]. U så ha vörr skrap all väitläimning av 
väggar.. u så pick all kalk av, sum sat laust 
JK. Än tar n raidur skupä [kärve] .. u pickar 
aksi av JK. Vör fick 3:25 (fö gässnar) haimä, 
när vör had pick halsar u vängar a dum JK. 
Vör bräukar fa 3:50 (för en gås) .. män da jär 
halsar u vängar avpicknä JK. — P. äi si [picka 
i sig, om fåglar]. Gasungar.. di pickäd älla 
jetäd kalk äi si JK. — Hynu kummar väl snart 
ti pick ungar ifran si; när di skall gynn värp 
igän, da pickar di ungar ifran si MK. — Så har 
ja gat ner i hagän u pick kring stumblar [hac-
ka bort jord från rötterna] u braut stumblar 
JK. — Pick ner bålln [möta bollen i luften 
och slå ner den i marken] MK. — P. pa: 
1) 'knacka på'. Ja kummar in äutn ti pick pa 
MK. De kåm någän u pickäd pa MK. 2) [slå 
lätt]. När någ kräk skall laidäs u int vill ga, 
så bräukar di ta en svaig [spö] älla en käpp u 
pick pa dum mei (När U). — P. sundar [hac-
ka, hugga sönder]. Da to ja a yks u skudd 
pick ällar hugg sundar läit grainar u vid JK. 
Ja har kunt stat u hugg vid u pick grainar sun-
dar JK. Fäinar sundarpickän gränräis äi än 
dok [ströddes på graven] JK(U). — P. upp: 
1) [med "korp" el. d. hacka upp]. De jär sån 
hard häll, sått ha gar int me grav', äutn ha 
skall pickäs upp JK(ordl.). 2) Pick upp ällar 
hugg upp a braidä [hö-brede] MK(1877), 
= vänd kring håiä me räivu i strängar, så att 
de sum liggar nerat kummar uppa, ti tårkä 
MK. När de jä(r) fagat u tårkningvädar pa 
håiä u än skall tårk de braidar, så picka n upp 
braidi, dvs, att n snor håiä i braidi me räivå i 
sma strängar JK(U). Gubbar .. di skudd 
iblant ste u pick braidi upp OL. Kummar de 
rängn i håi, sum liggar pa slag ällar i braidä,  

vändäs de ällar pickäs upp; um ängshåi säs 
de: pickäs upp MK. 3) refl. [rycka upp sig]. 
Pick upp Är, sårkar! va star Är u såilar? JK. 
— P. ör [hacka ur]. Da fylgar de upp i fylg 
me stumbln än fasli hopän jård, sum skall 
pickäs ör JK. Pick ör stumbln [med yxa, 
spade el. dyl. avlägsna jord ur stubben] 
JK(U). Grafåuglar .. pickar ör allt fråi 
[hampfrö], för de jär di galnä ättar JK. Nå-
gän sum ginum sjaukdom ällar svält har blitt 
skarpar ällar örpickän [utmagrad] OL. — 
pick-mjöl s. pickmföl JK(U) [det mjöl som 
maldes första gången sedan kvarnstenarna 
voro hackade]. -tråg s. picktrte g [hackho]; 
= trug sum jär gärt av ätt styckä ti pick kyt äi 
me a yks: livar u lungå, lungmat MK; läit, 
smallt trug MK(1884). 

pickning s. picknivg [f.], när n gär stumblar 
ram n fö jård JK. De där sma röitnar u allt de 
sma äutkring, de jär mäst pickning pa MK. 

picks-hane s. picksha* nä m., pl. -ar, 'argbigga'; 
säges om karlar JK(ordl.). De kund . . bläi 
.. slagsmål av iblant, hälst när spritångår 
sat i skalln u de var täu knappsint pickshanar 
el. purrhanar [brushanar], sum taktäs [brot-
tades] JK(U). -höna s. pickshy'nå f., 'argsint 
o. trätgirigt fruntimmer, snarstucken'. De jär 
ällas a pickshynå; bön [bara] n sär n hall-
drägän maining till na, så jär a ti pickäs u tretä 
JK(ordl.). -höns s. pickshyns (pl.), 'kalkoner'. 

piga s. (pega) pi'gå f., bf. -u. 1) 'smal utnött 
sigde, kortare än lie'; el. sigdpigå, än läitn 
smal sigdä MK. De var a go pigå ti bäitä JK 
(ordl.). Ja gar u slar me a pigå JK(ordl.). Ja 
skudd väl aldri fa lan a pigå ti skär me, vät jä 
(läitn sigdä) MK. Söik pigu, um ha tar av 
blaskalln [Scabiosa succisa] MK. 2) (gädd-
pigå), 'en liten gädda' JK(ordl.). Ha jär small 
sum a pigå MK. Gäddpigå u sigdpigä, annas 
da vait ja int någ ann pigå MK. Jfr gädd-, 
sigd- o. äss-piga. 

piga v. pi'g' , sup. =inf., 'slå hö'. Nå skall vör 
snart ner u pig äi o [våra] backar MK. Vör 
har gat jär u pig i dag millum täuår (= slagit 
hö, arbetat smått i tuvig, otjänlig mark) MK. 
De jär någ braidäsräum sum vör int hannt 
(sla) i går, u de far ja nå ner u pig av (slå av 
med en "pigå" = sliten smal sigde) MK. 

pigg s. pigg m., bf. -än pl. -ar [liten utskju-
tande spets el. tapp]. A hul i örvnackän, sum 
dän läil piggän sitar äi, sum sitar pa sigdtjau-
gi JK. De hadd di smäid äut n janbit så än 
gick runt um akslän, u ner bäggi ändar gick 
imot si, så hadd di båig äut daim pa än tums 
längd, u ner di nå draiv äi dän janbitn i navu, 
da gick dän piggän in i träiä, u han hålt fast 
bussn [hjulbössan] OL. Dän piggän sum star 
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äut pa säidu [på bet-lossare] JK. Kalar di har 
änksnibb i pannu sumli av dum: .. när hårä 
jär nervakst såsum än läitn pigg i pannu JK. 
Säi va nibbar u piggar där var pa (en petrifi-
kat) MK. -ländad a. piggländar (OL)MK, 
f. -länd' MK, 'om en häst, som har en pigg på 
länden' (OL)MK; [om häst: som har åt sidor-
na starkt sluttande länd]. A gammäl mär, 
sum var så piggländ MK. 

piggig a. piggur [spetsig]. De ska var n piggur 
stam n de, um n skall ga ner där MK. 

pigig a. pl. piguä OL [smal o. spetsig]. Bjau-
rar [stävarna] .. var di för rak.. så kåm ba-
tar ti säi så piguä u langsnäipuä äut OL. 

pik s.1 pH( [i uttr.] pik mörkt; mörkt s. pik 
[beckmörkt]. Prästn ha prek i dag klucku ätt, 
så att de bläir väl int langt ifran pik mörkt i 
körku i dag, förrn n far skill av JK. Di var pa 
rak [drivfiske], när ä var pik mörkt JK. Mlty. 
pik, beck (Schiller— Labben). -mörker s. 
pikmörkar. 

pik s.2 pik m. 1) pik sum nyttäs i kräig förr i 
täidn av pikgubbar. 2) gi någän än pik, ja fick 
n pik av än = stickård JK. 

pika s. päikå f., bf. -u, gen. -us, pl. -år, (bf.) 
gen. -års JK(U). 1) 'ogift flicka'. Päikår far 
hait päikår ifran de di bläir föidä, till däss di 
bläir giftä JK(U). Päikår el. töisar, sum de nå 
fö täidn fö de mäst haitar JK. Han död ungar 
män hadd läikväl fåir sårkar u am n päikå me 
källingi säin JK. Han har ingän sårk äutn 
bärt [enbart] päikår alltihop OL. När päikår 
(Gret u Kaisä) blai så storä, att di kund jälp 
mor me årkår JK. De var a läiti nätt päikå 
OL. A gammäl päikå [gammal ungmö] 
JK(U). Ha jär gammäl ogift päikå u har tjän 
i all sin täid JK(ordl.). Ja had a fastar, sum 
tjänt i Buss, när ha var päikå JK. Så to a än 
krag, sum a had nytt, när a var päikå JK. Bo-
ki .. dän har prästn sägt, att ha jä bra, för dän 
lerar hans päikår läs äi JK. R. ha ränt si fast 
. . gärt a päikå me ban JK. Mäin mor.. kund 
hald saigar [ullrullar] till täu rask päikår, sum 
spinnäd bad kväldar u dagar.. Päikår söisläd 
i kohäusä i skäumningi JK. Förr da skudd a 
päikå kard a mark ull .. pa kväldn MK. När 
räkningkvinnfålki [räfserskorna] var dailt pa 
täu håll, så var päikår pa ätt håll u källingar 
pa ätt håll JK(U). Förr i värdn nyttäd bad 
päikår u kvinnfålk slöjår um halsn OL. De 
säs iblant, ner di skall ha våg, att päikår u 
drängar skall ha våg, ällar päikår u drängar 
skall ha hopläggning ällar bidkallas me dans 
. . iblant sär di u tösar OL. Ja minnäs n gang 
. . sum vörr vågäd mot päikår, u än dräng u a 
päikå skudd dräg hank. Päikus mor sto mik 
naug [nära] u sag pa . . JK(U). Daim sum tos 

äut ti spelä var de gevästä av drängar ti kunn 
rännä . . Pa sam väisä gick de till pa päikårs 
säidå, att vågrar to äut näi päikår, sum skudd 
spelä 	JK(U). Päikår di hadd slat si ner i 
håibraidi u låsst, sum di vidd siv middag, män 
mang var ä nuck, sum hadd säin augå ättar 
drängar, u alltut var ä någ drängar .. sum 
gärd någ sma spitakäl mot päikår OL. Ga äut 
um sundäskväldar de gär di ännu nå sum förr, 
u da möits di alltut at upp bäi körku, drängar 
u päikår, u dän drängän u de päiku, sum da 
tyckar um varandrä, di slar si i sällskap .. för 
de mästä fylgar drängän päiku haim JK(1889). 
Da skudd förlugningi ske . . de fick ingän var 
innä mair n drängäns far u päikus far u så en 
kal till JK. 2) 'tjänstpiga'. Di har päikå u 
dräng i ar; di launar täu päikår JK. Vill da 
L. sänd päiku ällar någän pa statsjon'n u håir 
ättar a läiti lådå OL. Jfr arstugu-, barn-, 
brud-, grannas-, gull-, gårds-, inne-, lär-, läs-, 
mjölkning-, präst-, skaffare-, skol-, små-, 
stadsbo-, tjänste- o. ute-pika. — pik-barn s. 
päikban n., bf. -ä, pl. =, bf. -i, 'flickbarn'. 
Sin [sedan] .. matt a in i böin pa lasarättä. 
Där fick a ban, a läit nätt päikban JK. Päik-
banä sum a fick, matt sokni ta hand um JK. 
De far änd ga an, um int päikbani far någ löit 
[lyte] .. ättar dän pärsingän ällar sjaukdo-
män JK. Da var di täu gamblarä kvinnfålk u 
så de täu sma päikbani JK. Di had täu päik-
ban, sum ännu livar JK. Prästn u fräui u all 
träi päikbani, sum än har, var me i Lau körkå 
.. i dag JK. Triddagän kväld had vör jaul-
kallas, H.J. me källing u ban u astu 0. me käl-
ling u a päikban JK. Ja u så än arbetskal till 

had a päikban me uss ti bäd bandar [basa 
vidjor] JK. Päikbani di hadd lang kållår pa si, 
sum kållkantn gick ner pa läggar för dum 
JK(U). Bräudgummän .. han skall dans u ta 
en sväng bad me päikban, päikår u källingar 
JK(U). -skvalp s. n. bf. päikskvalpä [flicksly-
na]. Nå har n allt vart framm igän, gäinäst, 
när n fick iss päikskvalpä till si JK. -slynta s. 
päikslyntå f. Di hadd fåm drängar u fåm päi-
kår [i prästgården] .. Män va finns där nå! 
Än läitn drängstackäl u a päikslyntå JK. 
-stackare s. m. bf. päikstacklän OL. Dän 
päikstacklän kund n ha ont av [tycka synd 
om] OL. -unge s. päikungä m., bf. 
pl. -ungar [flickunge]. Päikungän var da än-
nu sått ha int däugd ti mikä JK. Da var de 
årkå ti hald stöir pa päikungar bäggi täu, för 
.. de jär a par riktu öirbuckar JK. 

pikig a. pikur JK [som ger "pikar"]. 
pil s.1 päil m., bf. -n [att skjuta med]. Päiln 
jär .. 7-8 tum langar u tunnar u braidar i 
bakäst ändn Iblant hadd vörr a hynsfjädar 
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el. gasfjädar i bakäst ändn JK(U). — [I jäm-
förelser]. De gick rakt fram sum än päil OL. 
Oskar.. ropt .. att ja skudd kumm haim gäi- 
näst .. Da visst ja straks, va de var ti gäräs, 
u ja jog haim sum än päil, sum än bräukar säg 
iblant JK. De var såsum än päil jog de iginum 
JK. -båge s. päilbu' gä m., bf. -än. Päilbugän 
gäs av a saig grain .. så skall n ha a starkt 
snöirä ifran var änd av bugän, u snöirä skall 
var så spänt, sått bugän båigar si JK(U). De 
planku .. ha jär så kramp sum än päilbugä 
JK. -bössa s. päilbysså f., bf. -u [leksak som 
liknar ett armborst]. Dailar pa päilbyssu jär: 
bugän me snöirä äi, stuckän me kålvän 
JK(U). -gin a. n. päilgäint [rakt, snörrätt]. 
Um n gar päilgäint yvar akarn, så jär de int 
langar väg MK. Dän vägän .. han gar päil-
gäint fram JK. 

pil s.2 päil m., bf. -n, pl. -ar [pilträd, (Salix-
arter); virket därav]. Ja huksar sum sårk, så 
var de någän storar päil häit u däit, sum int 
var sam sårtn sum puppälpäil [poppel] u int 
sam sårt sum vattnpäil .. Ja vait ingän päil 
mair jär i Lau nå än ner bäi Hämmår Gunnars 
gard bäi a bröiå .. han jär int mik storar, män 
de jär int puppälpäil ällar vattnpäil. Män bla- 
di jär när pa likt vattnpäil JK. Sigdspånar, 
sum var av päil, var u bra.. JK. Päil jär bra 
[till angle-kim] för de jär laust JK. Um bar- 
kän ällar savän gick.. da var de ti gär myssl- 
päipår; päil var de fyst, sum gick JK. Päilän 
gar, h.e. släpper barken MK. Jfr korg-, pop-
pel- o. vatten-pil. -glonge s. päilglåygä m. 
[pilblom]. -gren s. päilgrain JK f. -klubba s. 
f. pl. päilklåbbår [stora flöten av pilträ]. 
Stuckän u grainar [av pil] jär laust, let träi u 
nyttädäs förr mik ti strandklåbbår ti sla pa ga-
ni, när n sättädä, u kaIldäs för päilklåbbår. 
Päilklåbbår var bra um summan, när de var 
varmt solskäin, sått di tårkäd bra millum var 
gang än sättädä JK. -kvist s. päilkvist m., 
bf. -n, pl. -ar. Räivbugar [räfsbågar] jär av 
klain päilkvistar el. väidkvistar JK(U). -spån 
s. pl. päilspånar. Sigdspånar [liestickor] 
gärdäs u mik av päil förr u kalldäs för päil-
spånar JK. -sveg s. pl. päilsvaigar [spö av 
pil]. Hj., han var ste u skar någlä päilsvaigar 
u gav än så mik ströik, att MK. 

pilka v. pilkä, pilk', pr. -ar [peta, pilla], 
[t. ex.] i ett sår. Kvinnfålki .. fick .. ga där 
u räk u pilk u sum täidäst pluck upp kånn-
aksi OL. Pilk slantar äut, t. ex. um  n .. vill 
ha slantar ör sparbyssu, da sätta n än braidar 
knäiv i hulä Pa de väisä pilkar n slantar ör 
sparbyssu JK. 

pill s. pill m. [penis på mskor o. djur], pa 
lamb. Jfr bagg- o. stut-pill. 

5 	 pina 

pimpa v. pimpä, pr -ar. Pimpä upp; ha pimpar 
upp (= grovnar) MK. 

pimp-gubbe s. pimpgubbä HG m., (lek); man 
kastade till måls mot en träkubb med en sten 
på. Smål. pimpelgubbe (Tillhagen-
Dencker, Sv. lekar I, s. 256). 

pimpig a. pimpur, "schwanger", 'tjock', [ha-
vande]. 

pina s. päinå f. 1) 'pina, plåga'. Han var i stor 
nöid u päinå JK. [I vissa stående uttr.]. 
Di .. fick me nöd u päinå bärg läivä JK. Ha-
van fick vör läikväl in i dag, fastn me nöid u 
päinå, för de har gat n täu träi rängnbuckar 
jär yvar i dag u JK. Vör var glad, att vör fick 
Lau skiftä släut me nöd u päinå JK. Han kåm 
haim me nöd u päinå JK. Da bad di mi för 
själ u päinå, att ja skudd fylg dum till H. De 
gick läikväl me själ u päinå älla me nöd u 
päinå, sum än bräukar sägä JK. 2) [en sorts 
mortel], se snus-pina. Jfr gjus-pina. 

pina v. päinä, päin', ipf. päinäd, päind', sup. 
päint, päin', p. pf. päi'n, f. päini, imper. päin. 
1) [tillfoga ngn lidande, plåga]. Sånt arbet, 
de jär bär [bara] ti päin fålk me OL. Han blai 
päin'n nuck, förrn än slapp jär ifran; päin 
(n)a int mair! Ha blai oskaplit päini u plågi 
JK(ordl.). De jär ti päin tävå MK [egtl. "pi-
na hynda", slita ont GOB]. 2) [om vind, ky-
la, torka etc., (hårt) ansätta, pressa]. Ner tår-
kän päinäd kånnä, så de blai så kårtvaksä 
OL. De har till u me päin me någ snåi i dag 
ällar flaug någät snåikånn häit u däit i vädrä 
JK. De ha u vart ti päin me någ snåi nå um 
dagän, män de ha int blitt någänting av läik-
väl JK. 3) [betecknande intensiv ansträng-
ning el. press (på ngn)]. a) [klämma, pressa 
(ngt bland ngt annat)]. I späisn .. var ä int 
mik räum ti yvas, möiglitväis di kund fa päin 
däit a pannå ijamtä, sum di bräukt kok fisk äi 
OL. b) refl. [tränga sig fram el. igenom, se 
särsk. förb.]. Män lains [hur] a (de stäur 
källingi) päinäd si u skräiäd u sat fast .. så 
var de omöiglit ti kumm iginum JK. Så mang 
sum da bär [bara] kund kumm at, så päind 
di si däit u skudd gräusä OL. — Särsk. förb. 
Päinä si fram, tränga sig fram där det är trångt 
MK. De var så mik fålk, sått n skudd päin si 
fram JK(ordl.). — Pärkkaln .. där di sto glist 

natäurlitväis så päind n iginum än [: bol-
len] där OL. Da päinäd ja mi iginum fålk-
packningi JK. De var så trangt, sått n matt 
päin si iginum; ja fick päin handi iginum JK 
(ordl.). — Gräisn .. han hadd dän van'n, att 
n vidd päin si imillum duri u kumm äut JK. 
— Vädar, sum päinäd in MK(1977). Ha kåm 
in äi n bänk, sum var trangt, u ha fick päin si 
in bäi luku JK. Allt um läng fick vörr päin 
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uss in äi n vangn JK. — Um int nårdn had 
vart så fåular .. nå n täid, sum har päint äut 
u tat sum [en del] gröid för uss betöidlit mi- 
käJK. 

pinal s. m. bf. pinalen 	(skom.), 'att läg- 
ga alla söilspit äi' MK. 

pingel s. piugä/ n. [ngt som pinglar]. Ha 
pingäl pa (om bjällror o. d.) MK. De kåirar 
ännu sjussar äut pa vägän, u vör håirar da u 
da a pingäl inn av kluckår iginum står-
män JK. 

pingla v.1 pi u glä [ljuda, om ringklockor, bjäll-
ror o. d.]. I kvälls gick de fram gint pa stor-
vägän me n toma slidä, u kluckår var ti ping-
lä u skramlä JK. 

pingla v.2 pinglä ihop = pynglä ihop MK. 
pingst s. pinst (oböjl.). Um ja käikar ättar i all-
nacku, så har vör visst pinst dän tämt u sjätt 
jäuni JK. Anndagän Pinst JK. Ja var där inn 
me beskening .. att di skudd skill av ti pinst 
[sluta ett visst arbete] JK. Um . . pinst bläir 
i jäuni, da bräukar n fa släpp kräki äut pa 
baitar, sått di kan ligg äut um netnar me 
JK(U). "Pinst aldra minst" [m. avs. på pen-
ningtillgångar] (JK)MK, [då vinterförråden 
äro slut]. Pinst nård(n), se pingst-nordan. 
-afton s. pinstaftn m., bf. =, -aftnän JK. De 
andrä kräki daim far vör väl int släpp äut 
förrn pinstaftn, tänka ja JK. -dag s. pinst-
dag m., bf. -än, pl. -ar, pinst dagar 
Ja .. jär ti skriv, fastn de änd jär pinstdagän 
idag JK. Ja rosäd mi da pins[t]dagän, att ä 
var varmt u gutt vädar, u de var de värkliän 
da viku för pinst JK. -helg s. pinsthälgi. I 
pinsthälgi (men icke: i pinstäs e. d.) MK. Da 
fa ja lag . . sått L. kan fa någ ti läs pa fran Lau 
i pinsthälgi JK. I flest summar skall di rais ti 
böin [stan] bäggi täu, när bani skall sta äksa-
män i körku JK. Rängn i pinsthälgi gär a fait 
jaul JK(U). -lilja s. pinstniljå f., pl. -liljår 
(Narcissus poeticus). All pinstliljår u tulpanar 
u päionar kummar si u jär knupp äi JK. 
-natt s. f. bf. pinstnati. Förr va de vank, 
att konar skudd ligg äutä fyst nati Pinstnati, 
för da bräukäd komunnar [Scorzonera humi-
lis] var så haugä, sått di kund liv äutä JK(U). 
-nejlika s. pinstnälk f., pl. -ar, (Narcissus 
poeticus). -nordan  s.  pinstnårdä OL, pinst-
nård, pinst nård, (m., bf.)pinstnIrrdn, pinst 
nårdn, -ncKln 	[nordlig vind vid pingst- 
tiden]. De jär n gammäl sängn ällar a gammäl 
tro, att de skall var stårm umkring pinst, u 
blasar de da i nårdn, da kalla n de för pinst-
nårdn JK. Någän pinst nård kan vör just int 
gräm uss um vör har hatt i ar häitntills JK. 
De kan ännu hinn u bläi pinst nård, um ä 
kummar an pa JK. 1 dag nå pa mårgn jä pinst- 

nårdn kummän, sått ännu i dag känns de just 
int så faslit varmt. Ja pins[t]nårdn jär aldri 
bårtå, sä de gamblä JK. Pinstnårdn jär sälln 
bårtå, u värst blasa n de säist dagar i maj ni-
dar, u da haitar de att n blasar saltskäivå, för 
da gär n raint för fisk i sjoän, u fälki far dupp 
bröiskäivår i fiskläkän u staik pa glöidar u jet 
i ställ för fisk JK(U). Pinstnårdä jär aldri 
bårtå, de jär .. int mang ar, sum de int slar in 
OL. -vecka s. f. bf. pinstviku JK(U) [den 
vecka då pingsten infaller]. 

pinig a. pl. päinuä [snål]. De var n stor dail 
sum var mair päinuä u snål um vidn än de 

andrä OL. 
pink s.1 piu k [öknamn på en halt karl]. Mäs-
tar pink.. OL. 

pink s.2 se storm-pink. 
pinka v. pigkä [slå med små lätta slag]. (Um) 
täu styckän släggar, da slar int alltut mästan 
pa janä me smidhamman äutn "pinkar" (slar 
sma slag pa städn) me hamman pa städn för 
ti hald taktn me daim sum släggar JK(U). 
Pinkä, slå slantar [med en käpp] = bussä; 
pinkä (me slantar) MK. Pinkä sundar n stamn 
= bulta sönder MK. —  pink-stycke s. piyk-
styckä n., 'käpp att slå slantar med'. 

pinn s. pinn [pinne], [i uttr.] Pinn för skinn 
släppar ingän in; de jär pinn för skinn, de 
kummar ingän in; de .jär pinn för skinn, de 
kummar ingän äut 	JK(ordl.). Pinn för 
skinn släppar ingän in; ja har håirt de män 
valt intä (JK)MK. [Uttr. trol. från korven i 
sitt "skinn", hopfäst med en "pylspinnV]. 

pinna s. pinnå f., bf. -u, pl. -år. I. [stavfor-
migt smalt o. kort föremål av trä, ngn gg av 
metall]. Lukår [i kvarnvingarna] me mällår 
sum sitar fast äi a sla, me pinnår för, sum 
gar iginum luku JK. Pa stjekår [garnstöttor-
na] jär ä än träi, fåir pinnar [-år?] JK. Vast-
bandä bindäs sin [sedan] fast me björkvi-
dår bäi n raft .. um helar [hälar] el. pinnår, 
sum jär äi de el. burnä äi JK. 1) [i vissa spe-
ciella anv.]. a) Käppän el. pinnu [i vårde, 
se käpp 4a] JK(U). b) [handtaget på "sti-
kär]. Så tar n da tåsksnöirä, sum jä nyst 
pa stikln u kastar äut sankä u haldar i pin-
nu u lättar snöir ränn av stikln JK. c) [i 
häck]. Förr sat häckgrindar fast me pinnår 
iginum gavälträii u grindträii JK(U). Dails 
gäs fodarhäckar [i stall etc.] av täu klain 
räckår, sum buräs hul äi u sättäs klain runt 
pinnår el. späilår äi JK.  d)  [harvtand]. Pin-
når el. tännar var imillum 30-40 styckän 
JK(U). e) '[mål]pinne vid varpkastning'. 
Målä [distansen] jär int någät visst avstånd 
millum pinnår äutn de har n så langt sum 
än .. kan hinn fram fran dain pinnu till dan- 
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nu me varpu JK(U). f) [träplugg, anv. i st. 
f. spik]. Därför så späikäs aldri läikkistår 
ihop äutn slas ihop me pinnår JK. När far u 
ja kåm där ner ti D:s, så had närkar sätt läik- 
kistu pa gardn me pinnår i lukä ti sia i kantn 
pa kistu JK. g) [skopligg]. Di pinnäd äut-
sulår u hallsulår fast undar buttnar, u da 
skudd de väl [mycket] pinnår till, män sum 
skummakrar fyst tillvärkäd självä Björ-
kä sum di tillvärkäd pinnår av skudd var 
rispret u letkluä .. De gick mik kvickt., när 
di hadd fat bitar i årning, sum di skudd klan 
pinnår av JK(U). h) [själva skruven i "nack-
skruv" o. d., se MK, Spridda drag, s. 7]. Pa 
nackskräuän u skräuar sum sitar pa örvkro-
kar jär pinnu me gängår pa, sum jär gängår i 
huli me, föstas, sum pinnu sitar iginum JK. 
A hul .. i sigdspån'n . sum passar ti pinnår i 
skräuar bad ti nackskräuän u örvkrokar JK. 
2) [om avbrutna el. avskurna stycken av gre-
nar o. kvistar]. Pinnår sum var avskurnä u di 
int hadd spytt i dän ändn sum di kastäd bårt 
[kunde man göra "bjära" av] JK. 3) [om 
timmerträn i skog]. Alskboar har fat skogs-
förbud u far enlit lagän int lug ti säl a pinnå 
JK. Had vör tänkt pa de, så had vör hugg av 
var pinnå JK. — II. [bildl., om ngt som an-
ses likna en pinne]. 1) "spolen" på fågel-
fjäder. De jär så, när de gynnar kumm pinnår 
äut, da jär di (gasungar) så kinkuä MK. 2) 
[finne]. Ha .. fick någlä pinnår pa ansiktä, 
sum sag äut sum någ sma finnar JK. Ha .. 
hadd int mair kåppår pa si än någlä stycknä 
kring munn'n, u de var någ släik pinnår el. 
finnar, sum a bräukt ha, sägd a JK. 3) [om 
en sten]. De blai a bra pinnå (om en tunn, 
flat sten) MK. 4) 'penna', se d. o. — III. [i 
bildl. uttri. Ja kan historju äutntill ti prick u 
pinnå, sum än bräukar sägä JK. Reglår för 
kvännaigan, me mik haug plikt, um de int 
uppfylldäs ti prick u pinnå JK. Jfr blod-, bot-
ten-, etter-, fjäder-, kalkstens-, klack-, myr-, 
mått-, nät-, sko-, snar-, spol-, sten-, stött-, 
säv-, tolk-, trä-, uppsättnings- o. ved-pinna. 
— pinn-ask s. pinnask (skom.), [ask vari sko-
pinnar förvaras]. -bendomt s. pinnbaindåumt 
n., bf. -ä [skodon med pliggade sulor]. 
Förrn pinnbaindomtä kåm i bräuk, så söidäs 
buttnar fast JK(U). -bottenistävla s. f. pl. 
pinnbuttnstyvlår, där buttnar pinnäs undar 
OL. -fummel s. pinnfummäl JK(U), (skom.), 
[pliggfummel]. -galt s. pinngalt m. [igelkott-
(-hanne?)]. De jä ret n pinngalt MK. -gille 
s. pinngillä n., 'litet kalas, gille'. Di hadd a 
läit pinngillä; vör skall börr [bara] gär a läit 
pinngillä JK(ordl.). -gylta s. pinngyltå f. 1) 
[egtl., igelkotthona]. 2) [bila]. De jär a läiti 

pinntorkare 

pinngyltå (= arg-brims) MK(1879). -gys s. m. 
bf. pinngysn [igelkott]. Ätt ägg hadd pinn-
gysn tat i grainhopän de, för skali lag där tom, 
ha [hon] MK. -gysa s. pinngyså f., bf. -u 
[igelkott]. Där jär a pinngyså MK. -häll s. 
pinnhäll f. [lös hällmark (under matjorden), 
som "flasar av si"; flisor därav kan komma 
upp när man plöjer] HG. -krans s. pinnkrans 
JK(U), (skom.), [rand av pligg runt sulan]. 
-känga s. f. pl. pinnkängår JK(U) [pliggade 
kängor]. -ler s. pinnlair m. Denna jord har 
grå el. grågul färg o. består av mylla, upp-
blandad med m. el. m. förvittrade delar av 
berggrunden .. De fastare beståndsdelarna 
.. utgöres av lair- eller stainpinnar .. och 
lairfläis .. B. Hallin, ULMA 24117. -lera s. 
pinnlairå f. 'grov lera med "stenpinnar" i' 
(dålig jord) HG. -mur s. pl. pinnmäurar, 
[mur av] smastain u mäurbräuk MK. -raka 
s. pinnrakå f. JK(U, frgl.) = botten-rasp. 
-rand s. pl. pinnrändar JK(U) [pliggrand]. 
Di .. pinnar äutsulu fast me täu u iblant träi 
pinnrändar JK(U). -rasp s. pinnrasp (skom.), 
me rifflar ti räivä pinnar [!] av mei MK. 
-sko s. pl. pinnskor JK(U) [pliggade skor]. 
-so s. pinnsåu f. Pinnso jär honu av pinnsväin 
MK. -stål s. pinnstål. Stål har ja hårt smidar 
nämt namn pa flair sårtar såsum: pinnstål 
JK(U). -stövla s. f. pl. pinnsty'vlår [pliggade 
stövlar]. -svin s. pinnsväin n. o. pl., 'igel-
kott'. Lains [hur] pinnsväin kan ta råttår, u 
di jär så plumprä [klumpiga] MK(1878). De 
var n kväld, sum ja ställd a tvättskål äutför 
kökä, u um mårgnän, när ja kåm äut, da lag 
de täu pinnsväin sväinluns [skavföttes] i skå-
li MK. -svinslister s. pinnsväinsäistar [ister 
av igelkott]. Pinnsväinsäistar, de nyttäd de 
gamblä ti bot' me, de skall var så förskräck-
lit fatt MK. -svinsiunge s. pl. pinnsväins- 
un gar — 	MK. -syl s. pinnsöil m. [rak, 
smal syl att göra hål med för skopinnar 
m. m.] JK(U). -söde s. pinnsåidä n., pl. -ar 
[tjärmila, där "fetveden" är täckt av "änd-
ved"]. När man icke bränner "stucksåidä" 
(som jag icke kan beskriva, därför att jag ej 
varit med därom) utan "pinnsåidä", då begag-
nar man vanlig floved av fur (något mindre 
kluven), som ställes eller sättes utomkring 
tjärveden, när man sätter in (= ladar in 
såidä); dän kalläs för ändvid och skall även 
rensas .. De kalläs för bränn pinnsåidä JK 
(ordl.). Pinnsåidä, me vid i ställ fö stuckar 
MK(1884). Pinnsåidar kund tt brännäs för-
äutn ändvid, män da blai de mindar kul JK 
(U). -torkare s. pinntårkarä m., bf. -tårkan 
[apparat att torka skopinnar i vid värme]. 
För ti tårk pinnår, så hadd n dail skummak- 
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rar pinntårkarä mässi .. män um di int de 
haddä, så fanns de alltut pa ställä.. än kaffi- 
brännarä av spjällplåt, sum pinntårkan var pa 
sam muddäln JK. -trä s. pinnträi n. [trä] 
'att göra skopinnar av'. Pinnträi = fyrträi int 
fatt [fett] u int fö Natt [blött] äutn gammält 
kännut, sum di har nytt ti skopinnår .. de 
däugar bra ti pinnträi; äurgammält kännut 
MK. Iss [det här], de jär pinnträi MK. 
-ände s. pl. pinnändar. Uppäst pinnändar si-
tar fast äi n klainar träikrans [i ull-kränka] 
JK. -örve s. pinnörvä, pl. -örvar, bf. -örvi 
[lieorv utan skruvanordning för "krokarna", 
som voro fasta]. Pa pinnörvi sitar örvkrokar 
glyggnä iginum örvslaui u kan int fa flyttäs. 
Sigdn sättäd di pa örvnackän i ställ för nack-
skräu me a läda(r)rem u n träikäil JK. Förr 
sum di hadd de där pinnörvi, u da sum sigdn 
skudd bindäs fast, de var allt läit byltsamt 
OL. [Se ill.] MK, Spridda drag, s. 7f. Jfr 
skruv-örve. 

pinna v. pinnä, pinn', pr. -ar, ipf. pinnäd, sup. 
pinnä, pass. pinnäs, pr. pinnäs, ipf. -ädäs, p. 
pf. pl. pinnä JK(U). 1) [fästa el. hopfoga med 
pinnar el. nubb]. Di pinnar da rimsu kring 
kistu [likkistan] JK. Själv skoän, han var av 
träi (träisko), u pa dän pinnädäs lädrä äutpa 
OL. — (Skom.), [pligga]. Biksaumstyvlår, 
motsats till pinnbuttnstyvlår, där buttnar pin-
näs undar OL. Förr., så var de int vanlit att 
de tillvärktäs pinnä [pinnade] styvlår.. dvs. 
att di pinnäd int buttnar el. sulår fast äutn 
söid fast dum JK(U). All.. sko, sum pinnäs, 
haitar pinnbaindomt JK. 2) 'slå ner mindre 
stenar mellan de stora'. Pinnä me stam n äi n 
stainmäur MK. Iss mäurn dän har ja nå pinnä 
OL. De stöist grastainar läggäs pa jårdi 
u pinnäs me kalkstain .. sått di liggar stadut 
[i sten-tun]. Bläir di säkat pinnä ["pinnade"] 
.. så jär di bra JK(U). Män jär de säkar buttn 
.. så star di, um di bläir bra läggdä, hälst um 
än har någ kalkstainspinnår me ti lägg imil-
lum el. pinn grastainar me JK. Särsk. förb. 
Pinn hallsulår fast JK(U). Krokstedts, di har 
lådår me nudar [nubb] i lukä, så de jär bär 
[bara] ti pinn pa MK. De ska pinnäs undar 
[förstärkas med mindre stenar under] MK. 
[Um] de skall söis biksaum så pinnäs int 
yvalädrä fast innat me biktrad (= pinnäs upp) 
bäi innsulu JK(U). 

pinne s. pinn' m., pl. -ar [i vissa fall avses nog 
-år]. De va såsum kast n pinn i hällvitt, sum 
än bräukar sägä JK. Sin spännar di .. upp-
ränningi me a inretning me a jaul me pinnar u 
taggar JK. Jfr pinn s. o. pinna s. 

pinnig a. pinnur, f. -u, n. -ut, pl. -uä. 1) [som 
liknar en pinne: styv, torr o. smal]. Um de 

da bläir mik tårrt u kallt., da bräukar rygän 
u vaitn far ill .. u bläi pinnur u naudur JK. 
Sedroti ha säir så tunn u pinnu äut OL. Blai 
de [: höet] för saint slagä .. så fick håiä tän-
nar, sum de haitäd förr, el. blai stäivt u pin- 
nut JK(U). Strämmingän jär bättar [än sill], 
så väid n int jär för tårrar u pinnur JK. 2) 
[om fåglar: som har utväxande fjädrar]. 
Gässnar jär pinnuä = tjädri gynnar vaks äut 
MK. Vör had tänkt ti slakt dum (gässnar) ti 
Mårtn, män .. di var för pinnuä, dvs. fjädri 
var int äutvaksnä sum di skuddä, u de berod 
där pa, att di kåm för saint äut [för sent ut-
kläckta] JK. 3) 'snarstucken', [knarrig, vre-
sig]. Än gammäl argar pinnur gubbä JK(U). 
Han var så föskräcklit pinnur u tuld aldri 
någä MK. Pinnur u argar MK(1879). Da jär ja 
int gladar äutn läit pinnur u otulur a mi JK. 
Någän sum jär latar u pinnu (el. -ur) u sum 
aldri latar [låter] väl JK. Att vör kaumar uss 
[klagar] .. de rna ick kumm därav, att vör 
bläir gamblä u gra u pinnuä u tulmodslausä, 
tänka ja JK. 

pinning s. f. bf. pinningi [pliggning av sko-
don]. Så kåm pinningi i bräuk JK. Jfr upp-
pinning. 

pion s. päio' n, [-åun] 	[ml pl. -ar 
(Peeonia officinalis). Blåmmår ti sätt i vattn: 
de var päionar, kaptrifoliumblåmmår, salväiå 
.. [vid midsommar] OL. 

pipa s. päipå f., bf. -u, pl. -år. A. [om blåsin-
strument]. 1) [I vissa uttr.]. När de int gar 
ättar dairäs päipå [efter deras vilja] JK(U). 
När ä gäldar .. far päipu a ann jaud JK. Bäst 
ti putt päipu i säckän, sum än bräukar sägä, 
u var nåigdar JK. När Visbyboän fick de 
läksu yva si, så matt n putt päipu i säckän u 
tigä JK. — B. [om vissa andra ihåliga före-
mål]. 2) [om vissa ihåliga el. rörformiga före-
mål]. a) (vap.). Päipu (pa givvär) MK. b) [på 
brännvinspanna]. Hattn sat upp pa bränn-
väinspannbräddn me päipår äi JK(U). 3) 
[redskap för tobaksrökning]. Nå far n ha si 
a päipå råik MK. Däu fat lägg päipå u tobak 
bäi mi, när ja dåir; äld de far ja däit ja kum-
mar MK. 4) [om vissa rörformiga delar hos 
djur]. Päipu (pa naut) [fingertjock åder längs 
ryggraden]. Jfr arm-, ben-, gevärs-, hugg-, 
käkel-, lår-, låt-, lägg-, myssel-, nyckel- o. 
rök-pipa. — pip-holt s. päiphålt 	m., bf. 
-n [en sorts rörledning, avlopp]. Di har päip- 
hålt i källan, män så kåm de stäur rängnä, 
u de mäktäd int päiphåltn släukä; de var för 
mikä MK. Di matt gräv päiphålt u däikä för ti 
laid vattnä bårt (råirläggning, täckdäikning) 
MK. -järn s. päipjan JK(U) [järn som anv. 
att krusa tygband o. d. med]. -skalle s. päip- 
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skallä (OL)MK [piphuvud på rökpipa]. 
-skägg s.päipskägg, me n skäggtutt pa käpän, 
har ja int set någän jär äutat hatt JK. -stövla 
s. päipstyvlå f. = skinnä [på pipskaftet]; 
dessutom finnes munstyckä u skaft [på rök-
pipa] MK. 

pipa v. pr. päipar [vina, vissla]. Stårmän väi-
nar u päipar i finstri JK. Nårrvästn blasar, 
sått ä päipar ällar päitar u latar [låter] .. i 
finstri JK. Jfr pita v. 

pipig a.1 päiput JK(U) [om röst]. Fäint päiput 
kvinnfålksmål JK(U). 

pipig a.2 päipur, n. -ut [full av håligheter, po-
rös]. Aikän [ekträt] han jär så där päipur u 
garur [gårig] u liknar ret råtting OL. Stain u 
lair ihop, de bläir så päiput MK. 

pir s. m. bf. pi'rn [i Visby hamn]. Ga äut pa 
pirrra u rop i läurn JK. 

pirs s. päirå, 'växt' MK(1877), [trol. Rumex-
arter, jfr sur-vira; i Garde: säurpäirå [i uttr.] 
säurt sum päirå [mycket surt] MK. Drick' de 
var säurt sum päirå OL. 

pira v. pi'rä, pi'r, pr. -ar, ipf. piräd, pird', 
sup. pre, pass. ipf. -däs [peta, påta]. Ha 
skudd pir i asku u äldn MK. Mårmår var upp 
u hadd fat äld pa u sat bäi späisn u pird me 
brandskäppän i äldn JK. Pir i hyrn [askmör-
jan] MK. Där sat gubbän T. u H. bäi späisn 
u pird i brandar JK. A päikå sum hadd pir u 
lait i de asku [i en forngrav] u hadd .. hitt 
någ smasakar JK. Mäns n [han] da piräd u 
rustäd i snåiän me fingri u hännar . JK. Um 
än pirar i jårdi, så söins de mästn ingänting 
(av regnet) MK. De gamblä aurakrar, sum 
o förfådar gick u plöigäd u piräd u rissäd äi 
me säin spissplogar . . JK(U). Pir me n dåli 
spissplog JK. Kvinnfålki skudd da ga u pir u 
plög iblant någän gang, män va lains blai de 
gärt da? JK. Så sto ja där u piräd me kårpän 
a stund .. Bäst ä var ja sto där u piräd i hulä, 
så kåm A. JK. Han pirar de jamt (F.J. me 
graipi upp pa släklassä) MK. Ja sat u skudd 
träd tradn pa nåli u pird me de MK. Så sto än 
da u piräd pa simpu MK. Vör gar jär u pirar 
(räfsar hö under häcken) MK. — Särsk. förb. 
Ja skudd pir halmän bårt undar n stäut, u nä 
ja piräd bårt dän halmän, da.. MK. Än vass-
uddar knäiv, sum än sättar undar naglar u pi-
rar bårt lortn me JK(U). Fiskaskän u smör-
askän sum di fick pir igän u lait igän [leta 
reda på] där i snåiän JK. Mor.. säir pa mi 
när ja skrivar u mainar pa: Gu vait, va du pi-
rar ihop alltihop u va du fat så mik ifran JK. 
Pir kring i asku, så finns de nuck någu älds-
glod JK(U). Ja skudd äut u pir kring pärstandi 
fö ti säi, um de var myr [fuktighet] kring 
dum MK. Da skafft n si n skapli käpp .. u 

pird el. piräd ner va ivist n bunkä JK. Smid-
kokår .. di skall piräs ör esu JK(U). — pir-
sam a. pi'rsamt. Krapsamt u pirsamt, om ngt 
som förorsakar besvär att krapa o. pira ihop 
MK(1877). 

pirra v. pirrä, pirr' 1) [kittla, krypa, sticka]. 
De gynt pirr i påttn [huvudet] MK(1886). 
2) [plira?]. Pirrä me augu MK. — pirr-ögad 
a. pirraugar OL [plirögd?, som har livliga 
ögon?]. 

pirrig a. pl. pirruä [virrig, yr]. Di blai pirruä i 
häudä u talt yva si MK. 

piruett s. pl. pirrvittar JK(U), pirvittar (När 
U). 1) [vädersnurra]. De sma vädarsnurrår, 
sum än snickäd, när n var sårk kalläd vörr 
för "pirrvittar" JK(U). 2) [en sorts småbröd] 
(När U). 

pirum oböjl. pirum [onykter]. I kväld jär ja så 
där läit halt um halt [halvt] ällar läit pirum 
JK. Di .. blai pirum JK(U). 

pisk s. päisk [stryk]. Fa päisk OL. 
piska s. se hor-piska o. svipa s. 
piska v. päiskä, päisk', pr. -ar, ipf. -äd, sup. 
päisk', p. pf. päiskän 	1) [slå (ngn), ge 
stryk]. Smäll upp än el. päisk än el. gi  ströik 
MK. Far Är säi så mik drucknä gubbar .. 
kumm haim full u galnä u päisk u kast äut 
hustru u ban? JK. Vörr skudd päisk all skogs-
skövlar pa gatå [iväg] JK. Såsum än stäur 
starkar grubbjan päiskar u slar sundar n läitn 

stackäl JK. 2) [om regn, snö, storm: slå 
häftigt]. Huss va rängnä siar u päiskar pa 
finstri JK. När nårdn sumli dagar har päisk 
än me snåi u stårm, när n far var äut pa snåi-
kastning ällar kåir u flack i skogän JK. [Da] 
hadd stårmän päisk dräivår så hardä JK. — 
Särsk. förb. P. av: 1) [med slag avlägsna]. 
Da sto än inn framför tunnu [på trösken] u 
hållt fråiändn av tuppän [linkärven] mot 
tunnslagår, da päiskäd di av fråiä tämliän bra 
OL. 2) [med stryk jaga bort]. Ja har päisk av 
hundn flair gangar, män de star int till ti fa n 
jär ifran JK(U). Dän hundn blai avpäiskän 
någlä gangar, sen kåm än int tibakas mair OL. 
— P. upp [ge ordentligt med stryk]. Had de 
vart mäin kräk, sum än så riggerd me, så had 
ja tat u päisk upp än OL. Jfr in-pisken. 

piss s. piss m., bf. pissn [urin]. De jä knafft 
någän, sum tar varå pa pissn älla urin'n jär 
äutat, äutn de far sink i jårdi JK. Han har 
funder läng pa va än skudd fa för någän-
ting till bland upp pissn ättar konar u hästn u 
säin aigi göisl u piss me (läilhäusgöisli) JK. 
Märi ha jär så hästgali, sått pissn strittar ör 
na mang änar [alnar] langt ste JK. Jfr myr-
piss. -bladdra s. f. bf. pissbla' dru, älla -blasu, 
pa sväin JK. -blå a. n. pissblåt [ett slags blå 
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färg]. Di kastäd sitt vattn pa de, u så skudd 
de någ färg pa MK. -blåsa s. f. bf. pissbla'su 
(ä.), -blå' su [urinblåsan], pa stäut, pa sväin, 
pa lamb u sum russ u naut u har JK. -stråla 
s. pisstrålå f. Förr um kväldn fick ja a pisstrå- 
lå läik i augu 	förbannadä håpår [märrar] 
MK. Se f. ö. pissa v. -sms. 

pissa v. pissä, piss', pr. -ar, ipf. -äd, pisst', 
sup. piss'. 1) [låta sitt vatten]. a) [om 
mskor]. Gubbän .. han far aldri ro, äutn um 
netnar så skall n mästn upp u piss en gang i 
täimän JK. Ha var rädd förä, att.. han skudd 
stäig upp u piss äi någät skåp, sum än gärd 
bäi astäuas .. när n var druckän JK. För ti 
bläi av me vattnä el. pissä begangnäd ja fiaskå 
[på gr. av ryggskott] JK. U fick int piss så 
olycklit täit [ofta] ätta n [: korngrynsgröten] 
sum räisgröinsgråitn JK. Ja ha vart räddar för 
att ja skudd fa daukyt äi de [: såret], män ja 
har piss äi de stor rivu a par träi gangar um 
dagän, u de ha tyckäs, sum um de ha vart bra 
JK. Kvinnfålki gräinar . . sått di sär, att di 
kummar ti piss i kållu, um ja kummar ti fråg 
mair hallgal u dumt JK. Um än laikar me 
äldn, så kumma n ti piss i säng JK. Ja nå kåm 
ja ihåg de källingi um hännäs sun' n, sum pisst 
i säng.. Oln han var så bröidar me de att n 
pissäd i säng um netnar, u da visst ja, att de 
var a gutt rad tu l ga upp pa körrgardn mitt um 
a nat u piss ner i a ypi grav me bär skörtu, u 
dann kledi skall n Me av i läikluku JK. Sma 
päikban . . nä di pissar pa si . . JK. Nå har ja 
tänkt pa trull .. så mikä, så att ja tråistar 
mästn int äut u pissä, så att ja far säg, sum än 
bräukar säg iblant me rolihait: "De jär ingå 
nöd ti pratä, män de jär värr ti ga äut u piss, 
när de jär mörkt" JK. De haitar jär äut pa lan-
dä: ja pissar va ja vill JK(U). När n pissar äi a 
spann el. ann kär, sum skramblar, när n pis-
sar, så haitar de bryggä, u dän sum pissar 
"brygga n saltgröin" JK(U). b) [om djur]. 
Väitsandn hadd di undar trappgangän i fa-
stäuu, u . . kattår pissäd äi n, sått de blai go 
svampdoså JK. Stäutar pissar, russi pissar 
JK. Raumaurår di jär de värstä ti pissä MK. 
2) [bild!., regna häftigt]. Iblant så pissäd de 
ner me rängn JK(U). — piss-bytta s. pissbyttå 
f., de vait ja just int någät apartut träikär, sum 
haitar [se piss-spann] .. män .. än sär um 
sma päikban iblant, nä di pissa pa si: däu 
jäst a läiti pissbyttå däu JK. -munk s. piss-
munk. 1) vid varpa el. bollspel [den s. ej får 
någon vinst]. Bläi pissmunk MK. 2) [bild!., i 
uttr.] ga p. [bli lottlös]. Vör tänkt, att vör 
skudd ga pissmunk för jaulkallas i ar, män 
de var ståpp de JK. -nöt s. pissnyt f. 1) [i 
uttr.] Gret pissnyt; Margret pissnyt: blir det 

regn på nötterna Margaretadagen, så blir det 
dåligt nötår MK. 2) [nöt utan kärna]. Ja fick 
a nyt, sum int var någ känn äi (pissnyt) OL. 
-pott s. pisspått m. [nattkärl]. -ränna s. piss-
rännå f., bf. -rännu. 1) 'takränna från klock-
hålen i kyrkorna'. 2) [urinränna i ladugårds-
golvet; fanns icke förr] När(U). -spann s. n. 
bf. pisspannä [hink el. ämbar i st. f. natt-
kärl]. Nä ja va ban, så had vör a apartut 
spann ti piss äi um netnar u de kalld vör fö 
piss-spannä JK. -vecka s. f. bf. pissvi'ku 

[fruntimmersveckan]. De jär piss-
viku nå MK(21.7.04). 

pissig a. pissur, pl. -uä, 'pissnödig'. Han blai så 
pissur, så han skudd pråmpt upp u äut u pis-
sä OL. Stäutar jär så pissuä MK. 

pister s. päistar ri. 1) [gnäll, jämmer]. Allt um 
läng kåm ja upp me päistar u kaum u fick kle-
di pa mi JK. 2) [gnällig person]. Dän kaln (de 
källingi) de jär a stort päistar JK(ordl.). 
Prästn tyckar så röislit mik um dum (tösar-
na), för de jär int någ päistar sum för de mäst 
all andrä stassboban JK. 

pistol s. spistol 	m. 
pistra v. päisträ, pisträ, pr. päistrar [gnälla, 
klaga]. Ja de jä riktut lort, när n skall ha någ 
ti päisträ u sjaud u basslä me, um än int jä rik-
tut bäi läikä [i stånd] JK. Ja har fat ont i dain 
heln. De var ännu ti päisträ yvar n hel JK 
(ord!.). Källingar, di gar börr [bara] u päist-
rar u jär aldri belåtnä; päistrar gärt du jamt 
till, sått de var a faslit päistrandä JK(ordl.). 

pistrig a. päistrur, pi'strur, f. päistru, n. -ut, 
pl. -ud, 'ömtålig, aldrig belåten': [gnällig], 
slikt s. aldri jär nåigt äutn aumt [ont] u oför-
nåigt MK. De var a olyckli päistru källing han 
har fat; han jär så oskaplit päistrur. De jär 
oskaplit va de fålki jär päistruä JK(ordl.). An 
gammäl gubb . . sum pratäd päistrut u kaumut 
u sjaudut JK. 

pit s. pit n., bf. -ä [pip]. När n far gani in i 
batn, så att gani u hail strämmingmoän röirar 
si lissum, da håirar n a sånt där fåint jaud, 
sum licknar fäint råttskräi el. sum pit av 
fåugläungar. Da sär n, att strämmingän pitar 
JK. Jå vackart var de strämmingän, sum pi-
täd (maint S:n pa) Jå de där pitä, de kåm 
nuck ifran någät ann pitställä JK. Di [läsar-
na] .. gynnar väin upp någän av säin härliä 
sängar [på gravölet], sum ännu gär tummultä 
värr än de var, fö kvinnfålki . sitar u pra-
tar läikväl, u da ska di prat så haugt, att di ska 
håir varandrä yva de där pitä u skräiä JK. 

pita v. pitä, pit, päitä, pr. pi'tar, päitar, ipf. 
pi'tädä, pi'täd, päitäd. 1) 'pipa fint ss. en få-
gelunge el. råtta'. Vangn'n gynnar pitä el. 
päitä; de hårdäs, såsum um någän kund pitä 
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el. päitä; de jär a läit ban, sum liggar i vaggu 
u pitar; vädrä pitar iginum finstri; de var så 
otet, sått vädrä päitäd el. pitäd iginum all 
stans; de päitar el. pitar u blasar iginum JK 
(ordl.). När vangsjauli gynt pit u skräiä; när di 
da kård saktä, så sägd vangsjauli: piiit, piiit 

JK(U). Där skall åljå pa, de pitar MK. Så 
to prästn a nål u putt hul pa finstablöiä u så 
befallt n än [: den onde], att n skudd gläid 
äut där iginum, u de matt n, så att de bön 
[bara] päitäd u väinäd ättar JK. Nårrvästn 
blasar, sått ä päipar ällar päitar u latar [låter] 
JK. Di singar, så de bär [bara] päitar fram 
MK. När ä så där pitäd i äldn ällar vidn, u så 
vör had kast snarår .. da sägd vör: nå kåm de 
n fingäl äi snarår, u da kastäd vör askå äi 
äldn straks JK. Ja de var änd så mikä, att vör 
fick håir strämmingän pitä Jå, däu fart säg 
va du vitt, S-n, män pitädä gärd n JK. 2) [i 
förbi Pit x si = ta läiv a si JK. L. ha väl hårt, 
um int ann så ginum täidningar, um dän där 
B., sum fösöikt u skudd pit a si, sum än bräu-
kar sägä JK. 

pitning s. f. bf. pi tniugi [pipande, pip]. "Män 
pitädä gärd ä", haldäd ha pa me, sått de blai 
mik rolit av me de där pitningi JK. [Se u. 
pit s.]. 

pjask s. pjask n., bf. -ii [slask]. I dag har de 
blitt ann vändning i vällaikän fyst i mårräs 
var de snåislask, män nå rängnar de, .. så att 
de jär i ätt slask u pjask u sjask u syrå [sörja], 
sum gar upp pa halv 4, lägg sumlistans JK. 
De har häv ner me vatar snåi, sått de jär slask 
u pjask JK. Nå har snåiän mästn tåi bårt igän, 
sått nå jä de sam sjaskä u pjaskä igän JK. De 
jär pjask i fastäuu MK. 

pjaskig a. n. pjaskut, ' slaskigt' . I dag var de ret 
pjaskut = slaskigt väglag MK(1878). Slaskut 
u pjaskut MK. 

pjosk s. pjåsk n. 1) 'slams'. 2) (om mska), 
'smutsig o. lat kvinna'. Källingi sum än har, 
de jär a stäurt pjåsk JK(ordl.). 3) [slask, för-
växl. m. pjask?]. De jär a bra pjåsk Hk sjåsk, 
jär ä de = vått o. slaskigt JK(ordl.). 

pjoska v. pjåskä, pjåsk(ä). 1) 'vara slamsig'; 
ga u pjåsk(ä) u slams i bryggahäusä um dagän 
JK(ordl.). 2) 'gå i djup möda o. sump'; ga u 
pjåsk(ä) u plask i sumpän um dagän JK 
(ordl.). 

pjoskig a. pjåskur, f. -u, n. -ut. 1) 'slamsig'; 
sjåskuä u pjåskuä kvinnfålk = osnygga o. 
slaskiga; däu jäst så pjåsku u slamsu JK 
(ordl.). 2) = plumpar (kummä pjåskut u 
plumpt fram) MK. 

pjunk s. pjånk n. [lunk]. Smat pj.; kåir i smat 
p. el. jånk OL. 

pjunka v. pjånkä, pjånk', ipf. -äd [pyssla, ar- 

beta smått]. Pjånkä me någä MK. Han gick 
ännu u pjånkäd u skaffäd vattn u vid u så där 
MK. Pjånk um si läitä MK(1886). Jfr små-
pjunka. 

pjunkig a. pjånkur, en s. gar u säckar (gar gum-
put, knäulut u byglut), en s. gar u vinglar 
MK. 

pjur s. pjaur n., bf. -ä. 1) 'pjåk'. 2) om mska 
[pjåkig person]; sum int jär någå raidå me 
utan äro pjåkiga o. inte ha ngn bestämd ord-
ning med sig. Däu jäst a pjaur JK(ordl.). De 
gam' pjaurä vill ännu gift si JK. 

pjura v. pjaurä ="ga u hynsä" utan reda o. 
sammanhang (om vad arbete s. helst). 

pjurig a. pjaurur, n. -ut, 'pjåskig' HG; = pjåkur 
(när di tyckar att de int jär prässäis sum de 
skall) MK. Slikt s. jär så pjaurut kan ingän 
rätt si ättar MK. När n bläir gammäl, da bläir 
n pjaurur u räddar u bansli JK(ordl.). 

pjåk s. pjåk n. [pjosk]. Ja .. jär uppföidar äi 
a haim äutn pjåk u klemuhait JK. 

pjåka v. pjåkä, p. pf. pl. pjå'knä [pjoska]. 
Bani bläir pjåknä me MK. 

pjåkig a. pjåkur OL [pjoskig]. 
pjäcka v. pjäckä, pr. -ar. 1) [gå med små 
steg]; ränn smat fram u tibakas MK. Däu 
gart u pjäckar u pjäskar u kummar aldri ör 
fläckän JK(ordl.). Pjäckä si av, knalla sig av. 
2) 'gå o. plaska i väta' MK. Ränn u pj. äut i 
vattenväti MK. Gar u pjäskar u pjäckar i vetu 
JK(ordl.). 

pjäk s. pjek [n.], 'dum o. sen person'. 
pjäka v. pjekä MK, pr. pjeikar HG, 'vela, vara 
obeslutsam' HG. 'just int vill' gär' någä = 
skyliar att di int kan u int vill gär' någä' MK. 

pjäkig a: pjekur MK,pjeikur HG. 1) 'loj, oföre-
tagsam' HG; just int vill gär någä; skyllar att 
di int kan u int vill gär någä MK. 2) 'mjäkig' 
(i tal) HG. 

pjältra s. f. pl. pjältrår [paltor]. Gamblä äut-
slitnä kledar ällar pasår ällar någ gamblä 
pjältrår, sum än bräukar säg iblant JK. 

pjäs s. pjäs m., bf. -n, pl. -ar. 1) [tingest, före-
mål]. De kan var bra ti säi än sån pjäs (plog), 
förr n gär affär JK. Bussboar skall nå skaff si 
en sån där pjäs (betvåg) JK. De skall bläi rolit 
ti fa säi pjäsn (pulpeten) JK. 2) [om djur]. 
Ja, de jä döir [dyra] pjäsar ti föid upp (näml. 
kalvar) JK. 

pjäska s. pjäskå f., el. pjaskå, 'dålig kvinna' 
(När) HG. Jfr tors-pjäska. 

pjäska v. pjäskä, pr. -ar. 1) [gå med små steg, 
se pjäcka v.]. Sma ban gar u pjäskar MK. 
2) [gå o. plaska]. Ränn u pj. äut i vattenväti, 
ränn smat fram u tibakas MK. 

pjäskig a. n. pjäskut, 'vått o. slaskigt'. De jär 
så pjäskut i dag ti ga JK(ordl.). 
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pladda v. pladdä el. baddä ner kaku äi asku u 
så hyr [askmörja] pa MK. 

plakat s. placka' t 	n., bf. -ä, pl. = sg. [lång 
skrivelse]. Ja kåm ti gynn igän pa a plakat 
[: brev till MK] JK. Iss plakatä sändar ja in 
me prästsårkar JK. L. skall int tro, att ja .. 
skrivar för ro skuld, atminstn sån lang plakat, 
så väid ä int jär någ ti nytt för L:s räkning JK. 
A plakat [anslag] .. uppslagä pa n kvänn-
stålpä JK. 

plakat a. placka't [i uttr.] plakat fullar [allde-
les berusad]. Han var da så plakat fullar, så 
att han kund int kumm ör ställä JK. Fyllhun- 
dar.. sum 	fyllar si plakat full, när di kan 
kumm at JK. 

plan s. plan m., bf. -n, pl. -ar. 1) [ grundrit-
ning, förslag, utkast]. Ja skall nå rit äut 
plan'n pa a ho [ungefär] lains n jär [över 
MK:s tomt] JK. Um täist väntar vör V. [lant-
mätarn] jär äut i Lau u skall väis planar äut 
[rör. skiftet] JK. 2) [jämn yta]. Blukä [se 
kard-block] jär int rakt el. i plan äutn jär köi-
put [konkavt] uppat JK. Gröin vackar plan 
[: gräsplan] OL. Jfr skiftes-plan. -hyvel s. pl. 
planhyvlar [hyvel med plan undersida] 
JK(U). -lägga v. pla'nläggä, pr. -lägga, ipf. 
-läggädä, -äd, sup. -lägt [göra upp planer]. 
När Varvingä [lantmätarn] planläggäd Lau 
skiftä, så hadd n tat jård ifran Lausmöir u 
flytt haim pa fastmarki JK. Så planlägga n 
(lansmätan) u haldar uppbördar JK. -lägg-
ning s. pla'nläggniyg f., bf. -i [i fr. om 
skifte]. De kummar nå an pa, um än träffar pa 
me planläggningi, män de jär int så gutt för n, 
när n int har vart me fran början JK. 

planet s. m. bf. planne'tn, pl. -ar. 1) [himla-
kropp]. V. kummar äut till J. i Buss .. u hal-
dar sammanträd um Lausmöir. Ja, sått pla-
netar gynnar sia ihop [: det blir strid] JK. 
2) [ansiktet, pannan]. Ja fick bålln mitt i 
plannetn MK. Ja fick a slag läik [rakt] i plan-
netn JK(U). -strid s. plannetsträid [vissa 
himlakroppars inbördes ställning; opposi-
tion?, jfr N. Lithberg, Almanackan (1933), 
s. 18 o. 34]. Så mik angåändä vällaikän, me 
plannetsträid u annä, sum sto äi de gamblä 
allnackår JK. U så har di tat bårt all stjänn-
bildar .. u me de samä så har di tat bårt plan-
netsträidn, sum de gamblä annas hadd gint 
bra raidå pa. U di tycktä: Va i jivi täid va jär 
de för a allnackå, sum int star någän plan-
netsträid äi, sått nå kan ingän fa säi u fa raidå 
pa, när de skall bläi ovädar JK. 

plank s. plack n. 1) (koll.), [planka]. Sjau (7) 
änars lang bular el. täu tums plank [i en bro] 
JK. Jfr bål s. 2) [väggliknande stängsel]. Di 
kund sätt upp a stort plank pa hall västa- 

säidu MK. Planktäunar ällar egäntliän retarä 
plank söins just int mik av jär äut pa landä, 
män jär gutt um i böin [stan] kring gardar 
där JK. 

planka s. playkå f., bf. -u, pl. -år. Bredi u plan-
kår blai slet u fäinä [i bladsåg], fullt så bra 
sum nå OL. Ättar handi sum var u en fick sag 
säin stuckar, så var de bråttum ti kåir haim 
bredar u plankår u bular OL. Ja jär tvungän 
ti lag, att ja kan fa sag läit i ladi 	u kan fa 
rad ti säl någå plankå JK. I går var A. u ja 
kåirnäs pa Jaugan me a lass plankår u bredar 
JK. Sin [sedan] så skall ä bredar, bular el. 
plankår pa ställningar [byggnadsställn.] JK. 
Jfr före- o. tretums-planka. -lass s. n. pl. bf. 
playklassi. Sin [sedan] så drog vör vangnar 
äut 	u så läs st vör pa täu lass plankår u så 
i väg at Jaugan i harklä me planklassi JK. -tun 
s. playktäun m., pl. -ar [plank]. Plank el. 
planktäunar, sum bredar star pa änd, har fin-
näs förr.. pa någät end ställä, sum ja minnäs 
JK(U). 

plansch s. m. bf. plansn, pl. -ar. K.L:s plansn 
han jä vackar han MK. 

plan-sten s. planstain m. [slip- el. brynsten 
med plan yta]. Ex. se vässa v. 

planta s. plantå f., pl. -år. Star da betplantår i 
grupp, så låima n [lämnar man] am n plantå i 
var grupp JK. Där di [sniglarna] gar fram, 
låimar di aldri a plantå OL. Ja, såsum äut i 
sudrä, sum a vart skog förr u nå aldri finns a 
plantå JK. Släkgras u akaroår, sum ännu 
mästn jä de värstä ti fa de plantår ti tårkä 
JK. Jfr kål-, lavendels-, lucern-, ogräs-, 
skogs-, tall- o. äsk-planta. 

plantage s. m. bf. planta'sn [plantering]. Ja 
har vart upp pa Lektons backar i dag u set pa, 
u sumt av blåmmår i plantasn vaksar u frög-
dar si JK. 

plantera v. planterä, -er', pr. -ar, ipf. -äd, 
sup. = inf., pass. -ås, p. pf. n. planter si, 
pl. planternä. Kvinnfälki jär ti spark älla grav 
i träigardn u planterä JK. Så ha L. tyckt, att 
n skudd planter skog JK. För daim sum bläir 
gaukskitnä u planterar kål bläir de int någ av 
kåln JK. Kring Kluckabröiu 	planteräd 
Mårtnsän kårgpäil JK. Aspar ällar äspar 
planteräs sådär i allear u annas så där haim i 
gardar. Vörr hadd n storar asp el. äsp jär bäi 
grindi, sum Far hadd planterä JK. Anna har 

planter kungvallar JK. Sin [sedan] bräukar 
de planteräs pa gravi me väkstar, sum haldar 
si gröinä arä kring JK(U). De jär planter si 
[planterat] äut i akan MK. Än läitn jårdbit, 
sum jär planter si blåmmår el. kryddår äi JK. 
Där var planter si så mang sårtars lauträi OL. 
De var en sårts väkst till, sum var planter si 
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ällar sätt si [satt] där, sum var stäur, gra, 
runt bölgar pa JK. Hogsl [oxel] vaksar vilt 
sum täidäst äutn planterä, män vaksar u bra, 
när di bläir planternä JK. 

plantering s. f. bf. planterningi. 1) [planteran-
de]. 2) Jfr själv- o. skogs-plantering. -slland 
s. n. bf. plante* rniugslandä [jordstycke av-
sett för plantering av grönsaker o. d.]. Nå 
har ja vart upp pa backar.. u set pa planter-
ningslandä [på MK:s tomt] JK. 

plask s. plask n., bf. -ä. 1) [slask]. I kväld jär 
de lent u hävar ner me vatar snåi u rängn, 
sått nå jär ä sjask u plask igän JK. Vör . . 
far .. gär am n färd däit till, äi sjaskä u plaskä, 
för vägar jär vat u sumpuä JK. 2) [dåligt vin, 
blask]. Gamblä kalar sum jär någ fylltrat-
tar, så kaupar di u drickar de där skvalpä, 
sum di har ti säl i bodar, sum int jär ann' någ 
plask, sumt av de JK. 

plaska v. plaskä, plask' plåsk' , pr. -ar, ipf. 
-äd, sup. plask' [slå el. gå i vatten så att ett 
plaskande ljud uppstår]. Da ror n innför nätä 

u plaskar u slar i vattnä JK. Rängnäd gärd 
ä.. män ja gick mitt i vägän u plaskäd i vatt-
nä u sumpän, me knäistyvlår pa mi JK. Så de 
stäur balju in i kamman u så sto ja i balju 
me vattn ti knäis u plaskäd u vaskäd mi JK. 
Ränn u plask i vattnä, sått vattnä strittar 
kring JK(U). Särsk. förb. Plåsk' (el. plåns) ner 
i vattnä MK. Russi plaskar upp vattnä me 
frambaini i bröiår, sått ä bläir drogut JK. 

plaskig a. plaskur [slaskig]. Vägän blai sjaskur 
u plaskur JK. 

plaskning s. f. bf. plaskningi [plaskande]. De 
roningi u plaskningi i vattnä innför nätä kalläs 
för flåigä JK. 

plats s. plass m., bf. -n, pl. -ar. 1) [stycke 
mark; gårdsplats, tomt, boplats]. Jär jä 
plassn, sum ja jä föid pa MK. Ja u mäin för-
fålar har bot jär pa iss plassn i mang hundrä 
ar kanhändä, u nå skall vör lissum dräiväs 
fran plassn u av jårdi JK. A:s bror vill ha någ 

fotografiar fran någ ställar jär i Lau, såsum 
J.A:s plassn u körku etc. JK. Da trod di, att 
di hadd flytt ör byggningän till sin nöi plass 
ner pa skogän millum Gard u Lau JK. Di matt späik me stäur skallar pa. Ti bislag undar 
ha bot läng pa dän gamblä plassn JK. Dän buttnar [på träskor] för di int skudd släitäs så 
målan.. skall kaup byggning u häus jär i Lau fort, nyttädäs förr plattskallar av jan, sum 
pa sam plassn ältar ställä, sum hans hustru jär smidar smäidäd JK(U). 
föid JK. 2) [om mindre område el. ställe, där platta v. platt äut [hamra ut (järn)] JK(U). 
ngn befinner sig el. ngt sker]. Gubbar gynt rop pleg s. pli' g m., pl. -ar 'stor brödskiva, stort 
u skräi, att a (skolu) skudd sta pa sam plass, köttstycke; stor skiva råg- eller vetebröd' 
där a nå sto JK. Där var n äutmärktar plass, JK(ordl.). U så kummar da skaffrar me vas-

sitt prässntesbred me kakskäivår pa. . u var u 
en tar si n plig JK. "Kum nå . . så skatt du fan 
bit färskt bröi haim mäd di" .. to Mor bröi-
knäivän u skar av än duktur plig u skudd gi 

gamblä 	u de gamblä skall räiväs ner u 
plassn gäräs rainar JK. Än dail av dum [spö-
kena] had viss plassar u umrådar, sum di hal-
däd till u spökädä u grasseräd JK. När ä jär 
gutt um strämming pa någät särskilt strik 
så jär n sanslausar [ivrig], att n kan .. fa ta 
in bäst plassar JK. Gradstuckän [termome-
tern], sum ännu hängar pa sam plassn bäi 
fastäuduri JK. Män bäi vindskaidi jär dän 
viktustä plassn, för ha skall bindäs ihop me 
drivvalar [på ag-tak] JK. [Om mötesplats, 
bestämd plats]. U så kåira n ste klucku fåm 
för ti var pa plassn, när de jär dagar klucku 
hall åt ällar åtä JK. Nå, vör var da pa plassn 
pa sättn täimä, än fåir u tjugå styckän ar-
betrar JK. Kokamor u kärvaskasku u skaffrar 
jä de fyst, sum ska var pa plassn så täilit pa 
mårgn, sum di bön kan kummä JK. 3) [om 
(avgränsat) område el. ställe avsett för en el. 
flera personer m. m.]. Kluckan [klockarn] 
.. han had alltut sin plass bäi uppäst ändn bäi 
langborä JK. Nå jä de frågän um fö skaffrar 
ti fa all ti borä u pa sin ret plass JK. Ja da tar 
var u en in säin plassar, sum di hadd fyst-
dagän JK. Läikkistu .. har sin plass mitt imil-
lum bäggi langbori i nöistäuu JK. Da skudd 
vörr söik uss n annar plass igän .. de var fullt 
all stans [på tåget] JK. Ha skudd ga i täidä, 
annas fick a int plass MK. Nå var ä fruntim-
marsällskapä sum to plass [på skjutsen] OL. 
4) [om ämbete, anställning, uppdrag]. Vitt 
däu int fylg me uss pa rak i kväld, Jakå da? 
— Ja, um ja däugar så, för ja har int svart för 
någän plass pa rak [drivfiske] ännu JK. När 
n har gat iginum sin lerdom.. så far n da n 
plass me a par el. .. fåir täusn kronår JK. 
Män ti sit u räknä pänningar jär n plass, sum 
ja int avundäs någän JK. Jfr ankar-, bo-, 
byggnings-, exercers-, ligg-, pärk-, sitt-, skol-
lärar-, säng- o. södes-plats. 

platt a. se flat a. -hov s. plattho JK(U, frgl.), 
[alltför platt hov hos hästar]. -hovad a. platt-
hoä [som har platthov]. Jfr flat-hovad. -läder 
s. plattlädar [ett slags läder], nyttäs ti silar 
JK(U, frgl.). -skalle s. pl. plattskallar, kårt 

för där jär int brunn'n i vägän för någä pa 
gardn JK. Da frågd ja (ä)n fyst, va än tänkt 
ällar visst um dän där plassn (Dajakar) JK. 
Skall de nöi häusi sta pa sam plassn sum de 
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Bräitä JK. A stäur tjåck bröiskäivå kalld de 
gamblä för n plig bröi JK(U). Skär av än plig 
brö till mi. Ja fick mi n duktu plig kakå JK 
(ordl.). De var oskaplit vick stäur pligar däu 
hart skär el. skur av! JK(ordl.). Jfr bröd-, 
kak- o. kött-pleg. 

plega s. pligå f., bf. -u, pl. -år 'stor brödskiva, 
stort köttstycke'. Plig av (skär av) a pligå kyt 
ti mi. Kåss vickå pligå brö .. Ta häit de pligu 

JK(ordl.). 
plega v. pli' g' , ipf. -äd, imper. pli* g [i förbi 
plig av [skära av]. Far ja lug ti plig av än 
läitn bit? MK. Ta häit de pligu, sum du nå 
pligäd av JK(ordl.). 

piet s. plait m. = följ. 
pleta s. plaitå f., pl. -år 'fläck, t. ex. på kläder'. 
Flugäld .. De var stäur plaitår el. fläckar pa 
kruppän me sma spräut el. sar äi JK. Daim 
sum död me dum (smittkopporna) di fick bön 
stor blå plaitår i skinnä JK. De kan u räknäs 
stäur raud plaitår pa skinnä just såsum ättar 
fingar [vid gastgrepp] OL. Ha fick tak i 
brandskäppän u sin slo a L.P. i rövi me än, 
sått han fick än hail hopän svart plaitår i rövi 
JK. Jfr skorv-pleta. 

pligg s. se plygg o. jfr klack-pligg. 
plikt s.1 plikt f., bf. -i [böter]. Var de plikt pa, 
um di int gick ste pa skall? — Jå, de var de 
visst de, di fick plikt träi dalar dagän JK. När 
de da.. var läik mik plikt pa (50 kr. för var u 
en) um vör had dräg [: isnot] en dag ällar 
flairä, så haldäd vör pa me de dag ättar dag.. 
u vör fick fisk .. till betal plikti me JK. 

plikt s.2 plikt f., bf. -i, 'skiljeväggen mellan 
bakstammen o. bakrummet' [i en båt], = 
knäistyckä MK. Dän sum kastar [anglor] si-
tar i bakändn pa skyggä el. pa  plikti i batn JK. 
Sin [sedan] så sätta n si pa plikti me rorsta-
kän i nävän u skåitar rorä u stöirar JK. Dän 
sum sättar star i bakräumä bakför baktuftu 
mot plikti, sum skyggä liggar pa JK. Ångan.. 
han gick läik [rakt] pa batn u to bakstam-
män av-u-tvärs ätta plikti, så att batn blai hail 
fullar a vattn. Di ropäd da.. u så fick di mair 
kledar mot plikti, sum täppäd vattnä läit mair 
JK. -vrång s. pliktraug f., bf. -i [spant vid 
"plikten" i båt]. Dän sum jär nemäst bak-
tuftrangi, ha haitar sparkrang ha u. U så kum- 
mar da bakrangi ällar baktuftrangi 	u så 
kummar da pliktrangi, de jär u a storrang JK. 
Rangi sum bakkaln har ti spark imot, ha kal-
läs för pliktrangi OL. 

plikta v. pliktä, plikt', pr. -ar [böta]. Var u en 
fick plikt fåm rikstalar för vart sväin läns-
mann'n träfft pa gatu JK. Jär de så, att di int 
kummar [på snöskottning] da far di pliktä, u 
när vägän jär uppkastn, frågar ploglagsför- 

ståndan ploglagä, mik daim skall plikt, sum 
jär bårtå JK. Sin dän täidn plikta n 10 kr. 
dagän JK. Um ja int minns galä, så fick dän 
plikt någä, sum sägd upp förlugningi JK(U). 

plistra v. pläisträ [plåstra, pyssla]. Bläir de så 
dags, att n skall söik dåktrar u bot u lag u 
pläisträ u plåsträ u lapp pa lortn [: kroppen], 
da jär de int värt någ . . JK. 

plocka v. pluckä, pluck', pr. -ar, ipf. -ädä, 
-äd, pluckt', sup. pluck', pass. -äs, pr. -äs, 
ipf. plucktäs, p. pf. n. (bårt)pluck si, pl. 
plucknä. 1) [vanl. med fingrarna rycka loss 
små föremål]. a) [i fr. om avtagande o. in-
samlande av bär, blommor, frukter m. m.]. 
När fammor var ban, så var ha u flair ban me 
hännä .. ner i Kauprä Storhagar u så pluck-
käd bär JK. Da had bäri vart plucknä u 
ränsnä MK. Di var ste u pluckäd blåbär i 
sumräs JK. A. jär pa haidi u ungmor u Anna 
jär me u pluckar lindbär.. I fjord.. da var 
ja me u pluckäd, u da var de så fullt .. u vör 
pluckäd hail dagän flair otliä kannår i kårgar 
u bläckspann JK. När n ska ligg u buck si u 
pluckä (lindbär) där imillum täuår u i sikar 
da bläir n så tråttar u stäivar, så MK. Lind-
bär var vör där u pluckädä MK. Da gick ja u 
tänkäd pa dän täidn, när ja var sårk, va rolit 
de var ti pluck nytar JK. V. star u bidar pa 
mi, att ja skall ga i fylg me na ner i hagän u 
ängä u pluck blåmmår JK. A. u mor ha vart u 
pluck rosår JK. Sumbliä pluckäd kungvall u 
sumbli väit santpersnyklar OL. Pluck aks (ef-
ter strakling) MK. U så gär de ingänting um 
de rängnar; de gar läik bra när pa ti pluck pä-
rår [potatis] för de (pa sandn), män kum int 
pa lairu u pluck pärår när de rängnar, ha bläir 
sum gråit . . JK. Pa sandjårdi . . där had mästn 
en årkå ti kåir haim .. när n fåir fåm styckän 
pluckädä (pärår) JK. Pluck musä [insamla 
ren- o. islandslav till foder]. De var pa sum-
man.. när vörr var ste u pluckt sväinmusä 
Vaim sum hälst had retuhait ti pluck musä el. 
sväinmusä, där n fanns JK(U). Musä plucktäs 
u flair sårtar av ti färg me .. JK(U). b) [om 
insamlande o. placerande av andra små före-
mål]. Än ängälsman sum jä jä pa landä u 
pluckar stam n JK. Ta dum [fiskarna ur noten] 
me hännar u pluck dum i batn JK. 2) [av-
lägsna ngt från ngn; skinna, pungslå]. In-
dustriän skall pluck fålk in till märg u bain 
JK. 3) [genom plockning rensa ngt; rensa 
bort ngt]. När . . murrättplantår blai så storä, 
sått n kund skill dum ifran ograsplantår, så 
skudd murrättstyckä pluckäs för hand 
(= ograsplantår drägäs el. pluckäs ör), sum 
haitäd ti pluck murrättår JK(U). — Särsk. 
förb. Pluck av: 1) [avlägsna ngt genom att 
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plocka]. Pl. av äpplar MK. Jaulgräni sto inn 	För pluckningis skuld MK(1878). Jfr sten- 
ti tjugändagän, da plucktäs all karmällår av 	plockning. 
JK. Di pluckar av nytnar i otäidä MK. Vörr plog s. plåug m., bf. -än, pl. -ar. 1) 'årder', 
pluckäd nytnar av, förr n di var mognä JK. 	[spets-plog]. Me plog har häitntill mainäs 
När krakår bygga raidar, så sita di pa lambi u 
pluckar ulli av dum MK. Själv pärkplassn jär 
int gärdar så läit bäi [: litet arbete] me all 
stam, sum har kumm av u jär avplucknä JK. 
2) [avlägsna ngt från ngt genom att plocka]. 
Sumbli fåuglar pluckar a si så mik däun, ner 
di liggar pa ägg OL. All daim sum årdnäd me 
middagän pluckäd av borä u packäd ner i 
kårgar OL. — Nå har di snart pluck bårt all 
bär MK. Jär har äntliän blitt någlä stainar 
bårtpluck si MK(1876). — Pluck för (ngn), 
[lägga för ngn god mat o. d.]. Vörr vidd n int 
någ ont, äutn tvärtum hadd vörr pluck för n 
så gutt vörr hadd kunt OL. Fålk . sum gar u 
pratar u jäurar me säin kräk u gir u pluckar 
för dum jamt till (När U). — I förrgår pluckäd 
ja iginum dum (pärår) ällar all smapärår ör 
dum JK. — Da var de bär [bara] ti pluck ihop 
säin sakar u ställ daim pa a visst ställä OL. 
Um ännu listu had fat vart i Lau så tror ja, 
att vör nuck skudd ha pluck ihop någlä kronår 
till JK. — De var täidar pa ti pluck ner el. 
pack ner o sakar i kappsäckar JK. — De kan 
ingän braid na [: flingsläku] me graip, äutn n 
matt pluck sundar na me hännar JK. De jär 
för bisynnarlit, att han inn undar o [vår] gard 
skudd pluck sundar me än 4 a 5 sma skiftar 
OL. — Imillumat fick di .. pluck upp kånn-
aksi me, för de ä int skudd ligg för mik pa 
jårdi OL. Sin [sedan] .. lag än hail hopän käl-
lingar u ban pa murrättstyckä u pluckäd ogra-
sä el. lortn upp el. ör för hand JK. — Fiskar 
pluckäs ör [: noten] u läggäs äi än stäurar 
vanli säck JK. Pluck all smapärår ör u säi ät-
tar um någu jär skämd JK. U så skall ograsä 
pluckäs ör JK. Bain av: de sam sum pluck el. 
ta strämmingän ör gani JK. Vörr kård mat-
jårdi äut i hagän pa n hög, sum vörr da pluckt 
ör all grastain JK. Av dän halltunnsäckän 
had hältn (pärår) ruttnä, u när di blai örpluck-
nä u bårtkastnä, så var de en laup igän JK. 
Ja har nå skriv yvar a par ark av s. k. Laumål 
.. ja tänkar de jär int mik ti pluck ör där, för 
L. kännar till alltihop förr, tänkar ja OL. — 
plock-fink s. pluckfick. 1) 'finskuret kött 
o. d.', [maträtt på sönderhackad lever, lungor 
m. m.]. MK. 2) 'litet av varje i matväg, som 
sättes fram på bordet' HG. -ister s. n. bf. 
pluckäisträ, äisträ sum sitar pa tarmar JK. 
-pära s. pluckpärå f. (ättarplögningspärår) 
MK. -talg s. m. bf. plucktalgän, talgän sum 
sitar pa tarmar för naut JK. 

plockning s. pluckniug f., bf. -i OL, gen. -is. 

spitsplog, män .. nå mainäs täit [ofta] vänd-
plog MK(1903). Vanli plog, älla spitsplog MK 
(1884). Har snickan u smidn me erfarnhait i 
plögä, da jär de trolit, att di däugar gär n bra 
plog.. Int skall n var för mik haugdrektar el. 
lagdrektar, int för mik langväistar el. kårt-
väistar u int för mik sladar u int ga för mik ner 
JK. Spitsplogän .. me lang drekt. Dän sårtns 
plog jär ännu i bräuk jär äutat, fastn han snart 

ersättäs me en annar sårt me kärt drekt 
(sv. ås) JK. När plogän jär för sladar, så slar 
n äi dän käiln, sum sitar at väisn u at bildn 
u plogän kummar ti ga ner JK. U stäutkät-
tingän knäppa n längar, um plogän gar för läit 
ner, u kårtarä um än gar för mik ner JK. När 
n kård ste u plögäd me spitsplog förr, sum ak-
rar lag langt fran haimä så var de riskabält 
ti kåir ste u plög me en plog ti vart par, äutn 
n had alltut en el. täu ti yvalåpps, för de var 
int säkat, att dän plogän, sum än gynt plög me 
um mårgn haldäd ti kväldn, hälst um de var 
grastain el. fåstar i jårdi 	sum plogän to äi 
JK. De var bäst um än hadd .. än sånn haug-
dregtar plog ti plög upp pärår me OL. Ner nå 
sånn sårkar 	skudd dräg plogän ör jårdi, 
tungar sum än var äi si självar u så da fullar 
av muld till, da kund int sånn sårkar mäkt me 
u fa plogän ör jårdi pa ann väis iblant än ti 
sätt aksli undar handheln u häv upp än ör 
jårdi OL. [Se ill.] 2) 'vändplog'. När di kåm 
haim, så hadd di kaupt vassin vändplog .. av 
än nöiar sårt, sum haitäd Åkars plogar av 
nummar fåirä; ja tror int att de fanns någän 
jär i Lau sum hadd de där plogar JK. Nå 
har ja en amerikansk Kullumbi plog .. Han 
jär nuck bra män int mot Albion JK. Ha (mä-
ri) kund kansk bläi bättar, um (h)a flair dagar 
fick ga för plog u vör plögäd me na u så o 
[våra] märar me för plogän ällar träi russ för 
elogän JK. 3) [utan angivande av plogsort]. 
Annu jär de för mik för tårrt, sått vör kan int 
fa sätt plog i lairjårdi ännu JK. Ja var dän 
fystä, sum sättäd plog i jårdi i Lausmöiri JK. 
När n har ådlä el. plöigä a ängä el. u ann 
mark, så att jårdi har blitt akar, så haitar de, 
att jårdi jär lägd undar plog JK(U). De skall 
mair ti plogän än håi JK. De skall mair ti plo-
gän än håi, farskuti [!] me, dvs. dragrar JK. 
Jfr dräkt-, enbets-, myr-, par-, slå-, snö-, 
spets-, stål- o. vänd-plog. -affär s. m. bf. 
plåugaffärn [ev. köp av en plog] JK. -bill 
s. plåugbild m., bf. -n, pl. -ar, av jan el. stål; 
hail av jan jär n aldri, för da skall n alitäs [å- 
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leta vi MK. Dän sum skall gär n spissplog, 
han skall .. vitä lains n plogbild skall smäi-
däs, för sälln vait n smid de, sum int har prak-
tik i plögä JK. Far u ja har rust i smidu hall 
dagän u lag plogbildar ällar alit plogbildar, äl-
lar retarä lägt stål pa plogbildar JK. Va va 
de fö plogbildar di hadd .. di va så trubbuä u 
äutslitnä, så att de fanns aldri stål pa dum jå 
JK. -billIjärn s. plogbildjan. Bildn smäidäd 
smidar av bratt jan, sum haitäd plogbildjan 
JK(U). -dräkt s. plåugdre' kt f., bf. -i, pl. -ar, 
'tistel på en plog'. Ga ner i hagän u gräv kull 
a grän sum har bra röitar; de bläir let [lätta] 
u bra plogdrektar av JK(ordl.). Ti fa a bra 
plogdrekt i skogän var int gutt um, u träfft n 
yvar am, så huggäd n na hailt simpält, um ha 
änd int sto i .. aignäs skog, män när kling-
sagar kåm i gang, blai de letarä .. för da gra-
väd n kull gränar u nyttäd rotbaini (män di 
skudd ha skapli bukt) u buln ti täisl .. sått n 
kund iblant fa täu (u någän gang träi, um gräni 
var stäur) plogdrektar ör am n grän JK. Di lai- 
täd ättar 	någät bain (.. rotbain ..), sum 
gick så rakt äut fran stumblän ällar var så 
gråft, att ä kund däug ti plogdregt OL. De var 
int gutt um a bra självvaksi plogdrekt. Män 
ti avjälp de så gärd farsgubbän bäi Kauprä (u 
ja me) än sårts spissplogar föräutn de själv-
vaksnä plogdrekti, sum kalldäs för smålands-
plogän JK. -hyvel s. plåughy'väl m., pl. 
-hyvlar [nothyvel, sponthyväl], att hyvla en 
fåra i bräde som skall sammanfogas med ett 
annat MK; me täu spitsar pa janä ti hyvlä 
kamb pa bredar me, u en hyväl, sum gär fur 
[fåra], (de skall var par) MK(1876). Ploghyv-
lar jär täu styckän, en sum gär kamb u en 
sum gär fur JK(U). Ploghyvlar = furhyväl + 
kambhyväl MK. Vör far lan n ploghyväl av 
di? — Skall de var ti fur älla kamb? JK. Nå 
nyttäs int någ ploghyvlar, för nå spuntar di 
bredar pa spuntmasjin JK(ordl.). [Se ill.] 
-hyvla v. ploghyvlä JK(U) [hyvla med plog-
hyvel]. -kropp s. m. bf. plogkruppän JK(U) 
[själva vändplogen utan "dräkt" o. styren]. 
-kvist s. plåugkvist m., bf. -n, pl. -ar [styr-
stång på spetsplog; på äldre plogar även inne-
fattande "visen"]; dän sum bildn u handheln 
sitar pa MK. Plogkvistar jär för de mäst av 
björkä, män de skall var a skapli grain pa ti 
kvist JK. Bön n [man] kund bläi så stor, att 
n kund na [nå] handheln i plogkvistn, da fick 
än ga där u slep hall dagar JK. -lag s. plåug- 
la'g n., bf. 	pl. = sg, bf. -i [grupp av hem- 
mansägare, som på vintern utföra plogning o. 
snöskottning av viss vägsträcka]. Jär i Lau 
jär de indailt äi fäir ploglag u så jär de en 
bondä i vart ploglag, sum jär ploglagsförstån- 

darä, u han skall säi ättar när vägän äurar till 
u skick bud kring i ploglagä, när n skall äut pa 
vägän u kastä JK. I sumli ploglag har di vart 
pa snåikastning i dag, män vör jär i o plog-
lagä har int vart äut i dag u kastä JK. (Pa sam-
manträdä dän 19:dä Fibarvarus 1894) .. Ner 
da närkar blai ropnä, så var de frågän um fyst 
ploglagä.. da var de frågän um, va langt dai-
räs ploglagä skudd ga at laubohållä till OL. 
Gal hadd vör jär i o ploglagä ifran sokän-
gränsn mot När, män de ploglagi ifran Lau 
körkå u ti skogän millum Lau u Allskå hadd ä 
ännu värrä JK. Ja meld upp all ploglagi me 
famnpassarä [dvs. vägsträckorna] MK. 
-lags 'föreståndare s. plåuglagsförståndarä 

-förståndrä m., bf., -fö'rstån-
dan. Ja jär ploglagsförståndarä i ar, sått fyst i 
mårräs matt ja äut klucku säks u säi ättar mik 
de var till [tillsnöat] jär fran uss u upp till 
körku u så da bud kring i ploglagä u så äut i 
dagningi klucku åtä u kastä JK. De jär int 
en bondä, sum jär ploglagsförståndarä flair ar 
ättar si, äutn de väläs en vart ar ättar gard-
gang JK. -lagslförestånderi s. n. bf. plåug-
la'gsförståndaräiä [uppdraget som ploglags-
föreståndare]. U daim (pänningar = plikter-
na) skall ploglagsförståndan ta äut u raidu-
väisä, förrn han sär si ifran ploglagsförstån-
daräiä JK. -lags 'gräns s. m. bf. plåugla'gs-
gränsn [gräns för ploglags vägröjningsskyl-
dighet]. "Nuvarandägränsn" var ällar jär 
dän gamblä ploglags- ällar snåikastnings-
gränsn, sum ersättningi u ploglagsindailningi 
jär tagi u stadfästi ättar JK. -lags 'indelning 
s. plåugla'gsindailniug f., bf. -i 
[gårdarnas indelning i ploglag]. Da kåm när-
kas ploglagsförståndan äi de ploglagä, sum 
gränsar mot uss, me de beskeningi, att vör 
skudd va så go u kast [skotta] till de nöi 
gränslinju millum Lau u När, för de innhaldäd 
de nöi ploglagsindailningi JK. -lagslmöte s. 
plåuglagsmöitä n. [sammanträde med plog-
laget]. A ploglagsmöitä bäi Kauprä, sum all 
böindnarvar ihop där ifran iss ploglagä: Smiss, 
Hallsrä, Kauprä u Fäiä JK. -sort plåugsårt 
m., bf. -n. Albion plogar .. de jär dän äut-
märktästä plogsårt, sum finns i värdn, pastas 
de JK. -tilta s. f. bf. plogtiltu JK(U). -tistel 
s. f. bf. plåugtäisli [plogdräkt]. Sälln far n 
håir någän säg plogtäisfi JK. -tjug s. plåug-
tjaug f., bf. -i. 1)=klaivå [kleva], 'en trekan-
tig tillställning av trä att sätta plogen på, när 
den köres ut' MK. 2) [="öra" på plog]; de 
jär bårtlägt nå; i ställ nyttäs åirå MK. -vise s. 
plåugväisä m., se vise s. 1 . 

plommon s. plåumå f., pl. -år [frukten av] 
Prunus domestica. De finns aldri am n plomå 
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pa i ar. Ja far kaup a staup plomår JK(ordl.). 
Plomår de ha de vart så mik pa, så att träii 
rakt ha skutt brist sundar JK. Plomår jär nå 
monä, så att daim kan vör u* fa lägg läiv pa, 
så mik vörr har lust förä JK. Plomår jär int 
någ gåimfrukt . äutn när di fallar av, så skall 
di jetäs upp ällar bigangnäs JK. Langplomår 
(kräikår) jär de bästä, u de andrä smaplomår 
.. (de gäul u blå) jär go di u föstas JK. De 
träii, sum vör har, me sma gäul, runt plomår 
pa . . jär plomår pa all ar, män di bläir saint 
monä pa haustar JK. -glonge s. plo'mglåggä 
m., bf. -än, pl. -ar [plommonblom]. -kåda s. 
plåumkva'då f. Plomkvadå u kissbärskvadå 
jetäd vörr, när vörr var sårkar, u ha smakar 
int alls gali JK. -skog s. plåumskåug m., 
'skog av plommonträd'. -sten s. pl. plomstai-
nar [-kärnor]. Sväini . . di kråspar plomstai-
nar u alltihop äi si JK. -sylt s. plomsylt JK. 
-träd s. plåumträi n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. Äp-
pälträii u plomträii ha int glångän kumm äut 
ännu pa män kummar snart JK. Plomträi jär 
läik så galnä ti spraid si ällar ti vaks upp rot-
skått av sum kissbärsträi. Di jär int kinku pa 
jård äutn vaksar bad pa tårr u säid jård, u di 
jär av flair sårtar. Plomträiä de jär just int mik 
sällsöint jär äut at. Jär bäi uss har vör täu sår-
tar: langplomträi u en sårt till, sum vaksar 
sma runt, gäul plomår pa.. En sårt till jär de 
jär äutat, sum jär blå plomår pa, u plomår hai-
tar blåplomår JK. -träd glonge s. plo'mträi-
glåggä m. [-blom]. -träd lund s. m. bf. plom-
träilundn. Pa kväldn da dansäd lauboar bi 
Smiss .. sen pa nati kåm han (Larsn) u vidd 
ännu söik dräg [: fingerkrok] mot mi u de 
bar ätit i plomträilundn u så ti drägä OL. 

plots s. (interj.)plåts n., 'om ljudet, som föror-
sakas av något, som faller i vattnet'. Plåts, 
sägd ä börr [bara], när spannä fant i brunn'n. 
De börr sägd plåts, när n fallt i sjöän JK 
(ordl.). Ja håird ett plåts MK. 

plotsa v. plåtsä, pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, p. pr. 
plåtsnäs [plumsa], el. plunsä el. plånsä (ner 
el. äi) MK. Ja håird de plåtsäd äi vattnä MK. 
Kast n stam n i vattnä, så skatt du fa håir, va de 
kan plåtsä; de plåtsäd när n fallt i brunn'n 
JK(ordl.). De var sån sträiva skarä, u så gick 
vör där u plåtsädä MK. Dain gräisn ättar 
dann'n kummar plåtsnäs fram [när suggan 
grisar] JK(U). Ha (el. han) kummar nå plåts-
näs igän me stäur träisko pa si inn i stäuu, sått 
ä darrar i gålvä, sått ä jär a stäurt plåts JK 
(ordl.). Kumm plåtsnäs fram = på tvären; i 
ogjort vädar MK. Särsk. förb. Såsum ja ränd 
där i baitningi, så plåtsäd ja ner äi a vattn-
rännå JK. Plåtsäd ner, rambläd kull mitt i 
sumpän MK. 

plotsig a. plåtsur, f. -u, n. -ut [klumpig, töl-
pig]. Ha kummar aldri någ fäint u stadut 
fram, äutn ha jär så plåtsu (han — — plåtsur). 
Ha kummar så plåtsut JK(ordl.). 

plotteri s., se små-plotteri. 
plugg-rasp s. m. bf. pluggraspen (skom.), 'en 
sorts fil' MK(1877). -syl s. pluggsöil (skom.), 
jfr plygg-syl. 

plump s. plump m. [liten fläck]. Jäklän! nå 
fick ja n plump pa JK. Plump fick ja; de jär 
kärkumm, bräuka n sägä JK. Jfr fett- o. foto-
gens-plump. 

plump(er) a. plumpar, f. plumpar, plump, n. 
plumpart, -at, plumpt, plumt, pl. plumprä, 
komp. plumparä. 1) [klumpig, otymplig]. 
Lains [hur] pinnsväin kan ta råttår, u di jär 
så plumprä MK(1878). 2) [otillbörlig, oblyg, 
fräck]. De ravväinu .. ha jä någ plumpar ti 
skriv upp, män de fa ga JK. A plumpat äut-
tryck JK. Kanhänd att ja .. har skriv för 
plumpat u dumt JK. De sum ja skrivd um 
säist, ankar ja mästn nå .. för de var väl 
plumprä äuttryck JK. Plum[p]rä ård JK. De 
haltar äi a plumpt ordspråk .. JK. 3) [kraftig, 
enorm, om vinst: oblyg]. Pa de väisä knogäd 
gubbar si fram dän täidn, u länsmann'n för-
tjänt plumpt pa dum JK. S. [en advokat] .. 
dän har ja läit förtroändä till, u dails vill n 
bön [bara] förtjän plumt [plumpt MK] me 
pänningar JK. 4) [som saknar hyfsning el. 
förfining; grov, ohyfsad]. Någän sum jär så 
där dummar u plumpar u klåmpur OL. Förr i 
täidn livdäs de förmodliän ännu mair plumpt 
u vilt OL. Ja.. skudd kunn skriv flairfalduä 
ark um hans bedriftar undar skift i Lau, ma-
kän till issä u ännu mik plumparä, sum jär 
sanning JK. Plum[p]rä fålk JK. — plump-
huggare s. plumphuggarä [plump person]; 
när n kummar plumpart fram MK(1877). 

plumpa v. plumpä, 'skvalpa, t. ex. vatten som 
stänker över, då man bär det i ett spann, som 
ej hålles stadigt'. Plump upp drickä (när man 
ruskar med kannan, så att jästen kommer 
ikring) OL. 

plumsa v. plumsä JK(U), plums', plunsä 
JK(U), plånsä MK, pr. plumsar, plunsar, ipf. 
plumsäd, plunsäd, plånsäd JK, plunsäd, 
plånsäd MK [åstadkomma ett plaskande, 
plumsande ljud]. Ja rännar, sått ä plunsar i 
lummu (brännvinsflaskan) MK. De bär [ba-
ra] plunsäd ättar, när n kastäd si i sjöän OL 
(ordl.). Särsk. förb. Äisn brast, sått ja plån-
säd iginum äisn i vattnä JK(U). — Plums ner 
ti graini [skrevet] MK. I Käldängä jär de a 
käldå, sum jär sum brunnraudå . sum vattnä 
star upp pa jårdi jamt till u jär buttnlaus u 
kummar fålk el. kräk äut där, så plumsar n 
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ner JK(U). För int fålk el. kräki skall plums 
ner där u ta läiv av si, så jär ä kringtöint si 
me någlä räcklid JK. Ja plumsäd el. plunsäd 
ner i vattnä JK(U). Laupar ner si pa äisn u 
plunsar ner ti håftar JK(U). Kattungän plun- 
säd el. plånsäd ner i brunn'n; ja plunsäd el. 
plånsäd ner me dain bainä, sått ja fick styvlu 
full av vattn JK(ordl.). Da plunsäd de ner i 
vattnä OL. 

pluton s. pluttåun 	1. m., pl. -ar [mindre 
truppenhet]. Fyst dagän när vör kåm in, u 
vör skudd dailäs in i pluttonar .. var de n hail 
hopän lauboar, sum int kåm in i någän plut-
ton, äutn di gick u lag där pa räumä [: By-
rummet] u hadd ingän sum to varå pa dum.. 
De har far jär talt um för mi förr JK. 

plygg s. plygg m., pl. -ar. 1) 'plugg'. Sätt n 
plygg äi MK. Sia äi än plygg där i de hulä 
JK(ordl.). 2) 'knubbig el. grov o. kort pojke 
el. karl' JK(ordl.). En tjåck plygg = sårk el. 
vad som helst MK. Han jär så kårtar u grå- 
var, sått de jär n bra plygg de ti var starkar; 
dän sårkän, de bläir ret n plygg av de JK 
(ordl.). Åbar var n duktur plygg; när n dansäd 
minnvitt, da fant n pa rygg MK. Sårkän 
sum var n stor tjåckar plygg pa sin åldar JK. 
En me dän stöist u gråvästä u starkästä kaln 
i Lau. Ja, de jär n raidur plygg JK. 3) [pligg]. 
Skärä plyggar (smaplyggar u storplyggar). 
Spilflickän [klacklappen] skall däu sla väl 
plyggar äi MK(1877). -syl s. plyggsäil m., bf. 
-n. 1) 'grov syl', [klacksyl]. Plyggsöiln brast 
av JK(ordl.). 2) 'arg o. envis pojke'; arg s. än 
plyggsöil MK. -syllskaft s. plyggsäilskaft n. 

plygga v. ipf. plyggäd [plugga]. U så buräd n 
hul i dain ändn av skäidi [vedträna] u fylläd 
me kräut u plyggäd till MK. 

plym s. plym m., pl. pir mar. Grann vaktar me 
givvär u stor plymar i hattar el. myssår JK. 
-havre s. ply mha'vrä m. [havresort, Avena 
orientalis], en sårts havrä, sum fö de mäst 
äutsedä tas fran fråikåntori u vaksar u aukar 
bra pa go jård. Havräkånni sitar på am n säidå 
pa havräkippu u jär mörkbräunä. Sas int 
mik jär äutat JK. 

plysch-mössa s. f. pl. ply'smyssår m. fl., sum 
nå finns ti kaupä ti vintamyssår JK. 

plåga s. pit!' gå (ä.), plågå f., bf. -u, pl. -år. 
1) [fysiskt lidande, smärta, värk]. Värst plå- 
gu ja haddä, de va ont i halsn JK. De jär änd 
gutt me de, att n just int gräma si um någ stor 
plågår JK. Ha had stor plågår, förrn ha dödä 
JK. [Särsk.: sjukdom, åkomma]. I kvälls u i 
neträs så blai ja sjaukar igän me sam plagu, 
sä de gamblä, me värk äi mi u ont i läivä ällar 
äutsot JK. Ja va ret räddar, att ja skudd fa de 
otäck plågu (influensan) JK. Far grämd si läit 

i går, att de gam plågu, sum än had i fjord, 
gynt kumm igän JK. Ännu håirs de läikväl 
int av, att någän har döt me de plågu [difte-
ri] JK. Netnar har vart värst för mi för rema-
tismän, a förbannad plågå JK. De läiktånnar 
de jär a hälvitäs plagå OL. Vän har fat all 
russ sjaukä .. di har fat kvarku Jå a häll-
vittäs plågå! JK. 2) [obehag, bekymmer]. De 
var raint a plågå ti sit dag ättar dag me de 
[att "binda slinga"] OL. De jär u a förbaskad 
plågå för uss (med landsmätarn) JK. Pänning-
ar, de hällvittäs plagu, sägd O.L. till prästn, 
när hans källingi hadd fat ban JK. Jfr mag-
plåga. — plåg-sam a. plågsammar OL(ordl.). 

plåga v. plå'g', pass. plågäs JK, pr. plågäs 
[förorsaka lidande]. De jä bär [bara] ti plåg 
kräk me ti kåir pa (bredar u plankår), mäns 
vägän jä så otjänli JK. När a russ bläir gam-
mält, så har de alls int någ(ät) värdä, u för 
dän dail så far de dräg u plågäs, så läng de 
kan årkä JK. Ja de har blitt bihändut iss täidar 
ti fa kumm si u rais me bilar u russi slippar u 
plågäs äi iss sumpuä dåliä vägar JK(1922). U 
så plågäs vör me snäuå så dant allihop JK. 

plån-bok s. plå'nbåuk f., bf. -i, pl. -bölkar. 
Tyst, ja har ännu a kronå i plånboki! Plån-
boki jär tunn u flat MK. Da to än plånboki 
upp u gav mi fämti örä JK. Någlä stäur tjåck 
tårgkällingar, sum gar me stinn plånböikar 
JK. 

plåster s. plå*star n. Jfr häft-plåster. -lapp s. 
p!åsta1app m. Ja had täu stäur skramår; 
iblant sparkar ja räuu [sårskorpan] av, u da 
far ja nytt plåstalapp MK. 

plåstra v. plåsträ, pla'strä. Sit u plasträ me 
de! = såil u lägg um MK(1884). 

plåt s. pla* t (ä.), pill' t m., bf. -n, pl. -ar. 1) [ski-
va av (smidbar) metall]. Ja har hårt, att i har 
sletar plåt me hul äi [i tröskverket], u där 
fas snar int aksi i ris slar MK. Um än har papp-
tak ällar plåttak, så bihövs de int n sånnar häu 
[huv], för där liggar pappän ällar plåtn äutpa 
alltihop OL. 2) [för visst ändamål avsett o. 
format stycke av plåt], 'utan upphöjda kan-
ter' [bakplåt?] MK. 3) [ett mynt]; 16 skil- 
ling. När dagar blai kårtarä pa haustn, så to 
di int mair n än tållskilling u [: eller] n tåll- 
skilling banku u [: eller] n plåt [i dagspen- 
ning] JK. Bön vör kan inn Ruvvidä, så skall 
vör drick uss n duktur alvä ti mans, för ja ar 
n ailar plåt i lummu ti kaup brännväin förä 
JK. Jfr bleck-, spjäll-, stål- o. tak-plåt. — 
plåt-rör s. plå tråir [rör av plåt]. -sax s. 
plåtsaks f., 'att klippa spjällplåt med'; a än 
[aln] lang MK. -(s)ring s. plåt(s)- el. (ä.) 
pla't(s)rivg, 'ring som är utplattad ovantill'. 
[SAOB plåt s.1, 2 j), platta på fingerring]. 
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-tak s. plå'tta'k n. Soknäboar gick in pa, att i 
vidd ha spåntak i ställ fö plåttak [på sko-
lan] JK. 

pläga v. ipf. plä'gädä [bruka]. Ha sägd sum a 
plägädä, att.. [i en saga] JK. 

plätt s. plätt m., bf. -n, pl. -ar. I. [fläck]. 1) 
[liten fläck]. Snåidräivår har int prässäis 
kumm bårt all stans, äutn häit u däit liggar 
de ännu än väitar plätt JK. Jfr is- o. vatten-
plätt. 2) [mindre, avgränsat område]. Än 
läitn plätt möir, sum skall finnäs där upp pa 
Kauprä lairu u Halsrä lairu JK. Gangardar 
har krymt ihop till n läitn plätt JK. Kräki, 
sum skall ga där tvungä [: tjudrade] pa än 
läitn plätt JK. Pa iss plättn sum vör bor u livar 
pa jordklotä JK. Jfr jord-plätt. — II. [mat-
rätt], 'mindre glodpannkakå' JK. Bak plättar 
[grädda p.]. Bak en plätt till. Ja far n plätt 
till a di. Däu jäst änd galn ti jet plättar så JK 
(ordl.). Plättar jär de bak si [bakat] MK. Jfr 
jordpär-, pannkak- o. pär-plätt. — III. 'ett 
svagt slag med handen'. Vitt u int var besked-
li, skatt u fa n plätt i påttu [skallen]. Ja gav 
än n plätt i rövi JK(ordl.). -panna s. plätt-
pannå f. [panna att grädda plättar i]. 

plätta v. plättä, plätt', pr. -ar, ipf. -äd. 1) 'när 
det droppar av el. på något'. Rängnä gynnar 
nå plätt i påttu. Takä jär otet, sått ä ma ick 
kumm ti draup u plätt ner pa luftä, vät jä. Jå, 
de gynnar nå plättä JK(ordl.). Plättä el. plai-
tä ner (vanl. om  ngt vått) = lorta ner MK. 2) 
'skjuta skott', [smälla]. De har vart vanlit 
förr fö någlä ar tibakas, att n har skjaut gamb-
lä arä bårt .. da skjauts de u plättäd all stans 
JK. Håir va de plättar MK(1882). 3) [i förb.] 
plätt äut = klappa el. slå ut något. Plätt äut 
kaku läit tunnarä; ta u plätt äut dän janbitn 
läit tunnarä för mi JK(ordl.). 

plättig a. plättur (t. ex. en klädning s. bl. ned-
fläckad). 

plöja v. pløgä, plöigä, plöig' JK(U), pr -ar, 
ipf. plo'gädä, -äd, plöigäd JK(U), 
sup. plo'gt, plo' gä, piks' g' , pass. pito' gäs, plöi-
gäs JK(U), pr. plöigäs JK(U), ipf. plo'gdäs, 
p. pf. (åu)plo'gän, f. 	(upp-)pläigi 
JK, n. plog si, plög', plögt, best. (dän, dä) 
plo'gnä, pl. ploegnä, plöignä JK(U), (upp-) 
plöigdä JK(U). I. [bearbeta jord med vänd-
plog el. "spetsplog" (årder)]. Um L. sär "plö-
gä" till n fastlänning, så mainar han [: fast-
länningen] vändä (JK) MK. Ja ha nå rust u 
plög mästn all dagar i iss viku JK. Ja had int 
täid ti ga upp (pa stämmu), för ja va ste u 
plögädä JK. Ja gick u plögäd ällar vändäd u 
soli skäinäd JK. I dag har ja plög igän u har 
mästn fat skilt av [slutat] JK. En kårdä [kör-
de oxarna], u dann'n skudd plöigä [styra  

plogen] JK(U). Fålk u ban .. di gick ättar i 
furi, när n plögäd, u pluckäd tisslår u ograsä 
upp JK. I går u i dag har ja plög(ä) me stäutar 
ner i äng där pa akajårdi JK. Aurjårdar kan n 
fa plög u ans pa vickän täid sum hälst, män 
de jä int så me lairu.. när a skall räitäs ällar 
annas plögäs fyst gangän, för plöga n na da fö 
vat, da bläir a så oskaplit klibbu u harddängu 

u när n da skall plög na ansn [på nytt], da 
jär a ännu värr hard än fystgangän, u så bläir 
de n knåbb i var furbalk . . när n da plögar 
tvärs pa de andrä furar föstas JK. Förr, när 
di int hadd släik raidskapar sum nå, da skudd 
jårdar plögäs än träi gangar för saningi, fyst 
de kalldäs för räitä, andrä gangän de kalldäs 
för plög ansn u trid gangän de kalldäs för plög 
tresä OL. När göisli u släku var pakård u 
braidi, så skudd a plögäs ner. Förr me spits-
plog, nå me vändplog el. myldkamb. Da 
skudd jårdi plögäs .. tvärs pa de furar, sum 
än hadd plöigä, när n plöigäd nä fyst gangän 
el. när ha blai räiti. De plöigningi haitäd ti 
plöig ansn JK(U). När de jär plög si [plöjt] 
ansn (andrägang), så far jårdi ligg ypnäfuri 
ällar oharvi n täid av igän u så skall de plö-
gäs tresn (tridgang). När n har fat skärä [me-
ja], så far ha [: jorden] ligg ti haustn, da plö-
ga n na igän me vändplog, så djaupt kräki kan 
bat bäi [förmå] JK. Sandjårdar .. harvar n 
duktut fyst u jär ä väitrot äi, så plögar n na 
sin me spitsplog .. Män jär sandjårdi plögi pa 
haustn me spitsplog, så harväs ha duktut fyst 
dann ladingän, u sin plöga n na me vändplog 
JK. De gamblä gubbar inbilläd si, att de var 
int bra häldar ti plög mik djaupt JK. När plo-
gän skudd ga djauparä, så flyttäd n upp jaulä 
undar drekti, u skudd n plöig grunt, så flyttäd 
n ner de, sått n kund fa plöig tunt ällar tjåckt, 
sum de haitar JK(U). De haitar, att n plöigar 
stort, um än plöigar furar langt ifran si, u 
smat, um än plöigar furar naug bäi si JK(U) 
P. pa snitt (när jårdbitar jär small' langä) MK. 
Jårdi, sum skudd var ti pärår, plögdäs förr, 
när de nyttädäs spissplog, minst en u iblant 
täu gangar, förr n pärår sättädäs pa ladingän, 
um a änd var haustplögi JK. Di (jårdar) skudd 
ha vart plögnä langt föräut, män di var så vat 
u otjänliä, så de kund ingän kumm at u plög 
i retn täid OL. Vör väntar pa rängn, förrn vör 
kan fa plög lairu JK. Ja har nå mästn skilt av 
me plög hail dän akan JK. De däugäd intä ti 
plög el. vänd nöiådläning me de där plogar 
JK. Ti plöig möir, um än har n storar 
vändplog .. da hinna n a tunnland um dagän 
JK(U). Än far gynn me dän braidäst ändn 
me kårt fur u längar u längar ättar handi, sått 
dän plögnä bitn i fystningi bläir, sum än käil 
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JK. Länsmann'n 	klaiv yvar täun'n 	u 
ränd kring där i plögnä jårdi JK. Ner di fick 
sa, da blai ä årkå me ti plög saning; da plögäd 
di sedi ner, för da fanns ä int någ maskinar 
OL. Sätt pärår, sum di alltut nyttäd spitsplog 
till el. plöigd pärår ner me förr .. plöig-
ningi [haitäd] "plöig pärår" JK(U). [Se ill.] 
— II. [röja undan snö medelst snöplog.] Pa 
skogar, sum di int plögar me snåiplog, där 
matt i skyffiä JK. Vägar, sum jär plögnä, jär 
mästn ännu vän än daim sum jär kastnä 
[skottade] JK. — III. [med ploghyvel göra 
fåra el. "kam" på bräder; sponta]. Plög ihop 
= kamb u fur i bredar (har nå yvargat ti spun-
tä) JK. Issä [det här] de jär plög (el. plög si) 
ihop MK. Så fick di int upp mair n triddailn 
av sedi mot va di hadd fat, um luftä hadd vart 
inlägt av plögnä bredar OL. — Särsk. förb. 
Plög ättar — 1 	= plöja ett potatisland, se- 
dan det har blivit upptaget MK. När n har 
plög upp pärår u så pluck upp daim, da plöga 
n ättar tvärs pa dann furar för ti fa upp daim 
sum ännu liggar i jårdi MK. — Plög förä, säs 
när n har plög a tvär [teg], tvärs ällar langs, 
när n plögar äi vinkäl mot de, sum n har plö-
gä. Plög förä de gärs alltut bäi rainar pa täu 
håll (OL), me spitsplog ällar vändplog (JK) 
MK. Jär däiki så djaupä för änd, sått n int 
kan fa kräki så langt fram, sått plogän gar 
fram ti däikäskantn, så plöga n förä, u de fu-
rar bläir pa änd el. tvärs för de andrä furar u 
haitar förplögningi JK. Plög tvärt förä (L. 
Larssons far kallade det så i st. f. plög förä) 
MK. — Plöig ifran si [börja plöja i kanten av 
tegen o. plöja mot mitten]. De plöigäs u pa 
de väisä, att n gynnar me fyst furar . . bäi 
kantar u snor [vänder] ti vänstar i höirni, u 
furi bläir kårtarä för var gang än kummar 
ikring, u de haitar ti plöig ifran si JK(U). — 
P. iginum. Pa de väisä så skudd jårdi till 
haustsedä plögäs iginum fåir (4) gangar me 
spitsplogän JK. — P. ihop [sammanfoga me-
delst spontning]. Ploghyvlar sum nyttädäs ti 
plöig bredar ihop me ti gålv u luft JK(U). 
Dymbläningi jär bårtlägd nå, u i ställä så plöi-
gäs bredväggar u durar ihop JK(U). Bred-
väggar.. sum int jär plöignä ihop äutn späi-
käs fast kant mot kant, späika n ribbår pa i 
nåtar JK(U). — P. kring [plöja upp]. Än stor 
dail av akabräukrar, sum fiskädä, u gick dän 
lang vägän fram u tibakas . . di kund ha plöig 
upp el. kring a halltunnland akajård undar 
täidn JK. — P. ner [nedmylla medelst plöj-
ning]. Förr så plögdäs göisli ner me spiss-
plog JK. När göisli u släku var pakård u 
braidi, så skudd a plöigäs ner JK(U). Släku 
skall plöigäs ner JK. A. .. hadd kåirt haim 

någlä lass sån där släkå 	u de hopar fick 
ligg där pa tväri badde väl u längä hadd n 
nå tat u braid äut nä straks u plög ner nä, da 
kund ä änd någ ha vart; ha blai braidi u ner-
plögd sen, ner di skudd plög tresn (tridgang) 
OL. Plög ner sedi = ärja ner säden OL(ordl.). 
Så plögdäs sedi ner me spitsplog tvärs pa de 
andrä furi JK. Förr . . när n plöigäd sedi ner 
me spitsplog, så var de vanlit, att n skudd 
hinn u plöig ner a tunnå sed (= ryg) me ätt 
par um dagän JK(U). — Di har nå plög till 
däiki = plög muld ner i däiki, så di mästn lig-
gar till; de jär slarv de MK. — P. upp: 1) [plö-
ja (obruten) mark]. Di har bräukt strandi 
[:fiskat] jär bäi Nabbu, Hammanäs u Djaup-
döi, u förrn di (akrar) var upp-plöigdä el. 
ådlädä, äutn var baitäsmark, så har de äut-
soknar töint in (hägnä) baitningar u täppår 
till släpp russi äi JK(U). Ner n nå har plögt 
upp de sum än skall fåisä OL. 2) [genom 
plöjning upphämta el. bringa ngt till jord-
ytan]. Murrättår .. de blai int någ av, äutn 
daim har vör tat u plög upp u sat vait i jårdi i 
ställä JK. Rygroti .. gick bårt pa säin ställar, 
sått de blai int någä äutn matt plöigäs upp u 
sas ladissed äi i ställä JK. För Kauprä gubbän 
far. . var de int värt, att vörr lättäd någu tis slå 
sta, sum int var upplöigi (-plögi MK) el. upp-
drugi, när vörr plögäd ansn el. tresn JK. Ner 

plögäd pärår upp, da skudd plogän ga så 
djaupt, att bildn gick ner undar pärår OL. Jfr 
höst- o. tvär-plöja, o-plöjen samt rita v. 

plöjning s. plo'gnicg f., bf. -i. 1) [arbetet att 
plöja]. Ja har int så mik plögning igän jär 
haimä äutn bön någ yvar täu tunnland JK. 
Värst bråttum me plögningi var de, när n 
skudd sa ällar de skudd plögäs saning JK. 
Jfr för- o. höst-plöjning. 2) [spontning]. När 

läggar gålv ällar luft in u än skall ha plög-
ningi ti dräg ihop, sa slar n späikän pa snitt 
mat JK. -(s)Imör s. plöigning-, plöigningsmyr 
m. [lagom fukt i jorden för plöjning]. Lair-
jårdi, um ha.. hadd myr el. lagum plöigning-
myr, så fassnäd muldi pa skäivu [på viss 
vändplog] JK(U). 

pockenholts s. båukänhålt [ett träslag]; träi 
sum gäräs blåcktrissar av; hart träi MK. 
Bokänhålt . de finns i trissar i fartöigsblåcki, 

så förr, när vörr hadd de gamblä tråskar, 
så gick tunnakslar fö de mäst i bokänhålts-
pannår JK. De där bokänhåltspannår, di släi-
täd ällar jetäd upp tunnspäikar [axeltapparna 
i "tunnan"] JK. 

pocker s. påckår [svordom]. De var påckår, 
va vör bläir iginumvatä u va de blai sväinut 
JK. Va i påckår, kalar, va har Er vart i äurn 
da? JK. 
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poen a., se upp-hoven. 
pokal s., se silver-pokal. 
polera v. pullerä 	OL, p. pf. n. = JK(U). 
När de [träet] blai bittsä el. pullerä JK(U). 

polis s. pulli's m., pl. -ar. Så frågd vör n pullis 
JK. De kummar ti sta vaktar me pullisar 

.. när kungän kummar JK. 
polisong s. pl. pullsågar (avh.), [kindskägg]. 
Pullsångar pa säidår hadd di alltut, sum ännu 
fö de mäst all gamblä kalar har JK(1924). 

politik s. pulletn m., bf. -än, pullitikän JK. 
Daim, sum har pulletikän ällar lagän um 
hand, jär läik så dummä äi o [vårt] förhål-
landä, sum vör jär i dairäs JK. Pullitikän dän 
gir ja f-n JK. 

politisk a. best. pull? tiskä, pulläitiskä. Där fick 
ja vit sakar u ting .. sum hadd hänt u sket 
.. bad i de pullitiskä u de andliä JK. De stäur 
pulläitiskä partäiar . JK. 

polla v. pållä el. påttlä [puttra]. Nå pållar di 
duktut nå (grytorna) MK(1878). 

pollett s. pullätt [ung. 'ansvar']. Ti säg namn 
pa all dailar där, de vill ja int ainsummän 
ta pa min pullätt JK. Hopsättning [av histo-
rien] kund u ha blitt mik bättar u roliarä, 
män. . de fick sta, sum han had gärt ä ällar pa 
hans pullätt (komposition i en berättelse) JK, 
MK; [snarare: på hans ansvar]. 

polska s. pålskä, pålsk' m., bf. -än, pl. -ar, 
f. pl. -år JK(U) [en dans]. Di stämmar upp än 
pålskä, sum haitar skaffapålskän [på bröllop] 
JK(U). Di speld kadrill ällar pålskä JK. Ja 
skall fråg mor, um de jär någän pålsk ällar 
vals ällar sjåtts, sum haitar träibandtäun JK. 
När prostgubbän speld sin pålskän, sum än 
alltut för de mäst gärd i bryllaup, ja da, sägd 
mor, um källingar sat u sivd aldri så mik .. u 
gubbar aldri had så bråttum me kårtspelningi, 
så var de såsum ätt int pa baini va ivist ätt 
JK. Män de gamblä kadrillar u pålskar jär 
ännu kvar JK(1909). 

pomerans s. pumrans [m.?], pl. -ar [pome-
ransskal som krydda]. -skal s. pumeransskal 

OL, pl. -skalar JK(U) [anv. som kryd-
da i limpdeg o. i glögg]. 

pompa v. påmp' [bylta (på ngn)]. Påmp pa än 
hail hopän kledar, sått n int kund röir si MK. 

ponk s. m. bf. påykän, pl. -ar, 'smekord till 
hästar el. märrar' MK; 'lockord till hannen' 
[av hästar]: pånkän, pånkän! JK. Så ja, pån-
kän, ska vör nå äut u kåir a stund da! Nå ska 
pånkar fa vattn, nä vör kumma fram ti bröiu. 
Pånkän, pånkän, nå kum nå da! Blaist u räd-
dar fö kvänni, pånkän da? Jär ar [ni] trått, 
pånkar da? MK. 

ponka s. f. bf. pågku, 'lockord till honan' 
[märren]: pånku, pånku! JK. 

poppel s. puppäl 	OL m., pl. pupplar (Po- 
pulus-arter). Jär langs vägar jär ä fatt [fett] 
jär, pupplar vaksar bra MK. -pil s. puppäl-
päil m., bf. -n, pl. -ar (poppel, Populus nigra). 
Puppälpäiln, han vaksar fort, män bläir int 
gammäl Um än far vaks langs at vägar u 
haim bäi gardar, sum jär fatt el. fait jård, så 
star de just int så falit mang ar pa, så jär de 
stäur träi. Han vaksar int vilt äutn skall plan-
teräs .. de jär bön [bara] ti sla a hul me n 
janstaur u putt ner a grain i hulä, så slar ha rot 
u vaksar. Män puppälpäilar, di jär otjänliä i 
träigardar, där de finns fruktträi, för daim tar 
di död pa Iblant så klappäs lauän av ti gi 
kräki, u bläir n int för saint klappän, så jetar 
kräki (russi u lambi) lauän bra JK. Buln ällar 
stuckar, sum kan bläi väldut gråvä, sagäs till 
bredar u annä, u när de bläir iginumtårrt, så 
jär de hart u fast träi, män rat jär de laust u 
svamput u mik svårt ti fa klau packar sundar 
ti vid. Ja har set puppälpäilstuckar, sum har 
vart n hailar tum i var arsring .. Män plante-
rar n dum i ängar ällar hagar, där vaksar di 
int så fort äutn star u gnikar JK. Till träisko-
pår u skurår [skyfflar] bigangnäs puppälpäil 
JK(U). N stor puppälpäil bakum Hallutt Pät-
tasns häusi hadd bias av u tvärs JK. 

pors s. puss m., bf. -n (Myrica gale). Puss 
pluckäd di u lägd pa drickä; de blai baiskt 
MK. De sum di pluckäd av pussn, sum vak-
sar i möirar u pa säid markar me blaikbuttn, 
kalld di u för kynning [se körning], u nyttäd 
ti drickä, när di bryggäd, när de var brist pa 
humblä el. ti bland äi humbln JK. 

porslin s. påstläin 1 [n.]. Nä värtfålki gläi-
dar till n kaupman u handlar till kallasä, så 
bräukar di (kaupmännar) ha påstläin u glas.. 
u da bräukar di fa lan de där haim mässi JK. 
-slkär s. påstläinskii'r. -tallrik s. pl. påst-
läinstallärkar. Förr, da hadd di träitallärkar u 
tintallärkar; nå jetar di int pa staintallärkar n 
gang, äutn de skall var påstläinstallärkar JK. 

port s. påurt m., bf. -n. 1) [inkörsport tvärs 
igenom uthuslängan; portlider]. Var u en 
gard hadd sin port ti kåir i gard iginum [i den 
sammanbyggda hussträckan] JK. Portar 
finns de, u jär bäi uss finns en, u sum än kåi-
rar tvärs iginum häusi, u sum stängäs me 
portlukår, täu styckän imot si. Dän sum än 
int bihövar yppnä, när n skall ga iginum 
portn, star fast me a stang, sum haitar port-
stangi .. Dän sum än skall yppnä stängäs 
me a skraidsla i dannu JK(U). Vörr har någ 
bredar äut i vangnbodi ällar portn, vick de nå 
kan varä OL. Äut i akan ättar kånnhäckän u 
fa han in undar tak i portn JK. 2) 'en dörr 
mellan manbyggningen o. brygghuset'; de va 
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ti stäng nårdn äutä HG. 3) [öppning (med 
dörr) i plank el. mur vid en gård el. ett hus i 
staden]. Klucku hall säks var ja ner bäi ed 
[er] portn u känd ättar, um han var lestar JK. 

portion s. pl. påttfåunar. Böiboar [stadsbor-
na] di kåm da me säin kräukår u skudd ha 
säin påttsjonar av de där sadvällingi JK. 

portlak-gräs s. påttlackgras n. (Euphorbia he-
lioscopia). 

porto s. pårtu [avgift för brev]. Jfr post-porto. 
porträtt s. putträtt 	n., bf. -ä, pl. -ar. Ja 
huksar int, um ja har skriv, sin .. L. sändäd 
. . Gusta Adolfs putträtt .. ja skall lag så att ä 
kummar ram u glas pa u de var de vack-
rästä putträtt ja har set av än JK. Ja skudd 
ha kungän u dråttningi pa putträtt ällar pa a 
stor tavlå JK. V. sägd straks, när ha fick säi 
putträttä, att ä var L. JK. Putträttar di hadd 
blitt dåliä di, sumli JK. 

positiv sp. pussnti'v n., pl. =. Sångfåuglar, sum 
Ittaljenrar el. pussntivhalrar 	bräukt ha 
mässi, när di draiv jär kring landä me säin 
pussntiv JK. -aktig a. n. pussntrvaktut [som 
liknar ett positiv]. Nå had han a sånt spel, 
sum vaivdäs, speldoså ällar någ pussntivak-
tut me tämliän starkt jaud äi OL. -halare s. pl. 
pussntivhalrar JK. -spel s. pussäntivspel [po-
sitiv]. För umkring än 20-30 ar sinä var de int 
någ ovanlit, att vörr sum täidäst hadd bisöik 
av Ittaljenrar, sum gick u bjäräd pa pussäntiv-
spel u speläd JK(U, 1930). -spelare s. pussn-
tivspelarä m. Nå har vör n pussntivspelarä 
jär äutför i snåiän JK. Någ väisår, sum kvinn-
fålki had kaupt av än pussntivspelarä JK. 

post s.1 påst [vaktpost]. Sta påst (exäisn), 
[i exercisen] (OL)MK. 

post s.2 påst m., bf. -n. 1) [postanstalt]. Ja 
var inn pa påstn u frågd ättar, um de var någät 
brev till mi, män L.H. sum svarar fö påstn 
var int ti städar JK. Ja va äut pa påstn me de 
brevä JK. 2) [postbefordran, postgång]. Ja 
har nå tänkt ti sänd in de där plakatä me flest 
påst JK. Ja ha nå tänkt skriv så mik ja kan 
hinn i dag u så sänd in alltihop me påstn JK. 
3) [postförsändelser]. Nä påstn daildäs äut, 
da var paketä i påstväsku JK. Prästn har 
påstn ällar brev u täidningar mässi um sun-
dagar JK. De andrä jär i sokni far hämt u 
lämnä påst i skolu JK. Jfr lördags-post. -an-
visning s. f. bf. påstanväisnicgi. Täusn tac-
kar för påstanväisningi u pänningar JK. -bud 
s. påstbu'd n., bf. -ä [bud som för post]. 
Lauboar har påstbud, sum gar ifran När var 
påstdag, sum jär täisdagar u torsdagar u lau-
dagar JK(1899). Um de kund ha blitt avsänd 
pa fredagän till Stangä; da bidar ja påstbudä 
Kalsn, så tar han haim de för mi um laudä 

OL. -dag s. påstdag, -ar m. [dag, då posten 
går el. kommer]. De jä påstdagar i mårgå, 
sått ja ha tänkt.. att ja skudd skick av iss bre-
vä i mårgå JK. När ja grundar ättar, så jär de 
mandagar i dag u täisdagar u påstdagar i mår-
gå JK. Ja väntäd en påstdag ällar kansk täu 
förrn de (brevä) kåm JK. Påstdagän förrn 
gasi kåm, så skudd ja äut ti H. u plögä JK. 
-gång s. m. bf. påstgaoän [postbefordran]. 
Vör vill ha de annlund ställt me påstgangän 
jär i Lau JK. -kontor s. n. bf. påstkantåurä. 
-kärling s. pl. påstkälliygar [kvinnliga post-
tjänstemän]. -körare s. påstkåirarä (OL) 
MK m., bf. -kåiran [person som kör post]. 
När kvinnfålki kåm ti Garde, had påstkåiran 
lämt beskening där, att .. han int kund bärg 
någän fjäring JK. -låda s. f. bf. påstlå* du 
[brevlåda]. U så läggäd ja brevä u n täiöring 
till äut i påstlådu, sum hängar pa grindstuc-
kän äut bäi storvägän JK. -märke s. påst-
märkä n., pl. -märkar [frimärke]. -porto s. 
påstpårtu n. -skjuts s. m. bf. påstfussn 
[skjuts som befordrar post]. Påstsjussn tar 
påstn mässi ifran Stangä till När u tar påstn 
ifran När mässi tibakas ti Stangä JK. 

post s.3 m. bf. påstn, 'fönsterpost'. Undar 
späglän ällar pa dän påstn, sum späglän sitar 
pa, där hadd di n stäurar väitar lumdok me 
pukättar u grannlåt pa [på bröllop] JK. Jfr 
fönster-post. 

posta v. pr. påstar, ipf. -äd JK(U), [gå med 
"skvallerpost", skvallra]. Börr [bara] int 
håir ättar fålk, sum rännar u påstar u skvald-
rar ättar källingar JK. Skvaldakällingar jär i 
pasturatä, sum gick u påstäd för n [: prästen 
Norrby] JK(U). 

potatis s., se jord-pära och pära. -mjöl s. put-
ta' tismjoel n. De jär så mik (putatismjöl) att ä 
saimar si [blir simmigt] MK. 

pott s. pått m., bf. -n 4.... , [nattkärl]. När han 
skudd gär sitt behov, så fanns de ingän pått, 
u han visst int, va än skudd ränn hän JK. Da 
gick ha (frökni) till mårmår u frågdä, um ha 
kund fa än pått .. Da svard ha: pått nå mitt 
um jaus dagän .. de far ha int någän, vill ha 
int ga pa häus, kan ha gär va ha vill! JK. [I 
uttr.] Tet [tätt] sum pått MK(1877). 

potta s. påttå f., bf. -u, pl. -år. 1) 'blomkruka'. 
Sätt a ann träi äi de påttu; ja skudd ha kaupt 
mi a påttå JK(ordl.). I finsträ jär så mik påt-
tår MK(1883). Summarlökåjår. . di vintrar int 
yvar, äutn da skall di sum plantår flyttäs in i 
påttår i räumi JK. 2) 'huvudskålen över hjäs-
san'. a) [på människa] . Påttu ällar flaini JK. 
De gär ont i påttu el. bakhudä för mi JK. Han 
slo mi läik [rakt] i påttu me käppän JK 
(ordl.). Nä di (gubbar) har n tår i påttu JK. 
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nom] just int mik pa äutn to i ann' prat OL. 
a) [samspråk]. U så gar täimar faslit fort av 
annas undar muntart prat u roliä upptåg JK. 
Undar allt prat så laup täidn av JK. När täidn 
blai för langar, sått int prat kund räck till, .. 
så speldäs de marrjas u bräus JK. Mang tac- 
kar för säist bäi Är u för all go mat u för allt 
rolit u gutt prat JK. b) [ogrundat tal, skvaller, 
rykten]. Skvaldakällingar, sum int stort har 
någ ann prat ällar tal um andrä ällar räiv 
andrä JK. Närkars u fålkis prat um de präs-
tar, sum nå skall provä .. män allt de där(ä) 
pratä, de talar ja int um JK. 

tu; ja hård de påttläd i öitu ijåns JK(ordl.). prata v. pratä, prat', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, 
Pannu påttlar MK(1878). Gråitgröitu star i 
späisn u påttlar me jaulgråitn äi JK. De kurrar 
u påttlar i magän för hästn JK(U). 2) [sippra 
el. bubbla upp]. Där kokar ällar påttlar vattnä 
läik upp ör de hulä JK. De jär a hällrivå . 
sum gar mitt iginum hail brunn'n, u de jär där, 
sum vattnä kummar påttlänäs upp JK. 3) 
[muttra, prata lågt], 'smågräla'. Ha pratar u 
påttlar för si själv. Va påttlar du um JK(U). 
Ja um än da int fa känn någän tåsk, så bräuka 
n säg någ u påttlä u prat fö si självar me tås-
kän JK. Dän kaln han har da aldri raidå pa a 
grand, påttläd ha där ner i rängi MK(1880). 
Ga pa de väisä u påttlä u grälä! Han gar u 
påttlar u pratar, de valt ingän va n sär JK 
(ordl.). Sta u påttlä = smapratä, att de int jär 
någ haugt MK. — Särsk. förb. Vattnä påttlar 
upp ör jårdi, sått de rinnar läit saktä JK(U). 
Ta u lätt ä påttlä ör (drickbyttä); de jär bär 
[bara] vattn MK. 

pracka v. prack', pass. -äs. 1) [medelst böner, 
lån el. köp anskaffa något]. Bröföidu räckar 
int till för uss, för de att ä gar för mik till ti 
kräki, äutn vör far lan i magsäin'n u prack u 
kaupä JK. All de där sakar jär int sägt, att ä 
finns pa ställä, äutn de ska prackäs kring u 
lanäs i grannlagä [till kalaset] JK. 2) [lura på 
ngn ngt]. Rais kring sum aggäntar u aggerä u 
prat u prack döir varår pa jårdbräukrar JK. 

prackare s. prackarä (OL)MK, (sum just int 
har ngn aigändom). 

praktisera v. inf. o. sup. praktiserä, -er'. De 
kan ingän någän sak riktut me skick .. förr n 
har vart me u praktiser de JK. Dän sum har 
arbetä u praktiserä me jårdbräukä JK. 

pranga v., se prånga. 
prassel s. prassäl; prassl (ss. i lau [löv]) (OL) 
MK. Ja håird ätt sånt undalit prassäl MK. 

prassla v. prasslä, ipf. -äd. Undra va de var 
sum prassläd där ja MK. 

prat s. pra't n., bf. -ä, pra'e [tal, talande]. 
Prästn han jär kal ti hald fålk upp me roliä 
historjår u gutt prat JK. De svard ja än [ho- 

b) [på djur]; gäss u hyns, [får o. nöt]. Lamb-
hudi ällar själv påttår, um di int var itäu klau-
nä, da däugäd di me ti bjäru JK. Jfr blom-
potta. — pott-makare s. m. bf. påttma'karn 
(OL), pl. -ma'krar [tillverkare av lerkärl]. 
Vör var bi påttmakarn u kaupt n hopar stam-
kär, så så nå jär de änd någ ti sia sundar av igän 
OL. -ställage s. påttställja's [ställ för blom-
krukor]. De var n vackar påttstäljas de (om 
J.A:s blomställ) MK. 

pottla v.påttlä, pr. -lar, ipf. -läd, p. pr. -länäs. 
1) [puttra], 'om kokande vätska' [m. m.]; 
p. i gröitu MK. Vattnä gynnar nå påttlä i gröi- 

prat', sup. pra'e , pass. -as, pr. -as, Tf. 
-ädäs, pratäs OL, p. pf. pra'tn, p. pr. prat-
näs [tala, (sam)språka]. L. sum jär så puss-
roli ti pratä JK. De var n riktut duktur kal ti 
kunn prat u fa de bra, sått um än had kunt årk 
prat n hailar äutlangar dag, så had n [man] int 
tat laidå pa ti hårt pa JK [om en föreläsare]. 
När n had sit u prat n täimä, så staig W. fram 
igän u pratäd um, lains vör skudd behandlä 
mjölki JK. Där (i Alsk prästgard) där har ja 
fat mang go bitar för prat, där (citat) MK 
(1886). Prat har n kunt, u de kan n ännu, um 
de kummar an pa JK. Så fick ja håir någän, 
sum iblant singäd u iblant pratädä.. Ja håird 
de pratäs u singäs var ann'n gang .. Da gick 
han där u pratäd för si självar um dairäs tråsk-
ning OL. Däu pratar um slaningi, män va 
skall vörr fa någ drick ifran da? OL. Da gynt 
di ga u prat u anstalt me häusfålki, att di 
skudd fort ta av bon i .. för ti fa dans a läiti 
stund OL. Han fatäd si så mik, att n kund.. 
prat raidut JK. Um än pratar mik haugt . . JK. 
a) [samtala]. Så gärd ja mi go täid u sat där 
inn bäi dum bäi brasn u pratädä JK. Undar 
vägän .. så pratäd E. u ja dun-t [jämt] till 
föstas, um bad dain u dannä JK. Vör pratäd 
da um fåuglar u va sum hälst unda täidn JK. 
Han vill att n [man] skall kumm u prat mei 
än um sundagar JK. Galtn jär goar u fro-
mar .. u vill gänn var pratn me u fåiln pa ryg-
gän JK. A nat di var pa rak.. så lag di undar 
täcki all träi vaknä u pratäd JK. Di var glad u 
pratädä u gräinädä JK. Undar de att n arbe-
tar, så pratäs de um va sum hälst OL. De 
andrä bjaudningar, sum bön [bara] dric-
käs u pratäs, haitar gästbud JK. Måltäidn gar, 
undar de att ä pratäs u gräinäs OL. De tos ti 
bästar u danstäs u pratädäs u skåjdäs me päi-
kår OL. Så pratäs de, ats u dracks, så mik 
sum äi än kund ga JK. b) tr. (med obj.). Han 
.. tyckt de var mik rolit, när ja pratäd lau-
boskå mei än JK. För n olerdar jär de när 
pa omöiglit ti skriv de riktut ret um n änd 
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aldri kan prat el. tal de så riktut, för de jär 
stor skillnä ti pratä el. talä u skrivä JK. En 
el. am n sum riktut kan prat gotländskå JK. 
Nå pratäs de ditt u datt u vitt u bratt um, att 
Lisn hadd kumm äut för någ gal bäi Läifridä 
JK. Fålki var mair u mindar glad u uppslupp-
nä u pratäd badä gal u klokt OL. Vör pra-
täd badä rolit u allvarsamt OL. A banföi-
darskå, sum liggar i bansäng, skall int säg el. 
prat(ä) någä pa ätt dyngn, ättar banä jär föit 
JK(U). Prat skit, prat lort JK(U). c) [i vissa 
stående uttr.]. Prat i natmyssu JK. Han pra-
täd i svämn MK(1878). d) [i mer el. mindre 
tydlig motsättning till handla]. De jär ingu 
kånst ti pratä, män de jär värr ti gärä JK. A 
ordspråk fran n gubb jä i Lau: "de jä ingu 
nöjd ti pratä, män de jä värr ti ga äut u piss, 
när ä jä mörkt" JK. Pratä, de har n hatt gutt 
um MK. e) [om grundlöst, dumt tal]. Ja tän-
kar, att n ännu pratar läik så dumt u gomaint, 
sum än gärd, när n var sårk JK. f) [bildi., 
om ljud som liknar prat]. Styvlår pratar 
[stövlarna knarrar] JK(U). g) p. pr. pratnäs, 
'språksam'. Provryttarn hait B., än mik prat-
näs, trivli, raskar kal JK. Prostn .. han var 
pratnäs u gladar, u vör ynskäd varandrä go 
jaul JK. Mik pratnäs duktu kal, sum had raidå 
pa någ vart JK. Starkvarår var de u ti fas där, 
.. så att n blai läit pratnäs u gladar JK. Ättar 
sum A.L. jär pratnäs u muntar u lustu u ja u 
har mål i munn'n .. så visst vör int ård av, 
förrn klucku var näi täi JK. Ja.. kåm ti tal 
um trullhistoriår u häisäd upp källingar, sått 
ja fick dum ret pratnäs älla pratuä JK. Da 
bräukar sån pratnäs fålk ännu bläi mair pra-
tuä, när di far si n sup älla täu JK. — Särsk. 
förb. Sin [sedan] så pratäd Villä u ja hail 
kväldn bårt JK. Da pratäd vör bårt när pa a 
par täimar JK. — U prat för n så gutt n kundä 
JK [söka trösta el. lugna ngn genom tal]. — 
Prat upp (me ngn), [genom tal pigga upp 
ngn]. När vör kåm in, OL u ja, u han gynt 
prat upp me kvinnfålki, så drog di äi de fyst 
[ang. uthyrning] JK. Ner n da kåm fram u 
fick säi mi, da blai än läit stinnaugar, män ja 
pratäd da upp me än läit u fick tämliän bra 
raidå pa, lains [hur] ä hadd gat till OL. Prat 
yvar = övertala MK(1877). Jfr små-prata. — 
prat-gir a. pratgir [pratlysten]. T. N. han jär 
pratgir älla prat-trängdar MK(1877). -ma-
kerska s. pratmaka(r)skå JK(U) [pratsjuk 
kvinna]. -sam a. pra'tsammar. 1) [språk-
sam]. Da har n vart mik pratsammar u trivlir 
JK. 2) [bildl., sprakande, om ved]. Ainä, de 
jär pratsammar vid, de MK(1877). -sjuk a. 
pra' t faukar [pratlysten, talträngd]. Att nå-
gän pratsjaukar kal älla någu skvaldakälling 

skudd kumm ti säg så um uss JK. -stund s. 
pratstund f. Vörr kan ta uss a pratstund JK 
(U). -trängd a. pra'tträudar [pratsjuk]. Han 
var mik gladar u prat-trängdar JK. -vatten s. 
pratvattn [sprit]. Läit pratvattn el. käftsmöi-
rå hadd n fat JK. 

pratig a. pratur, f. -u, pl. pra'tuä [pratsam]. 
Galls Jannä jär mik pratur el. n mik prat-
sammar kal JK. Kvinnfålki di jär mik roliä u 
pratnäs älla pratuä JK. Jfr stor-pratig. 

pratning s. f. bf. pra'tniugi [pratande, tal]. 
Haldar di pa läng me pratningi, så bläir väl 
de int mik av me mäin skrivningi JK. 0 
[vår] pratningi skudd var kringgangi 
[spridd?] MK. 

precis adv. prässäis 	prissäis bräukar 
sumbli sägä JK. 1) [exakt]. a) [med preci- 
sion]. Min bror han kund stav så prässäis 
.. män de kund ja aldri (JK) MK. Fyst så 
gärs de ätt spärr [en sparre], sum passar 
prässäis me håigdi u bräddn JK. Ner di nå 
skudd ste (pa sletkalar), da skudd ä var mair 
prässäis (med sigdspånar o. d.) OL. b) [för 
att beteckna total likhet el. överensstämmel- 
se: fullkomligt, alldeles]. Dän byggningän var 
prässäis makän till issn JK. Han sto prässäis 
i vädasträck JK. Da lag än prässäis mitt i sol- 
brandn MK. När n skall kryss i land u när n 
har prässäis läik imot (mot vädar i land) JK. 
Kum upp! de kummar n stor ångarä, sum hal- 
dar prässäis pa uss! JK. Ja, så skall ja da gär 
prässäis sum M. sär JK. 2) [punktligt]. Int 
bihövd di ga pa läsmöiti så prässäis, bär [ba- 
ra] häusfar ällar någän sägd, ner di ropäd 
upp, att di kummar sen OL. Pa majaräiä präs- 
säis me mjölki för var dag JK. 3) [i negativa 
satser, för att framhäva ngt som ej är fullt rik-
tigt el. lämpligt]. Pus-sjauku jär int ti laik me, 
fastn de just int jär någän sjaukdom, sum jär 
prässäis så fali JK. Så bar ä iväg ti kåirä, u de 
gick int präsäis så saktä OL. I går u i dag har 
de int rängnä prässäis, män de har vart tjåckt 
JK. De räcku visst ja prässäis int någät namn 
pa JK. Ja lägd int just pa minn' så prässäis, 
lains än bråkädä OL. Han sägd int prässäis, 
att ä var han, män han naikäd int prässäis för 
de häldar JK. Armt u kargt.. de kan n säg um 
va sum hälst, män int prässäis, att de jär mik 
bräuklit um fiskaräiä JK. Så skudd vör gänn 
vill ha än u betal n, va än jä värdar, u int just 
prässäis fö int JK. De ha vart kallt u frust um 
netnar, sum int just prässäis ha gärt någ skad 
för o [vår] räkning JK. I fall de kan bläi någ 
ann skaplit bud ti sänd fråiä äut me.. så gar 
de an ti sänd me daim äutn prässäis pa påstn 
JK. 

predika (präka) v. pre Ukä, pre k', präddäikä, 
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-däik' pr. pre Skar, ipf. pre'kädä, -äd, pre Okt', 
präddäikäd, sup. prek', präddäik'. J., de jär 
n duktur kal ti prek u singä JK. Jär de n duk-
tur präst, sum prekar, da jär de änd någ ti 
löidäs ättar JK. Han .. tyckt, att n var n dålir 
talarä u prekäd för längä JK. Fyst gangän när 
n prekt jär i Lau, så trod n, att n aldri skudd 
ha däug, sum än gärdä JK. N. fran D. har 
prek nå jär i Lau träi sundagar ätta si JK. 
Stang skolläran .. to avsked fran skollärarä-
tjänsti u raist kring i soknar u präddäikädä, 
kåm så ner till Hämmar än gang .. Ner nå 
dän W. släutäd me präddäikä, så gick än kring 
bi fålki u frågd dum, lains di hadd sin sak me 
Gud OL. N. präddäikäd mik bättar än K. Ja, 
ja ynskar um än kåm ti präddäik i dag u JK. 
Junggren [läsarepräst] präddäikäd, u sin 
[sedan] gick än ättar brännväin till dum (rall-
rar) MK. Särsk. förb. De var väl int så galä, 
sum de där härrar präddäikäd av för uss JK. 
Prek (präddäik) upp [läsa upp]. Ja skall väl 
prek upp na (boki) haugt för dum någän gang 
JK. Så prekäd ja da upp W:s historju JK. Ja 
har prek upp ä [brevet] för kvinnfålki JK. Ja 
präddäikäd upp dän där bitn för ofålki JK. — 
predik(o)Idag s. pl. prekdagar [dagar, då 
det är predikan]. Dän gamblä täidn, när di 
hadd så mang hälgdagar u had all apåstlars 
dagar ti prekdagar JK(U). Di har prekdagar i 
fastu, de jär vikprekå u vikprekdagar MK 
(1886). Jaulotå, nöiarsotå jär mäst bisöiktä 
i körkår av all aräs prekdagar JK(U). -stol 
s. prekståul m., bf. -n, pl. -ar. De var n präst, 
sum sto pa prekstoln u prekäd n sundag JK. 
Nä prästn kåm pa prekstoln JK. Han kund 
de vanliä ramsår bad för alträ u pa prekstoln 
JK. Läsmöitä, förr i värdn .. da löistäs de pa 
fran prekstoln än åt dagar föräut, vickän dag 
de skudd varä OL. Sen ättar läitä hadd V. 
[lantmätarn] skriv till prästn a brev, sum han 
läst upp pa prekstoln n sundag OL. Förrn vör 
raist .. in pa lägrä, så läst prästn upp fran 
prekstoln, att kronu skudd bestå uss mat JK. 
Löisningi skall.. kluckan ga upp pa prek-
stoln me, när prästn skall ha na JK. -stols' 
stång s. f. bf.pre'kstoisstaggi [majstång, pla-
cerad på predikstolen]. 

predikan (präka) s. prekå, präikå [!] MK 
(1877) f., bf. -u, pl. -år; prekä [n. ?, 
A vackar prekå MK(1877). De jär fyst prekå 
MK(1876). De jär fyst, säist präikå MK 
(1877). Va dags jär de prekå anndagän? OL. 
Han ha nå sit u studder pa preku, sum än 
skall haj mårgå JK. När ja kåm upp mot kör-
ku, så gynt ä häv ner me snåi, u de haldäd bäi 
undar hail preku JK. Däu kanst nuck töid 
prästas prekär, sum de skall JK. Sum de 

gamblä bräukar sägä, när di talar um prästars 
präddäikningar, att dän prästn hadd märk-
värduä go ård äi säin prekär JK. Nå skiftar n 
preku (när det läses fadervår) MK(1877). Nå 
har ja skift preku (= läs fadavår u fortsättä), 
sum de haitar, när prästar jär pa prekstoln u 
prekar sumli gangar kårt u sumli gangar 
längar, förrn di läsar fadavår JK. — Vör har 
int någ prek jär i dag häldar MK. Da klucku 
sjau iss täidn, sum de skall ringäs fystgang, 
nä de jä fyst prekä, da jär ä mörkt JK. I dag 
ha de vart fyst prek jär i Lau JK. Ättar sum 
än (prostn) int kåm in till uss pa nöiarsdagän, 
så kåm än in i dag, ättar sum ä var säist prekä 
klucku tåll JK. Attar el. för prekä MK(1877). 
Ättar prekä så var de alltut kallas bäi päikus 
haim [för fåstfolket] JK. Sän ätta prek kåm 
de främnäs JK. De far var till ätta prekä JK. 
Jfr vecko-predikan. 

predikant s. pl. präddikantar. Daim sum gar 
u håirar pa flair sårtars präddikantar, bläir 
vildru u galnä i skalln JK(1889). 

predikning s. präddäikniyg f., bf. -i, pl. -ar. 
U kummar nå n präst pa prekstoln u sär äi 
säin präddäikning ungefär så jär: JK. Mik 
präddäikning gär kruppän tråttar JK. Ja n jär 
mik umtycktar äi säin präddäikningar av fålki 
JK. Jfr midsommars-, nykterhets- o. prov-
predikning. 

preja v. prajä (OL)MK, ipf. -äd [eftersöka]. 
Ja, allt um läng Löv gick u prajäd ättar någän 
ti fa mässi (pa rak), så fick än a par sårkar JK. 
När ja kåm i land fran tåskän .. gick gam' 

u praiäd ättar kamratar, för han vidd 
sättä JK. 

premium s. pre mu (oböjl.). Di gir premu pa 
välföidnä kräk, män de håirs aldri av, att nå-
gän har fat premu pa n välansn skog JK. Han 
skudd ste pa skarpskjautning, när de skudd 
skjautäs um premu ällar pänningar JK. 

prenumerant s. pl. prämurantar. Premurantar 
skudd fa.. kartu yvar Gåttland JK. 

premnnerera v . prämmurerä JK,priimmune'r' , 
ipf. prämmune'räd, -e'rd', sup. =inf. Ja var 
äut pa påstn förr um kväldn u prämmunerd 
pa täidningar JK. Ja ha int prämmuner pa någ 
täidningar ännu JK. 

present s. prässant 	m., bf. -n, pl. -ar. [gå- 
va]. Mor fick brev u prässant ifran L:s .. 
fräu i onstäs JK. Kvinnfålki hälsar till fräui u 
jär mik tacksamm för prässantn OL. Nå ska 
vör säi Huldas prässantar MK. 

presenters-bräde s. prässnte*(r)sbre'dä n., pl. 
-ar, bf. -i [större träbricka för servering 
m. m.]. Skaffan bar fram gåvi pa a prässntes-
bredä ti bruttbondn MK. U så star de prässn-
tesbredar pa borä me kakskäivår pa, täu pa 
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främst borä u ätt pa vart langbor JK. U så 
gynnäs de me n sup, u så sän så bjaudäs 
prässntesbredi kring u var u en tar si a skäivå 
kakå [vid gravölet] JK. 

press s.1 präss JK [pressning, tryck]. Så lägga 
n a par bredar uppa u så n stam n där upp pa 
sått läin- el. hamptuppar liggar i präss lissum 
där undar i vattnä [vid rötning] JK. Vamlä 
.. de skudd drägäs u läggäs i präss JK. 

press s.2, se pärs. 
pressa v. prässä OL, präss' JK, pr. -ar. 1) 
[trycka (med ngt redskap)]. Laddstuck 
sum än prässar skått ner i givär me OL. 2) 
[bildi., plåga, betunga]. För o [vår] dail vait 
vör, va lansmätrar prässar uss JK. Särsk. 
förb. Ja undrar, um int H. kan någ av hans 
böinar [böner], u ja skall försöik u präss dum 
ör n JK. Kumsaln [länsman] prässäd pän-
ningar äut av sväinaigrar JK. Kluckan 
haldar a lämplit tal, sum prässar tarår äut JK. 
— press-järn s. prässja'n, pärsjan n. 
(skrädd.). -jäst s. prässjäst, prässtnjäst (ä.) 
JK(U) f., bf. prässjästi JK(U). Prässjästi kåm 
i allmänt bräuk jär för umkring än trätti ar si-
nä, u da tos de int varå pa gärdi [bryggjästen] 
längar JK(U 1929). 

prick s. prick m., bf. -än, pl. -ar. 1) [punkt, 
märke, åstadkommet genom tryck med pen-
na e. d.]. Så skall undatjan'n [-telnen] skjau-
täs bäi sum prickäs ättar var knäut pa pa-
tjan'n me kul.. De bläir .. en prick för var 
knäut JK. 2) [liten rund fläck på kroppen]. 
Da gynt ä bläi n läitn gäular prick i arbets-
knåbbän [-valken] JK. Da to ja u skärd skin-
nä så tunnt pa dän prickän, u sin puttäd ja 
hul pa de JK. Så var hail kruppän fullar a 
raud prickar ällar fläckar JK. 3) [figur i mål-
tavla]. Skjaut prick [skjuta till måls]. Kast 
prick HG. Träff prickän JK. 4) [beteckn. för 
minsta del av ngt, i uttr.] ti prick u pinnå 
[till alla delar, fullständigt]. Prick u punkt 
el. pr. u pinnå (ta till de äutastä) MK. Ja har 
vart i körku umkring 35-40 jauldagar, sått ja 
kan historju äutntill ti prick u pinnå, sum än 
bräukar sägä JK. A plakat .. me reglår för 
kvännaigan me mik haug plikt, um de int upp-
fylldäs till prick u pinnå JK. 

pricka v. pr. pricka, pass. pr. prickäs [marke-
ra medelst prickar]. Så skall undatjan'n 
[-telnen] skjautäs bäi, sum prickäs ättar var 
knäut pa el. ättar patjan'n me kul.. så pricka 
n en famn var gang [på not] JK. 

prickig a. prickur (OL)MK. Jfr vit-prickig. 
prickning s. f. bf. prickningi [markering med 
prickar]. Prickningi gäs undar skjautningi 
[se pricka v.]. 

prim s. präim n., 'i kort: målare; kung, dam, 

knekt'. De var änd föskräckliä äuslä kårt ja 
nå fick, aldri ätt endästä präim JK(ordl.). 

prins s. prins (OL)MK m. 
prinsessa s. f. bf. prinsässu. Prinsässu gynt 
tyckä, att ä blai tråkut i ainsamhaiti [ur en 
översatt saga] JK. 

pris s.1 präis ni., pl. -ar [om snus: så stor 
kvantitet s. kan tas mellan tummen o. pek-
fingret]. När magän har fat sin späis, så skall 
nasar ha sin präis MK. Far de lug ti var n 
präis? MK(1885). Ja far n präis snäus av di, 
för mitt de blai iginumvat de JK. Undar täidn 
nä skaffrar samblar taldrickar äut, så smakar 
gästar pa ölä u tar si n präis snäus JK. Daim 
sum jär snäusrar, di fräiskar upp si me än 
präis snäus OL. När di hadd råik a päipå u tat 
si någlä präisar snäus undar täidn, så tos de a 
par kallpäiskrar [supar] igän JK. Jfr knok-
pris . 

pris s.2 präis n., bf. -ä, pl. -ar; präis. 1. [ifråga 
om försäljning o. köp: vad en vara kostar]. 
Lagt [lågt] präis pa kånnä JK. De sum vör 
har ti sälä, jär int någ präis pa JK. Fålki jär 
rädd för ti fa gräisar i ladi, för de jär ont um 
pärår u föidä, u fläskä jär för läit präis pa JK. 
Nautkräki .. har stig lagli i präis nå JK. 
Kaupmännar sättar ner präisä pa skogvarår 
JK. De bläir för dåliä präisar pa spannmålä 
JK. Hadd n vitt jänk läit pa präisä, da.. Um 
än [han] fick lug u jälp än [honom], så skudd 
n gär de fö gutt präis JK. De var omöiglit ti 
gär ä fö bätta präis JK. Dän bäst sårtn, sum 
kan bläi för de präisä OL. — II. [belöning, 
premie]. Skudd någän ha hatt präis u mid-
daljå för fläit u arbetä me jårdbräukä, så 
skudd Per u Stav' ha hatt JK. Da läggäd vör 
ihop vassäin kronå, sum skudd var till präis 
till tävlä um för dagän OL. De var just int så 
stor präis, de höigstä var 3 kronår JK. Andrä 
gangar hadd ja iblant tat fyst präisä OL. Jfr 
fläsk-, kräk-, under-, ved- o. över-pris. 
-värd a. präisvärdar [berömvärd]. Vällaikän 
.. har.. vart präisvärdar JK. 

prisa v. präisä OL, imper. präis JK [beröm-
ma]. Sum de haitar: "präis int dag lyckli, 
förrn soli har gat ner" JK. 

privilegium s. pl. privle*gar (OL); pre'vile*-
giär (JK). 

probera v . prubberä (OL)MK,prubbe'r' , pass. 
-äs [prova, pröva]. Ja ska fösöik u prubber 
de bättar (att solen dansar . .) JK. Dän där 
körrgardsvidn, ti fa prubber pa än, va de va 
fö graut [virke] äi än JK. Brandspräutår 
skall u prubberäs, um di jär i stånd JK. 

procent s. prussänt, gen. -s. Någ pänningar 
sum han to säks prussänts räntå pa JK. För 
magsäin'n har P. täi prussänt av räntu JK. 
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Daim sum förtjänar pänningar pa dairäs rai-
sår [till Amerika] .. all dairäs aggäntar me 
prussänt pa var u en sum di fiskar upp till fa 
pa de el. de linju JK. 

process s.1 prussäss m., bf. -n, pl. -ar [rätte-
gång]. De gar väl int pa någ ann väis ti fa de 
där pänningar äutn prussäss, u de fylgar a 
olycklit bestöir u bröidaräi me de där prus-
sässar JK. U så ligg i prussäss mot J. sän, 
de tyckt vör, att de kåm ti kust mair JK. Um 
släkdöiar har vart langvaruä u ainväis prus-
sässar u tretår JK. De jär så mik allmänning 
jär i När u Lau, u de bläir bär [bara] prus-
sässar u gräl um [vid skiftet] JK. Prussässn 
haldäd pa i flair ar JK. -makare s. prussäs-
ma*karä (avh.). 

process s. 2, se lik-process. 
processa v. prossässä, prussäss', pr. -ar, ipf. 
-äd, sup. = inf., pass. -äs [föra el. ligga i pro-
cess]. Ja var äispäntar [ivrig] me ti prussäs-
sä, män de har gat av mi igän .. Ja had de 
vart mot n bondä, da had ja prussässä! Män 

"tret mot härrar u ränn mot kalvar", de 
bräukar int laun si JK. Till prussäss mot säin 
aignä syskå, de skudd ännu var mik svårarä 
OL. Gubbar lag u prussässäd MK. Ja, de fa 
ga va de vill me de, män prussässäs skall de, 
um de int bläir ann rad [om vattensågen] 
JK. Han har prussäss bårt mang hundrä kro-
når MK. 

program s. program 	_,_ n., bf. -ä. Enlit 
programä så skudd R.L. tal um akajårdis av-
däikning JK. 

promenad s. prummunad JK m., bf. prum-
nadn [spatsertur]. Ja gärd dän prumnadn pa 
träi täimar JK. 

prompt adv. pråmpt, pråmt [ovillkorligen, 
med nödvändighet]. Kånnä skall pråmt ligg 
pa slag en dag u tårk, förrn n kan fa sätt de i 
stack JK. I vick fall sum hälst så skall vör 
ovillkårliän el. pråmt så djaupt, att vörr kum-
mar pa fast häll [vid brunnsgrävning] JK. Ja 
kan int kumm äut straks, för ja ska pråmt 
vask käri fyst OL. Har de blas hart i sudaustn 
a dyngn, så säs de iblant, att nå ska de pråmt 
var strämming förä OL. Än fjortn fåmtn häc-
kar fodar har vör stanäs äutä, sum pråmt skall 
kåiräs in nå JK. När de gjauspäinu [labben] 
kåm, ha skudd pråmt stjäl a de andrä MK. 
K. hadd någ arbet, sum han pråmt skudd ha i 
årning fyst JK. Han kåm jär upp i mårräs ti 
mi, u ja skudd pråmt gär a par träisko till n 
JK. Han fick så ont i magän, så att n pråmpt 
skudd spöi OL. Han vidd pråmt vit [veta], 
va ja skudd ha de till OL. Ja vidd pråmpt ha 
kaupt läit russhår OL. Ätta de att a [hon] 
pråmt vidd gift si, så skudd a fa JK. Vör jär 

tvungnä ti sälä, för dails skall ja pråmpt ha 
pänningar, u dails JK. 

prompta v. pråmtä, pråmptä, pråme , ipf. -äd, 
sup. prånd , 'pocka, tvinga'; han vidd pråmt 
mi ti kaup de; han pråmtäd mi rakt JK(ordl.). 
Pråmptä me ngn, 'pocka, söka övertala' MK. 
Arbetrar har u hatt någlund hygglit bitalt bäi 
fabbrikar, sum di för de mästä har matt pråmt 
si till ginum strekar JK. Räntår, de har n läik-
väl pråmt äut de MK. 

propeller s. pruppällarä. 
propp s. prupp m., bf. -än, pl. -ar [plugg, 
kork]. De finns ingän prupp till flasku OL. 
Han hälld så fullt, sått ja kund int fa pruppän 
äi MK. Da to ja u drog pruppän ör u gav dum 
vassin sup JK. De jär sum G. sägdä: ta prup-
pän ör brännväinsflasku, så jär a släut MK. 
När vör laup, da skjautäd ä (korken ur drick-
byttä), u vör fick int ret pa pruppän häldar 
MK. Jfr kork-propp. 

proppa v. pruppä, prupp' OL, p. pf. (upp-)-
pruppän, pl. (upp-)pruppnä [stoppa full]. 
Prupp äi si OL. Pruppä till MK. Uppruppän 
me kledar, mat e. d. OL. Kaffikällingar.. di 
sitar da upp-pruppnä u räpar upp bär [bara] 
kaffidaun'n JK. Karl Nårrby .. han pruppäd 
uss så full av dumhaitar JK(U). Jfr full-prop-
pen. 

prost s. pråust m., bf. -n. Sumbli år var prostn 
me pa autndag där (i Tranängä) OL. -far s. 
Rolit var ä för prostfar, ner han gick kring u 
bjaud öl ör a stort stäuthånn, sum var silvar-
bislagä OL. -gubbe s. m. bf. pråustgubbän 
[gammal prost]. Unda täidn blai di a(v) me 
prästjårdar, för prostgubbän döidä JK. 

prostig a. prostur, pråustu 'ss. en prost' (stor 
o. morsk). 

prostinna s. f. bf. prustinnu, prostinnu. Prus-
tinnu Med na bräud JK. Fyst tjänt ha i präst-
gardn i mang år bi gam' prostinnu OL. A lustu 
historjå ifran prostinnus (Lek:s mors) dagar, 
när ha var pa När JK. 

protokoll s. pruttkåll, -kål n., bf. -ä, pl.= . Fök 
[föra] pruttkål JK. När pruttkålä har vunn 
lag kraft JK. De andrä 	sägd straks, att i 
kåm ti klag yvar pruttkålä JK. U ja i mäin 
längdar u pruttkåll har sätt upp än [honom] 
för frånvarndä JK. Jfr stämmo-protokoll. 

prov s. pråuv n., bf. -ä, pl. -ar [i bet.2]. 
1) [handling som man låter ngn utföra, för 
att visa sin skicklighet]. Gär prov [t. ex. pre-
dikoprov] OL. Ti ret si ättar provä [: predi-
koprovet] de tyckar någ var, att de gär ingän-
ting JK. [I uttr.] på prov. Ja har tänkt ti ännu 
sätt n pa prov en gang till JK. 2) [prov-
exemplar, provbit]. Ha prov u pusar mässi 
[av säd] JK. Aggäntar me provar rännar 
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kring me töiglappar u bjaudar äut JK. — 
-farare s. pråuvfa'rarä m., 'provryttare', 
-hugg s. n. bf. provhuggä JK(U) [ett bollslag 
innan pärkspelet riktigt börjar]. Så slar da en 
av daim, sum jär äutä, a hugg el. hagg 
sum haitar provhuggä, u sum int räknäs pa, 
män när de jär gärt, da gynnäs laikän på all-
varå JK(U). -predikning s. pråuvpräddäik- 
niug 	el. .L,, 	f., pl. -ar. Um sun- 
dä skall provpräddäikningar gynnäs JK. 
Pastår K.H. har gärt provpräddäikning i 
Gard i dag JK. -ryttare s. pråuvryttarä m., 
bf. -am, pl. -rar [handelsresande]. Å, tänkt 
ja, de jär väl någän provryttarä, sum har kärt 
i gard u skall kaup mjölk ällar kaffi JK. Prov-
ryttarn hait B., än mik pratnäs, trivli, raskar 
kal JK. 

prova v. provä (OL)MK, pråuv'. 1) [pröva, 
sätta på prov]. Ja skall prov de badställä, 
um de int jär fullt av gyttjå u bråtä MK. De 
har vart jär n träi fåir märar [till hingsten], 
män de har ingän betalt. De bräukar di int 
gär, förrn di provar dum ansn [ånyo] i näiän-
dä dyngnä JK. 2) [förrätta prov]. Så kåm vör 
da ti tal um de där prästar, sum skall provä 
[provpredika] JK. Dän ölänningän känd 
ingän till, äutn han skudd kumm häit u prov 
fyst JK. 0 [vår] duktuä kluckan .. han har 
söikt jär ifran u skall ste u prov sundagän för 
jaul JK. 

pruta v. präutä, präur , ipf. -äd, pass. pr. -äs 
[försöka pressa ner priset på en vara; be-
vilja nedsättning av pris]. De tular nuck präut 
läit pa de OL. I höirå .. begärd a tåll (12) 
kronår i mån'n u ja präutäd el. prangäd int 
me na. Jär ä för mikä, så far L. försöik u präut 
el. prang me na JK. Så vidd .. körkväldrar, 
att n (målan) skudd präut me (el. pa) präisä 
JK. Sumbli fick väl präut n fåmm u sumbli 
än täi OL. Särsk. förbind. Präut av fåm örä 
pa markän [marki?] MK. Täunar präutäs 
in pa nå fö täidn JK. Kustnäsförslagä .. var 
så haugt tilltagä, sått ä kund präutäs ner till 
älvå täusn JK. 

prydlig a. n. pröidlit. Sånt, de säir ret pröidlit 
äut OL. (Sån fålk sum ..) tycks bär ha sin 
lust ti förstöir de, sum av natäurn jär pröidlit 
u fångnar sinnä OL. 

prydnad s. pröidnä. Dän gamblä sidn .. att 
körku hadd blitt full av maistängar .. de var 
riktut vackat u var haugtäidn ti pröidnä JK. 
Jaulgrän skall vörr ha de, för de jär haugtäidn 
ti pröidnä JK. 

prygel s., se ars-prygel. 
prånga v. prangä, praug', ipf. -äd, 'pruta'. I 
höirå .. begärd a tåll kronår i mån'n; .. ja har 
aldri söikt bot i höirhäus, u ja präutäd u 

prangäd int me na. Jär ä för mikä, så far L. 
försöik u präut el. prang me na JK. De skudd 
kust' så mik', män ja fick prangä MK. De fart 
däu prang av me de MK. Um ä skall bläi någ 
kaup av, da skatt du prangä; de fart du 
prang(ä) pa, de JK(ordl.). 

prånge s. prangä JK(U), praugä 	(Vaml.) 
MK m., bf. -än [prång, smal passage]; trangt 
hul el. räng [vrå] (Vaml.) MK. När n da 
skudd vindä, så luckäd n upp de läddurar, 
sått kantar av daim sto ifran si a än [aln] el. 
därumkring, sått de blai än prangä imillum 
daim, sum vädrä blasäd iginum .. Framför 
dän prangän vindäd n sedi JK(U). 

prägla v. präglä, pr. präglar [instruera?]. 
Präglä me sårkar. Han präglar nå me dum 
(sårkar), män de jälpar intä MK(1876). 

pränta s. präntå f., bf. -u, pl. -år, Una grylle 
[tobisgrissla]. Präntå ällar sillknäiparä (kalld 
de gamblä na förä); blodraud bain MK. Prän-
tå .. Sjöfåugäl u fångäs i snarår u jär mik 
mindar än veling [bergand] u håirs förmod-
hän till döikändar u rulländarsläktä [!?] JK. 

pränta v. präntä, pränt' [texta, skriva (tyd-
ligt)]. Skrivä, ja präntä kund n ret bra JK. 
Um de kan ja pränt upp (=skriv upp) mang 
roliä stråfar JK(U). 

präst s. präst m., bf. -n, pl. -ar. 1) [präst]. 
Nå jär han präst u föklarar [: bibeln]; ja kan 
ret undrä pa de MK. I dag har ja vart i körkå 
u hårt prästn förklar yvar täksti sum hand-
lar um yttäst domän JK. Prästn hadd allt 
gynt [börjat], när ja kåm fram JK. Kauprä-
baitningi [en äga] .. sum prästn nå har JK. 
Ste u kall [välja] präst OL. Di bräukar tal 
um än präst, sum bräukäd präddäikä: fålki 
skudd int gärä el. livä, sum han gärdä äutn 
sum än sägdä JK(U). Gal jär ä, u vän gär 
prästar av ä ["utbroderar" det] (ordspr.) JK. 
Tret mot prästar u ränn mot kalvar (ordspr.) 
MK. Jfr hjälp- o. läsare-präst. 2) [prästgår-
den]. Präst baitning [betning tillhörande 
prästgården] JK. Präst Gustä[s] Stäinä 
[Stina, fästmö till prästens son (?) Gustav] 
JK. -betyg s. prästbitöig (OL)MK. -bevis s. 
prästbeväis, -biväis n., bf. -biväisä [intyg 
från präst]. När n da had fat tillåtlsä av 
kungän ti raisä, så straik än upp ti prästn u 
skudd ha prästbeväis JK. -byggning s. präst-
byggniug m., bf. -niuän, pl. -niugar [man-
byggnad å prästgård]. Så far vör undarhald 
körkår u skolår u prästbyggningar u JK. 
-dräng s. m. bf. prästdräuän [dräng i präst-
gården]. -far s. prästfa'r [prästen]. Da far 
prästfar va nåigdar, när n far ätt av o häusald 
i körkå i dag JK. -folk s. prästfålk n., pl. bf. 
-i (= prästen o. frun). U roliarä blai de, ner 
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prästfålki kåm i ängä [på slåttergille] OL. 
-fru s. pl. prästfräuar [prästens hustru]. 
Bruttövärskå var för de mäst förr prästfräuar 
el. prästmansällar JK(U). -grav s. f. bf. präst-
gravi [där en präst är begraven] Prästgravi 
pa Närs körrgard JK. -gubbe s. m. bf. präst-
gubbän [gammal präst]. Vör tänkt u sägd, att 
i dag far nuck prästgubbän va så go u bläi 
haimä [: i ovädret] JK. Gam' prästgubbän 
livar ännu JK. -gård s. prästga'rd m., bf. -n. 
Vackar prästgard (OL)MK. När n [han] kård 
fö(r)bäi Närs prästgard, så päustäd n me rus-
si bäi prästgardn u var inn u hälsäd pa präst-
härrskapä JK. Ja var fyst inn i prästgardn 
JK. Fyst tjänt ha i prästgardn i mang år OL. 
Så jär de till .. ga upp i prästgardn u säg 
prästn biskening, um att dän ällar dän har döt 
OL. -hemman s. n. bf. prästhämmanä, -häm-
mänä, pl. bf. -i. Pa prästhämmänä har vart 
betöidlit me aikskog JK. Prästhämmanä me 
anäksn var äutarnder i sin hailhait OL. Vör, 
sum jär böindar, svärar nuck smat yvar de.. 
stäur prästhämmäni JK. -herrskap s. präst-
härrskap n., bf. -ä [prästen och prästfrun]. 
Di hadd ätt sånt äutmärkt prästhärrskap, sum 
di arbetäd förä OL. När prästhärrskapä 
skudd kåir haim fyst dagän nat, så sto de int 
till ti fa russi ti ga klokt JK. -hus s. pl. (bf.) 
prästhäusar, bf. -häusi [uthusen i prästgår-
den]. Gubbar hadd fat röimt in n [höhäcken] 
pa prästhäusi JK(U). Prästhäusi diskuteräs u 
döivläs um; di far int räiväs, sum L. kansk 
vait JK. Ja skudd undaret L. angåändä ner-
räivningi av gam' prästhäusar i Närs präst-
gard JK(1913). -jord s. pl. prästjå'rdar [jord 
som tillhör prästhemmanet]. U så slo än da si 
äut u arnderäd n hail hopar jård, av anäksn 
ällar prästjårdar, sum än bräukar sägä JK. 
-kall s. prästkall [kallelse el. val till kyrko-
herdebefattning]. -kallelse s. prästkallälsä 
[val av kyrkoherde]. De skall var prästkal-
lälsä jär i dag (OL)MK. -krage s. prästkragä 
m., pl. -ar (Chrysanthemum leucanthemum o. 
Matricaria inodora). Hail gardn var såsum 
sålln i prästkragar MK. Gäular prästkragä, 
Anthemis tinctoria. -kärling s. prästkälliyg 
f., bf. -i, pl. -ar, 'prästfru'. De jär a prästkäl-
ling! Prästkällingi blai rasande; där jär n hail 
hopän prästkällingar i fylgä JK(ordl.). [Jfr 
d. o. i GOB]. -lik a. (n.) prästlikt [lik en 
präst]. Han jä ret prästlikt MK. -lus s. präst-
läus (koll.), 'frön av Cynoglossum officinale'. 
-lärd p. a. prästle'rdar (1876), [lärd till 
präst]. -mamsell s. pl. prästmansällar 
JK(U) [prästens döttrar (o. andra ogifta an-
höriga i prästgården?)]. -mor s. prästmåur f. 
[prästfrun]. U så had prästns döitrar någ 

smasakar till A. .. ifran prästmor, sum var 
stor haugtäid me .. för dän dail, att a ha fat ä 
a prästmor JK. -möte s. prästmöitä (OL) 
MK. 	[sammankomst av präster]. I 
torstäs va de prästmöit pa När JK. -pika s. 
f. bf. prästpäiku [tjänsteflicka i prästgården]. 
Prästpäiku, sum kastäd de kalar yvar körk-
staintäun'n [i sägen] JK. -skjuts s. m. bf. 
prästfussn [den skjuts som prästen åker 
med]. Prästsjussn kåm fram ti körku .. för 
snåidräivår var int så haugä JK. När ja kåm 
fram ti Aitlaim u staig av där [från tåget], så 
sto prästsjussn där, u prästdrängän ropt ätta 
mi, att ja bön skudd kumm u sätt mi pa, så 
skudd ä bläi sjuss JK. -sork s. pl. prästsårkar 
[prästens pojkar]. -säck s. prästsäck m., bf. 
-än. De haitar u, att prästsäckän aldri bläir 
fullar. En stäurar väidar säck bräukar fa hait: 
prästsäckän JK. -tionde s. f. bf. prästtäinti. 
Vör skall ännu betal all räntår u prästtäinti 
JK. -val s. prästval n., bf. -ä, pl. =[val av 
kyrkoherde]. Ja, de var så me prästval u 
skolläraval u kluckaval att i (lauboar) väld pa 
en allihop u var så yvarains sum en man 
JK. -vigd p. a. prästväigdar OL. 

prästa s. f. bf. prästu 'prästfrun'. Prästu var 
int haimä JK(ordl.). 

prästerskap s. n. bf. prästaska'pä. Att ungdo-
män int had någ vördnad för körku u prästa-
skapä JK. 

pröva v. prö•vä, pröv', pass. pr. -äs [under-
söka; sätta på prov]. Ja skall söik skriv upp 
de förslag .. ättar sum bisvär äutväisar, u 
sum väl W. [lantmätarn] .. kan där äi fa 
pröv um ja har ret ällar oret JK. Ja har int 
framställt någ äksämpäl . . män kansk de kan 
ga an läikväl; de gar an till prövä OL. Ja 
kummar ti pröv tulmodä för L., tänkar ja JK. 

prövning s. prö'vniyg m. [o. f.?]. 1) [gransk-
ning, bedömande]. Da jär lansmätan tvungän 
ti ställ de undar ägodelningsrättns prövning 
JK. 2) [olycka, sorg]. Ga iginum än hardar 
prövning MK(1885). 

psalm s. psalm, pesalm (ä.), salm m., bf. -än, 
pl. -ar. När själv väigsli var släut, da skudd 
de åffräs; da singdäs de n lagli langar salm 
JK. Jfr jul-, lik- o. midsommars-psalm. -bok 
s. salmbok (OL)MK, f., bf. salmbåuki, pe-
salmboki (ä.), pl. bf. salmböiknar. De jär 
mäst de gamblä, sum sär så (vangelboki); nå 
säs de av de yngar mäst salmboki. Förr da 
had di salmboki i täu dailar, en dail me salmar 
äi u en dail me evangeliar OL. Än far håir 
fålk sum täidäst sägä, hälst av de gamblä, att 
när n har bäibln u salmboki äi a häusald, da 
jä de bra nuck JK. Så tos bäibln u salmböik-
nar fram, u var u en fick läs a styckä [på jul- 
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afton] JK. Nöiarsnöiä [-nyet] .. 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). Lyck-
blad [fyrväppling] sum lag i hännäs salm-
boki JK. Di lägd a salmbok el. a tästamäntä 
undar käpän för läikä JK(U). -nummer s. n. 
pl. bf. salmnumri. Dän ungmansdrängän, 
sum håirdäs bräudgummän till, han skall svar 
för till lait salmnumri upp u så ga till bräud-
gummän me boki JK. -ton s. salmtåun m., bf. 
-n, pl. -ar [-melodi]. S. han har int alls .. 
åir för sång, sått n int kan sing än salmton ret 

gang JK. Ja glåimar mästn bårt salmtonar 
MK. -vers s. salmvärs m., bf. -n, pl. -ar. En 
av kalar läsäd u singäd n salmvärs yvar läikä 
JK. 

psalmodikon s. salmåudikå f., bf. -u [ett 
stränginstrument]. Vör skudd ha hatt n 
sträng ti salmodiku; salmodikå har vör, män 
vör har ingän salmodiksträng JK(ordl.). 

ptro interj. prrro, prrru. Till fa dragrar ti stän-
nä .. [användes] a läppjaud, sum läppar 
brummar imot si, sum luftn fran munn'n gar 
äut millum daim någ likt prrro el. prrru 
JK(U). 

ptroa v. ipf. tpruäd [säga ptro]. Så bär [bara] 
knyckäd läit i esar [tömmarna] ällar tpmäd 

pa dum, så kund n fa dum ti stänn OL. 
pudding s. päudiug, pu'diug m., bf. päudingän 
JK(U). Päuding bakäs(=gräddäs) i päudings-
fårmår av bläckplåt Päudingän biraidäs av 
mjölk, gräddä, ägg, såckar u läit fåint bäst-
mjöil u välln [förvälld] räisgröin u jetäs för 
de mäst varmar till staik JK(U). Piprotskyt 

staik . . staiki de kummar da puding till 
[vid bröllopsmiddagen] JK; [även vid grav-
öl] JK. -(s)Iforma s. f. bf. päudiufårmu, pl. 
päudingsfårmår JK(U). 

pude s. päudä m., bf. -än, -n, pl. -ar. 1) 'kud-
de'. 2) 'pude el. stoppning i seldon'; [puta]. 
De skall var n päudä ti lägg undar lokår pa 
silar JK(ordl.). Pagjårdi liggar imillum kappu 
u päudn MK. -slvar s. päudsvå'r, -va r, päus-
vår [n.], 'örongåtsvar' JK(ordl.); yvadrag pa 

häukådd MK. De töigä, de skall var ti 
päudsvår JK(ordl.). 

pudrandes p.a. päudränäs [porös]. De har häv 
ner så oskaplit mik lausa snåi i dag, u han jä 
så päudränäs u letar, sått de skall ingänting 
väda till, så damba de av än [ryker] JK. Hav-
räskalar jär bra ti ligg pa i maddrassar u i 
häukåddar, för di jär päudränäs u blaut [mju-
ka] u go ti ligg pa JK. När daigän int vill jäsä, 
.. da bläir int kakår u sämblår u bullar päu- 

dränäs äutn bläir flat u hardä u dainuä [de-
giga] JK(U). 

puff s. puff m. 1) [vindstöt]. Bär [bara] de 
kummar n läitn puff, da kummar de straks ti 
jagä (på sjön) MK. 2) [lätt knall?]. Håird 
såsum en puff (OL)MK. 3) 'knuff. 

puffa v. ipf. puffäd (OL)MK [stöta? knal-
la?]. Puffåd till (OL)MK. 

puke s. päukä JK m., bf: päukän [Obf. prak-
tiskt taget obruklig]. 1) [mera egentl.] 'hin 
onde'. Jaså, Lingné jär dödar; da fick änd 
päukän a staik MK(1878). Historju um päu-
kän, sum jälpt bondn sia MK. Än skummaka-
rä u päukän skudd kämpäs söi a par styvlår 
JK. Mang historjår um päukän kan ja tal um, 

han har alltut blitt läurn u narrn, stackäl, 
av hantvärkrar u böindnar JK. När de hannt 
minnatstäid, kåm päukän in till n JK. A 
historjå um en sum fick päukän pa tåskkro-
kän . än dag så vidd int tåskän ta för n, da 
svor n u maint pa: när int tåskän vidd ta, så 
matt väl päukän kunn ta JK. Ner nå päukän u 
all hans gastar bläir tillsägdä, att nå skall ar 
[ni] .. pack ar i väg gäinäst .. [genom "bo-
tarens" böner] OL. Vitt du int flöi, så skall ja 
väl vit pa rad me di din päukä [sade bonden 
till spöket] JK. Päukän har lert smidar vällä 
JK(U). [Bildl., i vissa talesätt]. När n har fat 
päukän i batn, så far n ro iland me n JK. Han 
(käutn) brauläd u riggeräd i vattnä, såsum 
själv päukän var lausar JK. Undar täidn kåm 
ä ti stört ner me hagäl u tornä, sum um 
själv päukän var låss JK. Dän di [skvaller-
käringarna] äutsäir ällar gynnar häklä pa 
de jär såsum själv päukän kund spel me OL. 
Sitar päukän äi di? JK(ordl.). Innförä bor 
själv päukän [om en lömsk människa] 
JK(U). Han var n lom, d.v.s. inbundn u 
tystar u mainar päukän MK. 2) [i uttr. som 
beteckna, att något går galet el. är på färde]. 
Ja har blitt änkman; päukän to källingi MK. 
Jauga du, så skall päukän ta di JK. Da vidd 
int päukän de bättar ha, kan n gänn sägä, än 
han haläd kull pa däikkantn JK. Da vidd int 
päukän bättar ha .. än att lunu el. lantärnu 
blast äut för uss JK. 3) [i förbannelser o. be-
dyranden]. Ja har svur päukän i kväld .. att 
ja int hadd någ papper haimä JK. Nå kummar 

parrgraf, sum ja svor päukän yvar någlä 
gangar JK. De jär da päukän, kan n sägä, att 

skall bigär tillstånd till . . lag upp a bro JK. 
Ja nå jär de raint päukän nå! Int far vörr kaup 
såpå 	JK. Päukän äi släik årningar! JK. 
När n skall ihop me de gam' raipkärru u sta 

vaiv där, de håirs da päukän till OL. Ner 
nå ungdomän säir pa all de hindar, sum hg-
gar i vägän nå mot förr (i fråga om laik- 
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stäuår), så tyckar di, att de håirs päukän till 
allt de därä OL. [I genitiv]. De päukäns 
pänningar jär me u framm all stans JK. De 
var a jäklä duktut arbetä, sum vör har gärt 
me all päukäns grastain JK. För mi u flair 
lauboar har iss gamblä arä vart a päukäns ar, 
had ja naug sägt JK. 4) [i uttr. för förund-
ran]. Hart u set pa päukän? JK(ordl.). Har 
L. håirt pa päukän! JK. När .. A. gynt tal 
um hail affårn, så skall Än-  fa håir pa päukän 
JK. De var u päukän ti härrar, sum int kan 
sänd säin räkningar i täidä JK. De var änd 
själv päukän till var galä OL. 5) [i bekräftan-
de eder]. Va i päukän, kan n gänn sägä, va 
förä JK. Va päukän de kåm at mi i sumräs, 
de kan ja int fösta mi pa JK. Ällar va päukän 
di haitar all kummisjonar JK. Män va lains 
[hur] päukän de var .. så braid ja pa någ 
väis dän vänsträ armän JK. Vill Är int ak, så 
kan Är gär va päukän Är vill JK. Fyst gangän 
var ä så gal .. u nå för päukän har di fat ä gal 
igän JK. 6) [i uttr. i vilka ngt förnekas el. 
ifrågasättes]. Päukän vait, va än skall gär me 
slikt JK. Va di jär nå, de vait päukän JK. 
All sased [såsäd] fick vörr u lug ti bihaldä 

ättar fyst biskeningi. Män päukän va vör 
fick! JK. 7) [om person, nedsättande]. Någlä 
ar ättar had gardboar lag skiftä, u da fick ja 
S., dän päukän, ti dras me JK. Han gav skul-
di pa mädjälpan u va de var för n päukän, 
de to ja int raidå pa JK. Ja visst jå va päukän 
[den fan] bod jå JK. Män där haldäd päukän 
käftn pa si JK. — puk-byxor s. pl. päukbyk-
sår, de haitar n lädalapp, sum lerlingar ällar 
sårkar far a mästan ti ler söi pa, när di kum-
mar i lerå u skall söi fyst gangän JK. -pack 
s. Rematismän, päukpackä [fanstyget] JK. 
-spott s. päukspytt, 'spott på gräs etc.' 
["grodspott"]. -törne s. päuktynnä m. o koll. 
(Ononis repens); de jä(r) raud rosår pa u sånn 
olyckliä taggar pa; di puttäs MK. -vete s. 
päukvaitä m., bf. -vaitn [Ranunculus arven-
sis]; fyst gäul blåmmår u så taggar (JK) 
MK; har sma gäul blåmmår, vaksar för de 
mäst i vaitä u nuck i ryg me äut langs at rai-
nar, pa lairjård; fråii jär flat me taggar pa 
bäggi säidår u fassnar pa kledi (JK)MK. 
-öga s. n. pl. bf. päukaugå JK(U) [hornartad 
växt på insidan av hästens ben]. När Gud 
hadd skap russi, så begäräd satan, att han 
vidd skap någ pa russi .. Da skapäd han de 
hånnaugu ner pa baini pa russi JK(U). -öra 
s. n. pl. päukåirå, bf. -u [ett par klaffar utan-
på hjärtat av slaktade kreatur]; täu åirå älla 
slåifar [slejfar] pa järtä MK(1878); luftluk 
[-lock] pa järtä, (pa lamb u sväin) JK. Järt-
klaffar haitar päukåiru JK.  

pula v. päulä, sup. päul', 'horas'. Nå hart u 
väl vart ste u päul i nat nå? JK(ordl.). 

pulka v. pulkä, pulk' , ipf. -äd, 'smått påta', 
=pilkä. Sit så u pulk(ä) pa fingri; nå pulkäd 
du av sårä JK(ordl.). Pulk si, pillra sig. Gäss-
nar pulkar si me näbbän OL. Pulk äut MK 
(1878). 

pulla s. pullå f., pl. -år, 'höna'. De var a läiti 
vackar pullå, kum nå pullår da! JK(ordl.). 
Jfr ticka-pulla. — pull-ägg s. pullägg n., 
'hönsägg'. Ja far a pullägg av di, mammän 
JK(ordl.). 

pulla v. pullä pa hynsi [locka på hönsen] MK. 
puls s. puls m., bf. -n [blodets stötvisa tryck]. 
När ja känd pa pulsn för n [honom], så tyckt 
ja, att han ret slo fräiskt ännu JK. Ja hadd 
så där skärning i kruppän (av åskslaget); da 
skärd de tu l i pulsn MK. -mudd s. pulsmudd 
m., bf. -än, pl. -ar [mudd för handleden]. 
-mudda s. pulsmuddå f., pl. -år JK [= föreg.]. 
-slag s. pulssla'g. -värmare s. pulsvärmarä 
m., pl. -rar [muddar]. -ådra s. pulså'drå f., 
bf. -u, pl. -år JK. Han har fat hul pa pulsådru 
OL(ordl.). 

pulver s. pulvar 	n. Fick ja bud pa abbtekä 
i Hämsä ättar någ pulvar JK. 

pump s.1 pump m., bf. -än. 1) [anordning för 
uppfordring av vatten ur brunn etc.]. I dag 
gär ja pump ti brunn'n, makän ti Halsrä Han- 
säs JK. Pumpän jär i årning JK. 2) [i det bildl. 
uttr.] ga i pumpän [misslyckas, göra för- 
lust]. Um iss pänningar tar släut 	u arbet 
bär [bara] jär hallfårdut, så sträikar di i pum-
pän me de JK. Byggmästan kummar ti ga i 
pumpän, sum än bräukar sägä, ällar han kum- 
mar ti fölor pa arbetä JK. När ja .. räknar 
ihop, va de kustar u va de ännu kummar ti 
kustä, da gar ja i pumpän pa 10 000 kr. JK. 
-makare s. pumpmakarä (OL)MK. -stock s. 
pumpstuck (OL)MK [uppborrad trästock 
som del av pump]. -stång s. pumpstang (OL) 
MK [pumphandtag]. 

pump s.2 pump (skom.), [i uttr.] söi pump 
[sätt att förena ovansula o. lädersula]. Förr i 
täidän, när n söidä "pump" (= tvärs iginum 
alla sulor) MK. Förr söidäs de pump u bik-
saum JK. Jfr rackare-pump. -sko s. (pl.) 
pumpsko, -r [skor sydda "på pump"]. -söm 
s. Vid pumpsöm sydde man utan rand tvärt 
igenom sulan o. överlädret MK(1877). 

pumpa s. f. pl. pumpår (Cucurbita pepo). Ja 
haim i träigardar.  .. gynnar di nå me flair slag, 
såsum pumpår u JK(1889). 

pumpa v.1 pumpä OL, ipf. -ädä. 1) [medelst 
en pump uppfordra vatten]. 2) [Pump] ör si, 
[kräkas]. Ner han lag där u pumpäd ör si 

OL. 
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pumpa v.2 pumpä, ipf. -ädä, p. pf. pl. pumpnä 
(skom.), [sy (på) pump]. Pumpä (att sy sådan 
söm, somliga sa durcksöi) MK(1877). Pumpä 
u söi rand JK. Pumpnä, umvändnä u bik-
saumsskor JK(U). 

pund s. pund n., bf. -ä, pund', pl. = [lispund, 
81 kg.]. Där fick vör någlä pund fisk i fyst 
varpå, u de stäur gäddår .. de var knafft någu 
undar hallpundä u mang sum vägd pundä 
JK. När n nå kan fa n val strämming fö n 
dala valn u så n ska gi 3-4 riksdala pund fö 
notningsfisk JK. Lambkytä säldäs . . för 
fåir u fåm rikstalar pundä JK. Jfr halv-pund. 
-tals adv. pundtals (OL)MK. -vis adv. pund-
väis (OL)MK. 

punda v. pundä, pund', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, 
'lyfta torsksnöret upp o. ner o. känna sig för 
samt att få torsken ivrigare att ta'. Ja nä snöir 
ha kumm i buttn, så tar n .. a slag um främst-
fingrä u gynnar sit u pundä (lyft armän upp u 
ner) u känn, um tåskän tar JK. Män ja pun-
dädä u pundädä .. män de jälpäd vaskän 
pippår el. ängfård .. ja fick aldri känn n JK. 
När n nå sitar u pundar, så träffar de till sum 
täidäst, att någän tåsk kan var så naugä, att 
krokän kan fa tak i stjärtn älla läivä JK. Så-
sum ja sat u pundäd u pundäd så ryckäd 
de till, så snöir flaug ör handi för mi OL. Så 
sättäd ja mi pa framtuftu u så ti pund u hal 
u hand [handa] igän JK. 

pung s., jfr penning-pung o. punge s. 
punga v. puug' [i förb.] pung äut [betala ut]. 
Nå kumma n [ingenjören] um fredä u skall 
ha .. fullt för sitt arbetä [i myren], u de jär 
vör, sum jär dailaigrar, sum skall pung äut me 
JK. 

punge s. puugä m., bf. -uän 	pl. -ugar. 
1) [portmonnä, börs]. Så väid han kund för-
tjän bra .. u samblä i sin pungä, pänning-
pungän mainar ja JK. 2) [scrotum], 'pung på 
hästar, oxar o. får'. Iss [detta], de jär n 
fastar stäut, han har ännu säin pungar igän 
MK. Issn han jär skurn han har pungän tomar 
MK. pung-sten s. pl. pungstainar JK(U) 
[testiklar på t. ex. häst]. 

punkt s. puukt, punt (ä.) OL m., bf. -n, pl. -ar. 
1) [ss. skiljetecken]. Middagän 	besto av 
koktar tåsk 	u duppä u så räisgröinsgråit 
u mjölk, u så därme punkt JK. 2) [liten del 
av (mark)yta]. Vör laup mist pa en metar, 
sum vör kåm pa säidu um säist punktn [vid 
lantmäteri] JK. 3) [bildl., ståndpunkt]. I dän 
punktn anser ja bestämt fiskrar har ret, att i 
far begangnä dum (laksgani) i täi ar JK. Han 
kund .. ha undastöd fiskrar i dän punktn, 
tyckar ja JK. Skiftä star pa sam punkt, sum 
när hävdi blai sjusteri JK. 4) [om ställe, mo- 

ment i en framställning]. Begär äutdrag av 
pruttkålä u klag yvar dän där punktn ällar 
parr(e)grafån JK. Da to ja u läst upp någ 
punktar ör S:s handlingar JK. Ja skudd söik 
skriv av de punktar, sum ja gänn vidd ha någ 
ändring äi OL. 5) [i uttr.] prick u punkt el. 
pr. u pinnå (= ta till de äutastä) MK. 

puns s. puns m., bf. -n, pl. -ar, 'vattenpuss 
(ss. i möirar); sumpigt ställe el. vattendrag' 
MK; 'vattensamlingar i möirar'; di bihövar int 
var så faslit djaupä, äutn n kund kåir yvar 
dum (JK)MK; 'vattendrag som ej fryser 
till(?) (OL)MK. Där jär n puns, sum vör skall 
yvar; punsar har int fraus till ännu JK(ordl.). 
Än puns ällar punsar i möirar jär vattn ällar 
vattndrag, sum gar tvärs yvar n väg ällar an-
nas äut i möiri, sum än skall kåir yvar, sum 
de bräukar bläi tal um punsar; annas så kalläs 
u n vattnsamling (vattnpuss) ällar a vattnvät, 
sum star vattn äi, u för puns, u i .. obronä 
vägar, va sum hälst Vägän jär så vatar u 
galn i möiri nå, u all punsar star full av vattn. 
Dän punsn där i starrhakän han jär så mik 
vattn äi u jär blautar u galn ti kåir yvar.  .. Ner 
i Baitningskväiar ällar Krokkväiar star all 
punsar full av vattn nå JK. Jfr vatten-puns. 

punsch s. puns m. [en dryck]. De var da äntlin 
puns, sum däugar MK(1884). Läit ättar dän 
vanliä autndagän så bjaudar arndatorar pa 
a par glas puns, sum di blandar självä [vid 
slåtter-öl i prästänget] OL. -bål s. f. bf. puns-
båli. Boni skudd sta, u punsbåli skudd fram, 
för nå skudd de tas gåv upp [efter kaffet 
på bröllopskvällen] JK(U). -skål s. puns-
skål f., bf. -i JK(U), pl. -ar [punschbål]. A 
puns-skål star pa borä framför bruttbondn, 
me a förläggaskaid äi, u än brick me täu glas 
pa, u daim hällar bruttbondn full av puns, u 
skaffan skall lang brickän u glasi till daim, 
sum ha gitt el. gir bräudgåvå JK(U). 

purnösk a. purrnäiskar [yster]. Hästän var så 
purrnöjskar, så bäst sum de var, så slo han 
upp, u sårkar flaug MK. Hästn var så purr-
nöiskar (= katar, gladar), u bäst sum ä var, så 
slo han upp = slo bak äut JK. 

purr s.1 purr m., bf. purrn, purrän. 1) 'håret' 
[på huvudet]. Purrän star pa ändä; de sto i en 
purr alltihop MK. Kvinnfålki har så bråttum, 
sått ä star upp u ner u purrn star i vädrä för 
dum MK. De söindäs pa russi .. ner ä var så 
där tårrt u kallt u di kåm äut, da sto hån i pa 
änd 	så de var bär [bara] purr alltihop OL. 
Nå star purrn kring fålk, när n kummar äut 
MK. 2) [argsint människa?]. De var i all' 
fall ätt par lagli purrar imot si dei MK. -hårig 
a. purrhåriar [som har burrigt hår]. 

purr s.2 m. bf. purrn [i uttr.] ga i purrn. 1) 
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sinkä [sjunka]. Fartöigä sinkädä el. di gick 
i purrn JK(U). Ja har vart me um en gang ti 
släpp träi (3) styckän [fiskegarn], sum vörr 
int kund ta in, för da hadd vörr gat i purrn el. 
sinkä JK. 2) [göra fallit]. I purrn de kan n ga 
pa landä me . t. ex. um  dän sum gar ifran 
säin aigändomar ginum dåliä affårar för 
skuld, da bräukar de haitä, att han har gat i 
purrn JK(U). 

purra v .1 purrä, pr-. -ar, ipf. -ädä [" plurra" , 
sjunka i vatten]. Ån stam n purrar el. sinkar; 
fartöigä, batn purrädä el. sinkädä JK(U). 

purra v.2 purrä, purr', pr. -ar, ipf. -äd, pass. 
-ds. 1) [i förb.] p. till, upp, rufsa till MK. P. 
upp hårä (OL)MK. Purr till u purr upp hårä 
JK(U). För de mästä så sträikar di [kvinnor-
na] de [håret] ti bakas u purrar upp de fram-
mä u bräidar ihop de bak JK(U). 2) [i förb.] 
p. upp [peta med spetsigt föremål, liks. borra 
upp]. Råikpäipu skall purräs upp, för ha.. 
drägar intä; ta än ståltrad u purr upp na me 
JK(U). Purräd upp syllindan MK(1885). 3) 
[retas]. Han el. ha jär int ti purr me (um dän 
sum bläir fort argar) JK(U). 4) [väcka]. Han 
el. ha skall purräs JK(U). — purr-hane s. 
purrha'nä m., pl. -ar, 'brushane' (Philo-
machus pugnax); på Lausholmar, sällsynt 
(JK)MK(1893). -höna s. purrhy'nå f. 1) [ho-
nan av brushane]. 2) 'argsimpa'. 3) 'med pur-
rigt hår'. -höns s. purrhyns n. pl., bf. -i JK 
[brushanar, hane o. hona]. Vistäs pa hålmar 
u langsat strandi u pa säidlänt traktar pa lan-
dä. Hannar skilläs let ifran honår, för di jär 
purruä el. har lang fjädar pa halsn. Jär mörk-
bräunä, um ja int minns galä JK. 

purrig a. purrur, f. -u, pl. -ud. 1) 'lurvig, to-
vig' [i håret]. Än dail sårkar sum har sån där 
purrur lugg JK. Kan int päikbanä kämb si da! 
däu jäst så oskaplit purru. Han matt int ha 
kämb si pa mang dagar, för han var så oskap-
lit purrur, sått purrn sto i vädrä JK(ordl.). 
Villkattn, va han jär purrur! MK(1882). Däu 
jäst purrur, jäst u de (.. om en hönsunge, 
som ej var riktigt kry) MK. Kräki vanträivdäs 
u sto där purruä u magrä JK. Hannar [av 
"purr-höns"] .. di jär purruä el. har lang fjä-
dar pa halsn JK. 2) [risig, spretig]. Såndär 
lorur ällar purrur vid, såsum bärräsgrainar 
OL. Trysår [ruskor] ti sätt i späisn [vid mid-
sommar] .. mäst nyttäs de björktrysår, för 
di var mair stor u purruä OL. 

purt s. purt m. [fjärt]. Släpp än purt MK. 
purta v. purtä [fjärta]. 
puss(en) mterj. puss, pussn. 1) 'säges till hun-
dar, som man tussar på folk'. Pussn! ta än!; 
pussn, pussn!; pussn, ta än börrä [bara] JK 
(ordl.). 2) [till barn, vid leken "baka kaka"]. 

Puss in i ungnän MK. [Anm., båda kunna 
fattas som imperativ av följ.]. 

pussa v. pussä, puss', ipf. -äd, pusst' , sup.= 
inf. [tussa, hetsa (hundar)]. Pussä (el. hissä) 
hundn ättar ngn MK. Puss hundn äi än (OL) 
MK. Han har puss hundn äi än; di pusst 
hundn äi mi; han pussäd hundn pa mi el. äi 
mi, sått han flaug äi mi JK(ordl.). När n gick 
pa jakt u skudd skjaut jaugäss, u di lag äut i 
sjoän, så pussäd han bön [bara] hundn äut i 
vattnä n bit JK. 

pussel s. pussl n. [pyssel, knåp]. Da jär nätä 
fårdut ti skjautä, män de skall flaar [flarn] till 
fyst u int så läit pussl u arbet me JK. Jfr 
små-pussel. 

pussla v. pusslä, pr. -lar, -la, ipf. -läd, sup. 
= inf., 'vara sysselsatt med ngt småarbete'. 
Far jär nå lagli raskar igän, så att n jär ti puss- 
lä u arbet me igän JK. Ti ga så där u pusslä 
jä bäi haimä .. de jä bäst passlit för n JK. A 
par träi gubbar, sum int.. däugar sta pa fla- 
kän me .. gar u pusslar ner pa gardn u gär 
hänglår u lagar ryktstängnar i årning [till ag- 
tak] JK. Han var aldri årklausar äutn puss- 
läd alltut me någä iblant pussla n me de u 
iblant de JK. Ja pusslar me u söislar konar u 
huggar vid JK. H. gar u skråltar läitä u puss- 
lar me någ matlagning u annä, så gutt a kan 
JK. Sin [sedan] pussläd ja me snick u smäid 
bäi haimä JK. a) [i ordspr.]. Dän sum pusslar 
[smusslar] han stjälar, u dän sum visslar 
[viskar] han jaugar JK. b) refl. Smidn puss- 
läd si tibakas, ner de blai mörkt OL. — Särsk. 
förb. Mat de far vör försöik jär bäi uss u pusslä 
för gunstuä härrar någä JK. Di pussläd för mi 
go mat JK. — Han .. pussläd um hänn, att ha 
fick de ha tyckt bäst um OL. A. pussläd um 
mi så gutt ha kundä u fuktäd n storar ull-lapp 
me sinapssprit u svaipäd um magän för mi 
JK. Ga äut u pusslä um kräki JK. Far sitar 
bäi brannstain'n 	u .. pusslar um äldn, att 
han brinnar JK. — Ja var tvungän ti pusslä pa 
[arbeta på] så gutt ja kund ti fa haim någ vid 
JK. Så läng än har hälsu u årkar, så far n va 
så go u pusslä pa, så gutt n kan JK. — Sumbli 
liggar pa knäi . . u sumt liggar pa läiv u pusslar 
till si av badä mat u dricksvarår [vid slåtter-
ölet] OL. Jfr små-pussla. — pussle-arbete 
s. pusslarbetä [knåp, smått arbete]. Hans 
säist pusslarbetä pa gamblä dagar var nuck ti 
lapp gan JK. -sam a. n. pusslsamt [knåpig]. 
Kånn, de jär fasli pusslsamt [: att skörda], 
när de star pa sån stainu jård MK(1884). 

pussleri s. pussläräi. Jfr små-pussleri. 
pusslig a. pusslur, -lu, n. -lut. 1) [långsam i ar-
betet]; 'en s. går o. småknåpar'. Far han var 
da gammäl u pusslur u haltar till, sått ja matt 
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jälp han, sått de tuld ret längä, förrn vör fick 
lass pa JK. Far sum jär gammäl u pusslu 
u tular längar, förr n riktut kan arbet si varm 
JK. Förmodliän så tyckt källingi, att n (gub-
bän) blai gammäl u pusslu JK. Ja jär för puss-
lur me skriv u tänkä JK. 2) [knåpig]. Täuu 
[tuvig] u pusslu slet [slåtter] JK(U). De jär 
sån skrivning, sum tular längä u gar så pusslut 
JK. Sånt pusslut arbetä [om båtbygge] OL. 

pusslude s. pusslu'dä, puss lu'dä 	m., pl. 
-ar, 'luden fjärillarv'. Där krailar n puss ludä 
el. fullt av pussludar MK. 

pust s. päust OL m., bf. -n, pl. -ar. 1) [vind-
fläkt]. De håirdäs int mang päustar (OL)MK. 
2) [andedrag]. Nä ha [hon] skudd dräg säist 
päustn JK. Jfr väder-pust. 

pusta v. päustä, päust' pr. -ar, ipf. -äd, päust' 
JK(U), sup. päust', pass. -äs, ipf. -äs, imper. 
päust. 1) 'blåsa' [om person, blåsa (på ngt) 
med munnen]. När n far säi svalu fyst gang-
än, da skall n päust ätta na, för da bläir ganä 
(såsum a bomullsganhärvå, sum kummar i 
kiltar) raidut, när n päustar pa de, när n har 
päust ättar svalu fyst gangän JK. Däu hart int 
päust ättar svalu MK. Ti päust pa ustmjölki, 
um a jär för varm JK(U). Da karäd di sadår 
(= skalar) ör me hännar sinä, u än dail blasäd 
el. päustäd di ör trugä [dryft-tråget] JK(U). 
De (kaffi) tular allt svalnä läitä, så slippa n u 
blas u päust pa de så mikä JK. Päust pa äldn, 
att n int slucknar OL. 2) [andas, dra andan]. 
Så fallt n avut ti bakas u päustäd till a par träi 
gangar u dödä JK. 3) [sucka], 'stöna'. Päust' 
u stän' u suckä MK. Män de jälpar int ti päust 
u latä [låta], sär de gamblä, äutn de jär sum 
de jär JK. 4) [andas ut, ta en vilopaus], 'vi-
la'. När n [han, talaren] had hald pa n täimä, 
så bihövd han päustä, u da staig W. fram JK. 
Kräki (russi ällar stäutar) skall päustä JK. 
Um än skudd hinn me de (sa u plög ner u har-
vä am n tunnå pa dagän), så fick kräki aldri 
päustä, äutn än fick ga hail dagar där i laus 
muldi JK. Da skudd kräki päust a kvart [vid 
tröskning] JK(U). När russi had fat päust n 
täimä 	gav vör uss at haimä JK. Russi har 
fullt tag ti kumm yvar me lassä u skall päustäs 
bäi bitväis JK. — [I uttr.] Päust me russi, me 
stäutar, me dragrar JK. Pa Sjonum backä, 
där bräukäd vör päustä (me russi) MK. U så 
när di kåm till Körkjäuäs i Vängä, da skudd 
di päust me russi, u så gi dum än bit brö JK. 
Där päust n me russi u gav daim bröi JK(U). 
När di kåm yvar Alskå .. da päustäs de me 
russi igän JK. Än fick int täid ti päust me krä-
ki i målmillum JK(U). — Särsk. förb. Päust 
bårt (av) stövän [blåsa av dammet] MK. 
(Såpbubblor) .. di blai så föskräcklit stäurä, 

u så päustäd vör pa dum, nä de int va någ 
vädar MK. P. till [se 2) ovan]. Så var ja inn 
bäi L. u H. u päustäd upp [vilade upp] a 
stund JK. Ja tyckt, ja har nå fat päust äut läit 

u så to ja ihop me ti rip ihop läit ti L. JK. 
Nå har kräki fat päust äut; lät dum fa päust 
äut JK. — pust-full a. päustfullar, f. -full, pl. 
-ä, 'andtruten'. Ja ränd ti däss ja blai så päust-
fullar, att ja int kund bärg mi OL. Nå far ja 
päust a stund, för ja jär ret päustfullar nå, 
såsum ja har rip [skrivit] pa a stund JK. Rus-
si, stäutar jär päustfullä JK. -håll s. päusthåll 
MK; JK(U) n. [rastställe]. När vörr kåm upp 
pa Prästbackän, så var där fyst päusthållä 
JK(U). -ställe s. päustställä n., bf. =, pl. 
-ar [rastställe under resa]. När di kåm ti 
Råmmuns skvattlu [i Alskog] . . så var de 
fyst päustställä me russi, u där jär ungefårliän 
halv vägän [till Gyllauen]; där päustäs me 
russi, u så skudd di ha si n bit bröi, u själv to 
di si n sup u jetäd bröi till JK. Så kåm di fram 
till a päustställä bäi a bröiå, sum di skudd 
päust me russi JK. De var fullt av sjussar pa 
päustställar, Sjonum backä u så MK. 

pustning s. päustnim f., bf. -i, pl. -ar. 1) [den 
stund, då arbetsfolket och dragarna pustar ut 
o. vilar]. Arbetstäidn millum var päustning 
haitar a päustning JK(U). 2) [den tid man ar-
betar mellan vilostunderna]. Va läng a päust-
ning haldar pa.. de kummar an pa, va tungt 
el. va  sträivt arbetä jär, u va draktuä el. va  
stark dragrar jär; u jär arbetä tungt, så jär 
päustningar kårtarä, u än päustar täidarä 
[oftare] JK(U). a) [vid tröskning med vand-
ringströsk]. I går pa mårgn'n . . da tråskäd 
vör a päustning JK. I laudäs tråskäd vör ällar 
had bär [bara] am n päustning pa ättamidda-
gän. Vör tråskar bär fö de mäst ätt lass i 
päustningi, u de bräukar tul umkring träi 
kvart JK. Vör har bär a par päustningar igän 
ällar umkring täu lass JK. b) [vid dragning 
av fiskegarn]. Ja, n [man] kund int bat bäi 
[orka] mair n höigst täu gan i var päustning, 
så matt vörr böit um me drägningi JK. c) [om 
smide]. Var släggning el. smäidning pa janä, 
mäns de jär varmt, haitar "a päustning" 
JK(U). 

puts s. puss n., bf. -ä, pl. = [spratt]. (Måffar) 
han tyckar, att de var ingänting dän täidn, nä 
han va(r) dräng ti gär sån där puss, u de håirs 
pa än, att han har vart me um mikä u ler järtlit 
at de JK. De var a puss för n de OL. -lustig 
a. pusslustur [smålustig, rolig]. K.0.0., än 
sån där dummar, män pa sitt väis läit slundur 
u pusslustur OL. -rolig a. pussråulir, -Ii, 
'putslustig'. Än läitn pussrolir gubbä JK. 
Gubbän L. jär väl gammäl nå u läik puss- 
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roli u galn ti prat jär n ännu nå sum förf JK. 
L., sum jär så pussroli ti pratä JK. De gamblä 
gar allvarsamm u tankfullä, äutn ret någän 
pussroli gubb sär någät lustut ård iblant JK. 

putsa v. putsä, puts', pr. -ar, pass. putsäs. 
1) [bearbeta en yta medelst gnidning, glätta, 
polera]. a)(snick.). När n flyttar sandpapper 
el. u flintpapper, så haitar de ti skäurä el. puts 
fåint me JK(U). b) (skom.). Så skall kantn pa 
sulår putsäs av JK(U). 2) [göra sig fin, tvätta 
sig, om katt]. Um di putsar el. tvättar si yvar 
åiru JK(U). — Särsk. förb. Puts av MK. P. 
upp. Var u en kastar upp kring kantar av 
släkhopän u putsar upp än u gär n fåinar JK. 
I iss viku har vör hatt målan L. bäi uss u puts 
upp vardässtäuu läitä JK. All gubbar [bilder] 
pa bänklukår [i kyrkan] skall nyttäs igän u 
putsäs upp bättar JK. — puts-holt s. putshålt 
MK(1877) m., pl. -ar JK(U), (skom.), el. 
bakumputsaren av hårt trä, att gnida klacken 
med. [Se ill.] Jfr järn-putsholt. -hyvel s. 
putshrväl i m. [mindre hyvel]. -hyvla 
v. putshyvlä JK(U) [hyvla med putshyvel]. 
-käpp s. putskäpp m., pl. -ar (skom.), av trä, 
att putsa sulorna med MK(1877). -sten s. 
putsstain m. (skom.), grussten att fila med på 
sulorna under o. på kanterna MK(1877). 

putsare s., se bakom-, klack- o. trä-putsare. 
putt s.1, se ål-putt. 
putt s. 2 putt [i uttr.] sta i putt älla sta frammä 
MK(1885). Kanst däu int sta i putt da ällar 
frammä MK [stå vid framstickan i putt-pärk]. 
-karl s. puttkal m., bf. -n, pl. -ar. 1) 'den 
som står i putt = fram-karl, vid bollspel'. 
Lauboar var L.N., sum var puttkal ällar 
framkal u en me de stäivästä ällar gevästä 
framkal u pärk-kal, ja har set JK. Puttkaln 
ällar framkaln slo aldri bålln pa trilln äutn slo 
än alltut i vädrä JK. Så lutar [lottar] putt-
kalar um vaim sum skall var fyst äut' el. innä 
JK(U). 2) de sma pinnar, sum sättäs framför 
stängnar [pärkstängerna] MK. Sätt puttkalar 
ner MK. -pärk s. puttpärk [ett pärkspel] = 
frampärk JK(U). 

putt s.3 putt [i uttr.] putt mörkt [kolmörkt]. 
De jär så putt mörkt äutä, sått de kan ingän 
säi handi ifran si JK(ordl.). -mörker s. putt- 
mörkar 	MK. 

putta s. puttå f., pl. -år, 'liten tagg, torn', 
[särsk. barr]. Någlä ainäskvistar (me puttår 
el. bärrn pa ..) JK. Jaulgräni sto inn fullkled 
till ättar tjugändagän, till däss a gynt fåll put-
tår JK. Gränkvastar . . di haldar si int längä, 
för puttår fallar fort av JK. Jfr bärres-, ene(s)-, 
gran- o. tistel-putta. 

putta v. puttä, putt', pr. -ar, ipf. -äd, putt', 
sup. putt', pass. -ds, pr. -äs, imper. putt. 1) 

[sticka med ngt spetsigt el. vasst]. Dän buldn 
jär gäular, sått dän skall vör puttä, så rinna n 
ör JK(ordl.). Han hadd a blemå pa handi, dän 
putt n hul pa JK. Så puttar di hul i jårdi .. me 
n käpp JK(U). Akokar [av-koka] .. rulläs äut 
ti sma tunn kakår u puttäs n hopar hul äi 
OL. Däu puttäd mi me nåli; ja puttäd mi pa 
tynnä; ja har putt mi pa någä JK(ordl.). Ner 
nå russi gar u jetar [i rågstubb] .. så puttar 
di si antingän pa läppar ällar i nasar OL. a) 
[peta]. Han blai så argar, när ja puttäd pa na; 
han vidd ha na (simpan) för si självar till pir' 
pa MK(1886). b) dep. [stickas] Päuktynnä, 
de jä .. sån olyckliä taggar pa; di puttäs MK. 
Män puttäs gär de rackrar [spigg], när di 
sättar spjäuti till JK. Däu puttäs me nålar 
JK(ordl.). Dän nåluddn han var så vassar, 
han puttäs MK. 2) 'stoppa in, ner'. De jär bi-
händut ti ha a par sko stanäs ti hands ti putt 
baini äi JK. Da matt n .. putt baini undar 
äisn äi a vak JK. Till putt hud [huvudet] un-
dar [i badet] de gick traugt nuck de, för ja var 
väl varmar, u vattnä var väl kallt OL. Män 
vör jär van me läitä u far var nåigd u putt 
päipu i säckän JK. Putt aldri däin härmar mil-
lum andräs tännar (ordspr.) JK. Putti lummu 
[stoppa i fickan]. U n stäurar kakbullä, sum 
ja da matt putt i lummu föstas, ättar sum ja 
int årkt jet upp än JK. Gullringän .. dän to 
han u puttäd i lummu OL. Till putti inlummu 
i stortråiu a par sma skäivår bröi JK. Ja kåm 
bårt vammälståttn [en fingertuta], sum ja.. 
to av mi u puttäd n i äutlummu i tråju JK. 
Klannättn [klarinetten] putt n i myssu, u så 
ränd n haim JK. Så fick di n stäurar jäklä 
tåsk, sum di puttäd i skyggä JK. Vörr nyttäd 

fingri ti putt matn i munn'n me JK. 3) [i 
pärkspel:] 'slå snåla hugg'. — Särsk. förb. 
Da sat de n svartar . prick mitt i tummän. 
Da tänkt ja, att ja hadd putt äi någän tånn i 
tummän JK. Putt äi de hulä någä! JK(ordl.). 
— Så puttäd n handi iginum bändn pa ull-
maisi JK. Dän ändn av raislaktn, sum jär upp-
för hulä, puttäs iginum tugstråppän, u så 
bräida n da kring raislaktn JK. — Da va de 
prässäis såsum putt handi in i äldn JK. Putt in 
kaku i ungnän! JK(ordl.). De har vart ti putt 
in läit mjaukar, varmar mat u svälg hailt (för 
tannvärk) MK. Dann'n [den andra ledstol-
pen] sum balkar puttäs in äi JK(U). När 
da klucku blai näi så putt skolära-fräui hud 
in iginum duri JK. — P. ner: 1) [stoppa ner 
(ngt i ngt)]. När vör da fick kast bårt någ,lä 
stycknä (stainar), da fick ja säi än (haren), u 
så putt ja handi ner u så drog upp än [ur sten-
röset] JK. Putt ner de i säckän JK(ordl.). Så 
putt vör vidstyckar ner i tjärbyttu MK. Han 
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var äut pa När ättar någ kvistar (kårgpäil), 
sum vör . . jälpt n putt ner [i jorden] JK. 2) 
[peta ner]. Han (Åke) putt ner nykln me n 
käpp MK. Da skafft n si n skapli käpp .. u 
puttäd el. pird ner va ivistn bunkä JK. 3) 
Puttä ner bålln [med "snåla hugg" få ner bol-
len?] MK. — Dän sum gåimt n [kavlen], gåi-
mäd n alltut pa någät ovanlit ställä, u iblant 
så kund n putt n pa si, inför i kledi JK(U). — 
Rygstubbar kummar ti putt sundar täiår för 
L:n MK. — Putt till dum [hästarna] a mur- 
röttå (När U). Putt undar gröitu mair vid 
JK(U). — Putt ör dän tånn'n, sum ja har fat i 
fingrä! JK(ordl.). — De jär n äur, så att mästn 
ing människ kan putt nasar äut iginum dun 
JK. Nå ha de änd vart lagli varmt någlä da-
gar u sedaksi gynnar putt si äut häit u däit 
någät JK. — putt-skjorta s. f. bf. puttskörtu 
[skjorta som sticks]. När n fick a blargans-
skörtå, så var de sum sårkän skräiädä 
"nai, nai, ja vill int ha puttskörtu pa mir 
JK(U). 

putte s. puttä [egtl. en grop, ett hål] i bollspe-
let Brännä puttä MK. Se u. bränna v. 

puttig a. puttur, -uar, n. -ut, pl. puttu' (När 
U), [taggig, stickig]. Issn (en petrifikat) han 
var så puttur MK. Vassbäukän han jär så put-
tuar MK. Um int skävän kåm ör bra, så blai 
ganä puttut u ojamt, u da blai lakni puttu me 
(När U). 

puttra v. putträ, pr. -rar. Gröitu puttrar el. de 
puttrar (el. påttlar) i gröitu MK. Jfr pottla. 

pyff interj. pyff [pytt]. Mor mainar pa, att de 
jär int så let häldar (ti söislä hynsi). Jå pyff, 
mainar A. pa, ti gi dum läit kånn u släpp in 
dum u släpp äut dum! JK. Pyff, lukti av a råt-
tå, int någ annä JK. 

pyngel s. pyugäl, pyyä1 ,,,,„ 	m., 'litet byl- 
te el. pung; ett litet knyte eller bylte, som 
man bär i handen' JK(ordl.). Va gart däu u 
bjärar pa för n läitn pyngäl da? Läitn pyngäl 
mjöl JK(ordl.). De bronä [krossade] sigd- 
spångräusä . har n för de mästä äi än läitn 
töigpusä .. el. än läitn pyngäl JK(U). Väitlök 
jär u bra ti ha äi än läitn pyngäl i vaggu bäi 
bani JK. Jfr fisk-pyngel. 

pyngla v. pynglä ihop [bylta ihop]. 
pynt s. pynt m., bf. -n, pl. -ar, 'del av en sten-
mur, en liten tvärbrant bergskant i ett sten- 
brott' JK(ordl.), (stainpynt), 'en liten häll el. 
ock en stenhop' MK; [liten hög]. De jär n 
läitn pynt av mäurn sum ännu star; dän pyntn 
han gar bra ti braut stam n av, han; de star någ 
pyntar där hännä JK(ordl.). När vör kåm 
haim fran böin, var all snåi bårtå .. de var 
bär [bara] n läitn pynt jär pa gardn ättar A:s 
snåigubbän JK.  

pyra v. pr. pyrar JK(U) [brinna svagt, glöda]. 
De pyrar u brinnar smat JK(U). 

pys s. py's m. [gosse]. Än riktut kröilar raskar 
pys pa sjauändä arä JK. 

pysk s. pysk n., 'barn el. småväxt folk'. Ett läit' 
pysk, om någon s. är liten MK. Däu jäst ännu 
a läit pysk; 	däu bläirt a läit pysk i all din 
täid JK. 

pyssel s. pyssäl n. (liten t. växten). 
pyssla v. pysslä [i förb.] pysslä um [vårda sig 
om, sköta om]. Gubbän .. var ginumvatar u 
förfrusn, sått vör matt pysslä um än me mat u 
kaffi u värm upp än JK. E. bräukar ga upp pa 
L:s backar iblant u pysslä um någä däri plan-
tasn JK. 

pyssling s. pyssling JK m. [liten varelse]. Så 
kåm n läitn pyssling av de sma undar jårdi in 
till dum JK. -slgubbe s. Än kväld så kåm de 
än läitn pysslingsgubb in till dum i stäuu 
JK(U). 

pytsa v. pytsä, en lek. Slantar lades på en sten 
som var ställd på kant o. därefter kastade 
man ss. varpa, träffade man då så fick man 
alla slantar s. "lag kronå" MK. 

pytt interj. pytt. Da sivd väl änd ungfar ti da-
gän vätjä? Jå pytt, va du ficks Nickän! JK. 

på prep. o. adv. pa• pa. 1) [ss. prep. med det 
styrda ordet utsatt]. A [i lokal bet. med inne-
börd av befintlighet]. 1) [beteckn. befintlig-
het ovanpå ngn el. ngt]. Um di int har någu 
[: snickarbod], så far n [man] sta äut [ute] 
pa a lädå OL. Russi star pa stall JK. Mang 
kräk har Er pa bas? JK. a) [styrande ord s. 
betecknar kropp el. kroppsdel]. Han blai sit-
näs pa ryggän pa galtn JK. Sum a källing.. 
me väita dok pa haudä JK. b) [beteckn. loka-
litet i natur]. De har vad lagli väl [ganska 
mycket] skog pa de jårdi JK. De sto int så 
läng pa så var ä skodjaupt pa jårdi me ha-
gäl JK. Pa haimvägän gick de int tyst av OL. 
Pa skogän millum Gard u Lau JK. Kuskän u 
akstoln, de liggar jär äut pa skogän jär bäi 
Stainhagän JK. Pa skogar .. matt i skyfflä 
[skotta] JK. Sånn sigdar sum di smäidar bår-
tå pa fastlandä pa bräuki OL. Jär pa landä 
[: landsbygden] OL. När n [han] var äut pa 
sjöän JK(U). Ja . . sto pa gardn u klauäd ravid 
JK. Vör har n kammarä ner pa gardn i flygäl-
byggningän JK. c) [styrande allmänt lokal-
betecknande ord]. Pa fiair ställar var de så 
ställt, att .. OL. Pa bäggi ställi kund di int 
var pa en gang OL. De var besvärlit me röit-
nar pa säin ställar JK. d) [styr. ord s. bet. 
hamnplats el. handelsplats]. De haitar ännu i 
språkä "pa När" (u int till När, sum till de 
soknar, sum de int finns hamn el. störr 
handlsröirlsä). Såsum: Pa Jaugan, pa Ronä, 
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pa Hämsä JK(U). Pa När. Ja, ja har märkt, 
att mang gynnar säg "i När", såsum di sär: i 
Gardä, i Alskå u.s.v., män de säs ännu pa 
Ronä, män därme mainäs de för de mästä 
Ronhamn, såsum de säs pa Jaugan. Sam så 
jär de me: pa Hämsä; där me mainar n int 
prässäis hail sokni häldar, äutn bön [bara] 
handlsumrådä där. Att de där "pa När" har 
kumm i bräuk, ällar att de säs .. för de mäst 
ännu, beror där pa, tänkar ja, att de har vart 
hamn ällar Närkhamn JK. e) [styr. ord s. 
bet. torg, gata]. Laubogubbän, sum var ner 
pa tårgä me strämming 	JK(U). f) [styr. 
ord s. bet. byggnad, rum, lokal]. Min fars 
stjaufar lag u bod' för de mäst pa el. äi dän 
kamman JK. Sårkar di skudd ligg upp pa luftä 
um nati JK. Håiä jär släut pa lambhäusä JK. 
g) [styr. ord s. bet. fortskaffningsmedel]. Di 

sum akt pa stäutsjussn OL. De var int ti 
tänk, att de skudd ha räum pa en sjuss, äutn 
de skudd var täu OL. Dän (harn) sändar vör 
pa tågä i mårgå ti böin OL. Ja sändäd brevä 
pa påstn JK. h) [styr. ord s. bet. en helhet]. 
Framhinnu pa yksi OL. Langsat buln pa träii 
JK. Främst ändn pa drekti [plogdrätten] 
JK. i) [styr. ord s. bet. tillsats, ökning]. Till 
pa handln [på köpet] JK. Rug' pa lassä läs-
säd n alltut JK(U). j) [i uttr.] va pla, va 
pall(ä) [var på lag, varest]. Han [bonden] 
frågd mi, va han [MK] bor pla i böin OL. 
Fastn de att ä änd var lagli skäumt, så bi-
hövd int daim sum var haim ta mist um va di 
hadd säin sletkalar pla OL. Så fick var u en 
säi ättar, va di skudd sla si ner pla OL. Va 
nå kattu har kisslä pla? OL. Va pla liggar de? 
Va liggar de pallä? Va hart du fat de pallä? 
JK(ordl.). Va jär bondn pallä? — Va pallä? 
JK. De jär så gal me tjåcku, att um än änd 
gar i land, så jär ä int gutt ti känn till u vit 
va n jä(r) staddar pallä JK. De skudd ha vart 
bra ti fat visst, va vör skudd fråg pallä ti fa 
raidå pa L:s JK. De fa ja ti säi ättar, va ja 
släutäd pall säist JK. 2) [styr. ord s. bet. den 
del av ett föremål, kroppsdel etc., s. uppbär 
el. utgör stöd för föremålet etc.]. Langbord, 
sum .. sto pa kant mot a vägg JK. Ja.. ha 
arbet hail dagar u vart pa baini JK. 3) [all-
männare, betecknande föremåls befintlighet 
i förh. t. ngt vid vkt föremålet är fäst el. an-
bragt]. Täu stöirar [styren] pa vändplogar 
JK. Säi pa skuggän där pa väggi MK. Vänd-
plog, sum L. har pa fotografi el. pa  a kort JK. 
a) [styr. ord s. bet. kropp(sdel)]. Nå har n int 
kledi pa kruppän [: är utfattig]. b) [styr. ord 
s. bet. sida, kant, även 	Barkän skall 
skaläs av pa kantar OL. Di sitar en pa var änd 
pa vässtainskränku u vässar så pa täu håll 

ällar pa bäggi säidår pa stain'n pa en gang OL. 
De furar [fårorna] bläir pa änd el. tvärs för 
de andrä furar JK. Pa dann säidu [på andra 
sidan] JK. De gar int an ti sla si pa latsäidu 
haimä JK. 4) [i vissa spec. anv.]. Ja grundar 
mästn pa spinn [att spinna], ja u JK. P. N. 
lugd, att n skudd grund pa de JK. 5) [styr. 
ord s. bet. föremål el. person, som en viss 
egenskap anses tillhöra]. Um de .. bläir bät-
tar tillgang u kansk bättar präis pa de JK. 
6) [styr. ord s. bet. ngn ss. behäftad med 
ngt]. Um di [barnen] int far skräi äut kum-
mar di ti fa fail pa talä MK. 7) [styr. ord s. 
bet. sida, håll, riktning]. Da söintäs land me 
skog pa ymsnä säidår i månskäinä JK. Att de 
skudd ga av me mindar kustnä u besvär bad 
pa dain u dann hållä JK. Där slo di alltut pa 
täu håll, gubbar bäi si u drängar bi si i oläik 
ängar; pa var säidå sägd si själft, att di skudd 
ha sin förman OL. 8) [styr. ord s. bet. högtid-
lighet, bjudning, förrättning]. Ja i träi dagar 
ha vör vart pa bryllaup nå JK. Pa däsämbar-
stämmu OL. Da var de n hail hopar lauboar 
där ner pa avsjon'n JK. Han var nå där in i 
äng pa så väl middag sum autndag OL. 9) 
[styr. ord s. bet. handling, verksamhet, som 
ngn ägnar sig åt]. R. var pa jakt i dag OL. 
Da i säistäs .. var ja pa tåskän [torskfiske] 
än träi fäir netar JK. a) [i vissa bildl. uttr.]. 
Pärkspelningi .. var pa fallraipä JK. b) [i 
uttr.]. Så kåm fräiamålä [frieriet] pa tal 
JK(U). 10) [i uttr. som bet. den del av ngt 
som utgör dess början resp. slut]. Ha sat pa 
dän andrä ändn (av borä) OL. — B. [i sådan 
lokal anv. där begreppet om en förflyttning el. 
rörelse till en plats el. om  en riktning mot ngt 
m. el. m. klart framträder]. 11) [i uttr. s. bet. 
förflyttning, rörelse till]. Nai, sägd ja.. u där 
me så gick ja pa dur JK. Da kåm de någlä 
stänk pa ländi fö hästn JK. Ner n da skudd 
sno upp, så skudd n fyst häv dum [stockar-
na] pa vangnän OL. Vör skall ste u kåir aur 
pa vägän OL. I vintar da har fålki fat kåirt pa 
haid [i skogen], för de har vart gutt um slid-
väg JK. Någ gamblä fornäsakar . sum han 
int har hatt täid ti kårt pa statsjon'n JK. An-
tingän skall n ta u kåir pa Ronä ällar pa 
Austargan OL. Ja var laupnäs pa Jaugan OL. 
Da var de ti läss pa a lass (bredar) u så pa 
Jaugan u sälä OL. A. gick pa påstn ättar ä för 
mi JK. Ja sändäd brevä pa påstn JK. Där 
lägd di någrä träipinnår pa kryss yvar si JK. 
Summahavan .. han skäräs pa slag JK. Da 
var de bär [bara] ti pluck ihop säin sakar u 
ställ daim pa a visst ställä OL. Sin [sedan] ja 
säist sättäd pinnu pa papperä JK. Så jär de da 
pa hud i säng OL. 12) [styr. ord s. bet. den 
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del av föremål el. person s. avses uppbära el. 
stödja etc.]. Därförä så sätta n örvkrokar pa 
a kårtarä örvslau JK. 13) [beteckn. att ngt 
förflyttas till en plats el. anbringas, så att det 
befinner sig på ngn el. ngt, även i uttr. s. bet. 
föremål för handling]. Häv sagstuckar pa 
vangn'n JK. När n skall gräusä ällar sätt 
gräusä pa spån'n JK. Ner ha blai lagum sval, 
så tyndäs ha (vörti) pa käri OL. N slippar u 
sit där pa dragbomar u sla pa stäutar JK. 
14) [i vissa spec. anv., ofta 	Ja, nå har 
vör sätt äld pa lampu JK. Sumli letäd upp 
dum [trätallrikarna] i dain kantn u kimbäd pa 
dum JK. De kummar nå an pa, um än far 
rängn u solskäin JK. 15) [i uttr. s. bet. att 
en egenskap, ett fel bringas att tillhöra ngn el. 
ngt]. Tårkän slapp u gär skad pa vaitn JK. 
Snåidräivår kumma ti gär skad pa sedakrar 
JK. 16) [styr. ord s. bet. sida, håll, riktning 
o. d.]. När n skall fåll n tall el. a träi, så säir 
n fyst ättar, va de gar pa för a håll JK. Vädrä 
ha gat tibakas pa nårdn JK. [I uttr.] pa säidå 
[åt sidan]. Da gynt di ga u prat u anstalt .. 
att di skudd fort ta av bon i u fa daim pa säidå 
OL. Så kastäd sumbli kalar baindomtä pa 
säidå u dansäd me bär baini JK. U skudd n pa 
säidå, när n kåm i möit me någän, så JK. 
Ja slepäd karmän pa säidå JK. [Bila]. Han 
had a duktu källing.. sum int var ti kast pa 
säidå [förakta] JK. Källingi hans vidd ha än 
pa säidå ällar ta läiv av än JK. 17) [styr. ord 
s. bet. högtidlighet, bjudning, sammankomst, 
vartill ngn beger sig el. bjudes]. Förr n V. u 
ja gick pa jaulotå JK. Um di pråmt skall 
bjaudäs pa mat, så kund di bjaud pa middag 
klucku tåll JK. Ner klucku blai täi, så bjauds 
de pa drick u a par supar OL. Så bjaudäd da 
kvinnfålki pa kaffi me bullar till OL. 18) [styr. 
ord s. bet. handling el. verksamhet o. d., som 
ngn beger sig el. skickas at delta i]. När ja 
glaid pa rak [drivfiske] fyst gangän 	JK. 
Kåir ti bakas u gynn pa sam furä [fåra] igän 
JK. När ja gynt pa iss brevä JK. 19) [i uttr. 
som:] Um än bär [bara] vidd ga in pa a läit 
villkår JK. De vidd int mor ga in pa [sam-
tycka till] JK. 20) [styr. ord s. bet. ngn el. 
ngt mot vkn ngt riktas]. Vör had täid ti håir 
pa gubbar OL. De kund änd var någ fö ro 
skuld ti läs pa i paskhälgi JK. Vör had int 
fat .. häls pa varandrä JK. Bjaud av [utma-
na] päukän pa böit sigdar JK. I mandäs var 
ja äut at möiri u skudd ta varå pa n ungar 
stäut JK. a) [i uttr. s. bet. att ngn m. tal, rop 
o. d. vänder sig till ngn]. V. star u bidar pa 
mi, att ja skall ga i fylg me na ner i hagän u 
ängä JK. Skam kansk ti säg så pa hans död 
muld JK. b) [styr. ord s. bet. ngn el. ngt, åt 
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vkn tankar ägnas]. De blai int läng täid ti sta 
u grund pa de OL. Blant de sum skudd tän-
käs pa, så var de ti fa gröitu pa äldn .. Di 
skudd u tänk pa, att di hadd langt ti kåirä OL. 
c) [i uttr. s. bet. att ngt antydes, åsyftas]. 
Historjår .. di gar äut pa de, att n aldri gav 
häusfålki frid JK. d) [styr. ord s. bet. ngn el. 
ngt gentemot vkn en viss känsloinställning in-
tages]. Ha .. blai himlandä bifångd, fyst pa 
han .. u sen pa uss OL. Da to ja laidå pa ti 
ligg längar JK. e) [uttr.] gär skad pa [se 15)1 
— C. [i vissa anv., där den lokala bet. är mer 
el. mindre förbleknad]. 21) [i uttr. s. bet. att 
ngn beräknar el. inväntar ngt]. Di lättar vänt 
pa si JK. Ja har vänt pa di a go stund JK(U). 

[styr. ord s. bet. föremål för dom, ytt-
rande, omdöme etc.]. Källingar har ård pa si, 
att i aldri kan tigä JK. De närkar di har int 
ård pa si ti var någ hyggliä JK. Vör har hatt 
lug [löfte] pa gräisar n träi fåir gangar JK. 

[i uttr. s. bet. att ngt utgör bevis, exem-
pel o. d.]. För n hail hopar bläir de sämmar 
.. de säir n beväis pa, där sum skift har gat 
yvar JK. Ja har självar set spel [exempel] 
pa de, att de var sant, sum n sägd JK. 24) 
[i uttr. s. ange att ngn tar ansvaret för san-
ningen av ngt]. Da gav di si sjuttån pa de, 
att .. JK. A källing .. svor pa att ha sto pa 
säin aigi jård JK(U). 25) [i uttr. s. bet. att 
ngn röjer sig ss. besläktad med ngn]. Att di 
da int artäs pa far MK. 26) [styr. ord s. bet. 
ngt s. utgör grundval, villkor, skäl för ngt]. 
a) [styr. ord s. avser föda el. livsmedel, varav 
ngn livnär sig]. Vör har fåir russ ti föid pa i 
vintar JK. b) [i uttr. som: vinna, förtjäna, 
förlora ss. bet. för att ngn åsamkas vinst, för-
lust etc.]. De var ingän där i hail lagä, sum 
vannt pa n [över honom] JK(U). Vör fick än 
stor förlust pa halm u ännu mair pa kånn JK. 
c) [styr. ord s. bet. det varigenom ngt ger sig 
till känna]. Hans let kistu av buttnän u så sätt 
pa na igän .. för de söindäs da aldri pa kistu 
de JK. De tycktäs mästn pa källingi, att ha 
tyckt, de gick läit oreit till OL. d) [i uttr. s. 
ange att ngn yves, är stolt]. Arvid va(r) stor 
pa si yva n [: sonen] JK. Da var vörr stor pa 
uss, ska ja sägä, att vörr kund vinn pa de stor 
gamblä jältar JK. 27) [styr. ord s. bet. ngt s. 
anges utgöra garanti för sanningsenlighet]. 
Ja kan.. ta pa min aid, att de gick till pa de 
väisä MK. — D. [i tidsuttryck]. 28) [styr. ord 
s. anger tidpunkt el. -rymd, då ngt sker el. 
äger rum]. Ja rustäd äut i häusi bäi kräki pa 
mårgnän JK. Pa ättamiddagän matt vör ga u 
kast snåi JK. Kåm di ti gynn saint me sla-
ningi, så fick di u saint släut pa kväldn OL. 
Män rängnäd de så oskaplit mik pa nati 
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JK. Ja.. sivd gutt pa nati JK. Ja had lug, att 
ja skudd kumm haim pa nati u kåm haim 
millum träi u fåirä pa mårgnän JK. Händar 
dödsfallä mot n kväld ällar pa a nat, så.. OL. 
Pa jaulaftnän sägd ja, förr n ja gick i säng.. 
JK. De bla fagat pa dagän, sått da gick de me 
betår igän ti kväldn JK. Iblant pa summarn 
jär de alltut mindar me vädar [vind] OL. Jår-
di, sum skudd var ti haustsedä plögdäs int 
pa haustn äutn pa ällar um ladingän JK. Ner 
n kåm ti böin pa vintarn, så var de nödut ti 
kaup hamp ti spinn av OL. Akafodar . de 
var., nätt u jamt så mikä, sått n int blai håi-
lausar för langar täid pa ladingar JK. Så jär u 
iss vägar jär i Lau hard u go(ä) pa sumrar, när 
de jär tårrt JK. Nä ja ha någu stund lidu pa 
sumrar 	JK. a) [styr. ordet tid]. Pa iss 
täidn jär int L. jär äut pa landä JK. Någ um 
Tranäng pa säist täidn [berättar OL]. Pa iss 
arsns täid [på denna tid av året] JK. b) [i 
uttr.]. Ja kåm däit pa klucktäimän JK. c) 
[styr. ord som år]. Nå pa sainarä ån i OL. 
29) [i uttr. s. ange den tid för vkn ngt gäller]. 
Ja har lairjård, sum int har fat någ slags göid-
ning pa trätti ar JK. Ö:s di hadd u mang räum 

sum di kund undvarä pa n sånnar läitn 
täid JK. 30) [i uttr. s. ange den tid s. åtgår]. 
Ain tunnå sed.. sum skudd hinnäs me ti sas 
u plögäs ner u harväs pa dagän JK. Ätt fattit 
ark pa hail viku [har skrivits] JK. Pa iss må-
nar har n (galtn) förtjänt am n kronå dagän JK. 
Umkring än fåmti famnar däikä fick vör i år-
ning pa täu dagar JK. Um ja int skall ga ifran 
alltihop [: hemmanet] pa någlä ar, så jär ja 
tvungän ti ådlä upp så mik jård ja kan fa JK. 
Nå pa än tjugå år så där umkring .. har de int 
bihöfts OL. A äutmärkt fåint vädar, sum vör 
int har hatt pa längä JK. 31) [i vissa uttr. s. 
ange att ngt sker strax efter el. före det inne-
varande ögonblicket]. Pa stundi: 1) 'nyss'. 
Ja tappäd nå upp de (drickä) pa stundi 
(=nyss) MK(1877). U ja sag bålln, han lag jär 
nå pa stundi MK(1877). 2) [genast]. Ja kum-
mar pa stundi JK(U). 32) [i uttr. s. ange att 
ngt fortgår utöver början av ett tidsskede]. 
A. glaid där ner.. när de blai pa dag a stund 
[:en stund fram på dagen] JK. Män vör dråi-
gäd av a stund pa dag ti kl. 9-10 JK. A stund 
pa dag klarnäd de upp JK. Än dail blai pank 
[trötta], ner de gick pa nat läitä OL. 33) [i 
fråga om levnadsålder]. Pa de trättifyst 
[: arä] jär n MK. 34) [styr. ord s. bet. viss tid 
varav en annan är en del]. De var läit rängnut 
i gynningän pa viku JK. De var i gynningän 
pa Fibbavarus JK. — E. [i uttr. s. avse ord-
nings- el. tidsföljd]. 35) [i fråga om ett upp-
repat uppträdande av händelser o. d.1. Di 
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skudd vasså go u ta n sup pa fiskän JK. Han 
fallt kull gang pa gang JK. — F. [i uttr. s. an-
ge graden av exakthet]. 36) [styr. ord s. bet. 
mått o. d.]. Ja, Lau skiftä jär ännu int i år-
ning pa mang mäil JK. — G. [i uttr. med mo-
dal, instrumental el. final innebörd]. 37) [i 
uttr. s. ange sätt, beskaffenhet, omständighet 
o. d.]. a) [styr. ord som sätt, vis, fason 
o. d.]. Pa en pass [ungefär] MK. Di [: fiske-
gamen] sum nå int var mik sundarsjärgnä, 
daim kund di fa lapp pa vanlit väis OL. Pa 
sånt väis fick di (arbetskalar) sin vid OL. Pa 
så väis kan gräusä fa gär nytt längar OL. Pa 
de väisä gar mäin dagar av JK. Ja ansäir, att 
gar de int för mi pa iss väisä, så JK. Små-
landsplogar gäs ännu pa sam muddälln JK. 
b) [styr. superlativ]. Så kan n fa de pa de 
nemästä ti ga ihop JK. Där ifran ska ja söik 
ställ pa de bästä (att n far sjuss) OL. c) [styr. 
ord s. bet. språk]. Ätt har ja imot hans böik-
nar, att n int har skriv pa svänskå alltihop 
JK. "Sjarmant", sum än äuttryckt si pa sitt 
lerd språk JK. d) [i uttr.] pa nöit o. d. [på 
nytt]. Så fa ja ti samblä mäin tankar pa nöjt 
igän JK. N .. gynt pa nöiå igän JK(U). e) [i 
uttr. s. ange situation, läge, tillstånd]. Duri 
star pa gäin ypi (=vidöppen) JK. De gick 
för mik pa snitt MK. Där läggd di någrä träi-
pinnar pa kryss yvar si pa buttnän äi a baljå 
OL. Pa ho [på måfå, efter ögonmått]. Kat-
kesn dän skudd n ler pa fastnäs magä JK. 
1) [i uttr. s. ange vilje- el. känsloinställning]. 
De var a hapli väigsl [vigsel] ti tul de vätjä, 
säs mäst pa skåi OL. 38) [i uttr. s. ange me-
del]. Ga in pa umval (= återinträda genom 
omval) JK. — H. [i uttr. s. ange att ett för-
hållande, egenskap, verksamhet hänför sig 
till ngt el. ngn]. 39) [i fråga om, rörande, 
med hänsyn till]. Så .. fö(r)lora n pa ti säl 
kräki livnäs JK. Di var .. int nåigd pa laik 
[att leka] da ännu JK. Han var int sainar pa 
ti fylg me OL. Så skudd n var så säkar pa 
stöirä [på att styra] JK. De gamblä ear sum 
jär van pa de, di . JK. De beror mäst pa slai 
el. knäivän, att han sitar säkat JK. Fa raidå 
pa någ OL. — I. [i uttr. s. ange att ngt utmär-
kes av en viss omfattning, storlek, vikt]. 
40) [styr. ord. el. uttr. s. ange viss omfattning 
etc.]. De var n förlust pa än tåll fämtn kronår 
för uss JK. En banung pa älvå år (När U). — 

[i distributiv anv.]. 41) [i uttr. s. avse för-
delning el. proportion]. Di har kunt hatt 60 
valar pa man sumli mårgnar JK. Sånt vackat 
kånn .. de vägar 117 kilo pa tunnu JK. — 

[i mer el. mindre pleonastisk anv. el. m. 
durativ innebörd]. 42) [i vissa förbind. m. 
verb, styr. ord s. bet. föremålet för verksam- 
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heten etc.]. Kräki star u jetar pa fodar JK. 
Di ränd där u ruskäd pa hudä JK. Höisä [hy-
sa] pa ngn MK. — II. [ss. prep. utan utsatt 
styrt ord el. ss. adv.]. 1) [i uttr.: med ngt el. 
ngn på]. [Vändplog] me, sum sägt jär, ätt 
stöir pa JK. 2) [i förbind. m. inf.]. Ja har int 
någ ti bjaud pa JK. De kan ja int gänn ändrä 
pa OL. Andrä gick u sag ättar bäst ställ ti ha 
middagän pa OL. Pa de ställä hadd di träi-
taldrickar ti ha matn pa OL. När di skudd lag 
mat, så skudd di ha äld pa i späisn JK(U). 
3) [i vissa uttr.]. Nåda pa, suda pa [norr, 
söder ut] JK(U). När n gar nåda pa el. siglar 
nådar äi JK. 4) [i satser utan verb]. Jå, u så 
pa u ti kåir igän JK. — III. [ss. prep. o. adv. 
i vissa verbförbindelser (särsk. förbind.)]. 1) 
[i förb. s. ange att ngt el. ngn befinner sig på 
ngn el. ngt; äv. 	Plomår, de har de vart 
så mik pa, så att träii rakt ha skutt brist sun-
dar, u ännu ha vör mair pa JK. De bläir raina-
rä me storstraklå, hälst där de har vart läit pa 
JK. De jär mästn omöiglit till sit u skriv 
föräutn äld pa i späisn JK. a) [i uttr.: ha, bära 
på sig]. Ja vill int ha puttskörtu pa mi JK. 
Vör har int mair n iss viku pa uss me Syll-
skogän JK. b) [i uttr.]. De jär täidar pa ti ga i 
säng JK. c) [i uttr.: (vara) på sig; stå på]. 
Lissum yvasittarä u på si mair än andrä JK. 
2) [i förb. s. ange att ngt el. ngn anbringas el. 
placeras på ngt el. ngn]. Vägän var strunt, så 
ja fick int mik pa (lasset, ved) JK. Da var de 
ti läss pa a lass (bredar) u så pa Jaugan u sälä 
OL. a) [i vissa förbind. m. refl. pron.]. När 
n skudd ha sån skörtå pa si .. JK. Bär [ba-
ra] n fick kledi pa si, så var de ti ga äut u gi 
russi otjetå OL. När vör da far pa uss, jär kaf-
fiä i årning JK. De kund ingän kumm äut me 
träisko pa si, äutn styvlår matt pa straks JK. 
Svart ullgan tar int färg pa si JK. Va de andrä 
stranddoningar angår, så tar ja mi int pa [åtar 
mig ej] ti skaff de för bättar präis JK. b) [i 
förbind.] kumm pa. Raisu kåm för happart 
[hastigt] pa OL. c) [i förb.] gär äld pa [göra 
upp eld]. 3) [i förbind. s. ange att ngn för-
flyttar sig emot ngn el. ngt]. De jär da än 
otäckar hund; han läurar si pa fålk OL. 4) [i 
förbind. s. ange att ngn förflyttar sig framåt 
utan att stanna]. Da ropäd di så oskaplit, att 
ja skudd kåir pa JK. 5) [i förbind. s. ange att 
ngn m. åtbörd, tal el. tankar riktar sig mot 
ngn el. ngt]. Prostn .. var jär inn bäi uss u 
hälst pa JK. Håir pa [lyssna, åhöra]. Ja skall 
ännu upp pa backar u säi pa [se till växtlighe-
ten etc.] JK. Ja skall väl ännu pass pa Oskar 
L. n gang JK. 6) [i förbind. s. ange att ngn ut-
lyser el. kungör ngt]. Da löistäs de pa fran 
prekstoln, vickän dag de skudd varä OL. 

7) [i förbind. s. ange att ngn lägger ngt till 
ngt el. upphjälper ngt]. De aukar pa snåiän 
mästn läit för vart dyngn JK. Bätträ pa kasn 
[i pärk] MK. 8) [i uttr.] main pa [yttra]. Da 
had L. maint pa, att n kund fa lan a lantärnå 
av än JK. 9) [i uttr.] kust pa [bekosta]. 
10) [i förbind. s. ange att ett förhållande, en 
handling etc. hänför sig till ngt el. ngn]. 
Fösta si pa JK. Ja skudd gär någ träisko, 
fö de jä mang sum ha ting pa JK. Jfr [för 
samtliga resp. betydelser] banka, barga, bin-
da, bära, bättra, draga, driva, falla, fatta, fet-
ta, fresta, fyra, få, föra, gro, gå, göra sig, 
hetta, hitta, hompla, hugsa, hympla, hyssja, 
hålla, hämta, hänga (sig), härda, hölja, höra, 
kasta, klappa, klämma, komma, kosta, kän-
na, köra, laga (sig), lysa, lägga, mena, moda, 
nåda, packa, passa, pinna, pusta, reda, ringa, 
ringla, se, segla (sig), sitta, spika, slå, smörja, 
spänna, stiga, stryka, stå, sy, sätta (sig), taga 
(sig), taga (vara), tala, tinga, truga, träffa, 
tynna, tänka, vrida o. väcka på, samt där-, 
hjär-, in-, ner-, nära-, upp-, uppe-, utan-
o. ute-på. -bomning s.pa'bo'mning JK [arbe-
tet att "bomma på" en väv]. -bomningsl 
vävsked s. pabomningsvävskaidi f. bf. drägäs 
ör JK. -bud s. pabud n. 1) [påbud, åläggan-
de]. Vör för o räkning matt börrä [bara] äut 
me säksti kr. .. u i ladi har vör väl pabud pa 
de igän JK. 2) [anbud]. Ja had pabud pa de, 
män ja gärd de intä OL. Dain'n flyttar häit u 
än ann'n däit, så da jär de alltut pabud till fa 
si mair ällar mindar me jård pa arändå OL. 
Lains [hur] de var så ner vör sat u jetäd, så 
var de pabud pa supar OL. -fall s. pafall n. 
["överfall"; då vattnet i en vattenkvarn rin-
ner uppifrån över vattenhjulet]. De har u fin-
näs vattnkvännar me "pafall", där de var läit 
tillgang pa vattn JK(U). De va jär sum di talt 
um, att kvännar gick me pafall MK. -flugen 
p.a. paflugän 	[framfusig, näsvis]. 
-fordra v. pafodrä MK [fordra, begära]. Ja 
hadd just nå ärnä pafodrä de MK. -frestande 
p.a. pafrästnäs tävlingar JK(U). -fågel s. 
på'få'gäl [m.], 'finklädd, högfärdig kvinna'. 
-gjord s. f. bf. pa'gjå'rdi [gjord över hästens 
rygg, i gjordsele]. -gå v. pr. pa'ga'r, ipf. pa-
gick JK, sup. pa'ga't [försiggå, äga rum]. Jär 
pagar raksättningi [drivfisket] ifran mass älla 
april u till upp mot jaul JK. Mäns di [: laga 
skiften] pagick el. sto pa JK. När dansn hadd 
pagat i någlä täimar JK(U). -gåendes p.a. 
paganäs 	på* gå' näs, 'gåpåare', [tilltag- 
sen, energisk]. Så skudd vör da kåir haim, u 
de gick bra; aindäst .. att russi int ret var så 
pågånäs, sum när vör kård ste JK. -hitt s. 
pa'hitt n., pl. = [påfund]. Ja ska säg, de var 
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ätt me de bäst pahitt, sum L. har gärt JK. De 
jär bön [bara] mitt pahitt JK. Släik pahitt 
hadd n si förä JK. -hälsning s. pa'hälsniog f. 
[besök, visit]. Ja far fyst u främst tack för 
säist u tilläik för all gangar ja har vart inn u 
gärt pahälsning OL. -häng s. pa'hägg n., bf. 
-ä, 	1) [(extra) besvär]. Nå tänkt ja 
till kumm me någ pahäng igän, fastn de skall 
int bläi så väidlyftut OL. De jär a olycklit pa-
häng av hänn [henne] för jam'n; ja kummar 
börr [bara] u gär pahäng; lains skall vör slipp 
av me de pahängä JK(ordl.). 2) 'efterhängsen 
människa'. Skudd ja int kunn bläi av me de 
pahäng en gang da! Så skall n ha mat u så 
skall n ha pänningar 	JK(ordl.). -kalla v. 
pakall' [åkalla?] dän ondä (OL)MK. -karda 
s. pa'ka'rdå f. [övre kardan]. Undakardu i 
vänsträ nävän u pakardu i hygrä nävän JK. 
-kom s. pakumm OL n. [ngt plötsligt påkom-
met?]. De var ret a pakumm de vätjä OL 
(ordl.). -komlig a. n. pa' kumlit 	'oför- 
modat o. hemskt'. De jär ret pakumlit ti säi 
MK. Jfr få-kunnlig. -kommen p.a. pa'kum-
män. Ner de jär någän, sum vill var sådär 
duktur, mäns ingän frästlsä jär pakummän 
OL. -körningsllass s. pa'kåirniugslass ii. (o. 
pl.), [lass "släka" som hämtas från den stora 
högen o. köres ut på åkrarna]. De bläir int 
mair n ätt pakåirningslass av träi uppsno-
ningslass [ty det multnar] JK -landsivind s. 
pa'landsvind. När vädrä kummar fran sjoän, 
ällar de jär äutvädar ällar äut-pa, sum vörr 
bräukar sägä, kallar vörr för palandsvind JK. 
-land(s)lväder s. paland-, palandsvädar JK 
[pålandig vind]. -lit s. paläit n., bf. -ä, 
'påhälsning som förorsakar besvär etc.'. 
Täusn tack fö alltihop bad me dain u dannä, 
sum ja gärd paläit bäi jär me, bad me mat u 
annä JK. Han var inn bäi K:s u fick mat u ti 
bästår u S.K. u D. me, u gärd paläit, sått de 
kund han gänn kåir de [o. hämta MK:s] JK. 
Så far ja nå.. tack för säist, sum ja var inn u 
kåm pa läit bisvär u gärd a lagli stort paläit 
OL. Ja, tack så mik för paläitä! JK. -litlig a. 
paläitlir, f. -Ii, n. -lit, pl. -Ii' [som man kan 
lita på]. Da ansags n int va(r) paläitlir längar 
ti gläid pa rak me [om en båt] JK. U så var 
vör rädd förä, att sasedi int var paläitli JK. 
Um de var någ paläitlit bud till sänd me OL. 
Harvlar kan var bra pa säin ställar . män di 
jär int så paläitli läikväl sum spissplogän JK. 
-läggning s.pa'läggniog f. Därättar gynnäs de 
me händars paläggning [på den sjuke] OL. 
-läggnings ltroder s. pa'läggnicgstråudar 
r troder" (gärdsle) som läggs direkt ovanpå 
en annan "trolal. Jär de gamblä trolår int 
så langä, att di räckar upp ti uppäst bandn, 

så nytta n dum ti paläggningstrodar ällar ti 
lägg upp pa de lang trolu, sum liggar pa ban-
dar JK. -läggningsitrola s. paläggniustråulå 
f., bf. -u = de trolu sum liggar yvar dän sum 
liggar pa bandar (två och två ligga över var-
andra) MK(1884). Än läggar alltut a hail ällar 
de bäst trolu pa bandar, män n bräukar för de 
mäst lägg a trolå upp pa dän till; ha haitar pa-
läggningstrolå JK. -minna v. pa'minn', pr. 
-ar, ipf. pa'mine , -mind', -minnäd JK, sup. 
-mint [erinra]. Vör har hatt n .. ploglagsför-
ståndarä, sum int vill lägg främ pa någänting, 
fastn vör har pamint n mang gangar JK. Nå 

hadd ja glåimt bårt ä, sått ä var mik bra, att 
Lekton pamint mi JK. Åsiktar, sum L. i går 
pamint mi um JK. De pamind um äksersfålk 
ner di kåm me bangnetar pa giväri OL. De pa-
mint n [honom] um alltihop, sum had hänt n 
jaulmårgän JK. (Refi.) paminn si MK. Ja kan 
int paminn mi, att ja har hårt: kånnstrakäl u 
havrästrakäl JK. Da paminnäd änkmann'n si, 
att de var någ sakar, sum ha hadd ätta(r) si 
JK. -minnelse s. pa'minnIsä m., bf. pa'min-
nIsn, pl. pa'minnälsär [!], [erinran]. Ner n 
da har fat si än sånnar paminnälsä um att n 
int har någän varaktur stad jär i värdn OL. 
Tack för paminnlsn' JK. Där [: i Havets o. 
fiskarens sagor] var., så mang paminnälsär 
äi för mi, sin dän täidn ja bräukäd strandi 
JK. -packning s. pa'packniog [fl, [bannor]. 
När gubbän blai var de (att sårkar kastäd 
stam n ättar Nissn), så blai de papackning för 
sårkar JK. -passlig a. pl. papassliä. Så pa-
passliä di änd vidd var, så kund framkaln var 
så säkar ti sla äut bålln . så di int däugd möit 
bålln OL. -peka v. papekä OL, pa'pe' k', sup. 
=, p. pf. n. -pe'kt [påvisa, anmärka]. Ja tänkt 
till.. papek de oförretar, sum ja me skift far 
läidä OL. Var u en fick da .. gär säin anmärk-
ningar u papek de sum int had blitt ret JK. De 
sum ja vidd ha papekt .. de var fyst u främst 
de .. OL. -rullningsistock s. in. bf. pa'rull-
niystuckän (på väv), älla töigstuckän JK. 
-räkna v. paräcknä, pa'räknä [göra sig räk-
ning på]. Ner ja dikar ättar, så har ja visst 
ingänting ti paräknä, äutn tvärtum ansäir ja 
mi sta i skuld OL. -skorpa s. paskårpå [övre 
skorpa på bröd]. -slag s. paslag [bekräftande 
handpåläggning ovanpå handslag]. Di var 
förlugnä förr me ringar u handslag u paslag 
JK(U). -smörd p.a. pl. pa'smii'rdä [något be-
rörd av starka drycker]. M. u S. sat u pratäd 
um än hail hopän trullhistorjår .. för da var 
di pasmördä, så de gick ret lidut JK. -sten s. 
pastain m., bf. -stain'n JK [övre kvarnsten]. 
Siglä .. var.. inhugg i pastain'n, u ner de nå 
lag pa uppäst ändn av nåli, u så di lägd pa- 
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stain'n där pa .. da bar de stain'n u draiv han 
ti ga JK. [Se ill.] -struken p.a. pa'stru'kän, 
pl. -stue knä. 1) [bestruken med färg el. di, 
stol o. d. OL. 2) [något berusad]. Undar 
autndagän blai än tämligän väl pastrukän OL. 
Di var väl pastruknä, sum de haitar, u bätträd 
pa de undar täidn ör säin litarflaskår JK. 
-strävandes p.a. pa'strii'vnäs [påstridig]; står 
på sin rätt MK(1878). -strävig a. pa'strä(i)-
vur [påstridig]. -ströning s. pa'stråiniyg f. 
[mjöl på hackelse?] 'till hästar' MK(1876). 
-stycke s. pa'styckä n. 1) [överstycke i "sti-
käl" i tröskverk]. 2) [överstycket som tistel-
stång el. skaklar fästas i på en vält] JK(U). 
-stå v. pasta, pr. -r, ipf. pa'ståu, sup. pa*-
sta' t, pass. pr. pastas [försäkra, yttra]. Um 
di [trollhistorierna] kåm i böikar så skudd 
allmänhaiti .. pasta, att ä var lyngn JK. Ja har 
ändå int jär me sägt u pastat, att lansmätrar 
har för haugar dagspänning, män ja pastar, att 
de jär för haugar dagspänning ti betalä för 
daim sum skall betal dum JK. Ofålki pastar, 
att ä jär alls int mair kinkut me daim (socker-
betor) än me murrättår JK. Faffar u far di had 
ret vart arg pa gaukän, för di had pastat de, 
att någän snart kåm ti dåi JK. Sumbli russ 
sullnäd upp u blai hail stäivä, u di pasto, att 
de var av kyld u rängn de blai OL. Ja mang 
sum har söikt Doktrar föräut .. har H. botä, 
pastas de JK. -sättning s.pa'sättniug f., bf. -i. 
Fyst furä, sum än plögar pa a tvär.. haitar 
pasättningi JK(U). Fyst furi haitar pasättningi 
u de säistä franvändningi (vid plöjning med 
vändplog) MK. Kåir nå gäint för f-n ättar 
stakän, sått pasättningi bläir gäin u int kramp 
u knyklu JK(U). -sättningsifår s. n. bf. pa-
sättningsfurä, pl. bf. -i JK [första plogfåran]. 
-sättningsisträng s. pasättningssträng JK(U) 
[första strängen som förmannen slår o. som 
han lägger mot det oslagna höet]. -telne s. 
patjanä JK m., bf. pa'tja"n, -tjä-n, pl. -ar 
[översta telnen på not, nät, garn o. ryssja]; 
dän uppastä tja'n; haitar nacktja'n u MK. 
Patjan'n jär n gråvar änkäl hamptjanä un-
da(r)tjan'n jär n blöitjanä [på grimnät] 
JK(U). Patjan'n jär av täutät(ä) [tvåtåtigt] 
hampsnöirä [på flöjnät] JK. -tvibak s. pa-
tväibak [det övre brödet av "tväibakar"]; 
mots. undartväibak MK. -tår s. m. bf. pa*-
ta'rn. De gamblä di sägd patarn di MK. 
-vals s. m. bf. pa'valsn [övre valsen ovanför 
"tunnan" i tröskverk]. Pavalsn han liggar så 
lausar, att n kan fa håig si u leg si, allt ättar 
sum ä kummar tunnt ällar tjåckt me sed OL. 
-ökning s. pa'aukniug (1877). 

påk s. påk m., bf. plekän, pl. -ar [grov käpp]. 
Vör har stor påkar ti päls [slå] dum (sväini) 

MK. Säist gangän ryssn va jä pa landä .. så 
straik all ung kalar ste me stor påkar u yksår 
u va di kund fa tak äi JK. 

påka v. på'k', ipf. påkäd JK [slå med påk el. 
dyl.]. Ti påk u sla u dräiv pa sväini JK(U). 
Påk ihel dum (: ormar) JK(1885). Han .. på-
käd pa hail sväindryftä me härrsväipu JK. 

Pål på'l [Paulus, 25.1]. Pål (sär de gamblä) jär 
n bemärkälsädag, u de haitar: jär Pål klar, så 
bläir de fruktsamt ar. Män soli skall int skäin 
längar, än n kan hinn u sadlä n häst JK. I dag 
skall soli skäin så längä, att Pål kan hinn sal 
sin häst MK. I dag jär de Pål; da skall n int 
kåir i skogän MK. Se även Sankt Pål o. jfr 
bröd-pål. 

påla v. ipf. påläd, pass. pr. -ös [slå ner pålar]. 
När de da stakäs linjår u påläs u stainsättäs 
pa en gang .. [vid skiftesförrättning] JK. 

påle s. påVä, pål' m., bf.på1n, pa'ln JK, pl. 
pålar [grövre stång el. stolpe, vanl. avsedd 
att slås ner i marken]. Da.. gar lansmätan u 
en godman förä i linjår .. me .. hantlangrar 
mässi u slar en pål ner där sum stain'n skall 
sta JK. Äis-snurru gäs pa de väisä, att n slar 
ner n säkar pålä iginum äisn u ner i jårdi 
JK(U). Där hadd di slat ner n hopän pålar i 
blaiku [för lin-röta] OL. Ällar u så.. slar di 
ner n pål i abrinkän, sum jär klyftu [vid 
åryssja] JK. Paln (påln) sum sat i sättning-
stain'n.. så skall ä var n pål av träi i ginum 
hulä pa stain'n, sum vidu [vidjan] sitar äi. 
Påln skall sit säkat i hulä, sått n int gar ör 
stain'n JK. — pål-kvarn s. pålkvänn JK(U) 
[stolpkvarn]. -rad s. pl. pålradar [rad av ner-
slagna pålar]. Ner di nå hadd fat pack ner 
hampän ällar läinä där imillum de pålradar 
[för linröta] OL. 

pålla s. f. bf. pållu, pl. -år 'locknamn för att 
kalla på en märr; smeknamn' [på märr]. Pål-
lu, pållu! JK(U). Ta dum [barnen] pa armän 
u ga äut pa gardn u säi pållu ällar klapp pa 
pållu OL. Pl. pållår, smeknamn för hannar o. 
honor JK. Pållår! pållår! el. pållar! pållar!, 
lockord till hannar o. honor [av häst] JK. 

pålle s. pållä m., bf. pållän, pålln, pl. -ar, 
'smeknamn o. tilltalsord; lockord för hästar'. 
Däu jäst läikväl n läitn vacka pållä däu. Jä de 
ed [edra] pållar da? Kum nå pålln da! Pålln, 
pålln! kum nå, så skatt u fa n bit bröi MK. 

påsa v. refl. pr. pusar si [svälla ut]. Sumbli 
[:hästar] har ä så gal, att ä svällar ällar pusar 
si äutför hokantn [se flat-hovad] OL. 

påse s. pusä, pu's' m., bf. pusn, pl. -ar. Di 
fick.. bjär mässi än pus malt u ga till a hand-
kvänn u mal där OL. Di skudd u tänk pa ti fa 
mässi läit gräus äi n läitn lapp ällar pusä OL. 
Ja fick än hailar pusä me russhar MK. De var 
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n bra pusä ti nytpusä JK. För ti begå mi för 
värk, så matt ja.. värm sed äi a gröitå u 
lägg i pusar u bad imot dum JK. Gi si av me 
pusn pa ryggän [för att tigga] JK(U). — [I 
talesätt o. ordspr.]. De jär int så gutt ti vit 
iblant, lains [hur] n skall ställ säin pusar 
[ordna för sig] JK. De jär så rolit ti fa vit .. 
lains L. har de ställt me arbet u annä, älla va 
lains n har säin pusar ställdä, sum än bräukar 
sägä JK. All så vill di härrar varä u ingän 
vill pusn bjärä, haitar de i ordspråkä JK. De 
har vart i säck förrn de kåm i pusä MK. Än 
kung bäi sitt ård u a källing bäi sin pusä, sägd 
kungän [i saga] JK. Jfr etter-, frö-, grus-, ka-
ramell-, kummin-, mat-, pappers-, säd- o. tå-
lamodspåse. — pås-gödsel s. pusgöisl f. 
[konstgödsel i säckar]. A viss billi "pus-
göisl" , sum besto mästn bärt av kalk JK. 
-sjuka s. pus-faukå f., bf. -u. A., ha har pus-
sjauku u jär hail uppsulli i ansiktä JK. Pus-
sjauku har lamb; di sullnar unda käksä MK. 
Pussjauku smörar n käutspäck pa, så bläir ä 
bra JK. -vis s. pusväis [i påsar]. Kaup mjöl 
bäi pusväis MK. 

påsig a. pli' sur, n. -ut. Dän råckän han sitar så 
pusut OL. 

påsk s. paskår, -ar. Nå har vör snart paskår ti 
väntä MK(1876). Nå har vör kumm så langt 
fram pa arä u pa ladingän, sått de har blitt 
paskår JK. De jä ovanlit täilit paskår i ar JK. 
De läidar mair u mair av ti paskår JK. Ifall L. 
kummar i paskår, så.. JK. Ja, u så kummar 
da paskår me paskägg u sum vanliän jetäs 
fystdagän mårgå JK. Paskar jär äut pa lan-
dä har ä nuck mäst vart sårkar u drängar, 
sum mäst har .. gläd si at, att ä snart blai 
paskar u därme paskägg, da bräukt di lag ihop 
så mang, att di kund fa kortslumpän fram u 
så ti spel kort um ägg OL. Jaul räckar till 
paskår, haitar de äi a gammält ordspråk JK. 
Fystdagän paskår [påskdagän], anndagän 
paskår JK(U). -afton s. m. bf. pa'skaftnän 
[dagen före påskdagen]. -aftonslmorgon s. 
pa'skaftnsmårgnän 	N-0 •.• •t, . -brännvin s. 
paskbrännväin JK(U) n., bf. -ä OL. Di visst 
nuck u skaff haim paskbrännväinä ti däss OL. 
-dag s. m. bf. paskdagän, 	 , pl. 
-ar — 	I dag så har vör paskdagän (1. — 
inte 	MK) JK. Bäggi paskdagar JK. U 
så star de da i Säibill um paskdagän: um pask-
dagän jä rängnu, så bläir de läit fodar, män jä 
n klarar, bläir de go baitar u mik smör JK.' 
Ja har int fat täid ti kumm ner ti Kauprä-far 

äutn de skall bläi någu stund nå i paskdagar 
JK. -gris s. paskgräis [gris född vid påsk-
tiden]. A gammält ordspråk sum sägd, att 
jaulkalv u paskgräis, de var bondns bästä  

päls 

späis OL. -helg s. pa'skhälg f., bf. -i, pl. -ar 
[helgdagarna under påsken]. För någrä år 
sen .. äi a påskhälg, så kåm dän A. där äut u 
hälsäd pa OL. I paskhälgi (men icke: i paskän 
e. d.) MK(1876). Ja far ynsk Är a glad pask-
hälg allihop JK. Ja ska tal um, va rolit ung-
domän had jär bäi uss i paskhälgi, kväldi mil-
lum fystdagän u anndagän JK. Ja visst, att 
prästsårkar skudd kumm haim i paskhälgi JK. 
Da i paskhälgi, när ja var där upp . . talt ja me 
H.H. JK. Ja huksar ännu . . vickät gär' de 
da var i paskhälgar da me askkällingar JK. 

s. f. bf. pa'skkällingi, pl. -ar [=påsk-
skräck, se d.o.]. -lilja s. f. pl. pa'skliljår 

[Narcissus pseudo-narcissus]. -lördag 
s. pa'sk lauda'gän 	..‘. _Ls., [påskafton]. I 
mårgå har vör pask laudagän MK. -morgon 
s. (m. bf.) pa'skmårgn — 	paskmårgnän 
JK(U). Soli dansar, när a rinnar upp pask-
mårgn JK. Pa paskmårgnän så var de alltut 
vanlit förr av de gamblä, att di var upp u sag 
när soli dansädä, när ha rannt upp JK(U). 
-ris s. paskräis n. [ris som "askkärlingen" 
har?]. -skräck s. pa* skskräckän, pa'skräckän, 
'en som klär ut sig i påskhälgen med ett stort 
ris i handen, så att man icke känner till vem 
det är, och skall ge barn, ja även gammalt 
folk ris, om de icke vilja läsa för honom el. ge  
honom något till bästa'; jär är ovituä ban-
ungar, så kummar paskräckän JK(ordl.); kal-
las även "askkälling" JK(ordl.). Pa paskdagar 
(fystdagän u anndagän) gick paskkällingar, 
sum u hait paskskräckän kring pa sam väisä 
me räis sum pa langfredagän, u sägd, att n 
[man] skudd läs för dum.. u di fick alltut någ 
ti bästår, förrn di gick pa dur JK(U). -skräcka 
s. f. bf. pa'skskräcku MK(1876), [= föreg.]. 
-tid s. pasktäid m. Vör har int hatt någ slagg 
ällar rängn .. ja de var läit da pasktäid, män 

JK. De (ryggvärk etc.) kummar int så täit 
yva mi nå sum da pasktäid JK. -vecka s. f. bf. 
pa'skvi'ku [den vecka då påsken infaller]. 
Da i paskviku var de äutmärkt tjänlit vädar 
JK. Jfr dymling-vecka. -ägg s. pa'skägg n., 
pl. =, bf. -i, sum vanliän jetäs fystdagän mår-
gå JK. Nuck tror ja, att vör skudd ha laik 
paskäggi ör uss JK. 

påve s. m. bf. påvän JK(U), [öknamn på en 
lat person]. 

päll s. päll m. [baldakin som hålles över brud-
paret vid vigseln]. När de haldädäs päll, så 
var stäur gavdokän till päll, sum ungmans-
drängar u bräudpäikår haldäd yvar bräud-
parä, när bräudparä lag pa knäi pa bräud-
pallar JK(U). 

päls s. päls m., bf. -n, pl. -ar. 1) [överrock, 
fodrad med hårbeklätt djurskinn; även tjock 
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resrock i allm.]; behöver ej vara skinn-
fodrad. Pälsar jär av tjåckt töig (kauptöig) 
fö de mästä, u töigä ti fodrä u av tjåckt varmt 
töig. Ja har täu styckän, män di jär av haim-
väv gravammäl, u en me lud lambskinn ti 
fodar, u dän har ja bäi strand JK. När ja kåm 
in i bodi [strandboden], där fanns täckar 
u tråjår u n gammäl päls el. yvaråck .. sått 
da to ja u bäddäd där så gutt ja kundä JK. 
2) [hårbeklädnad hos djur, fåll]. Ättar klipp-
ningi, när di had förlor pälsn [om får] JK. 
De här de tar pälsn rainar för dum MK. 3) 
[i vissa uttr.]. U så sag de så betöidlit svart-
mul äut i sudar. Da sägd ja txi prästn: de säir 
äut, sum um de bläir vatar päls, förrn Är 
kummar haim JK. De jä mang sum fa vatar 
päls i dag JK. Di skudd ha hatt päls [stryk] 
pa jacku JK. Ja vörr ha vart i skogän .. i dag, 
män de blai "päls pa jacku", bräuka n säg 
iblant, de va gutt vädar nä vörr kård ste 
män nä vörr kåm upp pa Alsk-skogän, så 
gynt ä häv ner me snåi u blai värr u int bättar 
JK. Jfr res-, skinn- o. vadmals-päls. 

pälsa v. päls' [ge stryk]. Vör har stor påkar ti 
päls dum (sväini) MK. Päls upp än el. pa  n 
duktut (OL)MK. 

pän s . 1 pän m., bf. pä'n'n, f. bf. päni OL, 
JK(U), n. bf. -ä JK(U), [den övre, spetsiga 
delen av hammarhuvudet]. [Se teckn. å 
smed-hammare]. Pa späikhamrar jär päni 
klui [kluven] JK(U). -hammare s. pä'nham-
marä m. [hammare med pän]. Läitn pän-
hammarä ti nät [nita] älla sätt a nud äi n 
knäiv e.d.; u större p. MK. 

pän s. 2 pä'n n., ' stryk'. Än sårk, sum har gärt 
någ galä um han har fat si läit ströik, så säs 
de iblant, att han har fat si läit pän OL. Nå 
fickst u läikväl duktut pän MK. 

päna v. pänä, pän' [slå med hammarpänen], 
'hacka smått o. tätt' (skom.). Pänä kantar.. 
förr n biskärar kantn pa buttnän MK(1877). 
N janbit .. dän hadd di pän ällar hamrä äut 
OL. Skall n ha de [järnet] braidarä u tynnar 
.. de haitar ti "pän de", u da nytta n int klac- 
kän 	äutn pänä pa släggu u hamman ti "pän 
äut" de me JK(U). 

päpling s. pä'pligg m., 'liten pojke' MK; 'liten 
pojke, småväxt karl; en liten klen, mager gos-
se eller karl' JK(ordl.). Han jär ännu n läitn 
päpling; de var n läitn päpling ti kal JK(ordl.). 
De var oskaplit, va dän sårkän va läitn u 
klainar; de jär såsum än läitn päpling. Dän 
kaln han säir äut såsum än päpling JK. 

pära s. pärå f., bf. -u, pl. -år. 1) 'päron' [fruk-
ten av Pyrus communis]. Har ä vart någ väl 
pärår pa iss träiä i ar da? Ja far a pärå a di 

(hängpärå); iss pärti ha var boki JK(ordl.). 
Jfr picka o. häng-pära. 2) 'potatis' (Solanum 
tuberosum). De var a hapli stäur pärå (jårpä-
rå). De päru va ruti. Kok a gröitå pärår JK 
(ordl.). Pärår sättädäs de mik mair förr än nå; 
de jär a gammält ordspråk um gåttlänningar, 
att di livd bäi pärår u fisk u fisk u pärår 
JK(U). Pärår ådlädäs de mair förrn betår 
kåm, för sumliä ar slår di fail, när di kummar 
ti ruttnä. Män de jär äutmärkt föidå ti sväini 
JK. Ja sändar a tunnå väit' pärår me tågä till 
böin i dag . . u vill järme bid, att L. . . tar u läg-
gar ner dum äi än källarä, att di int far ligg u 
bläi tårr u ramskä OL. — Nå har vör ännu 
sandjårdar u möirjårdi u n dail av lairjårdi, 
sum skall pärår äi u betår u roår u murrättår 
äi JK. U så skall vör ihop me a tunnland nöiåd-
ling ällar a tunnland nöi jård, sum vör skall 
ha pärår äi, u de skall ovillkårliän var i fårdut 
i iss viku, för pärår skall sättäs i flest vikå 
JK. Jårdi sum skudd var ti pärår plögdäs förr, 
när de nyttädäs spissplog, minst en u iblant 
täu gangar, förrn pärår sättädäs pa ladingän, 
um a änd var haustplögi. Pärår sättäd n alltut 
me spissplog, u de ännu iblant, män för de 
mäst nå me vändplog JK. Pärår sättäd n pa 
sam väisä sum nå i furar antingän me vänd-
plog älla spissplog, män ansningi jär bättar 
ällar annlund nå, när såckarbetådläningi kåm 
JK. Ti lägg släkå bäi pärår jär bättar n göisl 
JK. Pärår sättäs i släut av maj, unda(r)tagnäs 
en sårt, sum vör kallar för amerikanar sättar 
vör n fjortn dagar förr, u di fodrar mäst rängn 
i augusti månä, ällar när di gynnar laup un-
dar .. JK. Vör ha ännu int skilt av me sätt 
pärår.. Män i ar sum all ting jä täilit, så ha 
pärår känning a de u, fö di jä så galnä ti laup 
äut, d.v.s. de vaksar sån föskräckliä stäur 
lang alar ällar sprungar pa dum i källrar.. så 
att n jä tvungän ti fa dum i jårdi så fort n kan 
JK. Arbetä ti kast pärår i furi haitar ti "kast 
pärår" u plöigningi "plöig pärår" JK(U). 'Ja, 
pärår ha vör fat i jårdi JK. An bit ifran Nabbu 
at Vadi till hadd vör a aigå, sum hait Nöiu u 
där hadd vör sätt pärår för de mäst um ad. De 
var behändut ti ga däit ättar pärår [för strand-
kok] JK. Pärår jär så flöisättnä, för di jär så 
stäurä MK. — Ja har vart ste u ymp(ä) [ku-
pat] pärår JK(ordl.). De finns n bild, sum ja u 
Staffån [en häst] finns pa, när ja ympar pärår 
JK. — Pärår star i vannskåitsl MK. Förmod-
liän va de fö mik vetå pa försumman, sått jår-
di blai för harddängu, sått pärår fick int någ 
trivnä JK. När ograsä kåm bårt, da skullar 
pärår så raduä MK. Pärår lag raint nerfallnä 
[: bladen slokade] någ var stans u sag äut 
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sum de int skudd bläi någ för varkän fålk ällar 
kräk. . män äntligän så blai de någ sma rängn-
skäur, u pärår, ner di fick nys um de så blai di 
gäinäst stäivåiräd u gynt rais pa si, u nå star 
di gröin u froduä någ var stans OL. Nå a par 
netar har ä vart så kallt .. u jårdi hall väit av 
frust 	pärår u baitar me förstas har blitt 
kyldtagnä JK. Pärår ner i ängä, sum hadd 
fraus av, jär avmodnäs, män ja tänkar di kum-
mar nuck ti ta si igän JK. Pärår gynnar laup 
undar = det börjar bli potatis under MK. — 
Krasp i jårdi ättar pärår = krabbä JK. Pärår 
skall vör snart ihop me u ta upp, män de bläir 
väl int förrn Mickeli, tänka ja JK. I sundäs 
gick ja ste 	u skudd bid fålk ti jälp uss ta 
pärår upp JK. Kvinnfålki rustar u tar pärår 
upp um dagän, män lairjårdi jär vat u klaisu, 
sått de jär besvärlit u läidar läitä JK. U så gär 
de ingänting, um de rängnar; de gar läik bra 
när pa ti pluck pärår för de (pa sandjårdi), 
män kum int pa lairu u pluck pärår när de 
rängnar . . JK. Pa sandjårdi gick de dubbält 
så fort. Där hadd mästn en årkå ti kåir haim 
me dain lassä ättar dannä u plög upp me ätt 
par, när n fåir fån styckän pluckädä. Där 
fick vör täu u a hall tunnå i vart fur älla rad, u 
n kund int kumm så langt sum yvar stäugålvä, 
så hadd n än laup pärår JK. När di to pärår 
upp pa bondns mat, to di täu kappår för dagän 
[som betalning]. Nå jär di int belåtnä me 
dubbält JK. I fredäs u laudäs to vör pärår upp 
bäggi dagar, u i fredäs hadd vör laig träi styc-
kän me uss u i laudäs täu .. sått vörr fick 
skäl av [sluta]. Män jårdi var så vat u klaisu 
.. Män för si gick de läik väl, att vör fick upp 
dum, u var ret väl pärår u di liggar nå pa lädu 
u tårkar JK. U till u me ha ja hårt de gamblä 
talt um, att i ha matt stat pa bredar ällar gälar, 
när di ha skutt tat pärår upp um haustar, för 
jårdi har vart så vat JK. Vör far väldut mik 
pärår i ar, män de jär besvärlit ti fa upp dum, 
för de hällar me rängn mästn va ivistn dag 
JK. Vör hadd int sätt mikä äutn så där um-
kring a tunnland, för de var ont um pärår i la-
dis ti sättä u mik döir ti kaupä, för de blai så 
läit i fjord JK. När n har plög upp pärår, da 
plögar n ättar (tvärs pa dann furar) för ti fa 
upp daim sum ännu liggar i jårdi JK. Pärår, 
ällar jårrpärår sär sumli, fick vör upp i dann 
viku JK. Pärår har vör fat upp, u de var någ 
klaint, män fick väl ga an läikväl, för de var 
ingå endå fäul ällar skämd äutn go allihop till 
jet me, aindäst di var smalagä u aukäd läitä 
JK. I dag har vör skilt av [slutat] me ti ta 
pärår upp. Pa sandjårdi ner i ängä blai de duk-
tut me pärår, män där hadd vör sätt n sånnar 

läitn bit umkring a laupsland börrä [bara] u 
sätt umkring a par tunnår, män de blai nuck 
umkring än tjugå tunnår ättar. Män di jär laus 
u dåliä ti jetä för fålk, män di gar åt till all 
gräisar, sum vör har JK. — Vör hadd sätt 
=kring a par tunnår pärår där (pa sandn i 
ängä); de fick vör 25 tunnår ättar. Jär haim 
pa lairjårdi hadd vör sätt n fair fåm tunnår, 
de fick vör 15 tunnår ättar, sått de blai int 
halv skörd n gang JK. Pärår blai de väl [rik-
ligt], hälst pa dän bitn jär i jamt byggningän, 
fastn hältn var fåulä älla skämdä. Pa n träi 
ställar till, sum vör hadd pärår, var de mindar 
undar, män di var ingänting skämdä, sått pä-
rår fick vör ret lagli väl JK. Er tår väl behöv 
någ pärår ti jet, när Ärr kummar jär äut? Män 
de jär så dålit ställt .. att de jär int ti fas för 
pänningar n gang u kustar umkring täi kronår 
tunnu. Dåliä pärår ti jet jär ä u* jär äutä, um ä 
möiglitväis skudd var någu halltunnå ti sälä, 
sum fålki far ti yvas, när di far sätt av JK. Pä-
rår de bläir mästn aldrig a grand i ar för uss, 
sum vör bräukar ha äutmärkt goä. Fyst så jär 
de int mik undar u så fäll ällar skämd till 
mästn va ivist am n . . I fjord var di skämd da u, 
män da var de väl [rikligt] undar, så att da 
blai de någ gutt läik väl JK. Pärår har vör int 
sätt mikä, män de jär väl undar u int någän-
ting skämdä u go ti jetä såsum ägg JK. Va 
mang laupar (me pärår) de da liggar pa jårdi, 
sum var älla jär vatruttnår äi, de vait ja int 
så nogä, män nuck jär de någ tunnår JK. — Ja 
har vart bäi haimä u sårter pärår JK. Pärår 
smakar amprä JK. Frenä pärår: smak pa upp-
värmdä pärår, isynnarhait när di gynnar kall-
nä JK. Pärår jär äutmärkt goä, hard u mjöluä u 
ingå endå ruti älla skämd älla fäul JK. Pärår 
blai snårknä [skrumpna] MK. — Till middag 
var de alltut pärår u fläsk u fisk u n bunk skyr 
där uppa JK. När ja kåm haim så skudd ja 
ännu ha middag, u da fick ja någlä kald pärår 
u någlä kald strämmingar u så mjölk, u de var 
tillräcklit JK. Ja minns n gubb, sum talt um, 
att di jetäd pärår all träi mål um dagän: fyst 
um mårgnar kokäd di dum runtä, um midda-
gar stäuäd di dum, u um kväldar kokt di jård-
pärgråit [potatismos] JK(U). När ja kåm 
haim, hadd mor äld pa brygga(r)häusspäisn 
me varmt vattn äi u skudd kok pärår ti sväini 
JK. [Se ill.] Jfr blå-, jord-, röd-, skock-, 
små-, sommar-, sättning-, vit- o. ät-pära. — 
pär-bråk s. pä'rbra'k f., bf. -i [redskap att 
krossa potatis med vid brännvinsbränning] 
JK(U). Pärbraki lag yvar maiskningbunni 
MK. [Se ill.] -bröd s. pärbröi JK(U) n. [nöd-
bröd av potatis och mjöl]. -dag s. m. pl. pä'r- 
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da* gar [dagar lämpliga för potatisupptag-
ning]. Män de bräukar kunn bläi vackrä da-
gar i släut av åktobar u så att, vaim vait, de 
kan ännu bläi någ vackrä dagar ti ta pärår upp 
ällar vackrä pärdagar, för pärår de jär int 
mang sum har fat upp ännu JK. -doppe s. 
pii*rduppä m., 'sås' MK; sånt.. sum än flyt-
tar i ställ för sås ti pärår OL. Till pärduppä 
biganhmäs söit mjölk, blandi me gräddä 
JK(U). -grop s. pärgrop f., bf. -i, pl. -gröipar 
[grop vari potatis nedlades för vintern]. Så 
var n äut i pärgropi ättar a kappå pärår JK. 
U säi ättar, um någå (pärå) jär skämd u ti fa 
sumt ner i källan .. u fa de andrä i gröipar äl-
lar i pärgröipar, förrn de bläir frustnetar u 
kallt JK. -gryta s. f. bf. pärgröitu [gryta vari 
potatis kokar]. Skudd di ha kyt me, da fick 
di staik de ättar di hadd häft pärgröitu av 
[i öppen spis] OL. -gräs s. pä'rgra's n., bf. 
-ä, 'potatisblad'. Jär halm i akan jamt gardn 

sum grasä (pärgrasä) sag så vackat äut i 
sumräs, blai int mair n dubbält så mik sum 
vör sättädä JK. A par duktuä frustnetar ha de 
nå vart, sått allt pärgras har fraus av JK. De 
var a stark kyldnat da, när pärår gick undar 
u skudd vaks sum bäst; da svartnäd pärgrasä 
fö de mästä, u pärår stännd me vaksä U så 
kåm ä mygälsvamp pa pärgrasä JK. Pär-
grasä gynnar svartnä u luktä, så att de jär int 
någut gutt täckän, äutn di (pärår) bläir för-
modliän skämd i ar u JK. -halvtunna s. f. bf. 
pä'rhalltunnu 	tunna potatis]. Ja har vart 
bäi K.J. i dag u frågt, um han int skudd fa täid 
ti sätt de där pärhalltunnu me hans russ n dag 
nå i viku ti pinst JK. -insändning s. f. bf.pii'r-
insändniygi [skickande av potatis in till Vis-
by]. Ja var upp bäi Söddalunds i sundäs 
kvälls me pänningar för pärinsändningi JK. 
-jord s. pärjård f., bf. pärjårdi [jord som 
man skall sätta potatis i]. Di har int någ pär-
jård MK. U så skall n ans pärjårdi till. Ha 
skall plögäs en u iblant täu gangar, förr n 
sättar pärår JK. Han skudd gär pärjårdi i år-
ning, braid göisli u harv u plögä JK. Pärjårdi 
jär i årning ti sätt pärår äi när sum hälst JK. 
-krabbe s. pä'rkrabbä, se jordpär-krabbe. 
-kvarn s. pärkvänn JK(U) f. [potatisrivare 
med en roterande taggig plåtcylinder, varpå 
man rev potatis till potatismjöl]. -källare s. 
pärkällarä JK [potatiskällare]. -land s. pär-
land [potatisland]. -lave s. pärlavä m., bf. 
-än, 'större låda' [?] att ha pärår äi MK; en 
avbalkning äi än källarä till förvar pärår äi. 
Äi än källarä kan de var flair pärlavar i jamt 
si till ha var pärsårt fö si i vassin lavä JK; 
[även: vagnsskrov med en skjutlucka på si-
dan, att köra potatis i] HG. I dag har ja arbet 

ner i källan u lag upp någ pärlavar, sum har 
blitt rutnä u åidnä JK. -lort s. m. bf. 
lo'rtn, [-åu-], [om dålig potatis]. Fastn ja 
int har mik lust me dän pärlortn (någ gråvt 
sägt), för dän dail, att de jär mair n hältn rut-
nä ällar skämdä JK. -mjöl s. pärmjöil n. [po-
tatismjöl]. -odling s. pärådläning f. [potatis-
odling]. Sin [sedan] så skudd Eklund hald 
fördrag um pärådläning JK. -plätt s. pl. pär-
plättar [potatisplättar, -bullar; tillreddes av 
kokt, riven el. stött potatis med något korn-
el. vetemjöl i smeten] JK(U). -rissel s. pär-
rissl JK(U) [rissel el. harpa för sortering av 
potatis]. -saft s. pärsaft m. (skämts.), [bränn-
vin]. Dän täidn så var de int ont um starkar 
pärsaft pa Jaugan JK. -skal s. pl. pärskalar 
[potatisskal]. Pärskalar jär giftuä, di to sudn 
[spadet] ti tvätt kräki mot ohöirå (När) MK. 
-skjuta s.pärskjautå f., 'potatisbössa'. Sårkar 
ska nå ha pärskjautå = gåspenna med en po-
tatisbit i vardera ändan och en pinne att tryc-
ka av med MK. -skörd s. f. bf. pärskördi 
[potatisskörd]. Pärskördi var dåli: läit undar 
standi u känning av rutnä u skämdä u int go 
sum vanlit ti jetä JK. -släka s. pä'rslä'kå f. 
[tång som användes att göda potatisjord 
med]. Pärsläkå skall vör kåirä ti lägg bäi pä-
rår JK. I går sättäd vör pärår u i mårgå skall 
vör ännu sätt mair u så kåir pärsläkå JK. 
-sommar s. pärsummar JK(U) m., bf. pär-
summan =haustn när n skall ta pärår upp= 
Brittsommar (JK)MK; när de jär gutt vä-
dar, när n tar pärår upp JK(U). Vör har ännu 
pärsumman ti väntä MK. Kund de nå bläi än 
pärsummar u vackrä dagar ättar Mickeli, så 
skudd ä va bra JK(U). -sort s. m. bf. pli'r-
sårtn [potatissort]. Dän pärsårtn jär mik 
augå pa, u di springar [gror] för de mäst va 
ivist ätt MK. -stekare s. m. bf. pärstaikan 
JK [augusti månad, om den är särskilt torr o. 
varm] JK(U). Rotfruktar .. sto u gnikäd da 
i sumräs i tårkän, i synnarhait i pärstaikan 
(= Aggusti) u kåm si aldri ör fläckän JK. 
-stuv s. pärstäu m. [= följ.]. -stuva s. pär-
stäuå f. = uppstäunä pärår = stuvad potatis 
JK. -stycke s. pärstyckä n., bf. =, -styck', 
pl. bf. -i, 'potatisland'. De pärstyckä sum var 
i jamt gardn, sum Er smakt pa pärår iblant, 
blai mästn skämd allihop JK. Harvä u kåir 
stam n av de stor gamblä pärstyckä pa back-
hällingän, sått de blai i årning ti kåir släkå pa 
u sättä JK. Sen i gynningän på åktobar da va 
de ti ligg ällar ga pa pärstycki .. da lag di pa 
pärstyck u hadd säin små jårdyksar [hackor], 
sum di huggäd ner i jårdi jamt standi u så 
brautäd upp daim me, sen var ä da .. ti fa 
pluck av pärår fran standi u kast dum i a 
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spann OL. I dag har .. de riktut vart jäuvlit, 
sär de gamblä, till ligg u krail pa pärstyck u 
tat pärår upp JK. A betöidlit vackat vädar 
har de nå vart i säptämbar u åktobar .. så att 
i ar ha vör slipp u ligg pa pärstycki u frausä 
JK. Blasut u stårmut u kallt .. så jär de int 
fö rolit ti ligg pa pärstycki u klabb me labbar 
i de vat jårdi JK. Såsum ha gick u to pärår 
upp, så kåm Jakå laupnäs yvar pärstyckä JK. 
-stånd s. n. pl. bf. pärstandi [potatisstånd, 
-planta]. När pärstandi hadd blitt storä, så 
ympäd n dum [kupade dem] JK(U). Ja skudd 
äut u pir kring pärstandi för ti säi, um de var 
myr [fukt] kring dum MK. Kräki kan int ga 
pa jårdi äutn sinkar ner för mikä, u när di 
trampar pa pärstandi, så kan ingän fa raidå pa 
pärår sinä JK. -stöt s. pärståit= följ. [Se ill.] 
-stöta s.pä'rståitå HG f., bf.pärståitu JK(U), 
'potatisstöt, vanl. av trä med en klump nertill, 
att stöta potatis o. kålrötter med'. -såd s. 
pä'rsu'd m., bf. pärsudn JK(U) [potatis-
spad]; vattnä sum pärår kokäs äi MK. -säck 
s. pärsäck OL m., bf. pä'rsäckän, pl. -ar 
[säck som innehåller el. har innehållit pota-
tis]. Sumbli bräukt ha någ sma källarhul ner 
undar fastäuu .. (me) a lukå, sum var så stor, 
att di lagum kund fa iginum än pärsäck OL. 
Ja fick håir, att Ed pärsäckän sto i Aitlaim 

JK. -sättning s. f. bf. pä'rsättniugi [sättan-
de av potatis]. Pärjårdi plöigdäs um ladingar 
me spitsplog förrn pärsättningi skudd anga 
JK(U). Nå var mainingän dän, att ja skudd 
skill av me pärsättningi där .. i dag JK. 
-tid s. m. bf. pärtäidn [den tid då man tar 
upp potatis]. I pärtäidn älla när vör rustäd u 
to pärår upp, dän näiändä (åktobar) JK. 
De var så rängnut i pärtäidn OL. Å. u S. 
[länsmän] söinäd aldri vägar förrn millum 
dän 17:dä u tjugändä. Issn [den här] han har 
dän 12:tä u 13:dä, sått de jär just läik [allde-
les] i pärtäidn .. nä fålki ha sum mäst bråt-
tum ti pa pärår upp JK. -träd s. pärträi n., 
bf. -ä, pl. =, bf. -i [päronträd, Pyrus commu-
nis], jär sam artris träi sum pickträi u jär bön 
[bara] störr frukt pa än pa pickträii såsum 
hängpärår ällar släggår u flair sårtars pärår. 
Di planteräs i träigardar u vaksar int vilt sum 
markäppälträi u de finns stäur gamblä bjässar 
av dän sårtn så sum ätt bäi Hägdarä u pa fiair 
ställar JK. Pärträi-blad, -grain, -kvist, -rot, 
-stam el. -stuck, -stumbäl JK. -upptagning s. 
pä'ruppta'gniug f., bf. -i [arbetet att ta upp 
potatis]. I dag blai de int någ pärupptagning 
av u kanhänd int i mårgå häldar, för um de 
änd bläir fagat, så ha de äntliän rängnä så 
jårdi jär så ginumvat, sått ingän kan kumm pa 
na JK. För pärupptagningi jä de bra, att de jä  

så tårrt JK. Pärupptagningi ha vör ännu igän 
JK. -välling s. pärvälling f. [välling kokt på 
potatis]. Ja, nå har ja fat kvällsmat, sum har 
vart strämming u brö u kyt u pärvälling JK. 
-ål s.1 pl. pä'ralar [groddar på potatis]. -ål 
s.2 m. bf. pä'rå'In [en gul mask som förstör 
potatisen men även sädbrodd; namnet är 
nytt] JK(U). -äpple s. päräppäl n. o. pl.,= 
frukti pa pärstandi JK. 

pärk s.1 pärk, park m., bf. -än, pl. -ar. 1) 
[för försäljning utstakad ruta av skog]. Me 
pärkar ällar skogspärkar mainäs a visst styck 
skog, såsum issrä, sum vör ropt in, var trätti 
änar [alnar] braid' u förti famnar langä JK. 
Di dailt in a skogsstyckä i hundrä pärkar, u 
en skudd säläs vart ar ti rakt ram n äuthuggning 
JK. Ja skudd läikväl rop in n pärk (skogsbit) 
MK. De blai gutt präis pa skog u vid där, u 
ja ropt in än träi pärkar där för fämtn kronår 
JK. 2) 'tvenne stänger, 6-7 alnar långa, som 
läggas parallellt på marken omkring en aln 
emellan med en sticka emellan vid ändarne, 
som begagnas när man spelar pärk' JK(ordl.). 
Har vör någ pärkstängar ti spel pärk da. Pär-
kän jär för braidar JK(ordl.). De andrä skudd 
läikväl sla säin hugg, fall di kund fa bättar 
kas, di kund iblant fa än in pa halv pärkän 
OL. 3) [själva bollspelet pärk;,omgång i pärk-
spel]. Spel' pärk. I hans (fars) ungdom, da 
kund i spel pärk u kast varpå hall halv var-
dagar .. de kund i da fa täid till JK. Så speld 
ja pärk föstas bad pa vågar u annas me u 
iblant pa sletkalgildar i middäsrastar, u um än 
fick täilit aftå, ättar autndagar u um sundagar 
JK(U). Ja gick .. förbäi Tranängä, för ja fick 
håir, att jaugänningar var där ner u speläd 
pärk mot lauboar .. Di speld väl umkring tju-
gå pärkar, män jaugänningar varmt int mair n 
täu pärkar mot dum, u de var duktuä pärk-
kalar där ifran Jaugan JK. Di håird allt, att ä 
smälldäs me bålln, u i ställ för att di bräukt 
väil middag, så arbetädäs me pärkän ti di 
skudd ste u sla igän [på slåtteröl] OL. Jfr 
bak-, fram-, kläm-, skogs- o. vägg-pärk. -boll 
s. m. pl. pärkbållar JK(U) [skinnklädd boll, 
3-31 tum i diam., för pärkspel]. -karl s. pärk- 

m., bf. -n, pl. -ar [en man som står vid 
pärken för att slå ut bollen]. L.N. sum var.. 
en me dän .. gevästä framkal u pärk-kal ja 
har set JK. Di lerar si .. ti tänk pa i förväg, 
at vickät håll pärkkaln möiglitväis skudd 
kunn hitt pa u sla äut bålln Pärkkaln, så-
väid han kund ha någ äutsikt pa ti fa sla äut 
bålln iginum där di sto så glist.. så päind n 
iginum än [: bollen] där OL. Jfr putt-karl. 
-plats s. pärkplass JK(U) m., bf. -plassn 
[plats, plan, där man spelar pärk]. När astu- 
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fammors gärdä blai slagä, da hadd vör n äut-
märktar bra pärkplass där JK(U). -spel s. 
pärkspel n., bf. -ä. Pa ättarsummarn, ner da 
ängi var slagnä .. da samblädäs di där baddä 
gubbar u drängar ti tävlä i pärkspel u i andrä 
slag me OL. Ja, a sånt vackat, raidut pärk-
spel har ja aldri set förr, u puttkaln ällar fram-
kaln slo ällar lägd aldri bålln pa trilln äutn slo 
än alltut i vädrä JK. -spelare s. pl. pärkspelrar 
OL. Daim sum nå slo snarv [hårda] u så snål 
hugg [slag på bollen] tilläikä, u så di slo in 
för de mästä, di ansags alltut för de bäst 
pärkspelrar OL. -spelning s. pärkspelniu g f., 
bf. -i. Däräi lag just knäutn, att pärkspel-
ningi u varpkastningi u hankdrägningi .. to av 
JK. -stång s. pl. pärkstäugar [två klena 
stänger, 4 alnar el. ngt längre, lagda på 3/4 
alns avstånd från varandra o. bildande sidor-
na i pärken] JK(U). Nå för täidn nyttäs de 
int någ pärkstängar u int framstickå u bak-
stickå, äutn de nyttäs a tug i ställä JK(U). 
-vis adv. pärkväis [i kvantiteter omfattande 
rutor av skog]. Säl bäi pärkväis = när sko-
gän säläs i strik [stråk], i räutår, sum jär av-
dailt MK. När n kan fa rop in ällar kaup skog 
bäi pärkväis, bräukar de int .. bläi så döirt 
JK. 

pärk s.2 pärk an., pl. -ar [fisksump]. U så tas 
da kalvän [notkalven] upp pa äisn me, u 
fiskar pluckäs ör u läggäs äi än stäurar vanli 
säck .. u läggäs ner .. äi a vak, ifall n int har 
någän pärk mässi (fiskpärk) JK. Fredriks-
nautu [en märr] fick fullt lass me fisk ti dräg 
pa haim ällar upp i Gumbald ängä, sum fanns 
pärkar me rinnäs fårskvattn ti släpp dum äi, 
sått di int skudd dåi JK. Sin ättar, när vör 
had fat .. gäddår i pärkar, kård vör upp ti 
Snausrä JK. Jfr fisk-pärk. 

pärk s.3 pärk m., bf. -än, pl. -ar [pärta], 'spån 
att lysa med' MK; 'torra långa furuspånar att 
lysa med'; ta än pärk u löis me; pärkän sluck-
nädä; klau [klyv] läit pärkar! JK(ordl.). Dän 
täidn när di int had någ jaus, äutn di löisäd me 
pärkar, sum ännu har vart bräuklit i min täid, 
u de jälpäd fålki si fram me JK. Undar luftä 
yvar späisn var de a ställning ti lägg pärkar 
el. spånar pa, för di skudd var bra tårrä JK. 
Träiä, sum än klauäd pärkar av, skudd var av 
täll' el. fyrä u knaggfräit u rispret u rat [rått] 
u av äutvid [ytved] u int kännut el. fatt 
[fett], för da råikäd pärkän fö mikä, när n 
skudd löis me än JK(U). Nai, int grän i [in-
te], de smatrar för gal de; de ska var fyrä 
MK. -skog s. pärkskåug m., rispret el. retkluä 
träi ti klau pärkar av MK. -stycke s. pärk-
styckä n., 'trästycke att klyva pärkar av'. 

pärla s. pä'rlå [tpl.] f., pl. pärlår JK(U). Jfr 

svetes-pärla. — pärl-band s. pärläband JK(U) 
[ett sådant hade bruden om halsen]. Ja har 
set bräudar vart kled i pärläband, sum pärlår 
har vart av snåibär JK(U). -mor(s)lknapp s. 
pärlämo-, pärlämosknappar. Så bigangnädäs 
mik pärlämosknappar förr pa råckar u tråjår, 
sum skudd var ti bäst el. ti haugtäidskledar 

Pärlämoknappar .. var så stor sum vanliä 
tråiknappar JK. 

päron s., se pära s. 
pärr s. pärr m. (Scirpus palustris) MK [m. 
fl. halvgräs]; än sårts gras äut i möiri MK. 
Pärr vaksar äi vattnsjauk mark (OL)MK. 
-gräs s. pärrgras = pärr. 

pärre s. se ränn-pärre. 
pärrig a. pärruar, n., -ut [styv, sträv, pärr-
aktig]. Starrn jär så pärruar MK. Pärrut u 
stärrut gras MK. 

pärs s. pärs m., bf. pärsn, 'ring av trä kring 
kugghjulet på väderkvarnar, varmed man 
stannar kvarnen eller saktar farten, när det 
blåser mycket' JK(ordl.); de jär mang lidar pa 
de MK. Vör skall gär nöiar pärs ti kvänni, 
pärsn har gat sundar. Lägg pärsn pa u stänn 
kvänni JK(ordl.). Ja var till försöik u skudd 
mal a stund, män ä blasäd så mik, sått ja kund 
int stöir kvänni, äutn ja matt nytt pärsn. . JK. 
Ja.. to u bant na [: kvarnen] el. sättäd kädi 
pa u lägd pärsn pa u lest till na u gick in JK. 
[Se ill. till väderkvarn]. -knekt s. pärsknäkt 
m., bf. -n, pl. -ar [den ställning vari "pär-
sen" är fäst] JK(U); dän bitn sum sitar i mot-
satt ändn pa pärsn mot pärsstangi; han gär 
sam nytt sum pärsn, fast n klämmar till un-
darifran MK; (av björk). -krämpa s. pärs-
krämpå f., pl. -år (av björk); [de böjda trä-
stycken som bilda "pärsen"] JK(U). -stång 
s. pärsstau g f., bf. -i [den stång varmed man 
drar till "pärsen"] JK(U). De stangi sum sitar 
äi pärsn u gar ner i kvännhäusä u sum n 
tryckar ner pärsn me, när n skall stänn kvän-
ni MK. 

pärsa v. pärs' [dra åt pärsen]. Pärs kvänni; 
de blasäd så mik, sått ja matt pärs kvänni 
JK(ordl.). Ja matt pärs na så mik, sått äld u 
råik sto kring ä JK. 

pärsing s. pärsiug m., bf. -iuän, pl. -iugar [på-
frestning]; 'svår belägenhet'. De nati, sum 
vör var pa rak [drivfiske] i fylgä u de kåm ti 
stårm så mikä, da var vör äut i n bra pärsing 
da JK(ordl.). Fålki blai int så snällt [fort] 
fököild u sjauk sum nå, när n kummar ätit i 
någän pärsing ällar oväda(r)böising pa sjöiän 
JK. De far änd ga an, um int päikbani far någ 
löit [lyte] ällar bläir någ dåliä ättar dän pär-
singän ällar sjaukdomän, sum di skall gi-
numga JK. Va pärsingar di har äutstat! MK. 
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Hästfyli 	kastreräs, sum jär n svårar pär- 
sing för dum JK(U). Jfr fårsing s. 

pöl s. påil m., bf. -n, pl. -ar. 1) 'bula, knöl'. 
Ja har slat n påil i pannu; påiln har nå lägt si; 
han jär hail fullar av påilar JK(ordl.). Ja har 
fat n påil pa bainä, u han gär så ont JK(ordl.). 
Sårkän fallt kull u slo si, sått ä blai än stäurar 
påil äi pannu MK. De var n gang, sum di 
(bäiår) stickäd mi, u de blai n släik stor påil 
ättar MK(1877). Han slo hud' mot stolkantn, 
så de ränd upp än storar påil OL. Har n slat 
si i häudä, sått ä bläir påil, så lägga n a kallt 
knäivsblad imot, så läggar påiln si, u så bläir ä 
int blåt JK. 2) 'en liten upphöjning i liten om-
krets på jordytan el. på vilken annan sak som 
helst .. skarp bukt på en linje ..' JK(ordl.), 
'tuvor' MK. Ta u fis av dän knöln el. påiln 
där pa de tväri. De däik jär int gäint, de jär 
n sånn olyckli knöl el. påil pa de JK(ordl.). 
Mont Blanc de matt var n påil pa jårdi (JK) 
MK. Jfr hat-pöl. [Jfr ty. B eul e, eng. 
boil.] 

pölig a. påilur, f. -u, n. -ut [knölig]. De jär a 
olyckli jård ti var knöilu u påilu, sått de jär 
stort arbet ti fa na jamn JK(ordl.). 

pöls s. pyls m., bf. -n, pl. -ar. 1) [korv], 'blod-
korv', blod o. mjöl o. fåttaugå (talg el. äistar), 
sum fylläs äi tarmar, mästn sam gosä [god-
set] sum palt, fastn paltn jär hardarä u int 
har någ fåttaugå MK. Pyls jä de gamblä, kårv 
jä nöiarä MK. Vör skall fyll pyls i dag; nå 
kan Är fa jet pyls, för pylsn jär nå koktar JK 
(ordl.). Mor ha skall da ta varå pa slaktn ällar 

kok pyls etc. JK. Kvinnfålki gärd pyls av 
blodn. Fick Är mang pylsar? JK(ordl.). Mor 
sär, att ha aldri årkar bäit äi än bit pyls, när 
a tänkar pa K:s historju JK. Gubbän L. sum 
var så galn ättar pyls JK. "Ja stjälar aldri 
män när ja far säi pyls, de tar ja" MK. De 
var n täid, sum babtistar jär i Lau u När int 
jetäd fåugäl, sum var fängnä i snarår, u int 
pyls ällar blod JK. Kaku ha var svart sum 
pyls OL. Måtli pyls jär bäst, sägd prästn, när 
n fick en täintpyls äi a hail stäutvamb JK. 
2) (bildl.). Mainä pyls (dumheter) MK. Jfr 
blind-, blod-, kött-, lung-, ring- o. tionde-
pöls. -horn s. pylshånn n., 'korvhorn'; de jär 
dei sum n fyllar pyls iginum dei. Iss [detta], 
de far ja int fyll äi, um ja int far a pylshånn, 
för tarmar jär så sma u small, så de jär omöig-
lit annas OL. När vör va ban, da nyttäd vör 
pylshånn (att blåsa såpbubblor) MK. [Se ill.] 
-pinne s. pylspinnä m. [pinne varmed korven 
hopfästes vid ändarna; korvsticka]; i ställ fö 
ti söi [sy] MK. -söm s. pyls-saum m., 'sådan 
söm som begagnas, när man syr korvar ihop'. 

pösa v. pr. påisar, ipf. påist', p. pf. pl. (äut)-
påisnä [svälla upp]. [Vanl. refi.]. Jårdi påi-
sar si upp MK(1877). Flingsläku .. när a da 
bläir vat i jårdi u ha påisar si, så bläir ä tjåckt 
göidä JK. Så att i påist si upp sum stor bärg 
JK. Mjölä de påisar si så mikä MK. — Upp-
påisnä ällar äutpåisnä [upp- el. utsvällda] 
MK(1878). 

(?) pötig a. n. påjtut. Påjtut tal; p. u tjåckt OL. 
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quebracho s., se gubbrack s. 

Q 

R. 

rabarber s. rabbarbar (Rheum raponticum). 
Rabarbar sum vaksar pa sand, jär säurarä än 
dän sum vaksar pa lairjård MK. Ja haim i träi-
gardar .. gynnar di nå me flair slag, såsum 
pumpår u rabbarbar u spinat, ja ja vait int 
namn pa alltihop, sum nå jär nöimodut JK 
(1889). -gröt s. rabbarbargråit JK [-kräm]. 

rabb s. rabb HG, 'smal, dåligt avkvistad stam, 
toppända el. d.'. 

rabba v. rabbä, rabb' [rycka, "grabba" (till 
sig)]. Rabb ste [åstad] så ättar matn, de fart 
du int lug till; ha jär så rabbu, sått a rabbar 
ste u räivar sundar allting JK(ordl.). Rabbä 
el. råffå till si MK. — rabb-skakning s. rabb-
ska' kniyg [f.]. 1) när n vangn suttar mikä 
MK. 2) = risptagning [undersökning] ällar 
någä MK. 

rabbig a. rabbur, -uar, -u, f. -u, pl. -ud. 1) 
'rask efter en sjukdom el. på ålderdomen' 
JK(ordl.). Han har vart väl sjaukar, män nå 
jär n ret rabbur el. rabbuar. Han jär snart nitti 
ar gammäl, män han jär ret rabbur ännu. Nå 
jär di rabbuä allihop igän JK(ordl.). Gubbän, 
han jä ret lagli rabbur ännu han MK. Sin [se-
dan] sungnäd ja u sivd n täu träi täimar u 
känd mi någ lund rabbur igän JK. Nå jär n 
lagli rabbuar nå MK(1876). Mårmår de va ret 
a rabbu källing, de MK. Ha jä rabbu av si 
(=hurtig, rask) MK. Far var da ännu så rab-
bu, att han var ner u sättäd iblant JK. Hall-
bjänsgubbän L.P., de jär ännu n rabbu gubbä, 
fast n jär nemarä nitti ar JK. 2) 'en som roffar 
till sig'. 

rack s.1 se kälk-rack. 
rack s.2 rack m., bf. -än, än klainaktur tug-
stråpp, sum sitar um sjägälmasti, sum nedäst 
spleändn sitar äi JK. Rackän jär åidn [slut], 
vör skudd ha nöiar rack = stropp till spläiä, 
sum sitar um masti; den stropp som bär upp 
spleä [spriet] MK. Jfr spri-rack. -stropp s. m. 
bf. rackstråppän [för] (segel) MK. = följ. 
-stroppa s. f. bf. rackstråppu el. rackän. 

rack s.3 rack n. 1) [spring, rännande]. De var 
ätt faslit rack u ränn MK. 2) [löst folk, pa-
trask, lösdrivare]. De laupar så Mik rack 
langsat vägar MK. Sånt rack sum ingänting 
vill gärä äutn bär [bara] ga u dräivä OL. 

racka s. rackå f., bf. -u (hund o. folk) (OL) 
MK. De jär mang sum vill., att n skall ställäs 
undar åtal .. för de jär n värdar, racku JK. 
Jfr fyll- o. hund-racka. 

racka v. rackä, pr. -ar, ipf. -äd, p. pr. rack-
näs. 1) [gå o. driva el. fara omkring]. Ga u 
rackä i sokni MK. Nå fö täidn rackar ung-
domar äut langsat vägar pa säin velosopedar 
JK(U). Kålpetörar sum rackar jär kring landä 

u int äidäs arbet självä JK. Ja had visst vart 
pa laikstäuå, tror ja de var ja had vart racknäs 
um nati JK. 2) Rackä ner= driva för vinden 
MK. När ja känd, att tjan'n [telnen] smallt 
[brast] så lätt ja tjan'n var lakar [slak] u 
släppäd ättar så mik sum batn rackäd ner (el. 
räkäd ner) JK. 

rackare s. rackarä m., bf. rackan, pl. rackrar, 
1) [hästslaktare] JK(U). 2) 'osympatisk per-
son', [fähund, skojare]. G., sum matt ha vart 
n argar u kinku rackarä JK. Iss .. humbugs-
medesin'n, sum de jär någ stäur rackrar, skåi-
rar u bedrägrar, sum tillvärkar u sälar JK. 3) 
[i uttr.] fa rackan [få bannor el. skäll]. Ja 
gyttar tigä, för annas far ja rackan, när ja talar 
um mäin åsiktar MK. 4) [ss. kraftuttryck]. 
Kytvarår jär rackan så döir i böin i haust JK. 
Lapp gan de kund bläi a luckans gär me iblant 
de OL. Jfr hund-rackare. -bonde s. m. bf. 
rackaräbåundn [elak bonde]. Da tänkt sår-
kar.. tänk um vörr hadd fat de vädakvänni 
låss .. de skudd var rolit u int mairn lagum 
till dän där snål rackaräbondn, sum int kund 
lätt uss fa liggä JK. -pump s. rackaräpump 
[en metod att pumpsy skor]. Sma bansko 
söis rackaräpump JK. -tyg s. rackartöig n., 
bf. rackarätöigä JK [otyg]. Ti ha drängar de 
jär ätt rackartöig MK. De rackarätöigä rema-
tismän JK. -väder s. rackarävä'dar n. [dåligt 
väder]. L. .. tyckt, att ä var a rackarävädar 
i dag, sått någ raiså till böin var de int launt 
till tänk pa JK. 

rad s. rad m., bf. -n, pl. -ar. 1) [räcka av före-
mål placerade bredvid, bakom (etc.) var-
andra]. Ja nå liggar släku pakård pa jårdi i 
radar i sma hopar JK. Kafflbori var däuknä 
än fåir fåm styckän i rad ättar si OL. Jär har 
di ådlä, u så har di välträ grastainar i radar el. 
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vastar, u så har di hatt a akatvär jär innäi 
JK(ordl.). a) [om personer ..]. Hans [lands 
hövdingens] väg kåm ti ga mitt framför hail 
raji av sletkalar 	u tjugå man i rad ättar 
si me sigd u örv, sum gick u slo OL. b) [om 
plantor el. frön ..]. Murrättår sadäs .. int i 
radar såsum nå äutn sadäs äut för hand el. 
braidsådd JK. 2) 'ram' (spägälrad? tavälrad?) 
MK. 3) [om ett obestämt antal föremål 
mängd, antal]. Sumblistans jär de så, att di 
mainar, att di skall ha bra bredar, män di valt 
int bistämt, va di liggar. Vör far söik ga in i 
snickarbodi u säi ättar vör har någ bredar 
äut i vagnbodi ällar portn vör skall ha bra 
bredar där upp pa lädrindarnä . de kan nå 
händ, att n .. kan fa ga iginum hail radn, sum 
jär föräut jär uppräknä OL. 4) [tryckrad, 
skriftrad; brev]. Så skall ja allt um längä rip 
ihop någlä radar i kväld JK. Nå skudd ä ret ha 
vart rolit ti fat någlä radar u fat hårt, va de sto 
till mej Ar JK. Ja far nå släut me iss [dessa] 
ainfalduä radar för iss gangän igän OL. Jfr 
axel-, bet-, bås- o. träd-rad. -vis adv. radväis 
[i rader]. Läggar göisli i sma hopar radväis 
pa jårdi JK. Lägga n [lägger man] krokar 
radväis tvärs yvar kimbän JK. 

rada s. pl. ra'dår(?)-=karmträi [på dörr]. 
Durslag, ja, ällar adår[!] .. [se dörr-slag]. 
Jfr dörr- och ladudörr-rada. 

rade s. radä m., bf. radn 	1) 'skelett av 
ett djur'. Där liggar än radä av a russ JK 
(ordl.). De fanns int rams radä pa de russä 
[inget kött på benen] MK. 2) 'kärnhus i äpp-
len o. päron' MK. Nå har ja int mair n radn 
igän av äpplä JK(ordl.). Jfr ben-, katt-, russ-
o. äpple-rade. 

radig a. pl. ra'cluä [stående i rad?]. När ograsä 
kåm bårt, da skullar pärår så raduä MK. Jfr 
två-radig. 

rafsa v. rapsä, raps', pr -ar [arbeta hastigt o. 
slarvigt]. De jär n stor slarv ti gär någä, för 
han börr hapsar u rapsar ifran si JK(ordl.). 
De jär aldri någ skick me hännäs arbetä, äutn 
ha börr [bara] hapsar u rapsar iginum JK 
(ordl.). Rafs el. raps ihop, till si OL. 

rafsig a. rapsur, f. rapsu. 1) [hafsig, slarvig]. 
Ha jär så hapsu u rapsu, sått de jär aldri någ 
skick me hännäs arbetä JK(ordl.). 2) 'en 
som roffar till sig' MK. 

raft s. raft m., bf. -n, pl. -ar [spiror med kvar-
sittande korta kvistar, på vilka agen el. hal-
men lägges på taket]. Raftar jär lang räckår 
me knaggar pa äutsäidu, u um di jär gråvä, 
huggnä pa insäidu. Di star me nedäst ändn pa 
bandä, sum jär späik si [spikat] än ribb ällar 
lakt i äutkant pa, sum raftändn star imot, sått 
n int skall rapp [slinta] äut. Uppäst ändn lig- 

gar pa ryckträcku, sum liggar i spärrnackän 
JK. Fodartak el. tramptak me raftar JK. Så 
läggäs da asar upp' pa spärrträii pa handbalk-
ändar.. sum raftar skall ligg pa JK. Drick-
bytti me öl äi hängar ti rais pa raftar ti läsk si 
me JK. De skudd var träi raftar pa alnän MK. 
[Se ill.] Jfr ök-raft. -stump s. raftstump m. 
[bit av en raft]. Se ök-raft. -ände s. m. bf. 
raftändn. N ribb el. lakt sum raftändn star 
imot JK. 

rafta v. raftä, 'sätta upp rattar'. 
ragg s. ragg m., bf. -än (i bet. 2 n.?). 1) 'get-
hår; även om grov (snarv) ull'. Dän baggän, 
han har sån snarv ull pa si sått ä jär såsum 
ragg älla gaitragg JK(ordl.). Di (russi) far säi 
buckän me säin välduä stäur hånn u langar 
ragg sum man pa halsn u ryggän JK. 2) 'liten 
tunn sky'. De rna ick snart bläi stårm, vät jä, 
för de gynnar kumm upp någ ragg älla tuk-
ragg, u di har n fart, sum jär oskapli JK 
(ordl.). Jfr get-, sky- o. tåk-ragg. 

ragga s. raggå f. 1) [getragg]; gaitraggå. De 
ulli, ha jär så snarv sum raggå OL. 2) [tunnt 
moln]. Ludnä raggår pa himlän (smaduskut) 
mot storm MK. Jfr sky-ragga. 

raggarn s. ragga'n MK [kraftuttryck]. Um n 
skall ifran gardn, u kraku sitar u skräiar u 
räiva si u jär arg u gali, så raggan [tusan] gar 
de int gal pa någ väis MK. 

raggen s. m. bf. raggän [den onde, fan]. De 
var raggän de MK. Nå to raggän imot mi. Di 
skall raggän ta! (JK(ordl.). 

raggig a. raggur OL, f. -u JK [raggliknande]. 
Ulli var snarv el. raggu el. gråv [av vissa 
får] JK. 

ragla (regla) v. ra'glä, raiglä, pr. raiglar, ipf. 
raigläd. 1) [gå ostadigt o. vinglande]. Far Är 
säi så mik drucknä gubbar u källingar ligg i 
däiki u ga u raglä langs vägar? JK. De gynt 
vurm kring i hud för mi, sum um ja var stamn 
druckän u gynt raiglä u skudd fall kull JK. 
Han gar u raiglar så mikä, han matt var druc-
kän JK(U). Kattu gynt bläi lam i bakändn u 
ga u raiglä MK. Så kastäd Jakå [: varpan] u 
raigläd bårt till målä MK. Han var så druc-
kän, sått n .. ragläd kull JK(U). 2) [krylla, 
vimla]. De va så fullt, så de raigläd me tras-
tar MK. 

raglig (reglig) a. ra*glur, raiglur, n. raiglut 
[raglande, ostadig]. Han gar raiglut JK(U). 
Han (gasungän) jär så raiglur MK. Raglur i 
haudä (vurmur), att ja mästn skall fall kull 
MK. 

raj-gräs s. raigra's n. (Lolium perenne). Rai-
gras u humblälusärn jär bra fodar till naut; 
mjölkfodar jär de bra till. De kaupäs u sas till 
fodar MK. 1 ladis-sedä [vårsäd] .. sar n till 
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me de samä me raudklövar u humblälussärn 
ihop u i stainu lairjård me läit raigras äi, för 
de skall hald klövan uppä, sått ä bläir bättar 
ti sla JK. 

rak s.1 rak f., bf. -i, pl. -ar. 1) 'rad'. a) [av 
föremål]. U så lägga n da .. all krokar ällar 
anglar i rak ättar si fram u tillbakas pa tvärn 
pa kimbän JK. Läinä pa jårdi .. de skudd 
braidäs jamt u tunt u äi rakar [vid rötning] 
(När U). Var de mang kräk, sa var de täu ra-
kar [båsrader] me ändar mot si (När U). 
b) [av personer]. Där star a hail rak me kalar 
JK. När nå fåir u tjugå man slo i am n rak ättar 
si, skulläd de ret bra u to a bra styck mässi 
OL. All källingar matt stäig upp langs hail ra-
ki [i kyrkbänken?] för ha var så stäur u braid, 
så de var avholit (om fru Norrby) MK. 2) 
[skyl] 'rad av skupar [kärvar], bestående av 
30 st., 2 o. 2 mot varandra'. Sätt sedi i rakar 
ällar rak; förr: raukar, rauki MK. I rak ällar 
rakar sättäs skupar täu u täu pa skyns [snett] 
imot si i radar ällar rakar ällar raukar JK. 
(Rygän) fick ligg pa band u tårkä n par dagar, 
förrn vör fick bindä u sätt ä i rak JK. Män 
allt um längä fick vör äntliän vaitn av u i rak u 
sumt in undar tak JK. De var ti sätt um rakar 
u skupar var dag, män de sto int till fa dum så 
tårrä JK. Till sätt a rak tular för en sum jär 
vanar u kvickar än täimä JK(U). 3) [räcka 
av utsatta sammankopplade fiskegarn]. Hail 
raki = alla garn som hänga tillsammans, när 
man är ute på rak ["vrak", drivfiske]; allt 
sum sättäs u kastäs när n räkar [" vräker" , 
driver]: gan u klåbbår u sanki MK. Batgans-
klåbbu .. där knöitäs da raktaugi fast me en 
ändä u dann ändn fast i batn.. sått batn da 
kummar ti ligg i mot vädar me hail raki ätta si 
me am n klåbbå millum vart gan JK(U). De var 
ret väl strämming pa de fyst gani bäi batn, 
män när vör fick in halv raki, da had raki kast 
si me vädar, så att de var ingänting pa dum 
[: gamen] JK. Vörr sättäd äut hail raki JK. 
Ja, pa summatäid så jär de värkliän så, att ä 
int vill bläi någänting strämming, när ä jär 
blickt, atminstn int pa hail raki ällar all gan 
JK. Jär ä tjåckå, sått n int kan säi rakräum 
älla säidräum . . händar sum täidäst, att n 
kummar ner pa varandräs rakar; da jär ä ti 
dräg upp u gynn pa nöjt igän u iblant så 
kan de int sta läng pa, att rakar räkar [dri-
ver] ihop, sum kummar an pa straumän JK. 
Allt um läng vör äslädä u drog, så fick vör 
raki lycklit u väl upp JK. Raki jär avdrägi 
(= uppdrägi) JK. Än 70-80 inskrivnä fiskrar, 
sum bräukäd raki äutstrands. Hail raki jär 
minst säkshundrä famnar lang. En sum jär 
vanar u snällar ti sättä, sättar a rak el. um- 

kring trätti gan pa träi kvart JK. När vörr 
hadd arbet' me drägningi än go täimä, så hadd 
vörr raki uppä me gani u strämmingän JK. 
De var så mang intar, sum kåm i land ifran 
raki, u de var int gutt ti känn till .. okalar 
JK. [Se ill.] Jfr tegel-rak o. vrak si. — rak-
rum s., se vrak-rum. 

rak s.2 (drivfiske), se vrak s. 1. 
rak a. ra Skar, f. ra k, n. ra Okt, pl. -ä, superl. 
best. -ästä. 1) [som saknar (större) krökning-
ar]. De räcku [spiran] jär int rak JK(ordl.). 
Ner n nå . . sättar n akstol pa, da skall n var 
så langar.. att n kan fa sit me baini rakä OL. 
a) [om ngts sträckning el. om  riktning; även 

De jär rakästä vägän u bläir mair be-
stämt ti fa de ret (att bestämma laxgarnsaxlar 
i torrt tillstånd) JK. A äutmärkt gutt rad, sum 
var dän rakästä vägän [bästa sättet]. b) 
(skom.). Rak skor, kängår u styvlår [skor 
etc., som passa till både höger o. vänster fot; 
mots. par-sko] JK(U). 2) [med tanke på ngts 
utsträckning i förh. t. lodplanet: upprätt, upp-
åtsträckt]. Talln jär int rakar JK(ordl.). Så 
kåm vör till n tall, sum var alldeläs rakar el. 
gäinar JK. U än far int täit [ofta] ga me raka 
rygg äutn alltut arbet bad bäi land u strand 
JK. Um vörr, sum arbetrar,  jär, int far ga me 
sån raka rygg sum all tjänstmän u härrar 
JK. [Särsk.: om person med tanke på krop-
pens hållning el. ställning i upprätt läge]. 
Dän kaln han jär så rakar JK(ordl.). Rakar i 
ryggän JK. Nå.. har vör hatt dän rak magrä 
lang rispretä gökän Vännamo [en lantmäta-
re] JK. När ja sto rakas . . da känd ja int någä 
[svindel] JK. När n da had lägt dän käppän 
.. så haugt, sått n självar kund ga rakar un-
dar .. JK(U). 3) [neutr. ss. adv. för att be-
teckna att ngt sker el. är riktat i en viss rikt-
ning; i rak riktning, rätt]. Ha [yxan] jär för 
rakt pa skaft [dvs, bladet i för trubbig vinkel 
mot skaftet] JK(U). Sigdn riktäs el. sättäs, 
så att n bläir (= sitar) lagum krampt ällar 
rakt pa OL. Han sägd, att linjår gick rakt 
fram tvärs yvar vägän OL. [Särsk.: om upp-
rätt hållning]. Jär da sigdn lagum jårdlägdar, 
sa gar n rakt u slar OL. 4) [neutr. ss. adv.] 
'alldeles', [komplett, rent]. Ja har int årk gärt 
någ hail iss viku när pa, äutn jär rakt åidn JK. 
De mänsku .. ha jär rakt gäulblaik i ansiktä 
OL. Rakt ram n äuthuggning JK. Jårdi har blitt 
rakt full nå av vetå JK. Tänk att ä mästn jä 
rakt omöiglit ti säi u skriv nå mitt i dagän JK. 
Batar var rakt nerlastnä JK. Vör blai rakt 
iginumvatä, förrn vör kåm haim JK. — De där 
slipashuggningi kummar rakt totalt ti gär åid 
me skogar JK. Bryggarhäusä var rakt spildar 
nöit u var rakt alldeläs i stånd JK. Di jär så 
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frustuä; di ska sit rakt inn i späisn MK. I dag 
har ä vart hundvädar igän, sått ä har vart 
otjänlit u ohygglit rakt ti vart äutä JK. — Väl-
laikän har int vart ti beröim i hail hälgi 
äutn de har vart rakt lort JK. Nå gar de änd 
an, när n [värken] int slar si i magän för mi, 
män när de kummar ti värk där, da bläir ja 
mästn rakt släut JK. Nå jär de rakt päukän 
nå! JK. De jä rakt dumhaitar, sum di bjärar si 
at JK. De jär rakt syndaflod jär äutä JK. 
Västn jär tåpp galn, sått bäi böiväis jär ä rakt 
årkan JK. Um ä jär skåi, så jär ä fåaktut rakt 
JK. — Håiä har rakt blitt ginumvat igän JK. 
De tyckäs sum um ja rakt har förfor smakän 
JK. De jär n äur ällar damb äutä, sått ä rakt 
tar andn av fålk, när n skall äut JK. De har nå 
vart så varmt, sått de rakt jär summavädar 
JK. Nå i viku har de rakt vart vintakyld JK. 
Vägän snåiäd rakt till JK. — [I uttr.] rakt 
i grund [helt o. hållet]. När n da hadd hatt de 
eländä a par träi ar igän u tat rakt i grund laidå 
pa de [förmynderskapet] .. JK. Lains [hur] 
di förstöirar skogän rakt i grund jä pa landä 
JK. Pa all backar.. tar nå tårkän rakt i grund 
JK. Jfr kapp-rak. -näsad a. ra'kna'sä JK [som 
har rak näsa]. -pinniharv s. ra'kpinnharv m. 
[harv med raka pinnar]. Sletharvä (harv me 
rakpinnharv el. janharväl) JK. -pinnlharvel 
s. ra'kpinnharväl m., pl. -harvlar [= föreg.]. 
Någ ann än sletharvlar, träiharvlar u janharv-
lar (rakpinnharvlar) fanns de intä JK. -ryggad 
a. rakryggar, -ryggä, rakrygg' JK; OL, f. o. 
pl. -rygg' JK; OL [rak i ryggen]. Han jär så 
gäinar u rakrygg', sått ä jär märkvärdut, fast 
n änd jär lagli ti an i JK. De säs um fålk; ha 
gick läikväl så rakrygg att, ällar han gick så 
rakryggar. Ha gar så rakrygg u stram.. OL. 
De var oskaplit va de koi jär rakrygg u int 
svaigrygg någ alls JK. De rus si di jär så rak-
rygg, de jär så i russ-slagä de OL. Härrar di 
jär fö de mäst rakrygg (= rak i ryggän), för di 
har int fat båig rygg så mik sum än vanli(r) 
arbetarä JK. 

raka s. rakå f., bf. -u [redskap bestående av 
ett (långt) skaft med vinkelrät skiva el. dyl.]. 

ti ståit ner u kar ikring sagdusn pa såidä 
[tjärdalen]. (Se MK Spr. drag s. 41). Sagdus 
.. de sum lag pa, kardäs yvar me raku JK(U). 

[redskap att rensa tjärhon]. Karar kring i 
haggvann'n [hon] me a särskild rakå sum 
passar där till JK(U). 3) [redskap med pinnar 
att dra upp rader vid betsådd]. När nå jårdi 
lag sletstucki [vältad], så hadd n a rakå el. va  
än skallikall de förä [enkel teckn.] så drog 
än da fram langs me tvärar .. me de säidu 
nerat av raku, sum jär fåir pinnår äi Sinä 
snod n kring raku me de säidu nerat sum jär 

fåm pinnår äi u drog raku fram tvärs pa el. 
yvar de andrä ritår u i vart kårs skudd sät-
täs .. a nypå betfråi JK. Jfr glöd-raka. 

raka v .1 ra'kä, ra'k', pr. -a(r), ipf. -ädä, -äd, 
sup. rak', ra' kt [med kniv avskrapa hår]. 
Rak si de jä sundäsårkå de MK. [Om rak- 
kniven är vass] da känns de knafft, när n ra- 
ka si JK. In u snygg upp si, rak si u tvätt si u 
.. Ja.. hadd rak mi u var i årning u snyggar 
hall sjau JK. När de var gärt, så rakäd ja mi u 
tvättad mi JK. Ja, möiglitväis min drängän, 
att han skudd kunn rak än, för.. han had rak 
andrä JK. Had n kunt rakt si självar, så had n 
int behövä gat u fråg ättar någän ti rak si JK. 
Särsk förb. Rak' av skäggä MK. Da hadd n 
rak bårt skäggä, så ja känd mästn int igän n 
MK. — rak-borst s. ra'kbust m., bf. -n. -bryne 
s. rakbröinä JK n. [varmed man bryner rak- 
kniven]. -doning s. pl. rakdoningar JK [rak-
don]. -kniv s. ra'kknäiv m., bf. -än, pl. -ar. 
Förr så var de int sägt, att all nyttäd rak-knäiv 
ti fa skäggä av si me, äutn di nyttäd a sker 
[liten sax] JK. I går .. slipäd ja rakknäivän, 
sått ja fick han ti bäitä, för han va så slåiar, 
sått ja kund int fa skäggä a mi. De hadd ja an-
nas fat gitt 25 örä förä, u de jä int gutt um ti 
fa någän ti slip någän rakknäiv jär äutat JK. 
U så skärd ja bårt me rakknäivän, dän arbets-
knåbbän [valken], så naug de kund tuläs JK. 
Dän rakknäivän han jär bra snarvar [vass], 
han JK. Rakknäivän jär lenar [mjuk i eggen] 
MK. -kopp s. m. bf. rak-kåppän JK [kopp 
för rakvatten]. -spegel s. m. bf. rakspägln 
[mindre spegel använd vid rakning]. -strigel 
s. rakstrigäl m., bf. ra'kstri'gln [verktyg, 
vanl. en rem, varmed man skärper rakkni-
ven]. Han had da sit u drug knäivän (rak- 
knäivän) snarvar pa rakstrigln, sått han to hår 
av JK. -tvål s. raktvål JK [tvål använd vid 
rakning]. -vatten s. rakvattn JK n. [(varmt) 
vatten som användes vid rakning]. 

raka v.2 rakä, ra'k' [driva, fara]. Hald igän, 
annars rakar de yvar (om båten) MK. Rak i 
väg MK. Tyckar Ar, att de jär klokt ti rak 
kring så äut i hail grannlagä OL. [Möjl. 
felskr. för: rack kring]. 

raket s. racket „. 	[i jämförelser]. For ja 
ti körku sum än racket JK. "De kummar a par 
russ skäinäs", ropt a .. Alfred var sum än 
racket fran borä u häu stäup äut, u ja ättar 
JK. Ingän fick ga undar tak, um än änd blai 
iginumblautar, förrn all skupar sto pa änd 
sum racketar i rakar JK. 

rakig a. f. raku OL, n. ra'kut, pl. -uä [randig, 
refflig]. Rakut jaus = rifflut jaus såsum 
sumbli stirräinjaus; rakuä jaus MK. Än kan 
saum [sticka] varannu lyckå avut u ret el. u 
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så täu el. träi lyckår ret u täu el. träi lyckår 
avut varann'n gang, u de haitar ti saum avut 
u ret 	u de sum än saumar pa bläir rakut 
JK(U). De pratädäs um lains n skudd bjär 
si at me saningi, att n kund sa äut sedi jamt, 
så att a int blai randu ällar raku, ner a sen 
kåm upp OL. 

rakna v. racknä, pr. -ar, ipf. racknädä [bli 
rak], 't. ex. när man drar krokfinger'. Fingri 
racknar MK. Flundrår, sum jär pa, drägäs el. 
ryckäs av, sum krokän da far racknä i bukti, 
såväid ä int jär stålkrok JK. Haimgärd tåsk-
krokar .. di racknädä u va fö lenä JK. — 
Racknä äut, rakna MK. 

rakning s. ra*kniug f., bf. -i [att raka sig]. 
raljera v. rallerä, ralljarerä[!] JK(U), pass. 

ipf. raljerädäs [skämta, gyckla]. Där pratä-
däs u raljerädäs, där singdäs u skrålädäs ba-
dä klokt u galä OL. 

raljerare s. ralljerarä JK(U) [skämtare]. 
raljeri s. rallaräi [skämt, gyckel]. Pa gyckäl 
älla i rallaräi JK. De jär, sum än bräukar säg 
iblant me rallaräi, att de jär köilut u kuttut u 
kallsnyggut u kallt JK. Ja tror de var n 40-50 
styckän, sum fick stämning, män de fick 
ingän plikt da häldar, äutn de blai lissum börr 
[bara] rallaräi av alltihop JK. 

rallare s. rallarä m., pl. rallrar [kanalarbetare 
från fastlandet]. L. 	svärar 	yvar dotri 
säin, sum har git si i slangar me n kannal-
arbetarä, ällar främling ällar rallarä JK. A 
djävlut fålk har vör hatt ti dras me jär i Lau u 
När, de där kannalarbetrar ällar rallrar JK. 
Pa tågä ti Ballingbo var ä .. någlä halldrucknä 
rallrar, sum sang väisår JK. Dairäs [ungdo-
mens] sångstyckar, de jär bär någ ovituä väi-
sår, sum di har lert av rallrar OL. 

ram s.1 ram m., bf. -än, pl. -ar [listverk kring 
tavla, spegel m. m.; omfattning kring ngt]; 
'tavelram; även någon gång ramen till en 
glugg' (van!. gluggkarm). Sjoän var blankar 
sum än spägäl me väit ramar kring JK. Nå 
sitar am n a(v) daim (allnackår) i ramän unda 
spägln JK. Gusta Adolfs putträtt .. ja skall 
lag så att ä kummar ram u glas pa JK. Grindi 
de var dän, sum sagbladi sat äi .. ha hadd jå 
sin ram ti ga äi [i ramsåg] OL. De fair träii 
di var hopsättnä såsum än ram, u de var täu 
sånn ramar.. De täu ramar di sto uppställd 
ijamt si så langt ifran si, sum tunnu var lang 
[i tröskverk] OL. Jfr spegel-ram. -kupa s. f. 
pl. ra'mkäupår JK(U) [en nyare sorts biku-
pa]. -såg s. [delar i ramsåg, se:] bi-lucka, 
björn, blad, damm-arm, damm-lucka, grind, 
gång-vagn, häl s.2, kil, klamp, knekt, kron-
stång, kron-tapp, lod-stolpe, lång-bro, nick-
stång, spade, spett, sten-kista, sten-pelare, 

stört, sul-trä, såg-kammare, tagg-hjul, trum-
ma, vatten-hjul, vind-häst o. vänge. 

ram s.2 [i uttr.] säug pa ramar [försaka, ha 
det knalt]. Åt täimars arbetsdag .. kummar di 
me de jär äutä, da tår nuck arbetskalar fa sit 
haim u säug pa ramar JK. -tag s. ramtak 
(OL)MK, 'duktigt tag'. Ta ett r. 

ram a. n. ra*mt [frän, härsken (om smak)]. 
Ramt kyt MK(1876). Jfr ramma s. o. ramsk a. 
-lukt s. ramlukt f., 'lukt av tarmar o. d. (på 
slaktade kreatur)'. När n skall ta ör sväini; de 
jär a olyckli fåul ramlukt me JK(ordl.). 

rama s. ramå f., 'ram kring en tavla'. 
ramla v. ramblä, pr. ramblar, ipf. rambläd, 
sup. = inf., p. pr. ramblänäs, p. pf. (ner-)-
rambin JK(U). 1) [falla (med buller)]. Di 
trod, att nårmår speld me stainar, när di int 
vidd liggä ällar kåm ti ramblä .. [Särsk.: 
bild!., bli konkursmässig]. Dain bondn ätta 
dann'n ramblar ginum skuldar u kungkursar 
JK. 2) [gå el. springa bullrande]. Da had di 
(skolsårkar) int fat ramblä där i trappår bäi 
L. JK. 3) [prata fort o. mycket, rabbla, se 
nedan: ramla upp]. Särsk. förb. De ramblar 
snart av [rusar iväg], sått vörr far vintan 
släut JK(U). — Ramblä katkesän iginum MK. 
— Han stainsättäd n (brunn' n) .. män bäst ä 
var, så rambläd de ihop alltihop igän JK. 
Sånndär raväinår [ramsor], sum ja har 
ramblä ihop [skrivit ihop] JK. — Han var så 
druckän, sått n rambläd kull JK(U). Plåtsäd 
ner = rambläd kull i sumpän MK. Ha [hon] 
har ramblä kull (= fruntimmer i barnsäng). 
Ha kummar snart ti ramblä kull [skall snart 
föda barn] JK(U). — Um någän gick ner i 
hulä [på Digerrör], da rambläd grastainar ner 
yvar dum JK. Han .. kåm äut pa Käldklippu 
u rambläd dän ner [nerför den] JK. Ramblä 
ner av borä, stoln, täun'n, ör träiä JK(U). 
Täun'n jär nerrambln JK(U). Ramblä ner 
ifran prekstoln u braut nackän av si [säges 
om fästfolk, då det lyses tredje gång i kyr-
kan] JK(U). — Ramblä upp [rabbla upp] 
JK(U). Ramblä upp hail katkesn MK(1877). 
De bläir a lang raväinå ti ramblä upp JK. 
Ungmansdrängän hälsäd fyst . . u så gynt n 
da ramblä upp läksu, så mik än kund äutntill 
JK. L. rambläd upp än stråf, sum ja skall 
skriv upp JK. — Vidn rambläd ör kärrstomln 
JK. — De ramblar äut MK. 

ramm s. ramm, ram [m.], gen. -s [egtl. korp, 
blott i vissa uttr.]. Jårdi liggar för hund u 
ramm [: för fäfot] (JK)MK. Lains [hur] än-
nu o [våra] göislhopar liggar för hutd u ram, 
sum än bräukar sägä JK. Rams radä = ett ut-
magert djur, som inte finns kött på. De jär så 
äutmagart, sått de jär börr [bara] sum än 
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rams radä. Ha har nå ligg sjauk så läng, sått 
de finns aldri kyt pa hännäs bain, äutn de jär 
såsum säi än rams radä. Va de kräkä jär äut-
magat; de jär börr rams radn JK(ordl.). De 
fanns int rams radä pa de russi MK. -glugga 
s. ramgluggå MK(avh.) f., bf. ra'mgluggu 

MK(1876) = följ. -lucka s. ra' mitt' kå f., 
bf. -u, 'tornglugg' = "ramglugg". Har di ingu 
ramlukå pa tånn'n da? Ramluku har fall ör 
JK(ordl.). -svart a. rammsvartar, f. o. n. 
-svart 4—p, pl. -svartä, 'korpsvart'. Ramm-
svart ull; de töigä de jär bra rammsvart, de 
JK(ordl.). Än stäutkalv Hail kräitväitar me 
mästn rammsvart hudä me a väit strimå 
JK. 

ramma s. ra'må f., bf. -u, pl. -år, 'inälvor av 
slaktade djur, nu kallas det räntå' MK. Vör 
har nå tat ör ramu älla räntu JK(ordl.). 

ramma v. ram', ipf. -äd, 'bråka åstad'. Han 
ramäd ste, u da fick de ta va de viddä MK. 

rammel s. rambäl n., 'ss. när barnen läsa i sko- 
lan,' [rabbel; buller, oväsen]. Um di to bårt 
de välsingnä äutntilläsningi i katkesn ändä! 
för de bläir bär [bara] a rambäl av, sum int 
jä ti någ nytt', tycka ja JK. Ja tänkar de jär a 
rambäl i trappår u a rambäl i sam n me all tung-
mål [av skolpojkar hos MK] JK. 

rammig a. f. ramu, n. -ut [om] 'lukt sum kräki 
har invändut'. Räntu ha luktar så ramu JK 
(ordl.). Ramut kyt: att de int jär ret raint, äutn 
lissum att de luktar av kräki MK. Tarmar 
luktar ramut MK. Spannä [hinken] jä ramut, 
da dricka int någ kräk ör de (När) HG. 

rams s.1 rams [m.?] (Allium ursinum), [rams-
lök]. 

rams s.2 rams n. [täml. meningslös följd av 
ord; trams]. U tänk börr va täid de gar bårt, 
um än ska läs iginum alltihop, u sumt jär aldri 
a grand a(v) värdä, äutn de jä börr någ rams 
JK. 

ramsa s.1 ramså f., pl. -år [lång (mer el. 
mindre meningslös) följd av ord; räkne-
ramsa]. Skrivar upp, va de da av gubbar 
kummar ti pratäs u risslveräs, så skall de bläi 
a ramså av, sum räckar runt umkring hail 
jårdi mang gangar JK. Da i säistäs skrivd ja 
någ ramsår ti rektor Danäll JK. Hail ramsu, 
sum K. har skriv mot laksfiskrar, tyckar ja int 
um alls JK. Dän nöi prästn kund de vanliä 
ramsår bad för alträ u pa prekstoln JK. En sto 
mitt i ringän u läst upp a ramså .. "Ätt två 
bad mi gå, träi fyra bad mi styra, fåna säks 
vattna gäss" [osv.] JK(U). 

ramsa s.2 f. pl. ramsår, 'gamla namnet på kar-
dor'. 

ramsa v. ramsä, rams', ipf. -äd, sup. rams'. 
1) Rams ihop el. sams ihop ull o. sedan vad 

som helst MK. Ramsä sålkar, blanda ihop 
svart o. vit ull MK(1876). 2) [författa, (has-
tigt) skriva ihop]. Säist nä ja skrivdä, had ja 
så röislit bråttum, sått ja skrivd någ huldar 
um buldar, u ja minns knafft någ nå, va ja 
ramsäd ihop fö sia JK. Ja, nå har ja rams ihop 
någä, sum ja har kumm ihåg u fat raidå pa 
JK. Särsk. förb. Förrn än da kåirar, så far n 
rams äi si fisk u kyt u a skäivå rygbröi JK. 
R. ihop [se ovan]. Ti säl [att sälja] de var 
mäst bredar da ännu, ner di hadd bladsagar, 
nå ramsar di sundar [sågar sönder] i all möig-
liä fasonar u sälar OL. 

ramsk a. ramskar, f. ramsk, n. -t, pl. -ä. 1) 
[om smak] 'något som smakar rivande i hal-
sen, t. ex. potatis; för det mesta om potatis, 
som är härsken till smaken'. De päru, ha var 
änd olycklit ramsk. Pärår jär så ramskä JK. 
Läggar ner dum [: potatisen] äi än källarä, 
att di int far ligg u bläi tårr u ramskä OL. 2) 
[om lukt]. Jär har n (räven) vart i nat, de 
luktar så ramskt MK. 

rand s. rand m., bf. -n, pl. randar 4.....,rändar 
bf. rändnar 	1) [kant el. remsa som 

befinner sig närmast intill gränslinjen hos en 
yta el. ett föremål]. a) [om det ljusa bälte 
som synes över östra horisonten vid gryning-
en]. De jär ti söinäs än läitn rand av dagän 
OL. b) [ljust bälte vid horisonten i väster 
före mörkrets inbrott]. Ner soli har gat ner u 
de ännu järn sånnar jausar rand i västar .. de 
jär ännu av dagän OL. 2) (skom.) [smal läder-
remsa som fastsys vid ovanlädret och bind-
sulan o. varvid sulan fastsys]. Söi äutsular 

pa rand MK(1877). Pumpä u söi rand JK. 
Rand u vänd jä de vanliä nå fö täidn, män 
förr söidäs de pump u biksaum JK. 3) [smalt 
streck på föremål el. yta, som genom färg el. 
material skiljer sig från föremålet etc.; strim-
ma, linje; även en linjeformad upphöjning]. 
De va raud rändar uppkast si [i stickningen] 
MK. Än sjal, sum va mörkar i buttn me gäul 
rändar äi JK. När di skall ha rändar pa tvärn 
pa värknä [kyperten] ällar töigä me flair 
färgar .. så skall di ha flair skyttlar, när di 
vävar JK. Män de stöist, braidäst rändnar, 
såsum pa döinvard t. äks., kalläs för buttnar 
JK. Länsmännar .. di bjärar blankar rand 
kring myssu JK. Sin [sedan] barka n da täu 
rändar fram .. där sum snöirslagningi skall 
varä .. En i var ändä haldar svärtsnöirä u 
dän trid slar .. sått ä bläir n gäinar svartar 
rand ti hugg ättar [på timmerstocken] JK. 
4) [i jämförelser]. Da va drängän sum än 
rand äut u fick russi förä JK. U sin [sedan] 
än dräng pa velosoped sum än rand upp i sko-
lu u tellefonerä ti Jaugan ti dåktan JK, Jfr 
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bleke-, dag-, hov-, kors-, sol-, sörj-, tåk- o. 
ör-rand. -borst s. randbust m. (skom.), 
[borste att putsa "randen" med?]. -löpare s. 
randlö'parä m. (skom.) [ett slags putsverk-
tyg?]. -pinna s. randpinnå JK f., bf. -u 
(väv.). Män ti fa rändar liksi braidä u me liksi 
tradar äi så gär di a randpinnå .. di har n 
flatar träibit 	ungefårliän sum än linjal, u 
dän lindar di tradar um pa tvärn .. av dän 
sårtns färgar pa ganä, sum di skall ha rändnar 
av. Pa de väis kan di säi pa pinnu (randpin-
nu), va mang tradar di skall ha ti var rand JK. 
-slbendont s. randsbaindont MK(1877) n. 
[randsydda skodon]. -sko s. randsko m. [o. 
kolli, [randsydd sko]. Han hadd vart me um 
ti söit rand el. randsko JK(U). -sydd p.a. pl. 
randsöid'. Randsöid sko [användes knappast 
förr] JK(U). -syning s. randsöining f., 'söm 
med rand' MK(1877). 

randa v. randä, rand', pr. -ar [väva ränder i 
tyg]. Nå far ja visst ta na (tråju) ti rand mat-
tår me MK. Sum di da böitar um skyttlar 
undar vävningi, när di randar JK. 

randas v. randäs [gry, dagas]. Ja har u tänkt, 
att dän dag snart skudd randäs, att vör fick 
säi augu äi varandrä JK. Nå jär de ti gynn 
randäs [ljusna?] för n OL. 

randig a. randur, n. -ut. När .. de skall var 
rändar pa na [uppränningen] ällar randut, så 
har di flair sårtars färgar pa uppränningsganä 
JK. Ha kund söi u saumä [sticka] u spinn u 
vävä bad ret u slet u randut u räutut u rosut 
JK. Jfr lång-randig. 

randning s. f. bf. randningi (väv.). Pa de väis 
kan di säi pa pinnu (randpinnu) 	va lains 
randningi kummar ti säi äut JK. 

rang s.1 rayg m. [ställning el. företrädesrätt 
som ngn intar i förh. till ngn annan]. Ner di 
nå fick nä [: tidningen] vidd di läs nä stöist 
dailn, så de fick da ga ättar rang u värduhait 
[inom familjen] OL. -skillnad s. raygskillnä 
m., bf. -skillnadn. De fyst .. de var in u så 
fa kaffi, kvinnfålki fyst, män .. rangskillnadn 
var störr blant fålki dän täidn, än va de tycks 
var nå. De var int värt ti ga in vaim sum hälst 
u sätt si bäi, för de var a stort släktregistar pa 
de ställä, u di skudd ti bors fyst u främst .. 
Laigfålki .. di fick sta där u vänt så längä OL. 

rang s.2 (spant), se vrång s. 
rangel s. raygäl 	[m.], pl. myglar, smal- 
lar stuck MK. Jfr ben- o. stock-rangel. 

rangla s. ranglå [f.], läil klainar stuck el. 
grain MK. 

rangla v. ranglä JK(U), pr. rayglar [vingla]. 
Han laupar [går] u ranglar; jaulä ranglar; han 
jär så druckän så n gar u ranglar (raiglar u vät 
jä) MK. 

rangling s. raggliyg m., pl. -ar [smal träd-
stam]; mager o. gänglig [person]. Tuppar u 
ranglingar, sum skall haggäs upp till vid MK. 
Jfr björk-rangling. 

rank s. rank m., bf. -än, pl. -är, 'tvärränder 
uppe i överkant' [på strumpor]; rand av 
ann' sårts gan än va själv husu [strumpan] 
jär av; pa väit husår skudd ä var rytt gan MK. 
An vackar rank kring MK. 

ranka s. rankå MK f. Jfr humle-ranka. 
ranke s. rankä 	m., bf. -än, pl. -ar [ranka, 
reva]. Ribb av rankän (salmbärsrankän); 
humlärankä MK. Rankar (pa ärtar) var mil-
lum säks u sjau änar langä JK. Såckaärtar 
skall käppäs nå . . för int rankar skall ligg 
langsat jårdi JK. Jfr humle- o. ärt-ranke. 

ranson s. ransåun m., bf. -n [avmätt andel, 
mat- el. foderportion]. Förr så mjölkäd di bäi 
dagsjausä um kväldar u um mårgnar me u gav 
konar sin ranson me de samä JK. Ja, vör far 
säi härrn . u så fa vör da håir mei än, um än 
jä nåigdar me räumä u ranson'n älla matn JK. 
Nå, när de int jär någ bräuk till dragrar um 
dagän . . da far di sträv me sämmar ranson 
JK. U så jär de da till putt i inlummu i stor-
tråju a par sma skäivår bröi el. kakå me läit 
fläsk imillum el. i brist pa de äistar el. smör 
pa. De jär ranson'n sum än skall sträv pa, till 
n kummar haim JK(1917). 

rapp s.1 rapp m., bf. -än, pl. -ar, n., pl. = 
sg. [slag]. Säist rappän! sär dän sum slar 
säist rappän i baskän [en lek] MK. Än duktu 
rapp OL. Han fick än bra rapp MK. De har 
skutt duktuä rappar till för ti pick av iss stai-
nar (att hugga av stename) MK. Di slo träi 
späik i frälsan, när di kårsfåstäd han, u så slo 
di träi rapp pa var späik, när di slo äi dum JK. 
Han . . blai lägdar pa bänkän u fick si at-
minstn än 12-14 rapp i rövi JK. Jfr svip-
rapp. 

rapp s.2 n. bf. rappä [i uttr.] i rappä [ge-
nast]. Ja har börr [bara] täid ti säg någlä ård, 
för 0. kummar i rappä JK. 

rapp a. rappar, f. rapp, n. -t, sup. -ästä, 'hur-
tig', [flink, rask]. Per var n läitn raskar, rap-
par kal, sum var räutar äi JK. Bräudgummän, 
han säir rappar äut, han MK. De jär dän rap-
pästä av dum MK. Rappt, 'fort' MK. Um ja 
skall hinn läik fort sum prästn .. da skall de 
ga rappt da MK. — [I uttr.] pa a rapp hand 
["på rak arm", direkt, utan vidare]. Ha kund 
sätt fram än 8-10 slags mat pa a rapp hand 
MK. De skall bläi gärt pa a rapp hand MK. 
De jär int så gutt ti kumm ihåg dum (all namn) 
så där pa rapp hand allihop JK. Va ja nå har 
rust me .. all dagar sinä, de huksar ja int nå 
pa a rapp hand JK. De tår väl ännu var flair 
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ård 	sum ja nå int kan fa i hud' älla minn' pa 
a sån rapp hand JK. 

rappa v. 1 rappä MK, 'slå'. R. upp än 
(OL)MK. 

rappa v.2 rappä, rapp', pass. -äs, pr. -äs, p. pf. 
n. rapp si [putsa med kalk el. murbruk]. 
Rapp tråskpilri skall vör gär i viku JK. Han 
rappäd än späis inn i stäuu OL. Fyst bräuka 
n rapp mäurar me kalkbräuk JK. All mäurar 
u völfti [i kyrkan], sum skall rappäs u sträi-
käs upp JK. Väggar rappäs fyst [beslås med 
murbruk], så skäuräs di me a skäurbredä 
(en liten brädlapp med handtag) MK. De 
bläir väl snart rapp si (pa mäurar) MK. Jfr 
grov-, kalk-, slät-, sprit- o. stänk-rappa. — 
rapp-sand s. rappsand m. [sand att blanda i 
murbruk för rappning]. 

rappa v.3 rappä, rapp', pr. -ar, ipf. rappädä, 
-äd, sup. rappä, pass. ipf. rapptäs, 'slinta'. 
Äisut u halt jär ä.. u dålit var de sum di hadd 
ti ga pa, för rappäd di u flaug ikull, så kund 
äga gal för dum OL. När n staig upp i batn u 
skudd kast taugstain'n äut, så rappäd baini 
för n, lais [hur] de var, u han fallt kull yvar 
umränningi JK. Hästn jär för slåiskoän jå; 
han rappar MK. Hästn had rappä= slintat 
MK. Russi gick backän upp.. så kåm da A. 
läggnäs ättar, män förrn han hannt upp, så 
rappäd russi u flaug pa knäi JK. Rapp yva 
kågg(ar): 1) 'hoppa över el. ur kuggarna'. 2) 
(bildi.) 'komma i olag, missa' HG. Drivä ällar 
drivvalar vidd rapp yvar kåggar ällar, sum 
ä hait, flaug yvar kåggar [om tröskverk] OL. 
Ja skall pass pa, när n rappar yvar kågg nest 
gang [vid bollspel] MK. Särsk. förb. För att 
de (sittbrädet) int ska rapp ner, så ska de n 
sånnar knap pa var säidå OL. De var olycks-
händälsä, att de rappäd ner u falk ner pa 
braustä för n MK. De straplädäs [stapplades] 
där pa stainar u rapptäs ner MK. — U så jär 
de .. späikä än hästsko pa ändn för att 
langändn skall hald tak .. u int hal el. rapp 
tibakas JK(U). — När bakbåltn glaid ör, da 
rappäd för de mäst langgutn ör bakraidä OL. 
I läiländn pa bugän skärd n a hak äi .. sått n 
int skudd rapp ör [se båg-band] JK. Raftar 
.. star me nedäst ändn pa bandä, sum jär 
späik si än ribb i äutkant pa.., sått n [raften] 
int skall rapp äut JK. U så rappäd hans fingri 
äut, så de bärr small ättar [om finger-
krok] OL. 

rapp-höna s. rapphy'nå f. =följ. -höns s. n. pl. 
rapphyns, bf. -i (Perdix perdix). Rapphynsi 
jär mik ättasöikt matnyttuä fäuglar .. Förr, 
för n tjugå trätti ar sinä, var de mik fullt av 
rapphyns jär äutat, sått de var välduä skåck, 
sum lag jär äut pa akrar um vintrar.. Män nå 

jär de så mik skyttar, sum skjautar bårt dum, 
sått nå jär de int mang ti fa sal. Di har mang 
fäiändar såsum mänskar, rävar, gladår u hau-
kar JK(1918). Rapphyns, di jär så likt jårdi 
MK. Han betalar 30 kr. um dagän för ti jag 
rapphyns jär äutä, män iblant far n aldri amn 
MK(1929). -hönsihund s. rapphynshund JK. 
-hönsjakt s. rapphynsjakt f., bf. -i. Undar 
täidn kåm de a par träi haug härrar fran 
Ståckhålm jär äut i När u Lau pa rapphyns-
jakt JK. Rapphynsjakti jär luggivi jär i Lau 
JK. 

rappning s.1 rappniug m. o. f. [putsning med 
murbruk]. Stäuu dän har han lag i årning 
såsum gär mäurar i årning me rappning u 
mair sån anstalt& OL. Rappningi fallar av 
OL. Jfr sprit-rappning. 

rappning s.2 rappniug m. [slintning]. Di bi-
hövs bär n rappning u n yvarhalning, så MK. 

raps s. raps m. [oljeväxten Brassica napus 
var. oleifera]. Närkboar ådläd visst läit raps 
för någlä ar sen, män nå pa någjä ar har ja int 
set någä JK(1889). När di tråskäd raps (sum 
di ådläd jär förr, förrn rapsbaggän kåm), så 
tråskäd di int han me val [slaga], äutn di 
braidäd äut han pa lädlauän u trampäd han 
ör bölgar JK(U). 

ras s. 1 ras m. o. n. [grupp av individer tillh. 
viss biologisk art]. Um bäggi täu jär av ätt 
ras, da bläir de fullbloding MK(1886). Nå sär 
di en ras MK(1916). Kräk, de arbeta di me, 
att i ska föbätträ rasn, män fålk de håirs aldri 
någ av de i [inte] MK. Dän gamblä mindar 
hånnuä rasn [av får] JK. Hyns jär mang sår-
tar el. rasar nå för täidn, så sum Leghorn, 
Orpington u.s.v. JK. Flairfalduä sårtars rasar 
av naut JK. Jfr mjölk- o. nöt-ras. 

ras s.2 ras OL n. [stoj, oväsen, lek]. 
rasa v. rasä, ras', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, ra'se , 
sup. ras', p. pr. rasnäs, imperat. ras. 1) 
[betecknande, att ngt försiggår el. att ngn 
uppträder på ett våldsamt sätt]. Så sag de 
andrä ungdomar stövän ras i vägän [efter 
spöke] JK. Såsum han yppnar fastäuduri, 
så skjautar di a skått in i fastäuu, så att äldn 
u kräutråikän rasäd kring än JK. a) [om na-
turkraft (storm, oväder): vara i våldsam rö-
relse]. Dän föskräckliä stor stårmän ällar re-
tarä årkan'n, sum rasäd i torstäs JK. Ja, de 
stånnäd väl u, sått de var int för rolit till var 
me där, sum dän äldn rasädä JK. Mor u A. di 
matt sta i stalln, mäns de värst ovädrä rasädä 
JK. b) [förlöpa på ett våldsamt sätt, värka, 
grassera]. Nå har a (mor) någ gikt ällar rema-
tims, sum rasar i kruppän för na bäi täidväis 
JK. c) [om person el. djur: uppträda el. fara 
fram på ett våldsamt sätt, bråka, väsnas]. 
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Va rasar han me russi? MK. Gubbar .. lätt 
häldar ungdomän rasä OL. Han (el. ha) rasäd 
si iväg [for iväg] JK(U). Förr da rast di så 
mik me kaldu [frossan], män nå håirs mästn 
aldri av att någän har nä OL. De kund ras u 
rigger i träii, så att de kund knak u brak i grai-
nar (trull) JK. Han (el. ha) haldäd si stadur 
(stadu) u rasäd u flasäd int i fylg me de andrä 
ungdomar JK(U). Sumbli rasäd sådär langt i 
förväg u tingäd pa u fick arbetskalar OL. När 
ja hadd.. ligg a stund, så kåm Kauprä Johan 

Snausrä Renholt rasnäs ner pa velosopedar 
kåm in i bodi ti mi JK. Han gärd aldri ann 
rasäd ätta grädd jå MK. d) [bråka, leka 

ystert]. När di had rast än dag, så rasäd sår-
kar u skuffåd varandrä pa trappi JK. Di had 
naug ställt stäuu pa änd, sum di rast u laikädä 
MK. 2) [i försvagad bet.: hålla till, (tillfälligt) 
vistas]. Undar laiktäidn har di ras at grunnar 
[om fisk] MK. Tjåcku ha hängar jär yvar 
sjoän u de har a nå hald pa me ti ras jär 
yvar sjoän i flair dyngn JK(U). 3) [visa våld-
sam vrede] se rasande p.a. Särsk. förb. Um 
vör had vitt ras av dum (lindbäri), da kund 
vör ha hatt dubbält så mikä MK. — Glas u 
hagäl u kvistar u bladar.. rasäd in i kökä 
JK. Ner di nå yppnäd duri [till kvarnkamma-
ren] u så vädrä rasäd in, så öiräd snaikstar 
[gnistorna] upp kring än, så han fick iblant 
säi ättar, att n int fick äld i kledi, ner de kåm 
rasnäs OL. — De äurar, så de rasar kring 
MK. U så gynt ä da ras kring i byggningän 

hälst upp pa luftä [om spöke] JK. — Mor 
talt um .. när astugubbän [ett spöke] var 
haim um kväldn u rast bon i kull [slog omkull 
borden] JK. — Ras ner boki [råka slå ner 
boken] MK. Ras int ner paperi! MK. — Ras 
äut: 1) [falla ut]. Da blai aug [ögat] fullt, u 
så rast sedi äut yvar stain'n OL. Sot u hagäl, 
sum rasäd äut pa gålvä JK. De ha ja läst um, 
va mik sjöar föirar mässi u sum bläir fastnäs, 
när n rasar äut igän MK. 2) [rasa färdigt, 
slut]. De tyckäs nå, sum um .. värst vintan 
har ras äut för i ar igän JK. Bryllaupä blai 
..riktut pa gammält väis me säup u livä u 
tretä u mair där till, män de dagar to snart 
släut u kalasä skudd ras äut OL. — ras-vild 
a. rasviltar MK. 
rasande(s) p. a. rasnäs, rasandä. 1) [om na-
turkraft: våldsam, häftig]. I onstäs hadd vörr 
n rasandä ovädarböi me rängn u stårm u 
blikst u dundar JK. Da kåm de n rasandä 
böi me rängn u stårm JK. I dag jär nård- 
austn iäik rasnäs ti blasä JK. Ja, nårdn blai 
ret rasnäs nå igän me rängn u stårm JK. Ra-
sandä umkast i vällaikän vör fick! MK. Mass 
jär rasnäs ti var stårmur u kaldar JK. 2) [om 

ngt s. kan jämföras med en naturkraft: våld-
sam, häftig]. Män var gang vör kård ner 
kvännbackän .. så to de n rasandä fart JK. 
3) [allmännare el. bildl.: intensiv, kolossal, 
väldig; ss. adv. väldigt, mycket, "förskräck-
ligt"]. Di har hatt ätt rasandä bistöir me dän 
ällar dän sakän OL. Da fick han ätt rasandä 
besvär da MK. De var n rasnäs hopän mang 
nummar ti ga iginum u säi JK. När di kåm där 
äut, så hadd J. allt tat upp ätt rasnäs styckä 
(av tunen) JK. Han bod ner pa Vadi, sum jär 
a rasnäs styck ti När körkå JK. — De var a 
rasnäs bra bok JK. I Gotlänningän jär rasan-
dä så bra bitar sumt JK. De bläir a rasnäs 
svårt kappittl JK. Kväldar gynnar bläi så 
rasnäs kårt nå JK. Vör .. har rasnäs så bråt-
tum um dagän me ti arbet me skog JK. Han 
beklagd si, att ä var rasnäs så galä (ti gravä) 
JK. 4) [om person el. djur: som uppträder 
el. far fram våldsamt]. Ann sånnar unghäst 

jär för de mästä rasnäs u hallgaln u svår-
skoän JK(U). 5) [ursinnig, vred]. Dän ung 
vidd int gi, sum de gamblä vidd ha, äutn blai 
argar u rasnäs u vidd gläid därifran OL. Liv-
vandar blai rasnäs: "att ja skudd fa håir a 
skans däu av di"! MK. Fräui blai rasnäs pa 
gubbar JK(U). Da jär de int ti undrä pa, att 
fålk bläir rasnäs JK. Sumbli blai himläbifångt 
rasandä, män va gärd de OL. Nä någän gnäg-
gäd, da blai gubbän spitt rasnäs JK. Bläi 
stårm rasnäs pa någän yvar någä JK. Gubbar 
blai tåpp rasnäs sumli JK. 6) [befängd, be-
satt, förarglig, förtretlig, svår]. Ja u flak 
tyckt, att ä var a tåpp rasnäs förslag ällar 
rakt än galnskap JK. An förbaskad bit (= väg-
bit) ti undahald u kastä, sum jär tåpp rasnäs 
till äur till [snöa igen] JK. De var da rasnäs, 
tyckt han OL. De va ret rasnäs, att vör had 
sån otäur JK. De var rasandä, att int slidvä-
gän haldäd bäi n åt fjortn dagar till JK. Pän-
ningar de far lanäs; ja, de jär rasandä jär ä de, 
män va vill n gär bäi de JK. Ja, de bläir rasan-
dä av, um de int bläir någ ann väglag snart, 
bad för vid u pänningar JK. Han tyckt de var 
rasnäs ti skrivä (laumålet) u frågd ättar mang 
ård JK. Rasnäs skudd ä var, um int ståck-
hålmrar skudd fa kaup na (boki), ättar di 
tyckt um na så mikä JK. Ja, rasnäs, dän 
gamblä (hamnårningän), till skad u all förar-
gälsä, har nuck kumm bårt, han! JK. 

rask s. rask [n.]. 1) [avfall av lin, sämre lin] 
det som brakäs bort: tuppar u röitar; rask 
kalläs u undabrakar, u så gar di da iginum 
de ansn [på nytt], ifall de finns någ gutt äi 
(= blår) MK. Da tar n upp de längst fyst u de 
kårtästä sinä, de haitar rask (de kårtästä) u 
de råitäd n för de mäst alltut pa jårdi JK. 2) 
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[ris o. avfall av träd o. d.]. Räis u avfall, 
sum användäs ti brännsl, haitar: fag, rask, 
snärä JK(U). 

rask a. raskar, f. rask, n. -t, pl. -ä, rask', 
komp. -arä, super!. -äst, best. pl. (de) 
raskästä, -åse . 1) [livlig, hurtig, flink, pigg, 
duktig, energisk]. Per var n läitn raskar, rap-
par kal JK. De var n ungar raskar kal bad bäi 
land u strand JK. Han va raskar till arbetä 
MK(1885). V. giftäd si u fick a rask källing 
ifran Buss JK. Mor.. kund hald saigar [ull-
rullar] till täu rask päikår, sum spinnäd bad 
kväldar u dagar JK. A raskt duktut kvinnfålk 
ti ta upp [: säd] JK. Um ja liggar längar u 
lätäs um mårgnar, så jär ja alls int raskarä 
um dagän för de JK. Um a blai a(v) me än 
(gubbän), så kund a kanhänd fa än annar en, 
sum var raskarä i dän vägän JK. Kumma de 
så ti hald pa någlä ar till [med emigrationen], 
så bläir de snart raint älta släut för all raskäst 
älla all arbetsföir fålk jä pa landä JK. 2) 
[frisk, vid god hälsa]. Fräiskar u raskar 
JK(U). Tular sjoän 	jär raskar pa sjoän 
JK(U). Han .. fick .. hald si i stillhait, ti däss 
n blai raskar el. fräiskar JK. Ja talt um .. att 
ja känd mi int riktut raskar u fruktäd för, att 
ja skudd fa snäuå, män de ha int slat in .. u 
vörr (far u ja) ha vart i Syllskogän va ivistn 
dag sän, u ja ha vart riktut raskar, "sum än 
dag", sum än bräukar säg iblant JK. Da had 
n känt si så raskar um dagän, sum än int had 
gärt pa n langar täid JK. Ja.. känd mi raskar 
u äutväildar JK. Ja självar jär raskar, de jär 
bär [bara] dain håfti, sum int jär bra OL. Mor 
har ret vart rask i vintar OL. I novämbar 
mån var vör bi dåktårn me Emmeli; vör sag, 
att a int var rask OL. Ha jär ännu rask u 
röirald [rörlig] JK. Han jär bättar nå u bläir 
väl snart raskar igän JK. Vör jär någlund 
fräisk u rask allihop JK. De glädar uss, att 
Är har hälsu allihop u jär kröil u raskä JK. 
Fräisk u rask u raud u tjåckä u starkä var 
fålki mair n nå JK. -het s. raskhait f. [snabb-
het, duktighet]. Va !äng de tuläd ti ta upp de 
halv laupslandä [med lin], de birod mik pa 
vanä u raskhait JK. 

raska v.1 rask'. Rask av = städa av litet. Ta u 
så rask av läit lort av gålvä! JK(ordl.). 

raska v.2 rask' [skynda]. Rask av ("det går 
ändå framåt") MK. 

rasp s. rasp m., pl. -ar [fil med små tänder i 
st. f. refflor]. Täu raspar har ja [: smeden] 
MK. Jfr botten-, pinn-, sko- o. urtagnings-
rasp. 

raspa v. raspä, rasp', pr. -ar, ipf. raspädä JK, 
-äd, pass. ipf. rasptäs. 1) [bearbeta med 
rasp]. Rasp russhoar [hästhovarna] JK(U). 

2) [riva (åt sig?)]. De skudd visst var snäus u; 
de rasptäs så i de skräppu MK. 3) [om kard-
ning]. Där .. sat all blandningkvinnfålk me 
vassitt par kardår ällar skrubbår u raspädä 
ällar kardädä JK. 4) [skriva]. Da far ja u hald 
upp u rasp me pinnu JK. Särsk. förb. Ja 
raspäd ihop någlä radar äi än hast JK. Um ja 
raspar pa, så fort ja kan, så tår ja ännu hinn 
de ja har ärnä tal um JK. 

rast s. rast f., bf. -i, pl. -ar [uppehåll, vilo-
paus]. När di had rast n dag [i skolan] så ra-
säd sårkar JK. (Klucku täi) da blai ä int så 
lang rast, för di hadd täidn biho OL. Di gynt 
kumm däit [till änget] så fort di kund säi u 
sla, längar blai rastar u längar hadd di rolit 
[på slåtteröl] OL. Da blai de täu täimas rast 
ti jetä u väss u gräus u ti väil si pa JK. Jfr 
middags- o. otendags-rast. 

rata v. ra't' , pr. -ar [underkänna, kassera]. 
Ja vill int alls rat K., för de att n star pa sin 
ret JK. Ja vill int prässäis rat prästn JK. 

rauk s. rauk f., bf. -i. 1) 'klippa, häll' MK; 
'rev i sjön, som för det mesta ligger uppför 
vattnet' JK; 'klippa som når över vattenbry-
net (annars klippå)' MK. Rauk, -i, -ar = min-
dar riv, sum liggar äut ifran landä än bit u jär 
undar vattnä u uppförä, allt ättar sum vattnä 
jär haugt el. lagt JK(U). En av prickar (lots-
prickar) star pa rauki MK. Vid Laushålmar 
ligga Storrauki, Läilrauki, Millrauki JK. Rau-
kar upp pa backar, de kallar vör fö klippår 
MK. 2) se rök s.l. 

rav [i uttr.] rau-galän MK, rau galt! 1. 1 
HG, 'alldeles galen'. Dän fyst avsjon'n var 

pa för de mäst björkä, u där var närkar 
rau galnä ti bjaud pa ällar bjaud yvar var-
andrä JK. Da rav gal. 

ravasta v. ravastä, ravvast' 	pr. -ar, 
'krångla i oordning'; klambrä till, kåir ihop 
MK. U så upp pa luftä u ravvast kring i all 
gamblä gan MK. Sin [sedan] laita n [: sko-
makarn] u ravastar kring i all laikstar [läs-
ter] JK(U). Någät brev .. sum ja har vart ti 
lait ättar u ravast kring i all mäin gamblä brev 
JK. 

ravina s. ravväinå f., bf. -u, pl. -år, 'långt tal' 
MK; 'långt onyttigt pladder; lång lista, ram-
sa': där kummar a stäur lang raväinå me sjus- 
sar JK(ordl.). Ja far håir de ravväinu en gang 
till, sum du nå labbräd upp; kåss vick rav-
väinå me namn, de bläir a jäklä ravväinå av 
JK(ordl.). I kvälls fick ja tak äi a ravväinå ti 
tal um, u da gick de ret fort fö mi ti skrivä JK. 
Ja tänkar, att de raisu skall bläi a ravväinå ti 
skriv um JK. Ja de blai ret a lang ravväinå 
um toä [linet] JK. Pa listu har ja hinn till 
"atvarsl" .. de bläir lang ravväinår av sumt 
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JK. Ja u da gynnäs de me n sup, u bärgfisk 
u kyt u staik u päuding u sväskånsäupå u 
hail ravväinu ner, sum fyst dagän [på begrav-
ning] JK. När di da var mang sum räidädä, 
så var de n stas u a ravväinå [lång rad], sum 
var oskapli lang JK. Jfr strand-ravina. 

red s. pl. ri'dar. Ha ridar pa si = nycker, infall 
MK. 

reda s. raidå f., bf. -u. 1) [redogörelse, redo-
visning]. Ja far gär raidå MK. Ja skudd gär 
raidå rö skolläran sän, vaim sum kund läksu 
u intä JK. 2) [i uttr. "veta reda på ngt", kän-
na till]. Någ särskild fiskraidskap till abburar 
vait ja int raidå pa JK. Sakän var dän, att ja 
visst int raidå pa alltihop självar 	äutn ja 
skudd fråg mor JK. 3) [kvinna som svarar 
för ordningen i hushållet]. Häusmor, mat-
mor, raidu inum häus JK(U). Själv raidu ha 
[hon] kåm bårt MK. 4) [om det skick som 
ngt bör befinna sig i för att uppfylla anspråk 
på planmässighet]. Han ällar ha jär så bansli, 
så de jär aldri någ raidå me än ällar me nä OL 
(ord!.). De jär ingu raidå me han MK. [I 
uttr.] hald raidå (pa) [hålla ordning, upp-
sikt]. Bäi skollärans jä mik tråkut, fö fräui 
va dän sum haldäd raidå där, u ha kåm nå 
bårt (=dog) JK. [För kvinnfålki] .. de var 
bär [bara] ti hald raidå pa räivu u säi ättar, 
att ä int var någän tann ör nä OL. [Särsk.: 
göra utredning; hålla bouppteckning]. I sun-
däs var ja där äutä u haldäd raidå me dum me 
sårkän [ang. förmynderskap] JK. Hald raidå 
älla raid äut boä JK. Di skall visst hald raidå 
ättar n, hald boförtekning ättar någän dödar 
OL. Bäi källingi, sum L. ha hald raidå [har 
hållit reda], .. ha de nuck int vart så läit ti 
gärt JK. 5) [om förh. att känna till ngt; kän-
nedom]. Tänk da, när all ård, sum finns, ska 
raidå pa! JK. De blai aldri raidå pa, vaim sum 
var inn u vidd ta läiv av än JK. a) [i uttr.] ha 
raidå pa. Däu hart int mik raidå pa däin sakar 
[: var du har dina saker?] MK. Ja tänkar, att 
failä ha vart de, att n (Säven) ha hatt fö dålit 
raidå pa sakar u ting i dän vägän [: fisket], 
män.. att n had raidå pa sakar u ting bättar 
äi boki, sum handlar um "Åkarns sagor" JK. 
Ja vait, att L. har raidå pa, va mik sum bihövs 
i dän vägän OL. Stainhuggrar däräut (i Sudrä) 
di hadd bäst raidu pa, vickå käulå sum var 
bäst gräusä äi OL. De kan väl händ, att L. har 
raidå pa förr [förut], lains de anstaltäs 	bäi 
ätt sånt tillfällä (dödsfall) OL. Urn ribbaini 
var av älla int de had ingän raidå pa JK. b) [i 
uttr.] hald raidå pa [hålla sig underrättad om 
el. hålla ordning på] OL. c) [i uttr.] fa raidå 
pa [få kännedom om]. Int fanns ä täidningar 
sum fålki kund fa läs u fa raidå pa någ igi- 

num OL. För ti fa raidå pa, vaim sum hadd 
skylduhait ti undarhald broi JK. Va di bi- 
gangnäd för böinar [böner], de jär omöiglit 
ti fa raidå pa JK. Så fick di raidå pa hail 
historju JK. De var int så let ti fa raidå pa 
dum [fåren] allihop [: var de befann sig] JK. 

[i uttr.] ta raidå pa [skaffa sig kännedom 
om]. Ja skudd atminstn ta raidå pa, vaim sum 
var Bastäu Kallä [en signatur] JK. Jfr hjälp-
o. o-reda. 

reda v. raidä, raid', pr. -ar, -a, ipf. -ädä, -äd, 
radd' JK, sup. raid', pass, inf. raidäs, pr. -äs, 
ipf. raidädäs JK, p. pf. (upp)raidn, f. raidi 
JK, (äut)radd JK, n. (upp)raid si, (äut)ratt, 
(äut)raidä JK. 1) [göra i ordning, iordning- 

tällaj. Raid sängi MK. 2) [bringa ngt, som är 
oordnat el. oredigt i ordning]. a) [i fr. om 
fiskegarn: reda ut]. När n drägar, jä de för de 
mäst omöiglit ti raidä, äutn de far gäräs, när 
n kummar i land JK. b) [i fr. om uppsättande 
av väv: skilja trådar]. Skall trådar raidäs me a 
väv skaid, när di bomar pa, så skall de kastäs i 
skaid fyst Nyttar di int vävskaid ti raid trå-
dar me. . så flyttar di . . raidkamb JK. De spå-
nar nyttäs ti raid skälä me JK. c) [om garn, 
tåg o. ull]. Fyst gangän um ladingän, när n 
far säi svalu, skall n päust [blåsa] ätta na, 
da gar de ti raid allt de sum jär kiltrut, a gan 
ällar ganhärvå ällar tug JK. Sin [sedan] så 
karda n da någlä tag igän, ti däss att ulli jär 
så raidi [utredd, redig] i undakardu, så ha 
däugar ti gär saig [ullrulle] av JK. d) [bildl., 
om (trassliga) affärer o. d.]. Dän affärn jär ja 
int kal ti raidä JK. 3) [bringa reda el. ordning 
i ngt; klargöra, klara ut, utreda]. a) [om tal: 
uppfatta]. Mor kan aldri raid, va n sär MK. 
Ingän kan raid de än sär JK(U). Han taläd 
haugt, raidut .. sått n kund raidä u håirä de 
än sägdä JK(U). De där fröknar u härrar 
tyckt, att ä [: gotländskan] låtäd kånstut u 
kund int raid el. första, va vör pratäd um JK. 

[om beskrivning, förklaring el. tolkning av 
ngt, t. ex. ord]. Ja skall försöik mi pa någlä 
äksämpäl, kansk ja kan raid de JK. Angåändä 
hörrgan u hörrganslärft, så tvistar Annä (käl-
lingi mäin) u Anna [dottern] mot mor.. Män 
ja tänkar Lekton raidar de, för han vait nuck 
va "hör" jär JK. Min skalln jär ännu för klai-
nar till raid de, sum de skall JK. Sumli ård 
slippar ja !et ifran, män så träffar ja da ätt u 
flair ätta si, sum jär a jäklä kapitl ti raidä JK. 

[om rättsförhållande o. d., utreda, tillrätta-
lägga]. Imillartäid jär de av stor vikt för uss 
till fa raid de så, att de kan bläi i sitt gamblä 
ret skick igän [om väghållningsskyldighet]. 
4) refl. [komma i ordnat skick, bli redig, ord-
na sig]. Till fla upp gar till pa de väisä, att n 
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fyst tar raidå pa en änd av tjan'n [telnen] 
för de mästä krakfotn, för ifran dän ändn 
bräukar tjan'n raid si bäst, när n flaar upp 
JK(U). Så drägar n da.. någlä tag, till däss 
ulli raidar si läitä JK. Nå gynnar årku [arbe-
tet] raid si läitä JK. Vägän var int så galn i 
dag sum i kvälls, u ja tror, att n raidar si, när 
n bläir mair kåirdar JK. Kånjak de har ja någ 
haim förr, så de tror ja de raidar si OL. Be-
skrivningi var någ klåtru .. män me L:s 
språkkunskap så tår de raid si JK. Häitntills 
har de läikväl raid si för uss, att vörr läikväl 
int har fat just mair gäld JK. 5) refl. [om jord: 
ha lämplig konsistens för bearbetning]. När 
ha da bläir så arr pa ladingän, sått ha raidar 
si, sum de haitar JK. Förr.. så sad n sedi för 
hand upp pa jårdi, när a var sletharvi, när a 
blai så tårr neräi, sått a raidäd si el. myldäd si 
u int jär för vat el. klabbu JK(U). 6) refl. [för 
att beteckna att någon bemästrar svårigheter 
han möter; klara sig, dra sig fram]. a) [i fråga 
om arbete]. A. var bättar u raid[äd] si me 
söislä i kohäusä JK. Börr [bara] ja kan ha 
hälsu, så raidar ja mi, u de sum ja int kan gär 
ainsummän, så laigar ja n kal mämmi JK. 
Bön nå A. kan bläi raskar igän, så skall vör 
nuck raid uss lagli me årku JK. Sumbli dagar 
har vän laig a par kalar me uss, när vörr int 
har kunt raid uss ainsumnä JK. b) [på sjön]. 
Vädrä var in pa, sått n kund väl raid si el. bigå 
si pa n sjau åt famnar upp undar Närkhålm 
JK. Jär sättar vör [ut garnen] u jär raidar 
vör uss nuck, um de änd stårmar JK. De värst 
jär, um de blasar mair n di årdäntlit kan raid 
si OL. Sårkar kund int raid si u hald batn bäi, 
sum di skuddä JK. Så att n raidar si mang 
gangar bättar i sjögang me iss batar än me de 
gamblä JK. c) [i storm o. oväder]. I onstäs 
var de sum värst till äurä, sått ä var bön frå-
gän um, att n kund raid si äut pa gaimaldu 
JK. d) [i fråga om ekonomi o. d.]. Di sitar 
änd skaplit häusald, så de jär undalit, att di 
int raidar si bättar OL. Fastn arbetskalar 
hadd lagar dagspänning så raidäd di int si 
så ill läikväl JK. Vör fick 25 kr. för bäggi lassi 
(slipas); de jär just int mik pänningar, män de 
jär änd någ(ä) ti raid si me JK. Di fick da läit 
pänningar ti raid si me pa ladiän [våren] OL. 
e) [allmännare: klara sig]. Ha.. ränd in u sag 
ättar källingi. Da tyckt källingi: int behövd a 
ha tankän pa hännä, för ha raidäd si nuck JK. 
Vör 	maint da pa.. att idag raidäd vörr uss 
nuck ainsumnä i Stockholm JK. Di drickt si 
drucknä . u int kund raid si JK. När ungar 
(gasungar) blai så storä, att di kund raid si 
någlundä, så draivs di pa strandi JK. Ingän 
kal u ingän far för de sma, sum vidd dräg 

försårg um dum, äutn di fick raid si, lains di 
kundä OL. U så var ä muntörar [monitörer] 
i var klass för var läksjon, så ner sum pa dän 
fämt u sjättä, di fick raid si självä JK. — 
Särsk. förb. Raid av: 1) [om månen: driva un-
dan (molnen)]. De jär mul i nat, män när 
mån'n kummar upp, så bräukar han raid av ä 
JK. Mån'n "raidar av" molni .. sått de bläir 
nuck fagat u klart, när han kummar upp JK 
(U). 2) [städa]. Raid av läit i nöistäuu MK. 
3) [göra soppa simmig genom tillsats av 
mjöl]. Pa min täid 	nyttäd di kånnmjöl ti 
raid av el. klapp äi vällingar el. säupår MK. 
Pa dän gamblä täidn 	så raidäd di av el. 
klappäd äi säupår el. vällingar me rygmjöil 
JK. — Raid äi — = bjär ner klåbbår u gan 
etc., när n skall pa rak [drivfiske] MK. — Så 
klippa n me hygru u raidar lydn ifran saksi 
me vänstru JK. Värst för mi jär de ti raid all 
trässår [räntorl ifran mi u avbetalningar pa 
bankar JK. — Att [en person] bomäd pa u ätt 
raidädä älla raidäd skaidi iginum [om väv] 
JK. — Raid pa [ = raid av 3]. Kokmjöl .. så 
raida n pa de till säupå MK. Ärtbölgar . di 
skall raidäs pa me någ mair godagar di, um 
di skall däug jetäs JK. Raid pa någlä kånn 
mjöl MK. — Raid till: 1) [iordningställa]. 
Vör . . gick ner i förräumä u raidäd till n ligg-
plass där JK. 2) [om jord: bearbeta]. Så plö-
ga n el. vändar jårdi straks u raidar till hänn 
ti haustsedä JK. I möiri har ja ännu a par träi 
tunnland .. sum ja ännu har igän ti raid till 
JK. Dän spitsplogän me lang drekt nyttä-
däs ti plög me alltut för umkring förti fämti ar 
sinä, när n skudd raid jårdi till ti sa JK. 3) 
[göra förberedelser till ngt]. Di skall int bygg 
i summar ännu äutn skall raid till me mattria-
lar a par ar me skog [timmer] u stam n JK. Så 
gyntäs de raidäs till ti bryllaupä JK(U). — 
Raid upp: 1) [iordningställa; bädda (en 
säng)]. Ja far ta u raid upp mäin sängi MK. 
2) [om förhållanden vid fiske]. Raid upp i 
batn MK; OL; JK. Förr n skall drägä, så skall 
n raid upp i batn, sum ä haitar: all kledar me 
raksäckar läggar framkaln i framstammän, 
bak-kaln håisar vattnä ör batn Sjägli läggäs 
yvar u arar me.. sått drägningssäidu ti hygar 
bläir fräi JK. Atminstn skall vör dräg raki 
upp, män fyst skall vör ännu raid upp i batn 
.. Da jär ä uppraid si u i årning ti drägä JK. 
Da ansag vörr, att vörr had nuck strämming, 
sått da raidäd vörr upp, u så drog vän JK. 
a) [då man kommit i land med fångst]. Ja 
ska ga ner u raid upp; vör gar ner u raidar upp 
= lägga i ordning "klåbbor" o. d. att torka för 
att vara i ordning till nästa gång (att gå på 
rak); de jär när n har kumm iland u bjärt gani 
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upp MK. När n har raid upp me sträm-
mingän, så skall gani braidäs JK. När gani 
jär braidnä, så skall n ännu raid klåbbår upp 
i batn, sum var u en far raid upp säinä JK. 
När di hadd fat raid upp me gani (= bjärt upp, 
fia upp, bain av strämmingän u braid gani) 
JK. b) [om båten]. När da batn fick raid upp 
(= taugi sträckt, u batn kummar ti ligg i mot 
vädar), da sättäd ja mi pa skyggä u söikt tås-
kän JK. c) [opers., om "tög" m. m. under 
fiske]. De har int raid upp ännu, de vill int 
raid upp = taugi vill int bläi sträckt; de jär 
för lungt MK. 3) [vid valkning av vadmal, 
draga o. släta ut skrynklor]. Da jär de stöist 
kånsti ti raid äut de härvu för ti fa vart styck 
för si. Ner n de har fat, så tar var u en sitt 
styck ti dräg yvar n så kalläd buck för ti dräg 
u raid äut all skrynklår u lägdar [veck]., de 
kalläs för raid upp OL. 4) [bringa reda i (ngt); 
ordna upp; klara av]. Frågår daim skudd han 
allt.  raid upp me JK. De jär ti raid upp me all 
pärår pa lädu JK. 0. raidar upp me de MK. 
Ja tänkar ja far årkå me de till paskår, förr n 
ja far raid upp alltihop JK. Ännu jär ä mik, 
mik sum skall raidäs upp bad me dain u dannä 
JK. Ja, de jä mik sum lissum raidäs upp me 
ti jaul JK. a) [om affärer o. d.]. L. behövar 
int ha tankän pa betalningi, äutn de raidar ja 
upp JK. Nå tyckt H.J., att vör pråmt skudd 
raid upp affårn pa någ väis JK. Ja.. gick in 
pa kåntorä ti K. u raidäd upp sakän JK. Va 
lains ja skall fa raid upp affårar i haust, de 
förstar ja mi ännu int pa JK. Dän där häus-
affårn jär väl klarar nå ällar uppraidn, tänkar 
ja JK. Ja fick håir .. att ä skudd bläi uppraid 
si [upprett] där [i Lausmyr] i summar ällar 
i flest ar JK. Har de blitt uppraid u klart än-
nu? JK. b) [reda ut boet efter ngn]. När de 
raidädäs upp ätta na, när a dödä, så var de int 
någ ti yvars JK. Um någän har döt, så jär de 
vanlit, att di anmodar någän till raid upp i boä 
OL. c) [opers.]. De raidar mästn upp bättar 
me ätt (förstorings-glas), [om fotografi] MK. 
— Raid äut: 1) [bringa ngt hoptrasslat i ord-
ning; skilja trådar o. d.]. Däu skatt raid äut 
de furgu, annas fart u de int ti ga me nyst-
ningi OL. Så raida n da äut tradar pa spånar 
pa bräddn u tar daim upp pa rumpu [om väv] 
JK. [Särsk.: om tal, ord: urskilja, uppfatta]. 
Tali hård vör bön a lum av, sått vörr kund int 
raid äut årdi JK. 2) [göra boutredning]. Bäi 
källingi, sum L. ha hald raidå älla raid äut 
boä .. ha de nuck int vart så läit ti gärt JK. 
3) [allmännare o. bildl.: klara upp]. Ner n 
[Lektorn] kan raid äut hall dann härvu, så 
raidar n väl äut de me OL. De ha skutt go 
skall' ti raid äut alltihop JK. Nå tror ja.. att 

L. i sällskap me K. förstar de u raidar äut 
sakän, vaim sum har ret av uss JK. Bäi aräs 
släut skall all affårar raidäs äut ällar upp JK. 
De .. håirdäs int av de ringästä, vaim sum 
skudd raid äut skiftä för uss OL. När de frågu 
bläir äutradd JK. Um Skolbaitningi de jär väl 
int äutratt ännu, vät jä MK. De jär aldri äut-
ratt el. äutraidä, um dän lagän avsäir snarår 
pa sjobuttnän JK(U). -kam s. raidkamb m., 
bf. -än (g1t), 'stor grov kam med grova tänder, 
bredare än inslaget, att reda trådarne med, 
när di bomar pa'. De jär nuck mang sum nyt-
tar ännu de. Nå nyttäs för de mäst skaid MK. 
-spån s. raidspa'n (g1t), nu: -spån m., bf. 
-'n 'smala tunna träspjälar, som sitta tvärs 
över garnet i väven imillum skäli (el. skälä?)' 
MK. 

redan adv. se  allt-redan. 
redd s. ridd m., bf. -n. Ligg äut pa riddn 
(OL)MK. 

rede s.1 raidä n., bf. =, pl. bf. -i [på vagn] 
'fram- el. bakvagnen, även utan hjul' JK 
(ordl.). Raidi jär goä, män jauli jär åidnä; ta u 
lägg a fjäl pa raidi; smör [tjära] jauli, män 
raidi kanst du lätt bläi JK(ordl.). Ner jauli har 
blitt fårduä, da jär ä ti gynn pa raidi, bakraid 
de bistas av träi bitar .. Framraid bistas av 
fåir bitar .. OL. Jär a langstiglass me sed 
spänt gördä, u de int flaugar av raidi pa 
vang'n, så skilläs de int at, um de änd gar kull 
JK. Jfr bak-, fram-, under- o. vagns-rede. 

rede s.2 raid' n., bf. =. 1) [egtl. fågelbo — jfr 
reder s.]. 2) [bildl., kvinnl. könsorgan]. När 
päikår kåm ti sit ut räid pa syklar, så kåm de 
ti hat [klia] i raid för dum JK(U). Han fick 
tak äi raid' pa hännä MK. 

redel s. ridl, ridäl 	m., bf. ridln, ridlän, 
'sträv ström i havet; även aggan vid stranden' 
JK(ordl.). Ridäl (i vattnä) el. vassridäl (iblant 
jär vattnä lagt u iblant jär de höigar) MK. 
Ridin (när vattnä fållar ällar bläir legar ällar 
rännar äut, när de jär vassridl) JK. När sjoän 
el. sjöar.. laupar in imot landä, där sum de 
jär langgrunt u de jär hällbuttn el. u sandräv-
lar: för var våg el. sjo, sum slar in, så rinnar 
vattnä äut igän millum var sjo, u de vattnä 
sum rinnar äut haitar "ridl", t. ex. ridln drä- 
gar äut släku 	Ridl kalläs u straumän 
(= strömmen) förä, i synnarhait um än rinnar 
fort, sum haitar sträivar straum el. ridl 
JK(U). Jär de a langgrunt [!] strand, så kan 
de bläi tårrt lagli langt äut ifran strandi, när 
vattnä rinnar äut, män a stund ättar så kum-
mar de rinnäs in igän, till a viss håigd. Da hai-
tar de, att de jär ridl u orolit i vattnä u modar 
ovädar JK(U). Kummar de gamblä armar 
[hamnarmarna] bårt, da tar sjöän u ridln 
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sandn bårt JK. Ja de kan bläi så mik släkå äi 
dum [näten] iblant, sått n kan fa last n fiskbat 
me n täi, tåll nät, hälst när ä da bläir ridl i 
vattnä me undar blasvädrä u stårmän JK. De 
jär sånnar galn ridl i vattnä, att ä jär sum äi a 
kvänntrumbå JK. Ridln tar äut släku igän, för 
sjoän laupar in för mikä JK(ordl.). Ridln drä- 
gar MK. Ridln var galn u straumän var galn 
MK. De jär n förskräckli nård ridl el. nård 
straum JK(ordl.). Ridln (säs de nå alltut) drä- 
gar släku äut; män ridl, de kan de var äut pa 
djaupt vattn u, u de jär de samä sum sträivar 
straum JK, [jfr agga s.]. De jär n sån oskapli 
ridl uppa, sått ä gar aldri ör fiäckän till ro häl-
dar JK. Ridln har väl spinn av dum [spunnit 
(vridit) av anglorna] JK. Jfr vatten-redel. 

reder s. raidar n., bf. raidrä, pl. raidar, bf. 
raidri. 1) 'fågelrede, -bo, värpnäste', (um de 
jär ägg äi ällar intä) MK. Va nå hynsi har 
raidar igän, så kan aldri någ människ bigräipä 
OL. Ja, u i sängbaini där had di [hönsen] 
säin raidar u värpädä JK. När gasi har värp 
kull .. u gasi vill liggä, så raidar kvinnfålki 
till a bra raidar till na pa a skaplit ställä 
JK(U). Nai säi va däun de gasi har i raidrä 
OL. Där i dän talln jär a raidar, de jär visst a 
krakraidar JK(ordl.). Di hård krakungar röir 
si i raidrä JK. Da sat jaugässnar pa klippu. 
A jaugas har raidar inundar MK. Ha [: "sku- 
tan", ringduvan] värpar el. har raidar i hol 
träi JK. Lädsvalu, sån sum byggar säin raidar 
pa häuslufti OL. Rautrisslår .. di hadd raidar 
i bandfast täunar JK. Bläcku lag pa raidrä 
MK. 2) [bo av andra smådjur, ss. råttor o. 
jordhumlor]. Råttu ha(r) raidar jär i väggi; 
råttungar skräiar MK. Jfr and-, duv-, grå- 
fågel-, gås-, humle-, hök-, höns-, kråk-, lju- 
gås, långhal-, marspit-, rödtrissle-, skär-, 
stengölp-, svärt-, trast- o. uggle-reder. -ägg 
s. raidarägg n., 'ägg som lämnas kvar i boet 
för att börja nästa kull' MK; .. för att få hön-
sen att värpa på samma ställe JK. Hynsi har 
ingät raidarägg JK. 

redgarn s. rigga'n 	[n.], [ett slags kam- 
garn]. De var int någ dålit gan de i [inte] 
MK. -slhandkläde s. rigganshankäl (OL) 
MK, 'tunna fina handskar'. -kolla s. rigga'ns- 
kållå 	f., [kjol av redgarn]. 

redig a.1 raidur,-u, f. -u, n. -ut, pl. -uä, komp. 
-uarä. 1) [som befinner sig i ordnat skick 
o. dl. a) [ordnad, icke trasslig]. Um härvu 
int jär slurvu el. kiltru äutn raidu JK. Skaidi 
[vävskeden] 	sum gär tradar raiduä, nä di 
bomar pa JK. De ganä de jär så raidut ti nyst, 
så de bristar aldri av någän gang OL. Dän, 
sum gir not, far säi ättar taugar, att di gar 
raidut äut JK. Raidur vackar hamp, att n int 

jär hoptrasslän OL. b) [allmännare o. bildl., 
som kännetecknas av ordning o. reda, or-
dentlig, tydlig]. Han .. gärd så mik i årning, 
sum K. had hatt årkå me i täu träi dagar, u 
had änd int fat ä så raidut sum V. [om lant-
mätare] JK. Beskrivningi var någ klåtru pa 
säin gällar.. män.. skall de i tryck, så kan 
de gäräs raiduarä JK. De far ja skyll pa mi 
självar, ättarsum ja int hadd skriv de mair 
äutförlit u raidut OL. c) [i fråga om syn-
intryck: klar, tydlig]. Ja tyckar, att ja skrivar 
mik mair raidut än pappa gär självar JK. De 
söins raidut, så sum de kund var tag si me 
fingar um [: gastgrepp] OL. När ja.. fick säi 
kartu, så var ha mik raiduarä u bättar än dai-
räs JK. d) [om tal el. språkljud, tydlig]. Han 
taläd mik raidut u bra u hårdäs yvar allt JK. 
Ja kund säg till, att n kund tal håigar(ä) u 
raiduarä JK. Ja håird dairäs mjaukä röst u de 
raiduä äuttalä OL. Fyst lästäs värsar upp, u 
de gärd ungmor töidlit u raidut JK. Raidut 
äutföirndä u duktut mål ti prekä JK. Män da 
um dagän . . var n raidur i målä igän JK. Pa a 
läiti stund.. så fatäd n si så mik, att n kåm ti 
känn till mi u kund prat raidut JK. 2) [om 
person: som är vid fullt förnuft; som tänker 
med förnuftigt sammanhang; klar i huvudet; 
nykter]. Förr um kväldn 	had ja visst läit 
ont i hudä ällar var visst int riktut raidu, sått 
ja kund int tänk riktut raidut, sum ja skuddä 
JK. Annas så säir a ret kröil äut u pratar ännu 
u jär raidu i talä u förstandä JK. Ja fick vit 
mang trullpassjasar, sum ja nå skudd ha skriv 
upp, um hud had vart raidut fö mi JK. Ja gyn-
nar bläi så svämnu u tråttar nå, sått ja kan int 
tänk raidut längar JK. Ja har hatt u ännu har 
så mik ti gär, sått ä mästn vurmar kring i hud 
för mi .. sått ja kan int fa tankar raiduä ti 
skriv u tal um någä JK. Till Barlingbo så visst 
vör, sum var så där raiduä, int av någän ovan- 
li 	[på tåget] OL. 3) [som är sådan som 
den bör vara, ordentlig, riktig, präktig, rejäl]. 
Sam [detsamma] me n raidur snickarä, sum 
kan snick sängar u skåp JK. De var sån storar 
raidur fisk, att n int var måiskur [kladdig] 
OL. Ja skrivd till na pa raidu gåttlänskå JK. 
Än [man] kan fa dräg säin raiduä tak (me 
sigdn) OL. Ner di nå had fat säin halvar u sin 
kraftuä goä mat .. u di var i sitt raiduä äss, 
da skall ja säg att di sag förmögnä äut OL. 
4) [ordentlig, riktig, utpräglad, kraftig]. De 
jär n raidur plygg [kraftig pojke] JK. De var 
a raidu fiskakälling JK. Da bläir de a raidut 
hällvitt av JK. Da sag ja de bliksträ u hård ä 
tornä riktut raidut JK. Vanliä band [till kär-
var] gärs pa de väisä, att n tar mästn handi 
full av någ lang raiduä strad JK. 5) [motsv. 
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uttr. "reda pengar", kontanter]. När vör trås-
käd me aignäs kräk u fålk, så var de int så 
mik raiduä pänningar, sum skudd äut JK. Så 
kan var u en fa lämn jård ti betäck kustn'n 
me [i myren], så att i slippar u bital raiduä 
pänningar äut JK. Jfr o-redig. -het s. raidu- 
hait f. [ordning, reda]. Vällaikän i vintar jär 
int mik bevänt me, för de jär aldri någ raidu- 
hait me. Tåiar u frausar närpa vart ann dyngn 
JK. De tår nuck 	behöväs förldaräs ällar 
äksämpäl pa årdi, um de skall var raidu-
haltar me JK. Än duktur talarä, sum var rai-
duhaitar me de n sägdä JK. 

redig a.2 se vredig a. 
redning s. f. bf. raidniugi, pl. -ar [omgång 
vid valkning av vadmal]. Ner n valkar vam- 
mäl, så lättar n de ga än täim i fyst raidningi, 
de vill sägä lätt ä ligg i stain'n än täim mäns 
valku gar; da skall de drägäs ör stain'n 
Vamlä gar mairndails träi raidningar, förrn 
de bläir tjåckt OL. Jfr in-, till- o. upp-redning. 

redovisa v. pr. raiduväisar, sup. -väisä. Han 
had int raiduväisä MK(1877). 

redra v. raidrä, pr. raidrar, ipf. raidräd OL, 
'göra rede, häcka'. Nå gynnar hynu raidrä = 
göra i ordning raidrä [redet]; kraku gynnar 
nå raidrä; hynu raidrar MK. Ha jär nå upp u 
raidrar MK. Kraku raidrar allt, sått vörr far 
snart summar JK(U). De fauglar di jär nå ti 
raidrä, di rna ick snart kumm ti värp, vät jä; 
säs um ändar u svört u.s.v. OL. Jaugäss var 
ä gutt um, di såväl sum ändarnä di raidräd da 
där [i Lausmyr] OL. Mavar di raidrar jär di 
MK. — Raidrä till MK(1878). 

reds s. rais [i uttr.] ti rais [i beredskap, till 
hands, redo]. Drickbytti me öl äi hängar ti 
rais pa raftar ti läsk si me JK. De jär int sägt, 
att di [tjänarna] passar pa måltäidar än gang, 
äutn matn far sta där tillrais till pa nati, va 
dags di da kan kumm haim OL. Arbetskalar 
.. di skudd akt pa ällar sta ti rais, ner någän 
vidd laig dum någän dag OL. Dagän för bi-
gravälsn kummar skaffarfålki .. Da skall n 
sta till rais u säg biskening um någ a vart OL. 

redskap s. raidskap n., bf. -ä, pl. = sg; -ar, 
bf. -i. 1) [(koll.) utrustning som tarvas för 
visst arbete; samling av redskap]. Än stor 
dail av böindnar kund bad smäid u snick .. de 
änklä raidskapar, sum di bihövd ti bräuk jår-
di me; bad raidskapar, sum skudd dragrar 
förä, u för yvrit handraidskapar JK(U). När 
n kåirar me flair par dragrar ätta si .. för snåi-
plogar u andrä raidskapar.. de haitar .. "för- 
spännä" JK(U). När vör kåm haim, så lägd 
vör harvlar u sed (ryg) u raidskapar pa vang-
nar för ti ha de i årning ti kåir ste u sa JK. 
Di gnod nuck för de mästä me jakt u fiskä u 

me änklä raidskap JK. Män undräs gär de 
nuck, att di had sån duktuä raidskapar ti för-
flytt de förskräckliä stäur tung grastainar 
[i gravrösen] JK. Fålki kaupt någ bättar raid-
skapar, jårdi blai bättar arbeti OL. Di skall 
hald si döirarä raidskapar el. bräuksdoningar 
JK. 2) [om enskilt föremål el. inrättning som 
användes som hjälpmedel vid ett visst ar-
bete]. Ja, de raidskapä spitsplogän jär för 
täusn jäklar int så läikfram sum de säir äut 
JK. Dän spitsplogän me lang drekt jär nuck a 
mik gammält raidskap JK. Förr än såckar-
betådläningi kåm, så fanns de ingå .. bet-
hackå, varkän hand- ällar hästhackå, män nå 
nyttäs de raidskapi ti räns ograsä ör pärår me 
JK. Albionplog .. de var de nyttustä raid-
skap, sum än jårdbräukarä kan ha JK. Anglår 
ällar raidskapi (att torska med) jär int så döirä 
framför gani JK. Jfr brand-, fiske-, jord-
bruks-, kör-, släd- o. åkerbruks-redskap. 
-sisnickare s. pl. raidskapssnickrar JK(U). 
Än dail av dum [sockensnickare] var möbäl-
snickrar u än dail raidskapssnickrar .. Raid-
skapssnickrar arbetäd för de mäst ainsumnä 
äi sin värkstad me plogar, harvlar, fåisår, 
vangnar, kälkar u slidar u.s.v. JK(U). -väg 
s. Um de jär någ nöimodut, sum gynns me i 
raidskapsväg OL. 

reffla s. rifflå f., pl. -år [långsträckt, grund 
inskärning el. urtagning]. A bredä me rifflår 
äi såsum äi a tvättbredä JK. De snäcku de jär 
skaiv rifflår äi MK. Pa Fångardsbackän pa 
n grastain där me rifflår äi, sum drakän skäu-
räd gosä äi JK. 

refflig a. f. riffli, -u [försedd med refflor]. De 
givvärspäipu, ha jär riffli ällar rifflu OL 
(ordl.). Jfr fin- o. stor-refflig. 

regel s.1 re' gäl m., bf. re'glän, pl. reglar [rät- 
tesnöre, norm]. Ja i de hailä så kan n just int 
sätt upp någän bestämdar regäl, va mik än 
skall plög u harvä, förrn än skall sa JK. Um 
än had avsäidu uppat [av trätallriken], så var 
dän reglän, att de sum vidd fylg me, så fick de 
häng si pa OL. De skall fyst u främst byggäs 
ättar stadns lag u reglar JK. 

regel 8.2 re' gäl (OL)MK 	m. [ten el. tapp 
som skjutes för en dörr el. d., skjutbar ten i 
lås]; pa a dur (OL)MK. 

reger s. riger OL [bråk, stim]. De var a faslit 
riger di haldar, de kan ingän fa häusfrid n 
gang OL. Ner di undar skämt u glam, allo u 
gräin u riger, glaid äut i marki OL. 

regera v. rigge'rä, rig(g)e'r' , pr. -ar, ipf. rigge-
rädä, -äd, rigerd' JK, sup. rigger' , pass. ipf. 
rigge'rdäs. 1) [vara den som bestämmer, sty-
ra, leda]. a) [om högre makt]. Dän riggerar, 
sum makt har i vädrä JK. b) [om onda vä- 
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sen]. När di fick håir skollärans historju, da 
försto di straks, va de kund var för galä, sum 
had rigger där pa gardn um nati JK. c) [hava 
husbondeväldet på en gård]. Dän där partn, 
sum dän där storbondn G.L. riggeräd JK. 
A.K. riggeräd u häuseräd u* n läitn täid JK. 
Där jär int någ årning alls bäi L., för han har 
så oskaplit mik ti rigger me, u star int till för 
n ti fa någ fålk ti arbet för si JK. När a nöit 
släktä kummar ti riggerä, sum har bättar kun-
skapar JK. 2) svordomar]. Jäklän rigger, 
sär P.H. JK. Armän riggerä, de skudd du 
aldri ha gärt de Lauräll däu JK. 3) refl. [re-
da sig, klara sig]. U så var de så oskaplit mik 
snåi i skogän, sått mästn ingän kund rigger si 
där JK. 4) [vara rådande, förhärskande, 
särsk. om  väder]. Bäivägän matt begangnäs 
.. så läng de riggerar u äurar [yr], såsum de 
nå gär JK. När dän rängnuä u tjåck mulnä 
luftn riggerädä u vör knafft fick säi soli pa n 
hail månäs täid JK. 5) [om ngt som förorsa-
kar skada, t. ex. farsot]. U än har hatt ont i 
hud u all krupp, såsum flunsu kund rigger me 
n JK. Mackän [masken] har rigger pa dum 
[fruktträden] mang ar, så di bläir vanntrivliä 
MK. 6) [fara fram, härja, bråka, rasa, väs-
nas]. När n kåm ner i S. hagar, så gynt så 
oskaplit mik krakår rigger kring än u skudd 
mästn sia n i skalln JK. Russi .. di var hall-
galnä u sto pa änd u riggerädä JK. Ha kund 
aldri bigräip, va de var, sum riggeräd i täun'n, 
män. . Jakå had vart ste u häft täun'n upp JK. 
Fyst gynt i [de] bråk pa När u slas u rigger 
där (rallrar) JK. Drack u rigerd galn gärd han 
föräut, u ner n nå fick taumar, da blai än 
raint galn ti drick u rigerä OL. Sumbli pastar, 
att gubbän int fa ro i jårdi, därför att 0. rig-
geräd så hallgal u straik ti Amerikä JK. Da 
var de int nuck, att drängar u päikår var ste u 
roäd si bad me klokt u galä, äutn da rigeräd 
gamblä gift kalar ste [åstad]; så säupäd di u 
speld kårt till langt pa nat OL. Dän täidn ri-
gerdäs mik galä bad i laikstäuår u flairstans 
OL. Had de vart mäin kräk, sum n så rigerd 
me, så had ja tat u päisk upp än OL. 7) [all-
männare: ha sitt tillhåll, sin sysselsättning 
(ngnstädes); arbeta med (ngt)]. Där sum jär 
fullt av käut, där bräukar gjausår riggerä JK. 
Sånn ställar där di rigerd bäi strandi .. där 
hadd di mäst bråttum me säin årkår strand-
millum OL. Kvinnfålki di fick da riger äut' 
me um dagar i årku OL. Iss otäck gaistn u 
stårmän, sum än skall rigger äut äi um dagän, 
de jär int hälssamt JK. I dag har ä vart .. 
otjänlit ti rigger äutä JK. De säir äut ti bläi 
strangar vintar av u mik snåi u otjänlit ti rig-
ger i skogän JK. De har ret vart ohygglit i  
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skogän i dag, hälst ti rigger me grainar, för 
di var hail full me snåi JK. Förrn ja glaid in 
[till stan] um dagän, da rigeräd vörr me skär- 
ningi [mejandet] OL. Ner nå jårdi jär så lairu 
u stainu u vat, da jär de raint dän aumä [fan] 
till riger me OL. De kan sumli rigger me muld 
sum di tar ör gravar (för att bota sjukdomar) 
MK(1877). 

regering s. rigering JK; rigge'rniug f., bf. -i, 
gen. -is. 1) [riksstyrelse; ministär]. De var int 
bra av lag u rigerning ti hanter fålk pa de väi- 
sä JK. Ja svor yvar lag u riggerning JK. Än 
smasvärar yvar yvarhait u riggerning, för di 
int kund unn uss någ hundrä kronår JK. Um 
rigerningi visst u sätt si in i böindnars ställ-
ning bättar JK. Var gang ja tänkar pa nårr- 
baggar u svänsk riggerningi, så bläir ja argar 
JK(1905). Riksdagäns u riggerningis maining 

JK. 2) [ämbetsmans tjänsteutövning]. I 
släut av gubbän Åkamans [en länsman] rig-
gerning, så läst han upp.. att Fäi vägän var 
för smallar millum Lau u När JK. 3) [hus-
bondevälde, ansvaret för gårdens skötsel]. 
Undar Danjel Jakubsns rigering el. husbonds- 
täid så var de stor rustning pa dän partn JK. 
De jär för de mäst hänn (= mor), sum har hald 
hail rumbln [" rulljangsen1 upp undar fars- 
gubbäns riggerning JK. Da hadd A.K. rigger-
ningi ainsummi jär haim bäi Fäiä JK. Sän vör 
to mot rigerningi, så har vör skutt föid u vård 
na [OL:s svärmors mor] OL. De kan ga fort 
för n bond ti fa gäld u skuld ginum oväisli 
riggerning JK. 

register s. riggistar 	(OL)MK n., bf. rig- 
gisträ [tänkt förteckning över personer som 
tillhöra en viss kategori]. Sen skall di årdnäs 
till bors .. de jär ret så, att di (skaffrar) skall 
sta me riggisträ för si, u kan änd ske oret 
iblant, så att dän am n kan fa sit höigar ällar u 
legar, än va än skuddä OL. De andrä .. di 
fick sit u vänt till hail de rigisträ (släktingar) 
fick skill av OL. Jfr skuld-register. 

regla s. f. pl. reglar [regel, rättesnöre]. Di 
[skolbarnen] sat bäi säin tabbällar me de 
biskeningi, att i skudd läs pa reglår, lains n 
skudd gärä, u de var knafft någän, sum fösto 
reglår JK. A plakat .. me reglår för kvänn- 
aigan JK. Me hankdrägningi blai de u sum 
me pärkspelningi sum täidäst gräl. Da var all-
tut vågrar närvarndä all fflirä, att reglår u år-
ningar ättafylgdäs JK(U). 

regla v. se ragla v. 
regn s. riiun n., bf. -ä [nederbörd i form av 
vattendroppar; regnskur]. De snåislaggar 
äutä u pa sam väisä var de i kvälls .. män 
da var de änd rängn JK. De bläir mair rängn, 
dä sum jä skogut, um sumrar, än va de bläir 
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annas dä sum jä skoglaust JK. Lairjårdi jär i 
Lau, um ha far rängn, när ha behövar JK. 
När kånnstackar jär uppsättnä bra . . så har 
di sälln någ nöd av rängn, så väid de int kum- 
mar rängn me stårm JK. Värst gär rängnä 
skad pa fodrä JK. Rängn missåmmastäid kan 
int bitaläs me pänningar JK(U). De tyckt ja, 
de var ohygglit till laup i rängnä u bläi vatar 
JK. Sin [sedan] lässäd ja a par lass aur da i 
rängnä JK. De var väl, att vör fick iss rängnä 
läikväl, annas had vör vart i beklag JK. Ja, 
had vör hatt de rängnä nå, sum vör da fick 
för mikä JK. Sumbli russ sullnäd upp u blai 
hail stäivä, u di pasto, att de var av kyld u 
rängn de blai OL. — Täilit rängn pa mårgnän 
räckar int ti klucku tåll JK(U). Så mik tjåckå, 
sum ä jär i mass, så mik rängn skall ä bläi 
missåmmastäid, haitar de i bondpratiku JK. 
Daggän gick så täilit av i mårräs, så att de jär 
frågän um, ick vör far rängn pa dagän JK(U). 
Soli rinnar upp så klar (int raud), vörr far 
snart rängn JK(U). Soli drägar vattn, sått 
vörr far snart rängn JK(U). Råikän slar ner gi-
num kusstain'n, da bläir de rängn MK. När 
luppår u myggän u flugår jär galnä ti stickäs, 
så bläir de snart rängn JK(U). Um hynsi skäi-
tar blatt (= träckar tunnt), så bläir de rängn u 
vatvädar JK(U). Um di [hönsen] gar undar 
tak, när de gynnar rängnä, haldar rängnä 
snart upp, män gar di äutä undar rängnä, 
kummar rängnä ti hald pa JK(U). Um nauti 
rännar me rumpu i vädrä pa summan, när de 
jär varmt, bläir de snart rängn JK(U). När 
väit naut säir mörk äut, modar rängn JK(U). 
Um spoän flaugar upp yvar landä u ropar, 
modar vatvädar u rängn JK(U). Um gaukän 
ropar mik fläitut, modar rängn JK(U). Um 
tåilu [spilkråkan] ropar "tvii tvii", så bläir 
de vatvädar u rängn JK(U). Um saltstain'n 
(stain'n sum än brod [krossade] salt me) 
haldar si fuktur, u vatar, modar rängn el. vat-
vädar JK(U). Jfr häll-, midsommars-, nedan-, 
slag- o. stört-regn. -blöta s. rängnblåitå 
JK(U), OL f., bf. -u [kraftigt regn]. De ser 
äut ti bläi a riktu rängnblåitå JK(U). Han gick 
äut i hail de rängnblåitu, så han kan int var 
ann ginumvatar han i [inte] OL. -blöten 
p.a. rängnblåitn [våt av regn]. Ja jär så gi- 
numvatar 	u rängnblåitn JK(U). -bock s. 
räynbuck m., pl. -ar [mindre regnmoln]. Så-
sum de har set äut ti blitt fagat u solskäin 
.. så har de kumm än rängnbuck JK. A stund 
pa dag kåm rängnbuckar upp ifran nårdn, u 
da hälläd ä ner bäi skåvväis JK. De har gat 
n täu träi rängnbuckar jär yvar i dag u JK. 
-by s. rängnböi m., bf. -än, pl. -ar [regn-
skur]. Hadd int dän rängnböiän kumm, da  

hadd vän slupp u fat o [vår] sedi vat da OL. 
Förrn vör kåm haim had vör någ rängnböiar 
pa uss JK. Rängnböiar u rängnbuckar, sum 
gar yvar trakti JK(U). -båge s. rängnbugä m., 
bf. -än, pl. -ar JK(U). De star n rängnbug i 
austar, de modar fagat, . . män rängnbug i 
västar modar rängn JK(U). -dag s. rängndag 
m., bf. -än, pl. -ar [regnig dag]. Dän stäur 
rängndagän .. var ti nytt' för mäin räkning 
JK. I novämbar had vör int mindar än tugå 
rängndagar ätta si JK. Um vör had hatt iss 
rängndagar till missåmman, sum vör har hatt i 
iss viku, så had vör atminstn hatt trätti tunnår 
kånn JK. Rängndagar di jär um netnar, så de 
bläir ing dagar ti fa var haim u lapp sko (citat 
efter skomakar 0.) MK. -drev s. räyndri'v n., 
'drivregn'. I dag har ä vart tukå u rängndriv 
hail dagän JK. -drillig a. n. räyndrillut (1877) 
[småregnigt]. -droppe s. rängndrupä m., pl. 
-ar. De kåm någlä rängndrupar i jåns JK(U). 
Just undar jårdfåstningi rängnäd de a duktut 
skäur me stor rängndrupar u hagäl JK. 
-druggla v. ipf. räyndruggläd [regna smått]. 
-drugglig a. n. räyndrugglut [småregnigt]. 
De rängnäd i mandäs u täistäs, u i onstäs me 
tror ja de var rängndrugglut JK. Ja, u så har 
de hald si änd till fredäs u laudäs, mul u tjåckt 
u rängndrugglut JK. -drullig a. n. räyndrul-
lut (1877) [småregnigt]. -luft s. rängnluft m. 
[regnigt väder]. De har nå stat sånnar rängn-
luft i flair dagar, så de var bra um de vidd fag-
nä upp nå snart OL. -moln s. rängnmoln 
JK(U), bf. -ä JK, pl. =, bf. räynmåulni. 
Molnstackar, molngubbar, vatstackar jär 
int rängnmoln, så läng de int gar strålår el. 
egäntliän rängnstrålår ör dum JK(U). De star 
a moln i sudar, u de gar a rot (= rängnstrålår) 
ner ör de, sått de bläir a rängnmoln av JK(U). 
-pick s. rängnpick m., bf. -än, pl. -ar JK, 
håirs till haggspäitsläktä u jär väitar u svartar 
u mindar n snåipickän (= haggspäitn), sum 
jär raudar u väitar u svartar JK. Män undalit 
att ja har int set varkän snåipickän ällar 
rängnpickän pa flair ar nå. Förr för någlä ar 
sinä fick än säi de där haggspäitar (snåipickän 
u rängnpickän) sum täidäst, bad i skogän u 
jär haim pa gardn. De tyckäs mästn, sum di 
jär äutdöidä jär at iss traktar JK. [Möjl. mind-
re hackspetten, Dendrocopus minor]. -skur 
s. räynskäur n., bf. -ä, pl. = , bf. -i. Vör skudd 
ynsk, um de blai a duktut rängnskäur var 
vikå JK. De va väl, att vör fick de rängnskäu- 
rä 	annas had int någ vait kumm upp i haust 
JK. De var a gutt rängnskäur vör fick! JK. 
Sin vör sad [sedan vi sådde], har vör int fat 
mair n täu sma rängnskäur JK. Gaukän gynt 
rop .. da straks i börjän pa mai u hälst ättar 
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de rängnskäuri, vör hadä JK. Äntligän så blai 
de någ sma rängnskäur OL. -skvala v. De 
rängnskvalar [det skvalar ner med regn] 
JK(U). -skvattlig a. n. rängnskvattlut 
[-= -skvättig]. -skvätt s. rängnskvätt JK m., 
pl. räynskvättar [liten regnskur]. Vörr fick 
än rängnskvätt da i går mårräs JK. De kåm 
någlä rängnskvättar ättar vörr hadd sat, sått 
ladissedä springäd bra u kåm bra upp JK. 
-skvättig a. n. räynskvättut [regnig i form av 
skvättar]. De har vart buckut u rängnskvät-
tut va ivist n dag JK. -stinn a. n. räynstint 
[regndiger]. De var så jäklut rängnstint u ga-
lä, sått när vör just had fat .. straklä u allti-
hop pa stackar i årning, kåm de n rängnbuck 
upp, u de kåm ti häll ner me rängn JK. 
-stritta v. pr. rängnstrittar, ipf. -äd JK(U) 
[skvätta med regn]. De rängnstrittar bäi 
stundväis när pa all dagar JK(U). Hail dagän 
i går så rängnstrittäd de JK(U). -strittig a. n. 
räynstrittut [skvättande med regn]. -stråla 
s. f. pl. rängnstrålår [strålar av sol el. regn ur 
moln]. Ex. se regn-moln. -stänk s. räynstäyk 
n. [stänk av regn]. Ja fick nå a rängnstänk 
JK(U). Va skall daim da säg, sum ännu int 
har fat någät rängnstänk mästn hail ladingän! 
JK. -stänka v. De rängnstänkar [det stänker 
med regn] JK(U). -syding s. räynsydiyg m., 
bf. -it/än, 'susning som hörs strax före regn'. 
Håir vickän rängnsyding! Vör hård rängnsy-
dingän, män vör fick int någ rängn JK(ordl.). 
Da hård ja än faslir rängnsyding JK. -tid s. 
räyntäid m., bf. -n [regnig tid]. Um de änd 
har vart så där någ tårrt um sumrar iblant, så 
ha de änd blitt någät rängnskäur iblant ällar 
någän rängntäid, sått jårdi har fat myr [fuk-
tighet], män i summar gick vör äutn JK. All 
gröidä, sum var äut undar rängntäidn, blai 
sprungän [grodd] JK. -tjocka s. f. bf. rängn-
tjåcku JK [regnblandad dimma]. En ångarä 
gar jär äutför(ä) i rängntjåcku u baular JK. 
-vatten s. rängnvattn n., bf. -ä. De kåm så 
mik rängnvattn i batn JK. Rängnvattnä had 
int rinn av äutn had sink in i stackän OL. 
-våt a. pl. rängnvatä [våt av regn]. Laugrai-
nar .. jär di int rängnvatä, så lässäs di i van-
liä fodahäckar u kåiräs in JK(U). -väder s. 
rängnvädar JK n., bf. räynvii'drä [regnigt 
väder]. Nä vör ännu had säks häckar kånn 
äutä u fäm häckår havrä, da kåm rängnvädrä 
ällar vetu yvar uss, sått de sto int till ti fa in de 
tårrt JK. Um rängnvädrä kummar ti hald pa, 
så bläir halmän u fodrä förstöirt me JK. De 
sto int till .. att vör kund fa de i stack för 
rängnvädräs skuld JK. Ja, um ja minns ättar, 
så var de visst fair vikår i dag ällar dän fjärd 
aggusti, sum rängnvädrä gyntä JK. 

rej 

regna v. räynä, räyn', pr. -ar, ipf. -äd, sup. 
räynä, räyn'. De har rängnä duktut i går u i 
dag . . u rängnar läit i kväld u JK. Nä de hannt 
klucku ätt, täu, kåm de ti rängnä, så att de 
hälläd ner, u i neträs rängnäd de me JK. Just 
nå gar de n rängnbuck jär yvar, sum rängnar 
ör, så att de hällar ner JK. Så rängnäd ä um 
mårgnän, sum um himln var ypän JK. Ja ha 
nå rust u plög all dagar i iss viku, sum de int 
har rängnä JK. De har rängn i dag JK. Just 
när ja fick stäutar pa gardn, da kåm de ti 
rängnä, så att de störtäd ner JK. Ja me sla-
ningi, c1C bräuka n hald pa me, um de änd 
aldri rängnar så mik .. män int alltut så me 
räkningi [räfsningen], hälst um de rängnar 
um mårgn'n u de säir äut ti kumm ti rängnä 
hail dagän, da gar räkningkvinnfålki haim 
igän, män kummar de ti rängn pa dagän, så 
bräukar di fa ga där u räkä JK. — När de 
rängnar i ypi bok [under gudstjänsten], skall 
de rängnä i sjau sundagar MK. De bläir tårr-
summar u dålit kånnar, um de rängnar pa 
Langfredagän JK(U). Va gär Er nä de 
rängnar? — Vör lätta de rängnä [skämts. 
talesätt] MK. Jfr häll-, skval-, små-, stor- o. 
stört-regna. 

regnig a. rängnur, räynu, f. -u, n. -ut. Luftn 
säir rängnur u olustur äut JK(U). Rängnur u 
bisvärlir bärgningstäid JK. U så jä de u n 
bitöidli rängnu vällaik, vör ha fat nå JK. Träf-
fa de da pa, att ä bläir rängnu vällaik, da .. 
JK. De bläir tråkut, um iss viku bläir så 
rängnu JK. 1 dag har ä vart rängnut, sått vör 
har rust bäi haimä för de mästä JK. Konar 
.. di var int äut i går, för de var rängnut JK. 
Vör had väl hatt av [: avslaget] alltihop i iss 
viku, um de int had vart så rängnut JK. När 
grodår jär frammä, så bläir de langvarut vat-
vädar el. rängnut än langar täid JK(U). 

regning s. f. bf. räyniygi [regnande]. Jårdi 
blai för vat av iss evinnaliä rängningi el. att 
de har hald pa u rängnä närpa va iviän dag JK. 

rej s. raj f., bf. -i; n., bf. -ä. 1) [rad av män-
niskor]. Fran kl. täi till middagän hannt int 
all fram ätt slag, för di var bestut langä 
ner vörr, sum var så där mitt i raji [av slåtter-
karlar], kåm så där halvvägs pa de slagä, da 
gynt allt gråitsjussar kummä JK. Hans 
[landshövdingens] väg kåm ti ga mitt framför 
hail raji av sletkalar, fair u tjugå man i rad 
ättar si me sigd u örv, sum gick u sia OL. 
2) [allmännare: 'rad', syn. rak]. A hail raj 
ättar si MK. Langs at hail raji i st. f. rak, raki, 
äi flair bitöidlsar MK. Ätt [en person] bomäd 
pa [väven] .. u ätt .. raidäd skaidi iginum, 
u spånar, sum da skall iginum hail raji, sum 
än bräukar säg iblant JK. 3) [i fråga om fisk- 
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redskap o. d., rad, sträcka]. Vör had täu-
täusn anglår äutä, u de jär n metar millum var 
angäl ällar krok, sått ä var int sån läiti raj ällar 
straitå till hal ällar dräg i kyldi u stårmän JK. 
Åiglu pa ätt styckä [: snaror] tägläs me ändn 
pa ätt annä, u så gar de hail rajä MK(1879). 

reja s.1 raiå JK f., bf. -u. 1) [sträcka av utsatta 
fiskegarn el. "anglor"]. U så sätta n sum van-
lit (ä)n fåm säks gan i am n raiå JK. Så tar n än 
ann'n [: kimb] u knöitar raivar ihop u fortsät-
tar så mik än vill ha i de sträcku el. raiu [vid 
kastning av anglor] JK. Täu vadar [vakare] 
pa hail raiu [av anglor] JK. 2) [allmännare: 
rad, sträcka]. När n da har skillt av [slutat] 
me en ändä el. hail raiu, så tar n snöirä u bin-
dar ihop, sått all maskår sitar i ätt knyppä pa 
snöirä [vid nätbindning] JK. 

reja s.2 rajå f., bf. -u, 'ojämnhet i lynnet, en 
som har galnä pahitt'. Ha har sån där rajå pa 
si = än ett, än ett annat humör MK(1877). 

rejäl (regal) a. riggaVar, f. riggal, n. -t, 'reel, 
duktig, pålitlig'. De jär a riggal fräu än har; de 
jär n mik riggalar kal JK(ordl.). De var n gang 
a riktut riggalt u välmånäs fålk JK. 

rek s. raik f., bf. -i, 'bena i håret'. Ja skall ännu 
gär raik; kvinnfålki bräukar ha raik mitt i pan-
nu ättar nasar; raiki jär skaiv; kalar har alltut 
raiki ättar vänsträ augä JK(ordl.). Ja skall ha 
gäin raik u, de fick ja int täid till i mårräs u gär 
gäin raik MK. Skolsårkar kämdäs hårä ner 
runtum ikring .. äutn raik JK. 

rek a. n. rajkt. Rajkt öl, 'beskt, starkt öl' MK 
(Rietz). 

reka v.1 rajkä, pr. -ar MK. [I förb.] rajkä upp 
[hosta upp enl. Säve i GOB]. De rajkar upp 
magän [river upp?] MK. 

reka v. 2 rikä, rik' pr. -ar, ' skära fram och till-
baka med en slö kniv; spela dåligt fiol; spela 
och fila med stråken på en fiol; även om ett 
arbete, som går sakta eller när man kör sakta 
i dålig väg' JK(ordl.). Sta där u skär u rikä, ta 
n vassarä knäiv; lains start du u rikar, kanst 
du int fa knäivän ti bäit da? Han bräukar 
rik(ä) u spel någä, män de gar dålit JK(ordl.). 
Ja skall söik, um ja kan fa rik av a bröi-
skäivå me iss slåi knäivän. Rikä pa fåiol. 
Rikä rikä raiki, ättar kummar staiki MK. Han 
star u rikar me stråkän u spelar, sått de vait 
ingän, va de jä för sla. Vör har nå rik me iss 
arbetä i mang dagar, män de läidar aldri a 
grand. De var n olyckli galn väg; jär far vör 
sit u rik u kåir i mang täimar, förrn vör kum-
mar fram JK(ordl.). 

rekryt s. rikröit m., pl. rykröitar. Dän han äk-
serar rikröit, fystä, andrä ällar tridåring OL. 
1854 var de sammändragning me all Jägrar 
[infanterister] (ja jär int säkar pa um rykröi- 

tar: fyst-, andrä- u tridåringar var me) in pa 
lägrä i böin JK. 

religion s. rilljåun m., bf. -n. Nå fö täidn . . nå 
har snart var u en sin aigän rilljon JK. 

religiös a. f. rillijøs , n. -t, bf. o. pl. -ä, rillisjös' 
JK, rillijösä JK(U). Mang rikstasmän, sum 
jär me um a fräit rillisjöst läiv 	JK. Pa de 
rillisjös umrådä JK. De rillijösä röirälsär 
JK(U). 

reling s. m. bf. religän [på båt]. Möiglitväis 
de gamblä någän har sägt "äisningi", män de 
säs alltut "umränningi" u "relingän" nå för 
täidn u i min täid. Han kåm för langt äut pa 
relingän, sått batn gick kring JK. 

rem s. rem f., bf. 4, pl. -ar. 1) [smal remsa el. 
smalt band av läder, som användes för hop-
snörning, samman- el. fastbindning etc.]. 
a) [i seltyg o. d.]. Enbetsstängnar jär knäppt 
i braustringar me remar el. skakälknäppår 
JK. När ä jär a rem, sum skall knäppäs ihop 
me sölgu, så sitar de .. än smallar lädabit 
straks bakum sölgu pa remi, tvärs yvar remi 

sum haitar slåif el. slaif JK. b) [på liedon]. 
Sigdn sättäd di pa örvnackän, i ställ för nack-
skräu, me a läda(r)rem u n träikäil, sum hait 
drag u rem JK. c) [skorem]. d) [drivrem]. 
Remi gick av me de sam ha gick av remjaulä 
JK. 2) [i bildl. uttr.]. Hästn lag sum a rem 
langsat vägän JK. De jär ingu kånst ti skär 
braid remar ör andräs häudar [sko sig på 
andras bekostnad] MK. Jfr buk-, halsok-, 
hjälp-, knä-, kors-, lok-, läder-, nåt-, rygg-, 
skakel-, skridsko- o. strik-rem. -fummel s. 
reimfummel 'av trä (att släta kanterna på sel-
remmar med)' MK. -hjul s. n. bf. re'mjaulä 
[hjul som drivremmen går på]. -hål s. re'm-
hu'l n. o. p. [snörhål på skodon] JK(U). -led-
ning s. f. pl. remlaidniyar [drivremssystem]. 
Fyst blai kånnä vat, u så blai all remlaidning-
ar vatä, sått de blai kinkut ti fa värk [tröskver-
ket] ti ga JK. -sel s. pl. remsilar [i mots. t. 
"gjordar" el. "kipp-selar"]; skillnaden var, 
att på "remsilar" jälpremi skudd knäppäs 
längar u läggäs bakför mankän, män bäi gjår-
dar lag a framför mankän. Till remsilar skudd 
var rumpgjård u ryggrem tvärs yva ryggän 
fran dain silrapiä till dannä (därför kalldäs de 
remsilar) 	älla storsilar. Ska ja ta remsilar 
älla kippsilar? De fystä var lissum förnämarä; 
de var när di skudd kåir ti bryllaup MK. -sko 
s. remsko m. (o. pl.), [snörsko i mots. t. 
knäppsko?]. -tyg s. remtöig n. [alla remmar i 
selar m. m.] Slåif [sleif] .. sitar pa remtöig 
såsum pa silar u annä JK. -ände s. m. bf. rem-
ändn [ändan på remmen]. 

remedier s. pl. rime*djar, rimmeVjar [verktyg, 
redskap]. Ner n tänkar ättar, vick rimedjar di 
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hadd förr ti räiv sundar säin stuckar me .. 
OL. Lätt fotugrafistn ta grajar älla rimmedjar 
mässi, att n kan fotugrafer fålk me JK. Nå ha 
ja tak äi mäin rimmedjar igän, ällar nå ha ja 
skrivdoningar framm igän JK. Ja nå ha vörr 
vart i skogän 	u braut stumblar, män iss 
gangän .. ha vörr int nytt någ längdar me 
springlängd u sån där rimmedjar, äutn nå ha 
vörr lant a instrumänt, sum jä mang gangar 
så bra, män de jä döir rimmedjar JK. 

remna s. rimnå OL f., bf. -u, pl. -år, 'remna, 
spricka'. Dän sum har yksi huggar a yp drag 
.. sått n [stocken] rimnar i ändn u yksi sitar 
fast i stuckän .. Sin hugga n rispu av i rimnu 
.. så slar n än stor tjåckar träikäil i rimnu 
sått rimnu kummar ti gap upp mair [vid tro-
derklyvning] JK. När n klauar a grän, så 
finns de rimnår in äi gräni, u där finns de 
kvadå rimnår ällar vädablasår MK. U så ha 
vörr .. tet [tätat] till all drag u rimnår, sum 
ha vart all stans [i stugan] JK. 

remna v. rimnä, pr. -ar, ipf. -äd, sup. = inf., 
p. pf. (sunda)rimnän, rim'n, f. ( av)ritnni, 
'remna, om en vägg, träd etc.'. [spricka (sön-
der), få en el. flera sprickor]. De jär int tårrt, 
sum de skall; de bräuka rimnä så bra (trä-
virke att göra rivtänder av) MK. Jär vidn sai-
gar u snoän, sått n far sta u hugg till gang ätta 
gang föräutn fa packän ti rimnä .. da jä de 
arbetsamt nuck ti fa sundar n kast vid JK. 
Janväggän gar väl äi stumbln .. män de jär 
sälln sum stumbln gar sundar för de el. rimnar 
ains JK. De jär bär [bara] äutvidn, sum rim-
nar, för de jär så insaigt MK. Skogsbjörkän 

jär splöiar u lausar u rimnar fort JK(U). 
Stuckän rimnar .. mitt i täu i läiländn [vid 
troderklyvning] JK(U). Fyst hulä burd vör 
mitt äi än [stenen]. Där äi lägd vör säks dy-
namitpatronar u fyräd av. Da rimnäd än i flair 
dailar av dän smälln JK. När ja kåm halm, så 
sättad ja band pa n träisko, sum had rimnä 
yvar ristn för mi JK. Jär rimnar tigli mitt um 
pa MK. Bär [bara] n (batn) int va rim'n MK. 
De var n kan-ått, han jär rim'n MK. 0 pärår 
[våra potatisar] .. kokar sundar el. rimnar i 
skalar, pär n kokar dum JK. a) [om personer 
el. djur]. Sumbliä matgalnä 	arbetskalar 
vräkt äi si så mik av dän kånngröinsgråitn 
pa sletkalsgildar, sått di haldäd pa ti rimnä 
sinä [sedan] JK. Vör var släik, att vör skudd 
mästn rimnä (av skratt) MK. Di jär så bäu-
kuä u stinn, sått di ska rimnä fö fått (kvinn-
fålki) JK. Mot kväldn så va dann kol sjauk; ha 
va så föskräcklit stinn, så att de sag äut, sum 
(h)a skudd rimnä JK. Han (årmän) räcknäd 
int' att n rimnäd, han MK. b) [om kroppsdel]. 
Tummän sullnäd upp .. u sag äut sum än 

skudd rimnä pa flair håll JK. Särsk. förb. För-
fläisi var avrimni u uppbränd [på spisen] OL. 
Ja var räddar förä att n (fiskbatn) skudd ha 
rimnä sundar nå i kyldi u gaistn u solskäinä 
JK; p. pf. sundarimnän MK. Rimnä upp, se 
rimna v. 

retning a. n. rimnut [remnad, sprucken]. A 
gammält rimnut bor MK. 

rems s. rims JK n. [remsa]. Me n smallar rims 
av tunnar bläckplåt [på karda] JK. 

remsa s. rimså f., bf. -u, pl. -år [långt o. smalt 
stycke av ngt]. a) [om tyg]. De viktustä me 
läikkistkledningi förr var rimsu kring läik-
kistu, sum gärdäs el. klipptäs av kamriss el. 
av ann fåint vitt töig me taggar u kräus pa u 
sum sättäs fast pa kistkantn millum lukä u 
kistu, förr me träipinnår .. Nå kaupäs rimsår 
ifårduä u sättäs fast me nudar JK(U). Di pin-
nar da rimsu kring kistu JK. b) [om metall-
stycke]. Small rimsår av tunnar bläckplåt 
[kring kardor] JK. c) [långt o. smalt jord-
stycke]. Um starrmöiri gar imillum täu styc-
kän rainar me a small rimså, de haitar u hakä 
el. starrhakä JK. 

ren 	s. ram n f., bf. -i, pl. -ar. 1) [smal mark- 
remsa som utgör en åkers el. ängs kant mot 
ett öppet dike el. mellan brukad o. obrukad 
jord]. Jär de lagt [lågt] bäi raini, så sättar n 
pa där [: börjar plöja där] JK. Sia rainar, 
slå av höet på kanterna av en tvär [teg] och 
diket. Förr, när int någ däikar fanns, var 
rainar håigar ällar jamnhaug me tvärar MK. 
Han skudd äut i akarn u sia rainar OL. Ännu 
ha vör int vart ihop me någ töining [gärds-
ling] för akajårdi jär ännu för vat bäi rainar 
JK. De gamblä gubbar.. had alltut säin aka-
lappar pa de väisä .. att i var sum a vät ällar 
skål mitt äi fö dän dail att int fåttä skudd 
sink ör jårdi u så ner i däiki, därför så kastäd 
di däiksmuld langsat rainar, när di gravd nå-
gät däikä, u hadd rainar ti sia u bait middag pa 
me kräki, u di kåm int bårt, förrn fåisår [mull-
skopor] kåm riktut i gang JK. Um di änd 
gravd däikar, så hadd di int någå fåiså ti fåis 
däikmuld äut pa tvärar me, så att da lag de 
haug rainar bäi däiki, u vattnä gärd skad äut i 
tvärar JK. 2) [upphöjd myrkant mot träsk]. 
Rainar de haitar de gröinjårdi, sum liggar ne-
mäst vattnkantn u liggar alltut höigar n dann 
jårdi däräutkring, u vaksäd håi pa (möirhåi); 
de sum lag däräutkring, de vaksäd starr pa 
(möirfodar) OL. Så skudd ä [: höet] snos i 
land ti rainar; rainar de kalldäs de bitar ällar 
de rändarnä, sum hadd slamm upp u blitt 
höigar n dann jårdi därkring; mairndails var ä 
någ sånndär rainar ällar förhåigningar kring 
där, sum var någät träsk OL. Sum L. valt, så 
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finns de rainar ällar höigar mark, såsum hål-
mar lissum, i möirar, u starrmöirar runtum-
kring ällar u pa am n säidå. De rainar ällar hål-
mar gar för de mäst aldri i rak linjår imot 
starrmöirar äutn gar i slingringar u buktar, u 
de buktar ällar haki av starrmöiri, sum gar in 
i rainar, haitar hakar JK. Jfr myr- o. åker-ren. 
-hö s. rainhåi n. [hö som växer på renar] 
JK(U). 

ren a. rainar, f. min, n. -t, pl. -ä, komp. -arä. 
A. [i mera egentl. anv.]. 1) [fri från icke 
önskvärda beståndsdelar]. Rain lukt JK. 
Kras upp kvavän u bråtn, så fart u halsn ramn 
OL. 2) [fri från smuts, fläckar o. d.]. De var 
annas n vackar sårk, um än börr had vart läit 
rainarä JK. Di nytt någ gäiskaräi såsum de 
.. att di skudd vask si rainä, när di skudd sa 
kånn JK. De arm källingar skudd jälp säin 
gubbsväin till bläi rainä OL. Nauti haldar si 
fåinä u rainä JK. Ja to n rainar nasdok u svai-
päd um JK. Talldrickar sag så där mörk äut i 
fårgän, fasta di nuck kund var rainä OL. Jä 
de a duktu häusmor, så vill ha gänn ha säin 
kär [: drickkärl] badä tet u rainä OL. De skall 
gäräs ainlag .. för ti fa dum rainä OL. Någlä 
träipinnar pa kryss .. äi a baljå, där uppa 
lägdäs läit rainar langar halm OL. Sopar u gär 
stalln rainar JK. Städar u haldar raint JK. 
Han rappäd n späis inn i stäuu, så att bräukän 
stratt kring väggar, u källingar gynt ga u väin 
yvar, att di int kund fa de raint igän OL. A. 
rustäd för de mäst i häusi u gärd raint där u 
had all kräk äutä, mäns n gärd raint JK. Anna 
svarar för städä ällar sop u gär raint inum 
häus JK. De skudd gäräs raint ti missåmmarn 
OL. 3) [fri från förekomsten av något visst]. 
Än .. sättäd dän ändn av läintuppän mot 
tunnslagår 	ti däss tuppän blai rainar för 
fråii JK. Blårnar bläir int alltut ram n för skäv 
JK. Kvinnfålki sär, att ulli u lydn jär mik bät-
tar u ram n el. rainar för lort [eftersom man nu-
mera tvättar den] JK. Rainarä [: friare från 
ogräs] de kummar upp .. bättar läin bläir de 
(När U). Lambi u kräki jetäd av ograsä u 
haldäd jårdi ram n JK. U så skjauta n pakardu 
avut ifran hygar till vänstar pa undakardus 
tännar, da bläir pakardu ram, u all ull sitar i 
undakardu JK. Um än [grynet] änd int var så 
rainar för sadår [fri från sådor] JK(U). Ha 
jär ram n ifran läus nå JK(U). Nå skall de bläi 
raint för ogras JK. Ja gick . . upp pa körk- 
völfti u gärd hänn ram n för snåi JK. De bihövs 
än uppkåirning (stårm), sått vattnä kan bläi 
raint [fritt från alger m. m.] JK(U). Än flyttar 
fö de mäst räivår ti straklä me, fö de bläir 
rainarä än me storstraklå JK. De laushardä 
(sigdar) di passar bra ti sån mark, sum di kal- 

lar för ram n slet [ren slåtter], dvs. ängsmark 
sum jär sådär tjåck grasrot, läit mus [mossa] 
i buttn, sum värar, att int sandknåbbar sitar 
upp iginum grasä, äutn än kan fa dräg säin 
raiduä tak OL. De var läikväl n bra stuck till 
artrolår [se år-trola], för de att n var så rainar 
[kvistfri] u retar OL. 4) [om plats, område 
som helt tömts på ngt, tom, avröjd]. Nå 
skudd de haitäs, att n int gärd raint (= högg 
bort all skog) . . män där sum di (träii) var stor 
allihop, dä blai de raint JK. Vän jä de, där 
sum de int finns unga skog, u så di gä raint 
JK. Täu träi hagar, sum nå star där rainä OL. 
Hagar jär ram n för skog för stöist dailn OL. 
Skall de nöi häusi sta pa sam plassn sum de 
gamblä 	u de gamblä skall räiväs ner u 
plassn gäräs rainar JK. Pa Bjärgäs Jakås (Ja-
kup Jakupsns) partn, sum bod straks ijamtä, 
u sum jär rainar [obebyggd] plass nå JK. 
De va raint me (el. för) fålk pa tårgä MK. Di 
gärd raint va ivist a grand = förstörde hela 
förmögenheten MK. 1 går . . tråskäd vör a 
päustning u fick lädbasä raint för vaitä JK. 
När äutvädrä (austn u sudaustn) haldar läng 
bäi um haustn, bräukar de bläi raint för tåsk 
JK. — B. [i oeg. el. bildi. anv.]. 5) [i attrib. 
anv. framför subst.: verklig, sann]. Mitt för 
häusi 	jär ä a ram n omöiglihait ti ådlä, för 
de jär för oskaplit mik grastain JK. Ja, ti fa 
prissäis all ård äi a språk ätta si äi böikar, tror 
ja jär a ram n omöiglihait JK. De jär ram n san-
ningän JK. Ja da to vörr u skrivd ram n san-
ningän [om lantmätarn], män de fant int de 
haug härrar pa läppän JK. Dän sum vidd vitä 
u försto si pa någä u vidd tro de n [: förelä-
saren] sägdä, så kund di fa vit sakar, sum var 
ram n sanningar JK. 6) [neutr. ss. adv.: allde-
les, fullkomligt, totalt]. Ner nå jårdi jär så lai- 
ni 	stainu u vat, da jär de raint dän aumä 
[fan] ti rigger me OL. De var da päukän 
raint, va de blai galä JK. Blai de nå kallt snart 
igän, da blai änd int slidvägän raint släut läik-
väl JK. Nå jär jaulhälgi raint släut, för de 
var Knäut igår JK. Raint oskapli ti jetä JK. 
Raint förfåri [förfärad] MK. Pärår lag raint 
nerfallnä . . u än stor dail gynt ret ga u fun-
der, va de skudd bläi av, um de så raint slo 
fail JK. Äut pa vägän var de raint omöiglit ti 
liv ällar begå si pa villkår JK. A stort skiftä, 
oskaplit raint MK. Nå jär snåiän raint bårtå 
JK. Någ sainryg ha vör skafft uss u sat .. för 
ti int bläi raint äutn ryg JK. Di sigläd raint in 
undar landä OL. Skriv svänskå de däugar ja 
intä, de sär ja mi raint ifran JK. Um ja int 
raint skall glåim bårt u skriv gåttlänskå, så.. 
JK. Antingän matt n ha gärt ä me skick, ällar 
u så matt n ha raint lätt blitt ä JK. I går u i dag 
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