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har de raint vart struntvädar igän JK. Mitt 
,[: onda] har, sum sägt var, mästn raint gat 
yvar JK. Ja var räddar för att snåiän skudd 
tåi raint bårt JK. Bani di bihövar gaigällapp 
undar käpän, för annas gaiglar di raint yvar 
kledi OL. De trampt di da raint ner MK. Han 
jär galn ti sia naug [nära] jå, han tar raint 
gröinsvärdn upp me jå OL. De gar knafft 
någät ar föbäi, icke de jä någän sum sälar 
stranddomtä u yvagir strandi raint JK. [I 
uttr.] raint i grund [totalt, alldeles]. Dain 
kvännskaidi blai sundarslagi raint i grund OL. 
Släutliän så hadd Gogsu blitt gali pa än raint i 
grund till skäll u väist av än OL. — C. [i oeg. 
el. bildl. anv., icke behäftad med ngt fel]. 
7) [om tal o. läsning: felfri]. Förrn vörr kund 
läs raint i bok .. JK. Ja, läs raint gynnar nå ga 
lagli bra för na JK. 8) [i uttr.] raint äut [oför-
behållsamt]. Säg raint äut, lains n tänkar JK. 
Där sägdäs raint äut pa sak äutum [!] um-
svaip JK. Raint äut sägt: di nyttäd bokbladi 
ti rais si i rövi me JK. Jfr is-ren. -gjord p.a. 
raingärdar, pl. -gärdä. När da russi .. blitt 
skraptä u stalln raingärdar för göisl JK. 
-görning s. raingä'rniu g f., bf. -i. Ja talt um 

någ förberedlsär ti jaul u um raingärning u 
annä JK. Raingärningi av all huggän stam n JK. 
-huggen p.a. rainhuggän JK, n. -ä [kalhug-
gen]. Än hagä sum vör har .. Dän fick vörr 
ginum skiftä .. Da var n rainhuggän, sått de 
fanns knafft n unggröin el. a skogsplantå JK. 
De var rainhuggä MK. -hårig a. Han .. har 
aldri n hårskat pa skalln, sått han jär riktut 
rainhårur (sv. renhårig) JK. -häcklen p.a. 
rainhä klä läin [renhäcklat lin] OL. -körd 
p.a. rainkårdar. U så har var u en fat snot upp 
ällar kärt upp säin bitar .. u släkdöiän jär 
rainkårdar ällar rainar för släkå JK. duktad 
a. n. rainluktä, -lukt' 	[som har ren lukt]. 
Um de int var så rainlukt dän täidn JK. Där 
sum ja jär uppföidar hadd vörr någlund raint 
u rainluktä JK. -läsning s. rainläsniyg f., bf. 
-i [felfri innanläsning]. De var fyst läksjon'n, 
u dann'n var stavning u rainläsning JK. Rain-
läsningi gar ret lagli bra för na nå i vicku bok 
sum hälst JK. -risslad p.a. pl. rainrisslädä 
[rensad genom rissel]. När aksi var rainriss-
lädä, så to än av rissln av krokän u hälläd ör 
dum JK(U). -skur(a)d p.a. f. rainskäurd, n. 
-skäur' . Så draivs de pa ti skäur inn bak 
sängar .. u så drogs de pa ti stäuu var väit-
läimi u rainskäurd OL. De jär rainskäur, jär 
de de MK(1878). -sköljd p.a. rainskylldar, 
pl. -ä JK(U), -skylld'. Pärår [potatisen] krås-
säd n oskalnä män rainskylldä i vattn för 
muld u lort JK(U). Präisä jär nå tjugåtvå 
kronår täusn för rainskyld betår JK. -sopen 

p.a. rainsåupän, pl. -nä. När ung'n jär rain-
sopän, da jär n färdur ti bak äi JK(U). Där 
sum de int var någ täunar, där var vägän 
rainsopän [ren från snö], ällar där var de int 
ti kumm framm me slidä JK. All sokänmag-
säinar jär allt rainsopnä fö sed, så att där 
finns aldri a kånn JK. -straklen p.a. n. rain-
straklä OL [renräfsad]. -trösken p.a. Hal-
män var raintråskän [fri från sädeskorn] 
JK(U). 

rena v. p. pf. ren  'n [kemiskt ren]. Sin blåitäd 
n de me ren'n bomull u borsyrå JK. 

renlig a. rainlir, n. -lit, pl. -/iä. 1) [om verk-
samhet el. föremål; som ständigt är ren, icke 
smutsar ner]. Mair rainlit u hygglit jär de u i 
häusi [ladugård etc.], (när man begagnar 
väitsand pa taggatu) JK. 2) [om personer el. 
djur: som brukar hålla sig ren]. Russi di jär 
mik mair rainliä, än va nauti jär JK. 3) [ren, 
icke smutsig]. a) [om ämne el. föremål]. Ja 
läit sot u askå var de nuck alltut för de mästä 
uppbland me [: maten]. Män de gärd ingän 
ting, för de jär rainlir lort JK. b) [om väg-
lag]. De var tårrt u rainlit ti ga da pa mårg-
nän, för de had tärr ällar fraus läit da pa nati 
JK. Rainlit u bra ti laupä JK. De var frus' u 
rainlit pa förmiddagän JK. Jaulotu, da var de 
rainlit da u tårrt MK. -het s. rainlihait f., bf. 
-i. Ja, de va rainlihait bäi kanhändä, när di 
(hynsi) gick pa gålvä u upp pa borä u sängar 
u gärd sitt bihov där! JK. Me rainlihaiti var 
de nuck si u så dän täidn JK. 

rensa v.1 raisä, rais', pr. -ar, ipf. -öd, sup. 
raisä, rais', imperat. rais [göra ren, torka av]. 
Nå raisar du pa kållu [kjolen] = tårkar av lort 
där MK. Där ha di rais skoar, u där ligga nå 
all lair MK. Gröint gränräisä bäi durar ti rais 
baini pa JK. Styvlår har ja nå raisä JK. Di 
nyttäd bokbladi ti rais si i rövi me JK. Särsk. 
förb. A ainästryså ti rais av baini [torka föt-
terna] pa JK(U). När di [skorna] jär sumpuä 

raisar n av dum pa gräntrysår JK(U). Ja 
fick så mik lort pa 	rais däu a(v) mi! Rais 
sumpän av styvlår; rais snäusä av di JK 
(ordl.). Rais snorn a di; däu hat snor pa di jå 
MK. Ha skudd da rais av si stövän MK. Så 
kåm bräun män u skavd si mot hännä (ung-
mor) u skudd pråmt rais mackän a si MK. 
Rais a si: 1) 'göra sig ren' [t. ex. från] snäus 
u sump o. d. 2) 'befria sig från en beskyllning' 
MK(1880). — Tarår sitar i augu för mi .. sått 
um ja int raist bårt dum, så fant di pa papperä 
JK. 

rensa v.2 ränsä, råns', pr. -ar, ipf. -äd, sup. 
räns', ränst JK, pass. -äs, p. pf. f. ränsi JK, 
pl. ränsnä. I. [göra ngt rent, avlägsna el. ta 
bort (ngt från ngt)]. 1) [avskilja icke önsk- 
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värda beståndsdelar, göra ren]. Da hadd bäri 
vart plucknä u ränsnä MK. 2) [från (ngt) av-
lägsna ngt som är skadligt el. till hinder]. A 
Iduckå sum .. 0. had ränst u lag för uss JK. 
När de väl skudd sättäs i gang, da var biln 
olagli, för di had räns n dagän föräut u int fat 
a lukå tet JK. Räns täuår [slå av höet på och 
intill tuvor] JK(U). a) [avlägsna jord från 
upptagna betor]. Ti räns u nackä var a sånt 
let gärä JK. Da skall di nackäs u ränsäs fö 
muld JK. De blai så kallt, sått muldi vidd 
fraus fast pa betår, förrn di blai ränsnä u nack-
nä JK. b) [avlägsna sand, gyttja o. d. från di-
ke, brunn e. d.]. Äut mot Buss-träsk .. har 
rinn så mik sand u blaikå ör träskä i kannaln u 
skall ränsäs pa flairfalduä hundrä änar [al-
nar] JK. c) [rycka el. hacka upp ogräs i åker 
m. m.]. När vör har rotfruktar pa na [jor-
den], så bläir ha ansi u ränsi för ogras JK. 
Di var där upp .. u ränsäd jårdgubbar u 
blåmstarsängi för ogras JK. Kvinnfålki di har 
hald pa ti hack u räns betår u murrättår för 
ogras JK. d) [kapa av kvistar o. bark från 
t. ex. stör]. Räns staur [skala av bark o. 
kvistar på stör]. När n har hugg ainäs-staurar 
i skogän .. da skall di karäs ällar ränsäs (nöia-
rä namn) JK. e) refl. [befria sig från exkre-
menter, särsk. om  bin]. Fyst när bäiår flaugar 
äut pa ladingar, så haitar de, att di jär äut u 
ränsar si JK(U). — II. [avlägsna el. ta bort 
något, rensa bort]. Nå nyttäs de raidskapi ti 
räns ograsä ör pärår såväl sum andrä rotfruk-
tar JK. — Särsk. förb. Räns ifran buskar [slå 
av gräset invid buskarna] JK(U). Ingän vill 
bröid si um u jälp till u räns upp än (vikän 
bäi Nabbu), ja, sått ja vait int, um de int bläir 
någ av ti räns upp vikän i ladi JK. Så grava 
n el. fåisar el. ränsar däiki upp JK. — Räns ör 
täunar (gräs o. d.) MK. Räns ör [rensa upp 
ett dike, göra slänten jämn o. botten fri från 
lös jord] JK(U). Räns ör buskar [slå av grä-
set invid buskarna] JK(U). — Räns äut = 
gär raint (vid slåtter) bakum buskar etc. MK. 
Räns äut slagä [jämna slaget så, att det oslag-
na partiet blir rakt] JK(U). 

rensare s. se lillhus-rensare. 
rensning s. f. bf. ränsniugi. Upptagningi me 
uppbrautningi, ränsningi, nackningi [av be-
tor] .. de var a häckänfälts gärä JK. Jfr ka-
nal- o. upp-rensning. 

rep s. raip n., bf. -ii, pl. bf. -i [tåg, lina]. a) 
[ankringståg för fiskegarn vid "fastsättning"]. 
Raip, när n jär äut u sätta fast ätta sträm-
ming, da sär n raipä [jfr tög s.] MK. Ner di da 
sättäd a varpå.. bi ätt raip (raipä de var tugä, 
sum di knöitäd fast i taugstain'n) OL. Raipä 
jär a någlund tjåckt tug (a hamptug el. gras- 

tug) u langt ättar sum ä jär djaupt vattn till, 
sått ä gillt slar el. nar buttn JK. Vörr kastäd 
sättningsstain'n me raipä u städå äut u sättäd 
all träi gani bäi raipä JK. b) [hisslina vid ag-
taktäckning]. Täu u täu kalar bäi var drekt, 
sum har ätt raip ihop. Raipä el. drägningrai-
pä jär dubbält me baggän i nedäst ändn 
Ryktstängnar drägäs upp me raipä langsat 
flakän JK. Jfr bak-, dragning-, fall-, fast-
sättnings-, fram-, görd(n)ing-, nät- o. sel-rep. 
-kärra s. raipkärrå f., bf. -u, pl. -år [ett rep-
slagardon på hjul]. Ta u vaiv kring raipkärru 
någlä slag JK(ordl.). Trissar äi a raipkärrå 
MK. Ner n da skall ihop me de gam raipkär-
rår u sta u vaiv där, de håirs da päukän till 
OL. [Se ill.] -slagare s. raipsla'garä m., bf. 
-amn OL. Nå kaupar di fårduä tjanar [telnar] 
u bihövar int hamp u ga ti raipslagarn me u 
sen sta där u dräg pa dairäs raipkärrår OL. 
-slagarlbana s. f. bf. raipsla'garba'nu [bana 
varpå repslagarn rörde sig under tillverkning 
av rep]. -verk s. raipvärk n. [repslagardon]. 
Angläraivar di jär hopslagnä av hamp ällar 
bomullsgan, di jär int fletnä äutn hopslagnä 
pa raipvärk OL. Hårsank sum jär spinnä av 
russhår u nauthår pa raipvärk JK. Spinganä 
[spen-garn], träitvunnä, hopslagä pa raip-
värk MK. [Se ill.] 

repa s. ri'på f., pl. -år, 'fin skåra i glas e. d.'. 
De jär a ripå i glasä; däu hart fat ripår i borä 
JK(ordl.). 

repa v.1 ripä, rip', pr. -ar, ipf. -äd, sup. ripä, 
rip', pass. ipf. riptäs JK, p. pf. f. (yva)ripi, 
n. ripä JK. 1) [repa, rista (med något vasst 
föremål)]. Anföirar lutäd [lottade] um vaim 
sum skudd var inn el. äutä [i pärk] .. I brist 
pa n slant nyttädäs än läitn skaplir flatar stamn 
. . sum skrivdäs el. riptäs kårs pa am n säidå 
JK(U). De pännu ha ripar visst väl MK. Nå 
hart du rip(ä) jär i glasä u fat så mik ripår i de; 
nå sitar du u ripar igän i borä! JK(ordl.). 2) 
'skriva, "ripa" med griffel el. pennor på grif-
feltavla el. papper'. De jär börr [bara] ti sit u 
skriv u ripä um dagar JK. Sit u rip me pinnu 
[pennan] JK(U). Nå kan de bläi täid ti skriv 
u ripä, bär n kan fa någ ti tal um JK. Ja sitar 
ännu u ripar någ hokuspokus JK. Ja.. har sit 
jär mitt för späisn u ripä JK. Ja ha nå tänkt ti 
släut iss jakupsepistln i kväld börr ja far rip 
iss säidu full JK. Säist när ja ripäd läit n 
kväld, döivläd ja visst um vällaikän u snåiän 
JK. Vänlit ripä [skrivet] av Fäi-Lasäs Jakå 
[brevslut] JK. 3) [stryka eld på en tändstic-
ka]. När n ripar äld äi a tändstickå JK(U). 
När ja vacknäd, så var de mörkt, u da ripäd 
ja äld pa me a tännstickå u löist pa klucku 
JK. Särsk. förb. Rip ihop [skriva ned]. 1 dag 
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fallt andn pa mi, att ja skudd rip ihop någlä 
ård JK. Ja kanhänd kund fa rip ihop någu 
säidå idag JK. Ja ripäd ihop någlä radar i mår-
räs .. till L., mäns di sättäd russi förä JK. 
Skudd L. vill var så bra u rip ihop någlä ård 
till mi, när n far täid. — Nå har ja rip pa ret 
fort a stund JK. — Där ti släut i brevä ripäd 
ja upp än hopän skråck JK. Sänd äut de 
[blomfröet] me påstn enlit notå sum nå A. 
ripar upp JK. — Ja tyckt, ja ännu kund hinn u 
rip yvar a säidå um int mair, förrn ja gar i 
säng JK. Ja tänkt, att ja ännu skudd rip yvar 
iss arkä ti paskår JK. Nå jär boki yvaripi 
(= fullskrivi) MK. -verk s. n. bf. ri'pvärkä 
[skrivdon, skämts.]. När vör da fick kaffi 
allihop, da to ja mitt ripvärkä (skrivdoningar) 
fram, u så sitar ja nå jär u ripar u skrivar JK. 

repa v.2 raip upp = rapa. Jfr räpa v. 
reparation s. rippafåun, rippfåun m., bf. rip-

pafåun'n, pl. -ar. Ja ha nå hatt någ bruddl upp 
i skolu me någ rippasjon JK. Ja skudd gär någ 
rippsjon i fastäuu JK. Jär i Lau gar rippa-
sjon'n [av kyrkan] till umkring åt täusn kro-
når JK. Jfr kyrko-reparation. 

reparera v. ripprer', ipf. rippreräd, pass. 
rippreräs, p. pf. (upp)ripprern JK, f. ripp-
re'ri [laga, iståndsätta]. Ja u så gar n langsat 
n åidn u fallfarn täun u grundar.. um de 
int skudd kunn ga för si ti ripprer n JK. När 
vörr rippreräd Lau körkå JK. U så ha bräud-
luku [brudporten] blitt rippreri läit me JK. 
Körku skudd rippreräs invändut JK. Särsk. 
förb. Äut i kvänni har ja rust u pick kvänn-
stainar u ripprer upp na läit annas JK. Ripp-
rer upp räivår [laga räfsorna] JK(U). Man-
byggningän had kunt rippreräs upp för fjär-
dailn av dän kustn, sum än vagd pa u sätt upp 
än nöiar en JK. Fålki kåm ti ta varå pa säin 
stäuår u ripprer upp dum u sätt tappetar pa 
väggar JK. Um dän gam fläistakbyggningän 
blai nerrivän till grundi el. han blai uppripp-
rern .. de kan ja int sägä JK. 

repig a. ri'pur [försedd med repor]. Dän stoln 
jär så ripur i setä OL. 

repris s. ripräis m., bf. -n [avdelning av musik-
stycke el. sång]. Han singäd bär fyst ripräisn 
OL. 

resa s. raiså f., bf. -u, pl. -år [färd, tur]. Di 
hadd vart pa raisu ifran böin [stan] hail nati 
JK(U). Raisu ifran böin gick bra JK. Di var 
rask u glad allihop u tyckt, att ja had vart 
läng pa raisu JK. Lät fotugrafistn ta grajar 
mässi så tår n int gär raisu aikumt [förgä-
ves] jä äut i Lau JK. Me sam raisu så dailäd 
ja all allnackår äut [från MK till en del lau-
bor] JK. Så blai de da fagat igän, u da fort-
sättäd ja raisu äut i möiri JK. Jfr by-, fisk-, 

hem-, järnvägs-, lång-, sjö-, skogs-, som-
mar-, stads-, strand-, städ-, tings-, torsk- o. 
tysklands-resa. — res(e)-beskrivning s. rais-
biskri'vniug f. Ja har bär skriv såsum a 
raisbiskrivning OL. -färdig a. raisfärdur 
OL, pl. -fä *rduä. När vör var raisfårduä, så 
fick vör vassitt packet me... smörgåsar JK. 
-klädd p.a. f. raiskle'd. När ja kåm däit, da 
var ha allt raiskled OL. -kälke s. raiskälkä 
[finare kälke i mots. t. arbets-kälke]. Rais-
ällar fårdäskälkä OL. -penning s. pl. raispän-
niugar. -päls s. raispäls m. ["päls" att ha på 
resor]. Ja har töig ti yvaråck älla raisråck 
älla raispäls MK. -rock s. raisråck= föreg. 
-släde s. rais-sli'dä m. [finare släde, åksläde]. 
De har vart raisslidä, de MK. -sup s. rais-
sup el. raisbrännväin [färdknäpp?]. -säll-
skap s. raissällska' p n. Till rais sällskap had 
ja n tullbetjänt ifran Klintä JK. Bräudgum-
män me hail sitt raissällskap JK(U). -vagn 
s. raisvagn m., bf. -än OL. Hans raisvagnän 
han sag så där läit kåstli äut 	bakjauli di 
var nå så ovanlit haug framjauli därimot 
var u tämliän lag .. pa dän vagnän hadd di än 

späilkarmä OL. 
resa v.1 raisä, rais', pr. -ar, ipf. raistä, raist', 
raisäd, sup. raist, pass. ipf. raistäs, p. pr. 
raisnäs. 1) [fara, färdas]. Mor skröitar av, att 
a skall rais ti böin i summar, män A. bräukar 
le at na u säg, att ä int bläir av, för ha har nå 
skutt raist all sumrar, så läng ha kan minnäs 
JK. I mårgå skall A. rais ti böin me n stäut ti 
slaktaräiä JK. De var mästn ärnä, att ja skudd 
rais ti böin OL. I onstäskvälls raist ja ti böin 
pa tågä JK. Ha raist ti böin da igår mårräs pa 
tågä u skudd int rais äut förrn i kväld JK. 
Dåktån .. han var int haimä äutn had raist 
ti Alä JK. Di raisar till spinnaräiä me ulli JK. 
De sum gästar skall ha, förrn di raisar ti kör- 
kå, de jär 	JK. Rais ti körku u väig si 
JK(U). När de raistäs pa gatå [iväg] .. 
JK(U). Dän arbetskaln raisar nå ifran Lau 
igän ti Amerikä um laudä JK. U så raist di da 
ti Amerikä u skudd da fötjän flukst me pän-
ningar där JK. Prästsårkar raisar i böin i dag 
u int i mårgå JK. De jär väl int så mang, sum 
raisar i böin nå iss täidn häldar JK. Ja har 
tänkt ti rais i böin nå i viku JK. Kvinnfålki 
har vart raisnäs i Stang ättar någ sikt all träi 
JK. Ja.. tackäd fö gutt kvarter u raist haim 
JK. Har n raist haim ännu da JK(ordl.). Ifall 
int målan kummar ti raisä, så gä de de samä 
JK. Vör .. har hatt hälsu hail täidn, sin Är 
raistä JK. De förställd vör uss int pa langt, 
när vör raist ifran haimä JK. Ja tror knafft, 
att daim sum makti har .. vait vaför fålk 
raisar jär ifran Svärgä så mikä JK. Döitrar 
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var raisnäs me K. i Aikä u pa Ronä, har vör 
hårt JK. Än vackar dag så kummar B.J. u 
F.J. raisnäs i böin JK. Um vör int kummar i 
böin raisnäs mä dum (gässnar) .. så sändar 
vör dän Er skall ha .. pa tågä JK. Kansk fräui 
kummar raisnäs jär äut till däss u häls pa uss 
JK. När vör kåm upp ti körku . så kåm just 
A.P.S. ifran böin. Han kåm raisnäs ifran Al-
skå u skudd hald fördrag i skolu pa kväldn 
JK. Da vidd int päukän ha de bättar, än att 
kumsaln kåm raisnäs JK. Till u me fran Eng-
land kåm di raisnäs MK. [Särsk.: färdas, 
vara ute på resor]. Int fanns ä täidningar 
int raist fålki just någänting så mik varkän 
häit ällar däit OL. U så hadd di vart äut u raist 
sinä [sedan] JK. Till hygar, när n raisar vä-
gän at Gardä JK. 2) [i utvidgad el. bildl. anv., 
fara, åka]. Ströikål [strykål] raisar jamt MK. 
Så dräga n i dann ändn av fåckfallä, u da rai-
sar fåckän ti vädas JK(U). Ättar någlä sånn 
drabbningar så raist bålln i backän OL. 
[Särsk:: försvinna, "stryka med"]. Tar di nå 
kånnä av uss me, så raisar för de mäst all 
hyns u [dvs, måste slaktas] JK. Särsk. förb. 
R. av. Bräudfålki raist' nå av MK. Rais bårt 
MK. Pa n par träi dagar har snåidräivår raist 
raint bårt för i vintar JK. Di raist int ifran uss 
förrn i mandäs JK. Rais in [: till staden]. Vör 
har ännu int sätt äut dag, när vör kummar ti 
rais in JK. När ja raist in ti böin pa tågä 
JK. Skradrar raist kring i stäuår jär pa landä 
JK(U). Stang skolläran raist kring i soknar 
u prädäikädä JK. — Rais äut: 1) [från staden]. 
Ja raist da äut pa mårgtågä JK. När ja raisäd 
äut u sat pa tågä JK. 2) [långt bort från 
Lau]. Så bräukäd gubbän rais äut i Sudrä [S. 
Gotl.] JK(U). — Mang sum har raist yvar 
till de stor landä i västar JK. 

resa v.2 raisä, rais', pr. -ar, ipf. raist', raisäd, 
pass. raisäs, p. pf. m. raistar, pl. raistä. 1) 
refl. [om person, stiga upp]. Skrivan raist si 
upp u blai _arga"-  JK. Så fort n raisäd si [från 
marken] så kåm baggän MK. 2) refl. [om 
djur: ställa sig på bakbenen]. Rais si pa bak- 
baini [om hästar] JK(U). Russi 	ströika ti- 
bakas u raisar si pa ändä JK. 3) refl. [om 
kroppsdel, höja sig, lyfta sig]. Hårä raisar si 
mästn pa änd för mi, så argar jär ja, när ja 
tänkar pa släik galnskapar JK. Maskin'n [pe-
nis] vidd rais si för n JK. 4) refl. [om väx-
ter]. De rängnäd så sedi lag ner i stainar, män 
de raisäd si läit igän MK. Äntligän så blai de 
någ sma rängnskäurar, u pärår blai gäinäst 
stäivåiräd u gynt rais pa si OL. 5) tr. [med 
avs. på ngt sakligt, bringa (ngt) i upprätt ställ-
ning]. När nå spärrar jär i årning, så skall di 
upp, ällar nå skall de raisäs spärr. För ti rais 

spärr så skall de n raislakt till JK. Så halda n 
da imot spärrtassar.. en man mot var tass, u 
de andrä raisar de, dails me raislaktn, dails 
hävar (di) undar spärrträii JK. Så jär da all 
spärrar ällar spärrpar raistä u star där upp-
raistä u naknä JK. De var sam arä sum 
Oska.s-stain'n blai raistar JK. Rais mast [sät-
ta svansen i vädret, om en katt som man slä-
tar] JK(U). Jfr hög-rest. — res-lakt s. raislakt 
m., bf. -n, 'en lång stake med hål i tjockän-
dan o. därigenom ett tåg, vilket bindes fast 
vid det föremål, som skall resas eller lyftas, 
och därmed håller man ock upp samma före-
mål, så länge det behövs'. För ti rais spärr, så 
skall de n raislakt till .. Dän ändn av rais-
laktn, sum jär uppför hulä, puttäs iginum tug-
stråppän u så bräida n [vrider man] da kring 
raislaktn, sått de kummar i beknip u haldar 
fast, um än skjautar upp ällar ner JK. 

reseda s. risse dar [m.], bf. risse'dan [Rese-
da odorata]. Rissedan vaksäd bra JK. 

reseft s. rissäft m., bf. -n, pl. -ar [särskilt till-
skuret ovanläder på skodon]. Ti rissäftn 
håirs: yvalädrä, krökän u framskafti JK. Ris-
säft me tungå JK. Skär till rissäftar JK. Sätt 
nöiä rifsäftar äi MK(1877). 	s. ris- 
säftsmuddl (skom.) [modell, mönster, för 
resefter]. 

reserv s. rissarv, rissärv 4... [något som spa-
ras o. hålles i beredskap]. Han skudd bär 
[bara] var såsum i rissarv han OL. U så har 
vör da dann gamblä (späisn) i rissärv älla 
rissarv JK. 

resning s. raisnicg f. 1) [något som uppförts så 
att det sträcker sig i höjden, särsk. takres-
ning]. Själv häusä [: bastun] .. byggt av stamn 
me mik lag spärr [sparrar] ällar lag raisning 
ällar så där flatt i takä OL. De var int haug 
raisning pa de MK(1878). Nå har di täu par 
spärr undar var sjauänslängd, annas så haldar 
de intä de stäur haug takflakar u de stäur haug 
gagluä raisningi pa spärrar JK. 2) (jur.) [om-
prövning]. Nå har Stenmark .. begärt rais-
ning i sakän JK. 

resolution s. rissulatfåun m., pl. risslfåunar. 
1) [beslut, utslag]. Kungli bifallningshavan- 
däs rissulatsjon JK. Dumskallar 	sum int 
kund bigär rissulatsjon pa kansläiä JK. 2) [i 
pl., diskussioner, resonemang]. Rolit för sårk 
var de ti fa håir de gamblä gubbars risslsjonar 
ti fa haim vass sitt kvarter brännväin, ti däss 
di skudd ti nattvardn JK. Vör har allt vart 
ihop a par gangar u hatt någ risslsjonar JK. 
De jär mäin tankar u risslsjonar JK. 

resolvera v. risslverä, rissive* r' , ipf. -äd, rissl-
ve'rdä, rissIve•rd', sup. risslve•r' , pass. pr. -äs 
[överlägga, resonera]. Kvinnfålki gynt rissl- 
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verä, mang änar [alnar] di skudd ta JK. Ha 
risslverd me gubbän sin um a gutt rad JK. Så 
risslveräd ja mäd dum, att i skudd söik siglä 
ner nådar äi JK. Ja har risslver me mor um ä 
a stund JK. Vör har risslver i dag, att vör 
skall sätt träi russ för plogän, så skall de 
kumm ti ga bättar JK. Så där pratäs de u 
risslveräs JK. 

resolverning s. rissIverniyg f., bf. -i, pl. -ar 
[överläggning]. När di da gick sin väg u 
risslverningi var släut, da var de langt yvar 
sängtäid JK. Undar de att n da arbetar, så 
pratäs de. . u iblant kan de var stor diskjussar 
ällar risslverningar um de arbet, sum än har 
för händar OL. 

reson s. rissåun [sunt förnuft]. Ja, de var kal 
ti hald sammanträdä . . de var raidå, rison u 
årning äi JK. Grundtvig har sätt ihop historjår 
me risson u skick, fastn de jär n hall hopän 
oräimlihaitar äi JK. 

resonabel a. rissna'bäl [resonlig, klok]. De jär 
n rissnabäl kal, en sum jär årningsfullar u har 
raidå pa si OL. 

resonera v. rissner', pr. -ar, sup. rissuner' JK, 
pass. rissune'räs [prata, samtala]. Vör.. har 
prat u rissuner mik ihop förr JK. De kan väl 
aldri rissuneräs bårt JK. S. jär n duktu kal, u 
han lättar aldri rissner bårt si MK. 

resonlig a. se o-resonlig. 
rest s. räst m., bf. -n, pl. -ar. 1) [vad som är 
kvar av ngt, återstod]. Därinn pa o [vår] 
partn .. där var ännu någ rästar av a sånt 
blad [sågblad], de var bär själv tanngardn 
igän av, rästn hadd di i all fall gärt någän fåis-
bild av OL. Asku tos väl aldri äut [ur såg-
kammarspisen], kanhänd en gang um arä 
rästn de lag där OL. Um de .. blai så mik 
yvar [av det köpta fröet], att de var launt ti 
låim igän rästn OL. 2) [vad som återstår att 
fullgöra]. Ja vait int va de bläir av för uss me 
all kåirning, sum vör kummar pa räst me, för 
de jär rakt otjänlit till kumm si me någ kåir-
ning JK. 3) [i uttr.] fö(r) rästn [för övrigt]. 
Ja, ha [hon] kan aldri förglåim, va rolit de 
var, nä L. var jär. Ja fö rästn så tyckar vör de 
allihop JK. De jär mang, sum minns de säist 
läsmöitskalas, så läng di livar, u ja me för 
rästn OL. Ja har förrästn så mik till gär själ-
var, så ja vait int, um ja kan kumm någän 
stans OL. Di skudd ste um kväldn u så njaut 
fyst av ölä . . sen av dansä u för rästn av allt, 
sum vällustuä ungdomar kan ta si för OL. De 
jä ännu n gammäl sängn, att de int alls skall 
sopäs um kväldar i vardässtäuu u int i någät 
räum fö rästn JK. Jfr skatt-rest. 

resultat s. rissulta't n., bf. -ä, rissIta'tä. De 
blai int någ väidarä rissultat av (med skolbyg- 

get) JK. Vör kåm ti de rissltatä, att .. JK. 
Rissultatä blai da atminstn, att de skudd var 
ättar "dän av åldar vanliä gränsn .." OL. 

resår(s)-modell s. rissår(s)muddl (skom.). -sko 
rissårskåu 	m. (o. koll.). Förr'n snör- 
skoar kåm i bräuk, så bigangnädäs de ris-
sårssko, män sum jär bårtlägd nå JK(U, 
1931). -soffa s. pl. rissårs-såffår [soffa med 
resårbotten]. Vörr har.. int någ rissårs-såf-
får me samvets-ståppning JK. 

retirera v. rittrer'. 1) [dra sig tillbaka]. Ätt av 
lagi matt rittrer ti bakas JK(U). 2) refl. [reda 
sig, klara sig]. I går stårmäd de, sått mästn 
ingän kund rittrer si (raid si) äutä JK. 

reumatisk a. rematis [i uttr.] rematis värk. N 
olycklir rematis värk JK. I går u i neträs an-
fäktäd rematis värkän mi så förrbaskat JK. 

reumatism s. re'matims, re'matist m., bf. re'-
matismän, re'matistn. Ja tänkar de jär någ re-
matims ällar rematis värk JK. De jär förmod-
liän av gikt ällar rematist u sträivt arbetä JK. 
När rematismän sättar till .. JK. Rematistn 
jär de int launt ti tal um JK. Di talt um iblant, 
att snåi u äis fraust pa lar u knä för dum, de 
var stånd ti ta rymtismän bårt för dum de 
(såsum Hallbjänsjakå bräukar sägä) OL. -vä-
der s. A jäklä rematistvädar JK. 

rev 8.1 riv n., bf. -ä JK(U); rivä HG; m., bf. 
rivän JK(U), pl. riva(r) MK, JK, HG, 
rivår [?] MK(1877); bf. rivi JK(U), 'revben'. 
Rivä söins pa n, revbenen syns på honom, 
t. ex. en häst HG. När gråitn jär mik tjåckar, 
så haitar de, att n läggar si bäi rivar, u pa sam 
väisä, um säupår jär mik tjåckä JK(U). Den 
han jär int magar um rivår MK(1877). Jfr 
lång-reven a. -ben s. ribbain n., pl. =, bf. -i 
[på—människor o. djur]; pa russ, pa stäut JK. 
R. han fallt ner i lädu, u nå ligga(r) n inn pa 
såffu u skräiar, att n har täu ribbain avbrutnä 
MK. Hästn jär så skarpar, så än kan räknä 
ribbaini äi än OL. Hästn jär så äutsvultn att n 
har svältritår u ribbaini löisar MK. A ribbain 
av hinnhålä [om en elak människa] JK(U). 
-bensispjäll s. (-spjärr), se ribb-spjäll etc. 
-korg s. m. bf. ri'vkårgän. 1) 'bröstkorgen' 
[på människor o. djur]. Rivkårgän han var 
hail kringbråkän MK. 2) [bildl., stommen till 
en byggnad]. J. A-n byggar där nerä, män 
han har bär fat upp själv rivkårgän MK. 

rev s.2 riv n., bf. -ä, pl. =, bf. -i [längre 
grund nära stranden]. Där jär a riv för där 
brautar sjoän så mikä; de jär gutt um riv jär 
äutförä; akt Är, att Är int fassnar pa rivä JK 
(ordl.). Fartöig strandäd pa a riv; batn fastnäd 
pa rivä; di sättäd [: garn] äut pa rivä, dvs. 
grunn OL(ordl.). Såsum ä gick, så törnäd de 
pa grunn pa a riv äutför Närkhålm JK. Sjoän 
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brautar, u de laupar till pa rivi JK. U så va de 
falit [för fiskebåtarna] naug [nära] unda 
landä, fö de laup till pa rivi JK. Sjoän fallar 
allt in pa rivi, de jär ja säkar pa JK. Ingän var 
laisn u sag räddar äut, fastn de ännu kund 
händ, att sjoän braut pa rivi JK. Iblant så var 
ä laiksträmming pa rivä [vid Nygärdet] JK. 
Sätt' flundränät pa riv el. hällbuttn JK. Iblant 
kastäd di täilit pa ladiän snarår ner pa rivä, 
de var ner i väiki straks äutför jär pa laubo-
säidu me Närkän [Närs kyrka] yvar Bläck-
ängslundn ti tvärmärkä u Lauboän [Lau k:a] 
yvar Hallsrä ti laidä OL. Pa uddar u riv kum-
mar sälln u aldri släkå in JK. -tånge s. ri'v-
tayg' m. [utskjutande del av rev]. Brändu 
(me sandbuttn) de jär n rivtang, sum gar in 
MK. 

rev s.3 rev n. [del av segel]. Sjäglä var för 
stort .. da to ja rev äi de JK. -gång s. re'vgagg 
m., pl. -ar. Di had täu revgangar i segli; de 
had i förr, män nå flyttar di int rev i segli MK. 

reva s.1 rivå f., bf. -u, pl. -år. 1) [genom riv-
ning, bristning el. åverkan uppkommen rem-
na i tyg, plåt etc.]. Han raiv rivå äi tråju MK. 
Ätt av de [föremålen] jär av bläckplåt, sum a 
läit mått me luk u mej a rivå i lukä .. sått ja 
tror de har vart någå sparbysså JK. De jär a 
stor rivå i läinä [fiskegarnet] OL. De kum-
mar rivår pa läinä MK. De jär a fåirkantu ri-
vå, män issä de jär a snittrivå MK. [Se ill.] 
2) [genom rivning o. d. uppkommen skråma i 
huden el. köttet]. Han raiv a stäur lang rivå 
äi handi MK. När n skudd skär av si n brö-
plig u .. än [kniven] to i fingri, så blai de a 
skramå el. rivå, u blodn kåm ti rinnä. Da var 
ä ti kast askå i rivu, att blodn skudd stännä 
JK. Sigdn to na i häudä, sått a fick a stäur rivå 
i häudä JK. Ja ha vart räddar för att ja skudd 
fa daukyt äi de, män ja ha piss i de rivu a par 
träi gangar um dagän, u de tyckäs, sum um de 
ha vart bra JK. De sto int så läng pa, att rivu 
gick till [läktes] JK. Av de där rivår fick di 
någ sårts klåd i häudi [då man ryktade hästar 
med karda] OL. 3) [remna el. spricka i berg, 
springa i vägg]. De jär a hällrivå, sum gar mitt 
iginum hail brunn'n, u de jär där, sum vattnä 
kummar plåtsnäs upp i hail rivu JK. Di to än 
sigd u sätt fast äi a rivå, sum di hadd in i 
håimdväggi u skärd sundar halmän OL. 
Da gick de [spöket] .. ner till de bredäsväg- 
gi 	u så sto de u så käikt där iginum väggi 
iginum någ rivår millum bular JK. 4) [i bild!. 
uttr.]. Pa släutsammanträdä var de am n käl-
ling uppä, u av dän fick V. [lantmätarn] rivå 
i råckän [uppsträckning, skrapa], sum än 
bräukar sägä JK. Jfr hall-, häll-, katt-, kut-, 
spen-, snett- o. telne-reva. 

reva s.2 rivå f., 'kytä sum ribbaini sitar äi; 
revbenspjärr?' MK. 

reva v. rivä sjägäl MK. 
reve s.1 raivä 	m., bf. -än, pl. -ar. 1) [rev, 
lina på vilken "anglor" medelst "tofsar" äro 
fästade]. Raivän el. raivar jär nåfötäidn av 
gråvt hopslag bomullsgan sum kaupäs i år- 
ning i bodar .. Till tåskanglår 	nyttäs de 
trättisäkstradut JK. När n kaupar raivän el. 
raivar, så jär ganä i härvår fåm kvarter av 
raivän millum var tåpsä; raivän han jär träitä-
tä [tre-tåtad] el. träi kardelar äi JK. Nå skall 
vörr sätt tåpsar pa raivän JK. Ja, än täusn 
krokar ällar anglar me raivar d tåpsar kustar 
int mair n än åt näi kronår JK. Angln sitar pa 
n fåinlag snöirstump 	sum haitar tåpsn u 
sum sitar fast i raivän, sum jär dubbält så grå-
var sum tåpsn JK. [När man "betar till" 
anglor] så tar n da angln ör kluän u så sätta 
en minning pa var angäl, u så lägga n da rai-
vän äi a runt bukt pa dain säidu av kimbän 
Dän sum kastar tar raivän millum fingri u kas-
tar till JK. 2) 'snöre som snarorna sitta på'. 
Raivän fletäs av träi tatar av rumpår u man pa 
russi u nauthår av rumpår; 10 famnar lang 
MK. Nä smasnarår jär i årning, skall raivän 
fletäs u smasnarår sättäs äi där . . JK. Stain- 
snaru .. var fleti me a läiti åiglå, sum sat um 
raivän u var de fyst bukti, sum lägdäs pa 
raivän OL. All smasnarår skall fletäs in pa 
sam säidå pa raivän, sum jär flatar MK. — 
rev-ände s. Raivändn, sum sitar umbundn um 
uppäst ändn pa kluän JK. Jfr angle-, bomulls-, 
flundreangle-, snar- o. torskangle-reve. 

reve s.2 se tumling-reve. 
revel s. réf väl m., bf. rifyln, pl. rävlar [sand-

bank ej långt från stranden el. i en å]. Sin [se- 
dan] så gick ja fram ti Nöigärdä u sag pa någ 
fiskbatar där, sum .. var uppdrugnä där äut 
pa rävlar JK. Hans sun drunknäd i Lausväiki 
straks äut för rävlar, bäi Nöigärdä JK. Var ä 
mik lagt vattn, så ländäd vörr äut pa stor 
rävin JK. Rävin tar sjoän bårt, sått n int brau- 
tar innförä JK. Vör tyckar, att de blasar ret 
väl i nårdaustn, så att de laupar ret väl till pa 
rävlar allt JK. Jfr sand-revel. 

revidera v. rivvide'r', ipf. -äd [granska]. I 
säistäs va ja u O.A. upp bäi prästn u rivvi-
deräd körku[s] u skolus räkänskapar JK. 

revisor s. revisår 	revisåur 	rivvi- 
sår, pl. gen. rivvisåurars [räkenskapsgran-
skare]. Ja blai väldar ti rivvisor i körkkassn 
u skolkassn JK. 

rev-lek s. revlaik m., bf. -än [orolig rörelse i 
vattnet]. De blai än sånnar rivlaik MK. Nå pa 
haustn har de int blitt någä [fjällfisk] u di har 
int kunt fa söikt häldar för stårm u rivlaik JK. 
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De had just int kumm in någänting släkå . . för 
de har vart u ännu jär för haugt vattn u riv-
laikän för stor, u sugu drog äut na igän JK. 

(?)rev-ål s. rivval m., bf. -n, pl. -ar, bridn halm 
el. ag, sum svaipäs um vindskaidar MK. Jfr 
drev-ål. 

ri s. räi f., bf. -i, pl. -ar [tvärsgående takbjäl-
ke, varpå loftet vilar]; 'bjälke i taklaget'. De 
däugar till a räi; de räii jär för klain; nå skall 
vör lägg räiar in JK(ordl.). Så läggd vör tråsk-
buttn [trossbotten] undar räiar till [också] 
JK. Räiar lag närpa bärä [bara], fastn de var 
tråssbuttn läikväl JK. Sälln jär ä håigar undar 
räiar äi a kohäus el. stall, än att n bihövar 
mair n am n ställning införä ti räigangän JK. 
Bandä liggar uppa räiar jamt me äutkantn av 
mäurn u buräs fast i räiar JK. Ifran bitn [se 
bete s.] u upp äi a räi, sum liggar läik yvar, 
sättäs fast möitrar me spunningar äi [för 
hömd-väggen] JK. Räiar [: trösk-riarna] jär 
av gränä u jär attn änar langä u millum sjau 
u näi tum i läiländn u sumli sagstucksgråv i 
storändn JK. Till vänstar när n kummar in 
iginum vidbod-duri liggar all äskvid mot ga-
välväggi, u imot trid räii undar luftä har ja 
ställt gamlä bredstumpar mot räii.. sum äsk-
vidn liggar imot JK. Svalu haldäd pa u vidd 
bygg inn i fastäuu pa räii mitt yvar nöistäu-
duri JK. Ullmaisi hängar pa n späik äi a räi 
ijamt späisn JK. Björkräisä sitar.. millum a 
räi u luftä JK. Pinnår a flugråin, sum fålki 
sättäd unda räiar upp yva russi MK. När 
gubbdansn kåm i gang . . Andase morbror han 
raiv himlän [brudpällen] ner u slo i räiar u 
skräiädä MK(1880). Jfr ankar-, bas-, golv-, 
ladu-, loft- o. trösk-ri. -fodring s. m. bf. räi-
fåudriuän, pl. -iugar, balkar sum räiar liggar 
pa; a träi, sum jär äuthuggä, sum liggar i 
mäurn u räiar väilar pa; räifodringän liggar 
unda räiar, u uppa daim liggar bandä MK. 
När n da sin [sedan] har kumm så haugt 
[med muren], sått n har hunn räigangän ällar 
så haugt sum räiar skall liggä, så läggäs räi-
fodringar pa mäurn, sum [: ri-fodringen] jär 
a klaint 	träi ällar u iblant bredar. De ällar 
han läggäs mitt i mäurn (i säidmäurn förstas), 
sått n kan fa mair me stam n pa ymsnä säidår 
um än; så läggäs da räiar in där uppa JK. 
-gång s. m. bf. räigagän [där takbjälkarna lig-
ga]. Män när n skall mäur mäur uppför räi-
gangän sum nå täidns byggnadssätt jär, så 
nyttar n räiar innför mäurn ti ställning JK. 
-lag s. räilag n. [bjälklag, se ill.]. -ände s. pl. 
räiändar [ände på takbjälke]. Jär de ankar-
räiar, sum räiändar gar äutför mäurn me 
glyggnä hul iginum u stäur slaar iginum huli 

JK. De buräs hul me n gråvar navarä igi- 

num bandä u ner i räiändar, sum slas n säkar 
hel äi JK. 

ribb s. ribb m., bf. -än [ribba]. Sag av än ribb 
av de bredä JK. I inkantn av de umrännings- 
bredä . späikäs n tunnar ribb, sum gar upp 
för uppsäidu av bredä umkr. i tum JK. Pa 
bandä jär späik si n ribb el. lakt i äutkant 
pa, sum raftändn star imot JK. Jfr trä-ribb. 

ribba s. ribbå f., bf. -u, pl. -år [långt o. smalt 
fyrsidigt stycke (sågat) trä med mer el. 
mindre plana ytor]. Ribbår =2 tum (5 cm.) 
breda o. i tum (0.8 cm.) tjocka MK. De bläir 
int ont um ribbår, när n bräunar [kantar] 
bredi JK(ordl.). Tråskbuttnän [tross-b.] .. 
han var.. späikän .. me bredäs-stumpar imil-
lum räiar, sum ändar lag pa ribbår, sum var 
späiknä pa räiar JK. U så skudd ä hallrunt 
ribbår uppa umränningar el. batbori .. ja valt 
int någ särskilt namn pa de ribbu JK. Ribbår 
pa umränningsbredä, sum arskäidi liggar imil-
lum, jär fö de mäst av aikä JK. Jfr brun- o. 
tät-ribba. 

ribba v.1 ribb', pass. -äs [förse med ribbor]. 
Ännu har ja int häusi riktut i årning, äutn ja 
skall ännu ribb dain väggi äutpa JK. De skall 
ribbäs (spikas ribbor på), när de har tårkä 
MK. 

ribba v.2 ribbä, ribb' [repa]. a) Ribbä el. ribb 
av bär, flädar el. ströik av flädar MK. b) 
[om (grund?) plöjning]. Hart äu vart äut u 
ribb däin jårpärjårdi, astufar? MK. 0 [våra] 
sårkar ha nå vart äut u ribb upp akan läitä 
(= plög me spitsplog el. räitä) MK. 

ribb-ben s. se rev-ben. -spjäll s. ribbspjäld 
JK(U) n. (pl.), bf. -i [revbenen med köttet på, 
av slaktade nöt o. svin]. -spjärr s. ribbspjärr 

ribbänspjärr MK n., bf. -ä, pl. =, bf. 
-i 	'revbenen av ett slaktat djur el. köt- 
tet därav'. Ribbspjärr u pärår smakar bra; de 
jär int mik pa a ribbspjärr; ja far de ribbspjär-
rä; ribbspjärri har vör jet upp JK(ordl.). 

ribes s. rips (koll.), 'vinbär' (Ribes rubrum o. 
nigrum). De jär int mik rips pa i ar JK(ordl.). 
När ja jetar rips, da bläir ja så daigtäntar JK 
(ordl.). Jfr röd-, svart- o. vit-ribes. -buske s. 
ripsbuskä m., bf. -än, pl. -ar. -glonge s. rips-
glåygå m. [vinbärsblom]. -torn s. ripstånn 
m., Pl. -ar [vinbärsbuske]. Jfr svartribes-
torn. 

rid s., se vred s.l. 
rida v. räidä, räid', pr. -ar, ipf. raid, räidädä, 
räidäd, sup. ri'd', räid(ä), p. pr. räidnäs. De 
märi ha jär så.. bra ti räid pa JK. Nuck räi-
däd vör i kämp, när n var sårk .. när n räidäd 
haim u ste me russi [till betet] JK(U). Ja 
var räidnäs upp i Storäng me russi OL. [JK 
hade köpt en märr i Barlingbo]: Ja fick gi mi 
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av stor lansvägän, räidnäs iginum landä än 
fåir fåm mäil Fyst gick de bra för mi för da 
kund ja räidä än hall mäil u träi fjäringsväg i 
ståitn, män när ja kåm i Vängä u Buttlä u Ait-
laim, kund ja int sit pa än fjäringsväg än gang, 
för de gärd för ont i lan i för mi, u de var bättar 
ti laup [gå] än räidä JK. Förr i värdn da räi-
däd di alltut allihop, ällar all kalar u drängar 
bad av bräudis släkt u bräudgummäns släkt, 
så kåm di räidnäs däit sum avfårdi var; fyst 
räidäd bräudgummän u bruttbondn u så bäggi 
ungmansdrängar därnest u så spelmännar 
därnest, u var di täu, da räidäd fåir styckän 
ijamt si, för en skudd hald i baisli för spel-
männars hästar .., u sen så raid täu u täu 
ijamt si, u när de da var mang sum räidädä, 
så var de n stas u a raväinå, sum var oskapli 
lang JK. Förr var de a ungmansstang bäi kör-
ku me .. u dän skudd di räid kring allihop, 
sum var räidnäs, bad när di kummar, u när di 
gläidar JK. — När da bryllaupsdagän var.. 
så skudd di räid ti Allskå ättar bräudgummän 
. . u så när di da kåm räidnäs däit hail allmaju 
.. da frågd han . . U så kåm di da räidnäs i 
gard allihop, da sto kluckan pa gardn u sang 
. . JK. — Ja u så raid n da ti Digaråir, män 
förr n läst upp bryllaupsläksu fö trulli, så raid 
n flak otli slag kring råirä .. Han låssäd sum 
än drickäd [ur guldhornet] .. män me de sam 
så glaid n älla räidäd sin väg me hånnä mässi. 
Ainbaintn straik ättar, män fyst skudd n så 
mang slag kring råirä, sum bjaudan had rid, 
förr n bjaudäd JK. — När väit håpu ällar väit 
män räidar um summarkväldar ällar de star a 
sån där väit tjåckå yvar säid markar modar 
gutt vädar JK. Särsk. förb. Där bäi kungs [hos 
K. Maj:t] sag di väl, att de raid av me all galn-
skapar [rör. skiftet] OL. Räid bårt MK. Ung-
far u bruttbondn di had väl de bäst russi, så 
att di raid ifran de andrä JK. Di far räid ste 
[bort, till hagen] me russi OL. U så skall di 
(ungmansdrängar) da räid upp [ifatt] bräud-
stasn igän u så för' haim u så gär tal JK. 
Sjaukdomän .. har di nå närpa räid äut el. 
sträft iginum bäggi täu JK. — rid-betsel s. 
räidbaisl n., pl. -baislar, bf. -baisli. 1) [bet-
sel, som användes, då man red]. Skudd 
bräudgummän u bruttbondn u räidä, så 
skudd ungmansdrängar gär dairäs hästar i år-
ning . . u sätt grann rosättar i räidbaisli JK(U). 
Där upp pa Kauprä luftä där var så fullt av sa-
lar [sadlar] u räidbaislar, män de skärd vör ti 
skrittskoremar MK. 2) [särskild knäppning 
av tömmar i betslet]. Däu fart ta u knäpp 
räidbaisl; knäpp fast dän andrä ändn av kårs-
remi i bitlän för ti fa.stöir russi at vickå säidå 
n vill OL. -häst s. pl. räidhästar. -marsch s. 

pl. räidmarsar [marsch som spelades vid 
bröllopsföljets ritt]. Spelmännar speläd räid-
marsar undar fårdi JK(U). [Se A. Fredin, 
Gotlandstoner, s. 702, 724-726]. -sadel s. 
räidsal m. En räidsal fanns för de mäst förr i 
var bondstäuå JK(U). -tam a. räidta'mar, 

riddar-sporre s. riddarspårr, -ii m. (växt, 
Delphinium consolida). Dubbäl riddarspårrä 
kaupäs nuck fråi till u jär n träigardsväkst 
JK. 

ridel s., se redel s. 
ridning s. f. bf. räidniugi [ritt, ridande]. Ont i 
lad av räidningi JK. Me räidningi [vid bröl-
lopsfärder] har de bäibihald si närpa änd 
häitntills JK(U, 1929). 

rift s. rift [magsjukdom], 'om hästar som ha 
bukrev el. förstoppälsä' JK(ordl.). 0 [våra] 
russi har fat rift älla krattu JK(ordl.). Rift, i 
magän me värk u äutsot u sån där jäkläskap 
OL. Buldar u rift, när de kåirar i tarmar pa 
kräk MK(1878). 

rigabalsam s. ri'gumbalsar _L— 	[ett medi- 
cinskt preparat]. 

rik a. räikar, -a, räik, n. räikt, best. m. (dän) 
räikä, (dän) räik', pl. räikä, räik', komp. -arä, 
superl. -äst, best. m. (dän) räikästä, f. (de) 
räikäst' [förmögen, kapitalstark]. A. . . gärd 
n bra affär u blai räikar kal JK. Gogs, sum 
förr har vart ätt räikt u ingro ställä 	OL. 
Sumbliä blai räik u välmånäs JK. Daim sum 
hadd rad u var räikä (män va mang jär de jär 
pa landä) kaupt karbid u karbidlampår JK 
(1971). Bad' fattiä u räikä JK. Dän räik bondn 
MK(tp1). De räikäst päiku sum fanns i hail 
trakti jär umkring OL. Dän stöist u räikästä 
partn i Lau JK. Um de räik visst var de fattiä 
atä [åto], så död di, där di satä [sutto] 
(ordspr.) Dän fattiä sär så um dän räikä JK. 
Jfr dag-, huvud- o. lär(o)-rik. — rike-dom s. 
räikdom JK(U) m., pl. -ar. Drängän vidd gift 
si me na för hännäs räikdom u pänningar 
JK(U). Där gynnar nå bläi så pass, att skuld-
rigisträ snart gynnar bläi läik så stort, sum 
räikdomar har vart förr OL. Ättar sum de 
gamblä talar um, så har int dairäs räikdomar 
kumm pa ret så ärlit sätt OL. De jär ännu n 
gammäl sängn, att de int alls skall sopäs um 
kväldar .. för da sär n, att n sopar räikdomar 
ällar pänningar ör häusä JK. 

rika v. räik', 'rikta, göra rik'. De kummar bär 
ti räik närkar (att mejeriet ligger i När) MK. 
"Stängslvitsård" (kånstuä ård, sum jär däit-
sättnä ti prussäss um u räik närkar me) JK. 

rike s. räikä n., bf. =, pl. -ar 	Jär i Svärgäs 
räikä JK. Land u räikä JK. Lätt pänningar ga 
ör räikä JK. Vör har mik bättar än andrä fålk 
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har i andrä räikar JK. Rad räikä, se råda v. 
riks-dag, -daler, se d.o. 

riklig a. f. räikli, n. -t [rik, ymnig]. I år da 
bläir de a räikli skörd OL(ordl.). Män fastn 
de var så räiklit me bad mat u dryck, så var 
de nuck ingän, sum yvalastäd si JK. Han .. 
hadd gärt a strandkok, sum räiklit räckt till 
uss all träi JK. Jaulfioi .. ha räckäd räiklit 
jaulhälgi yvar JK. Snåikastningi räckar ännu 
räiklit till för uss JK. Had ja fat am n kronå 
ällar täu för vart brev, så had ja vart räiklit 
belåtn u tacksammar för de JK. 

riksdag s. riksdag m., bf. -än, pl. -ar. Ja, int 
att vör har någ håpp um riksdagän u riksdags-
männar, att di gär någ sum jär ändamålsenlit 
u klokt JK. Va ha di äutret pa riksdagän i 
ar? JK. -sigubbe s. pl. rikstasgubbar [riks-
dagsmän]. -man s. rikstasman m., pl. -män-
nar. S. i G. sum jär kalln ti rikstasman JK. 
Män vaim stiftar lagar? Jå rikstasmännar! 
JK. 

riksdaler s. rikstalar m., pl. =; rikstalrar OL 
[egtl. äldre myntenhet, motsv. krona; anv. i 
bet. 'krona']. När n nå kan fa n val sträm-
ming fö n dala valn, u så n ska gi 3-4 rikstala 
pund för notningfisk JK(1890). Da blai de 
än gard (1/4 dail) ti fa kaup bäi Bjärgäs, da 
kaupt far u astu D. dän ihop bäggi täu för 
vassi träi täusn rikstalar JK. An täid kaupt 
Ronbokaupmännar strämming upp u gav täi 
rikstalar tunnu JK(1909). Sjau åt rikstalar 
styckä för n månäs gammäl gräis, sum annas 
jär vanlit präis täi u tåll rikstalar styckä JK 
(1911). Kalkän ifran Buttlä el. Aitlaim kund n 
fa för n träi fåir rikstalar lästi JK. Lambkytä 

säldäs för de mäst för fåir u fåm rikstalar 
pundä JK. Rygtunnu kåm ner ti 7 rikstalar u 
vaitn till 10-11 rikstalar JK. Bokållan, sum 
gav a täusn rikstalar fö mikä JK. Ner ä int 
var någ ann ti förtjän någ me, da var ä änd de 
rikstalrar ti fa OL. 

rikt s. rikt f., bf. -i [riktning, ledning]. Så 
skudd framkaln svar fö ro u hald batn i rikt, 
ner di skudd sättä OL. De kan n hald rikt pa 
de (att vör har jamnarsdag pa sam dag) MK. 
Än laidarä äi än väv, än träiribb sum gar fram 
till trampbandi för ti hald daim i rikt OL. 
Kappu inför heilstycke (ha skudd haldä rikt 
pa heilen att di int skudd bläi skaivä) [skor] 
MK(1877). 

rikta v . riktä, rikt', pass. pr. -äs, p. pf. riktän, 
f. rikti [bringa i rätt läge]. Sigdn riktäs ällar 
sättäs så, att n sitar lagum krampt el. rakt pa, 
så skräuäs de till OL. 0 [vår] klucku, ha har 
nå blitt rikti ha [rättställd] MK. Att di int 
däugd fåil u hald a sagblad biläikä, ännu 
mindar ti rikt in de, så att de skärd gäint OL. 

riktig a. riktur, -u, f. -u, n. -ut, pl. -uä. I. 
adj. 1) [som är i sin behöriga ordning, över-
ensstämmer med verkliga förhållandet]. Bäi 
sån tillfällar blasar all laisamhaitar bårt .. så 
att de bläir missåmmar i riktur bimärkälsä 
OL. Iss laupän [löp-måttet] han jär int riktut 
riktur JK(ordl.). Skudd ha [: hävdförteck-
ningen] ha vart laglit bindandä, så skudd ha 
ha vart fullständu ällar riktu straks OL. Ret 
riktut sum de skall jä de int fö mi ännu häldar 
[med hälsan] JK. 2) [om person: som är vid 
sina sinnens fulla bruk]. Han var int ret riktur 
i föstandä MK(1878). Var de int de ja sägdä, 
att kaln jär int riktur JK. Ja tyckt pa n, att n 
int var riktu älla bäi sitt full föstand JK. Ja 
matt änd int var riktu (klok) da, maint mor 
pa, um ja gärd de (skrev upp vad som sades) 
JK. Ja för min dail tyckar iblant .. att vörr 
int jär ret riktuä i häudknåppän JK. 3) [verk-
lig, sannskyldig, äkta]. Riktur diamant, de jär 
sacknäs bättar MK(1886). De jär n riktur 
gnäidarä de OL. Än riktur snåivintar JK(U). 
I ansäiändä pa vällaikän, så har vör int hatt 
någän riktu varmar dag me skick JK. Riktu 
vintadräkt JK. De skall var riktu go brunni . . 
göisl JK. Vör har hatt a riktut rängnar i ar 
JK. IL  ss. adv. 1) [i sin ordning, felfritt]. 
När de jär en el. am, sum kan riktut prat got-
länskå JK. Dän sum kan lansbomålä riktut 
pa Gåttland . . JK. 2) [med bekräftande inne-
börd]. Bäst ä var, så kåm än aknäs i dråskå 
fran station'n u hållt mik riktut där bi lidä OL. 
Ner äutslagä kåm, så hadd di mik riktut låimt 
mäin klagmål äutn någ avsäiändä OL. 3) [ss. 
beteckning för att ngt göres el. sker el. är fal-
let i hög grad, ordentligt, fullkomligt, verkli-
gen]. De va riktut än lustu stråf JK. Ja, de jär 
riktut sanning de! JK. De dracks u dansädäs u 
speldäs kårt riktut pa skarpän da me OL. De 
kummar ti tul [dröja], förrn de riktut bläir i 
årning JK. Ja riktut skäms nå JK. Skudd di 
ha de ti pass ihop, så de blai ret, da skudd n 
riktut ha augu ypnä OL. Mang, sum hadd säin 
lang läiår ti sia me, matt sack ättar, ner de 
gamblä riktut sättäd bästpampän äi OL. Förr 
n vändplogar kåm riktut i bräuk JK. De jä 
riktut a go kluckå MK. De fart däu riktut 
gärä MK. a) [i satser med nek. innebörd]. 
Ja jär int riktut säkar pa de JK. Di mindäs int 
riktut ret historju [om L:s kattunge] JK. Vör 
fick int de riktut klart för uss 	um släkti 
kalläs för bidning ällar JK. Um a [: jorden] 
int riktut bläir fäin me sletharvä JK. b) [ss. 
bestämn. t. adj. el. adv., verkligt, alldeles]. 
Um L. har skick äut någ böikar ti mi .. da 
skudd ja bläi riktut gladar JK. Da blai än rik-
tut skyllblåitn me skick JK. Kaulår singäd, 
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sått de var n mussäik, sum var riktut vackar 
JK. De [lingarnet] sum var bra spunn, de var 
riktut blankt OL. De skudd var riktut gråft 
laust gräus OL. För ti fa de riktut spänt, så 
slo di äi n käil OL. Ti fa de riktut tåra . de 
var int ti tal um JK. För n olerdar sum ja u 
flairä jär de när pa omöiglit ti skriv de riktut 
ret JK. Sta riktut säkat JK. Jfr o- o. upp-rik-
tig. 

riktning s. riktning m. o. f., f. bf. -i, pl. -ar 
[håll; syftning, mening]. Förfalskningar i all 
möigliä riktningar JK. De ordspråkä gar äi än 
annan riktning JK. Mang ård, sum jär i sväns-
ku u gar i flak riktningar, gar ännu i flair i 
laubosku JK. Da talt han um någ historjår i 
sam riktning, sum ja har talt um förr JK. 

rilla (vridla) v. rillä, ipf. -äd, sup. rillä, nu', 
p. pf. m. ruin JK, n. rillä, 'vricka'. Liva fallt 
kull u rilläd handlidn MK. Hästn flaug yvar 
täun'n u rilläd bainä MK. Han har rill bainä, 
så nå däugar n int ga pa de OL. Ja har vart ste 
u lätt läs yvar n tum, sum ja had rillä JK. Ja 
had rill ällar fat n tum ör lag JK. L. had rill 
bainä (vrickat foten) JK. Um nå läggän ha 
vart av el. bön n ha brut n älla rill n JK. De 
jär väl bön rillä el. kytbrustä JK. 

rim s.1 räim m., bf. -än; n., bf. -ä, 'rimfrost'. 
Grasä jär hailt fullt me frust u räim JK. Russi 
var hail i räim u fröisädä [frustade], sått räi-
män el. frusti sto ör dum JK. Låistboar, sum 
kåm häit .. var hail i räim JK. Um de nå bläir 
snåi mair ätta iss räimä älla de bläir rängn, de 
jä int gutt ti vitä JK. -frost å. räimfrust f. Duk-
tut kallt um netnar, sått ä var äis pa vattnä 
um mårgnar, u jårdi var hail full a räimfrust 
JK. De jär så mik räimfrust um mårgnar pa 
jårdi .. sått n kan kar' ihop JK. De var oskap-
ligt, vick a räimfrust, träii jär hail väitä OL. 
När de jär räimfrust, ällar räimar, så bläir de 
snart slagg ällar nedabörd, um vintan föstas 
JK. -tjocka, -tåka s. räimtjåckå, räimtukå 
[tjocka varunder rimfrost bildas]. 

rim s.2 räim n. 1) [upprepning av samma ljud-
förbindelse, vanl. i vers]. De boki jär skrivi 
pa räim; de gar pa räim; de star pa räim JK 
(ordl.). Ja, ti läs värs älla räim har a [hon] 
stöist lustn för ti läsä JK. Han kund läs upp 
hail lang ravväinår, u de gar pa räim ättar si 
alltihop OL. 2) [i uttr.]. De jär int räim u ris-
son JK(U). 

rimla v. rimlä [i förb.] rimlä upp = rispa upp 
något stickat. Ta u rimlä upp älla ringlä upp 
de strumpu el. husu! JK(ordl.). Jfr rimna v. 

rimlig a. n. räimlit [trolig, sannolik]. De jär 
lyngn, de kan aldri var räimlit JK(ordl.). 
Skudd slikt var räimlit; slikt kan aldri var 
räimlit, var sant OL(ordl.). Jfr o-rimlig. 

rimma v.1 räimä, pr. -ar 	ipf. -äd, sup. 
räimä, räim', 'bildas rimfrost'. De räimar så 
mikä JK(U). De räimäd så mik, sått träii var 
hail full av räim JK(ordl.). I nat har de räimä, 
fall räimfrust OL. De ha räim ret väl nå a par 
träi netar u ännu mäst i neträs, de bräuka 
mod slagg JK. 

rimma v.2 räimä, räim', pr. -ar, ipf. -äd. 1) 
[göra rim]. Han räimäd i jåns a stund; va sär 
n fö sla? Han räimar JK(ordl.). 2) [bilda 
(slut)rim]. Ård sum räimar JK(U). 3) refl. 
[vara rimligt]. De kan int räim si OL. 

rimna v. rimnä, pr. -ar [i förb.] rimnä upp 
husår [strumpor] = ringlä MK(1876). Gan 
sum än rimnar upp av någ gammält stickyllä 
JK(U). 

rinder s. rindar n., bf. rindrä JK(U), (pl.) rin- 
dar, bf. rindnar 	rinnar, rindanä OL, 
'loft i en lada, där otröskad säd lägges' JK 
(ordl.); luftä sum läggäs in i lädu; luft äi a lädå 
yvar inkåirsgangän; bredluftä sum liggar yvar 
basä, där tråskän star. Iblant bisto rindnar 
av trolår u tvaitar u.d., u de kalld di för laus-
jälln MK. De sedi skall vör röim upp pa rin-
dar JK(ordl.). A väidlyftut hul i rindrä JK(U). 
Di läggäd rygbas fullt me ryg fyst u dann 
rygän han skudd upp pa rindanä (de var de 
s. k. luftä, sum var upp yvar ry8basä) OL. 
Nå har vör håiä halltårrt . Tror Ar int, att ä 
skudd ga an, um vör tar u kåirar in ä u läggar 
ä yvar lädu u pa rinnar äi a tunt lag u kastar 
kring ä där? JK ["rindar" eljest avsedda för 
otröskad säd]. Vör har hail rindnar el. rinnar 
full av sed JK(ordl.). De var a källing, sum 
gärd bjäru inn äi a lädå .. da lag de n dräng 
upp pa rinnar u käikt pa na JK. Jfr ladu- o. 
lös-rinder. — rind(er)-hål s. rinda-, rindarhul 
sl• 	—4 n., bf. rindar-, rindrähulä JK(U), rind- 
hulä, pl. rindhu'l, 'hål att få säd och halm 
upp igenom på rinderna'. Ginum rindhulä 
stack di skupar upp, till rindhulä klaiv di upp 
pa helar, sum sat i söiln [stolpen] MK. Han 
had fallt ner ginum a rindarhul MK. Far 
skudd kläiv upp iginum rindarhulä, u just sum 
än to säist stigä fran uppäst späilu, så kåm än 
pa rygg tibakas MK. Drängäli .. lag u käikt 
ner iginum rindarhulä JK. 2ki o [vår] lädu 
finns träi rindhul MK. 

ring s. ring m., bf. rioän, pl. ringar. 1) [före-
mål av metall som bärs ss. smycke el. sym-
bol]. Förr sag än knaft någän bond el. arbe-
tarä jär pa landä me ring pa fingri JK. Da 
säld di n sårts ringar, sum di kffiläd för gikt-
ringar JK. Aldri har ja hatt ring pa mäin 
fingar, vaskän giktring el. giftring JK. För n 
täid sinä så var de ret mangä, sum nyttäd 
ringar i åini, så där umkring trätti förti ar 
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sinä; när n frågd n kal, sum hadd ringar i åiru, 
va för n de haddä, så svard n, att n håird bät- 
tar JK. Lauräinskvinnfålki 	hadd hittä än 
stäur tjåckar gullring .. dän ringän had di tat 
haim u lägt i finsträ. Män pa netnar fick di int 
frid så läng dän ringän lag där.. sått di to u 
lägd ringän däit igän, där di hadd hitt n JK. 
Prästn hadd hunn så langt me väigsli, att 
ringän skudd fram OL. A. har så faslit rolit 
me far u kvinnfålki, för di gåimar ringän [en 
lek] JK. 2) [för visst ändamål tillverkat före-
mål som till formen liknar en ring]. Spits-
plogän me lang drekt, sum gar upp i .. n ring, 
sum sitar i bringtampar JK. a) [ring som bil-
dar omkretsen av ett drivhjul el. omsluter 
(del av) hjul]. Storjaulä [i vandringströsk] 
. . (me) ringän me hundrätals kåggar äi JK(U). 
Stjännjaulä [i vandringströsk] .. me än hail 
hopän kåggar i ringän JK(U). Far han har stat 
i smidu u smäid någ ringar till en gang hjul-
navår JK. b) [vändring på fram-"redet" av 
vagn]. c) = åiglår av lädar [på sele, att fästa 
draglinor el. skaklar i?]. d) [om bakverk]. 
Av kringeldegen gjorde man .. ringar, bau-
gar .. (När U). Träi fåir sånas smakakå, så-
sum kringlå u ring u snibb JK. Ringar u pip-
pakakår u tårtår u makronar ti te u kaffi 
JK. 3) [om en krets som bildas av dansande 
el. lekande personer]. All, sum jär me, gar äi 
ring, u a päikå jär inn i ringän fystä [i leken 
Jungfrun tar sig maka] JK(U). All gar äi n 
runtar ring, u en gar inn i ringän [i Domare-
dansen] JK(U). 4) [om föremål som äro ring-
formigt placerade]. Noti star äi n ring hail 
full av äid JK. 5) [föremål el. företeelser i na-
turen som likna en ring]. De finns ringar pa 
jårdi, män di gar aldri ihop. Di danst äi n ring 
män int runt umkring [om de små under jor-
den] MK. De tros, att där sum de gröin ringar 
jär i ängsmarki pa ladistäidn ällar försum-
marn, att de skall var sån ställar, sum de sma 
undar jårdi dansar pa ällar vistäs pa OL. Grai-
nar runt umkring själv stammän di skall sit äi 
än ring [att göra en "krabbe" av] OL. Um 
de jär n ring kring soli, sum haitar gardä 
JK(U). Jfr betel-, bröst-, gräs-, guld-, gåv-, 
halsok-, hel-, hjul-, nav- plåt(s)-, rock-, sy-, 
särs-, tistel-, tunn-, vigning-, vigsel-, års- o. 
öron-ring. -dans s. pl. riygdansar [ringlek]. 
De rolist för ungdomän var väl ännu da, ner 
di sen kåm äut pa körgardn u fick laik badä 
ringdansar u runt änklaikän u [på midsom-
marsafton] OL. -finger s. n. bf. riugfiugrä. 
Någ fa tårpan (ringfingrä) u läilfingrä jälp 
till me JK. -lek s. pl. ringlaikar. [De yngre 
kvinnorna o. flickorna på slåtteröl] di hadd 
da säin ringlaikar u uddn star u sivar u säist 

parä äut, m. fl. OL. Päikår di vidd så gänn, 
att drängar skudd kumm u var me där bi daim 
i dairäs ringlaikar u än dail avlang laikar me 
OL. -maskin s. ringmaskin (att göra snörhål 
till kängor) MK(1877). -orm s. riygårmm., pl. 
-ar, 'revorm'. Han har fat n ringårm pa an-
siktä OL. När n far ringårm pa si, da ska n rip 
runt umkring me a nal, da spraidar di si int 
längar; förr da had fålki så mik ringårm pa si, 
nå söins de int någ av JK(ordl.). -ormlgräs 
s. riogårmgra's. 1) Euphorbia helioscopia. 
2) Chelidonium majus. Saftn smöräs pa ring-
årmar MK. -pöls s. riygpyls m. (o. koll.), 
[korv böjd i ringform]. Kåss va ringpyls, sum 
hail stängnar hängäd full av pa luftä JK. 
-skall s. riugskall [rävskall, då man ringade 
räven]. -sko s. ringsko JK(U) m. o. koll. 
[hästsko som är tät baktill över "kråkan" i 
hoven] -svala s. riugsvalå f., bf. -u . . torn-
svalu .. tår var de svänsk namnä pa ring-
svalu, u de jär mäst fullt av dum bäi körkår 
JK. -tång s. riygtayg f. (skom.), [tång att 
göra hål för snörringar på skodon]. -vält s. 
m. bf. riygvältn [vält bestående av linsfor-
miga ringar]. Jär a [: jorden] int fäin äutn 
knåbbu, så sladdar n el. kåirar yvar na me 
ringvält JK. -välta v. riugväitä, pass. pr. -äs 
JK. Jär jårdi tårrlagä .. så sas de me maskin 
u ringvältäs el. kambringvältäs ättar JK. 

ringa a. ring', pl. rigg', komp. riggar 
superl. (dän, de) riygästä, -åse, riygsr. 1) 
[liten, obetydlig, om storlek, värde]. Um vör 
int skudd bihövä ha mair bikymmar än skaff 
föidå till uss självä .. de skudd var n ring sak, 
tyckar vörr JK. Fran statn blai de ring u dåli 
jälp JK. Ringar kan de int varä (än att bjuda 
på vatten) MK. De blai int bättar äutn ringar 
= sämre MK(1877). [Särsk.: om pris, kost-
nad: låg]. Ja dän täidn fick än mik arbet gärt 
si .. för n ring dagspänning JK. Di kan int 
lämn de fö ringar än åtti kronår; de ringäst 
sum di kan lämn de för jär 80 kr. MK. 2) [en- 
kel, anspråkslös, låg]. Han kan nuck bläi 
ringar, han u [: han kan komma i lägre ställ-
ning] MK. Da far n ta ringst plassn (när n jär 
fatti) MK. 3) [dålig, låg. underlägsen]. Min 
bror, han had 50 valar, u han var dän ringästä; 
annas bräukt i ha 100 valar pa man [vid fiske] 
MK. Dän ringästä had läikväl tjugå valar 
MK(1885). Okalar [våra karlar] di var blant 
di ringästä = fingo minst fisk MK(1877). Vör 
böindar har faslit kramp (ring) tankar um 
tjänstmännar JK. 4) [i subst. anv., i uttr.] 
de ringästä [det minsta]. De .. håirdäs int 
av de ringästä, vaim sum skudd raid äut skif-
tä för uss OL. 

ringa v.1 ringä, pr. -ar, inf. -äd, pass. riygäs, 
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p. pf. ringän, f. ringi. 1) [sätta en ring på 
ngns finger]. Nå fö täidn så skall drängän 
u var ringän [: bära förlovningsring] JK(U). 
A förlugi päikå gar me förlugningsringän pa 
ringfingrä, u de haitar, att a jär ringi JK(U). 

[förse med ring]. a) [i förb.] ring upp [gö-
ra ring på vagnshjul]. Han skall ringäs upp 
dän vangn'n, för filri jär åidnä JK(ordl.). b) 
[sätta ring i näsan på djur]. Ring sväin, sätt 
ring i nasar pa sväin MK. Um di ringäd dum, 
sått di int kund fa båikä, da fick di lug ti ga pa 
gatu [på landsvägen] JK(U). 3) [röra sig i 
ring, om fåglar: flyga i ringar]. Langhalår 
ringar krin(g) na MK. När svalår flaugar u 
ringar ner langsat jårdi, modar rängn JK. 

ringa v.2 riggä, rigg', ipf. -ädä, -äd, 
sup. rigg', pass; riggäs, pr. -iis, ipf. ringädäs 
JK(U), rigdäs, sup. riggäs, p. pf. n. ring si 
[frambringa ljud med en klocka; även opers.]. 
1) [i fråga om klocka som användes vid guds-
tjänst el. kyrkliga ceremonier]. Dän, sum 
svarar för kluckatjänsti jär i Lau ällar ring u 
grav u städ .. JK. Ringäs de nå intä; de har 
de väl allt gärt de MK. De var halv ätt, ätta 
sum de ringdäs el. ringädä MK. När Oskar 
(kluckan) ringäd fystgang JK. De ha ringäs 
anngang allt JK. De ringäs nå aftringning MK. 
Kluckan ha allt ring aftringning JK. Hans 
[: den prästens] löid älla arbetsfålk u kräk 
fick aldri arbet n minut um kväldar, ättar de 
had ringäs aftringning JK. Än skudd säg Jissu 
nam u let pa myssu, när de gynt ringäs JK. 
När prästn var me bryllaupstågä, så ringädäs 
de me körkklucku någlä kläpp JK(U). Kluc-
ku (körkklucku) gar mästn va ivistn dag, sum 
de kläppäs u ringäs för begravningar, sum 
fålki dåir pa När JK. Ifall dän död ha gärt någ 
gal .. da kan prästn gär så mik, att ä bläir int 
kläpp si u ring si för dän dödä JK. Så skall nå-
gän ste [bort] u säg kluckarn biskening um 
att han skall ringä OL. Jär n där yvar [60 år] 
så kläppäs de int mair n 60 kläpp träi gangar, 
u så ringäs de a stund JK. U n go bit förr n 
hinna fram ti körku me läikä, gynna de ringäs, 
u de halda bäi ti däss n kummar in i körku JK. 
U så kastäs de muld pa läikä straks, undar de 
att i ringar me klucku JK. När di da ha hald 
upp me ring a stund, u all gästar gar haim ti 
kallashäusä, ringar di a stund igän, sum kalläs 
för själsringning JK. 2) [i fråga om klocka 
som användes för att ange, att ngt skall ske]. 
a) [i fråga om avgångssignal för tåg]. Vör 
kåm lagum äut pa statsjon'n, för di ringäd just 
när vör kåm JK. b) [i fråga om dörrklocka]. 
När ja kåm däit u ringäd pa, pa knappän pa 
duri, så fick ja int svar el. blai insläpptar JK. 

[om klocka: ge ifrån sig ett klingande ljud].  

Da (kl. 5) väildäs de upp än go halltäimä, u 
så sen ti sia u räk igän, ti däss klucku ringädä 
JK. 4) [ge signal på telefon]. A mik snäll 
bodfrökän, sum straks ringäd pa u fick numrä 
JK. 5) [om ljud inuti örat]. När de ringar i 
någät åirä ällar sådär jaudar för åiru .. da sär 

.: "De ringar för mitt öra, nytt får vi spöra, 
giss vick de jär!" JK. — ring-kammare s. 
ringkammarä m., bf. rigkamman [kammare i 
kyrktornet varifrån klockringningen skötes]. 
När da sårkar had lest körkduri upp u .. gick 
nerat ringkamman u skudd ringä JK. När 
di lägd [: ryssjor] olaglit .. så to afogdar 
fiskraidskapä 	u bar upp i ringkamman i 
körku JK. Nå så ha ja set Fäi maistängnar 
ligg ner i ringkamman JK. Ja sag i säistäs . . 
n träibild ner i ringkamman, sum skudd för-
ställ n ängäl JK. -kammarldörr s. f. bf. rij- 
kammaduri 	, ' på kyrkan'. 

ringel s. riogä/ [i uttr.] ringäl u rångäl [i 
slingerbultar, slingrande]. Närkbolinju ha 
gick så tråkut: sick sack u ringäl u rångäl MK. 

s. pl. rigglärågglar [slingringar, kru-
melurer]. Ja tyckar, att pappa han bär [bara] 
skrivar någ ringlärånglar JK. 

ringla v. riug/ä, pr. -ar, ipf. ringläd JK, sup. 
rigglä, pass. riggläs, pr. riggläs, p. pf. (upp)-
riggln, n. (pa)rigglä, pl. (upp)rigglädä [linda 
i ringlar, linda upp ngt]. Ringlä trad MK. 
[Skomakarn] ringlar skotradn ätta si um arm-
bugän u upp imillum fingri JK(U). Di had 
ringlä all knappar full me raud band MK. Di 
har träd lynbladar pa trad .. u de har set .. 
vackat äut, när di da har ringlä de kring fin-
strar u annas pa väggar JK. De var börr [ba-
ra] huks fluks ti fa ringlä noti i batn u taugar 
de samä JK. U när n da ringlar pa taugar 
så stänkar vattnä kring än JK. Raivän .. ring-
lar n pa en hög pa hygrä ändn av angläkimbän 
JK. Särsk. förb. Bak-kaln ringlar sankä [sänk-
linan] ihop JK. — R. in: 1) [linda upp rep 

d.]. När noti jär ihopdrugi u liggar i vattnä, 
så skall ha ringläs in i batn JK(U). Bak-kaln 
ringlar sanki in [: i båten] i kårt buktar JK(U). 
Ja skudd da ro u ringlä sanki in u ta gani in u 
håisä u JK. Taugar ringläs in i batn för var 
gang [vid notdragning] JK(U). 2) [inhägna 
med ståltråd]. De gar fort ti ringlä in a baitäs-
mark me ståltrad JK(U). — Tåsksnöirä jär 
paringlä pa tåskstikln JK. — Ringlä upp gan 
= reda ut MK(1876). Ringlä upp en saum (när 
n saumar galä) MK. Ringlä upp de tugä = 
lägga i härvor = härvä upp MK. Ringlä upp 
ganä [fiskegarnet] pa ganasändn MK. När di 
skall dräg, da ringlar han upp sanki u knöitar 
dum äi klåbbu OL. Gailaks1(ä)stakar me tau-
gar äi, sum skjautäs upp älla ringläs upp där 
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uppa JK. När int snöir [svärt-snöret] slar 
längar el. int svärtu söins, så ringläs de upp 
pa tummän u pekfingrä, sått slagi kåsserar 
JK. När da hail patjan'n 	jär uppringln i 
batn JK. Esar lag uppringlädä pa loki MK. 
— Bak-kaln .. ringlar äut tjan'n [telnen] u 
flaar, så fort n hinnar JK. Ja.. ringläd tåsk-
snöirä u tåsktaugi äut ti tårkä JK. 

ringning s. f. bf. riggniygi, pl. -ar [ringande]. 
a) [i kyrkklockor]. Ifall han (kluckarn) gläi-
dar bårt någän stans, så kan de händ, att de 
int bläir av dän dagän me ringningi [vid döds-
fall]. Di bräukar kimb ättar ringningi, u så 
ringar di sen igän MK(1878). b) [i telefon]. 
Bodfrökän sum. . fick numrä pa K.K. me lag- 
ii 	u ringningar JK. Jfr afton-, hem- 
gångs-, morgon- o. själs-ringning. 

rinkera v. rioke'rä, rinker' JK, pr. -ar, ipf. 
-äd, riyke'rd', 'fattas'. De kåm ti rinkerä (läi-
tä); de rinkerd (el. -äd) u* int mikä; de rinkerar 
lagli väl pa pundä JK(ordl.). I dän fartn så 
skudd n var så säkar pa stöirä [: kälken], 
sått de fick int rinker pa någlä tum [genom 
grinden] JK. 

rinna v. rinnä, rinn', pr. rindar, rinnar, -a, ipf. 
rant, sup. runn' JK, rinn', rinnt JK, p. pf. n. 
(äut)runnä, p. pr. rinnäs. 1) [om flytande 
materia: flyta, flöda, strömma, drypa; även 
opers.]. Dä [där] rinna vattnä upp (p)a jårdi 
JK. Vattnä kummar rinnäs ör kantn pa 
brunn'n ör hälli JK. Mair vör kårpäd låss .. 
mair vattn kåm de rinnäs JK. U så ha de vart 
tjåckå hail viku, så att vetu mästn ha rinn a 
träii JK. Vör gravd däikä i ställä, män de 
var int för trivlit .. för vattnä rannt kring uss 
JK. Ja kåm haim ifran skogän i rängnä, sått 
vetu rannt ör mi JK. Sjöfålki 	bärgäd n, 
sått n kåm upp pa fartöigä u för yvrit så 
rannt vattnä ör n JK. Vör skärd n [: rågen] 
vatar, sått vattnä rannt ör kledi för kvinnfål-
ki, när di to upp JK. Därnest så var ä bär 
[bara] ti ta tappän ör hanickän u lät ä rinnä . 
de sum rannt de var lännu el. vörti OL. Pa 
ladingän när de gynnar rinn i rännår u aar 
JK. De var lent [blitt] u rannt av taki JK. Pa 
jaulaftnän .. så rannt ä ner när pa hail dagän 
me vatar snåi JK. Va mang kaffitarar de har 
runn iginum de kaffikällingi JK. a) [om 
vätska som kommer från människas el. djurs 
kropp]. [Man fruktade] att blodn skudd rinn 
ihel na JK. Ja, n had ont av unglambi, när di 
skudd märkäs um dagän, när blodn rannt um 
åiru för dum JK. De var int launt ti .. ha stor-
tråjå pa si äutn bön [bara] n tunnar blus, u 
svaitn rannt läikväl JK. Svaitn tinnar mästn a 
mi, när ja bärr tänkar pa de JK. Iblant har ja 
fraug, u iblant har svaitn rinn kring mi JK. 

Snorn rinnar ör mi sum bjäskvaldå [björk-
sav] för jäm'n JK. Bussn fick si någlä duktuä 
hugg, så att gaiglän [drägeln] rannt kring 
dum OL. Stöist dailn av russi rinnar gaiglän 
ör i oskick [när de betar bland rågstubb] OL. 
Säikän . . han laikar nå, u daim sum vör kaupt 
i dag rinnäd mjölkän u räun'n ör JK. När 
nauti 	bläir lausläivä = skäitar tunnt, sått 	ä 
rinnar ör dum JK. b) [om vattendrag: icke 
stillastående]. Allt vattn, sum rinnar, haitar 
rinnäs vattn, el. de sum rinnar i aar, rännår u 
käldår JK(U). För ti hald fjällfiskän u åln liv-
näs.. så har n än i fiskpärkar [-sumpar] an-
tingän i sjoän el. u i rinnäs vattn, så sum i aar 
u mindar vattndrag pa landä JK(U). I Gum-
bald ängä, sum fanns pärkar me rinnäs vattn 
ti släpp dum [fisken] äi JK. Vattntrast .. sitar 
unda(r) broar bäi rinnäs vattn JK. 2) [växa 
upp]. De rinnar snart upp, när de jär varmt 
(om en lammunge) MK. 3) [bildl., förflytta 
el. röra sig hastigt]. a) [om sand, jord, säd]. 
Jårdi . bihövd . . var så avtårki, att ä bärr var 
sådär årdäntli myr [fukt], da var jårdi mäst 
laus u rinnäs, u sedi blai .. bäst nermyldi OL. 
Ja ad så hobiskrivlit mik sed, sått ä rannt ner 
hav luftä (citat ..) MK. Sedi rinnar [: ur axen 
vid skörden] JK(U). b) [om sinnesstämning, 
i uttr.]. I de sam så rinnar sinn [humöret] 
pa dåktarn OL. c) [i uttr. s. bet., att ngt faller 
ngn in]. Ättar sum vör har kumm in pa nöjt 
arstal . . så rannt de mi i hågän, att ja skudd ta 
u rip ihop någlä ård ti L. JK. Nå rannt de 
mi i hågän en sån där stråf till JK. Så rinnar 
de mi i hågän a lustu historjå JK. Släutliän 
rannt punsn än så dant i hågän, att n yvargav 
spelningi OL. Ja de rannt mi i minnä, de sum 
ja släutäd pa i kvälls u ja da int hannt u tal um 
JK. Jfr läk-runnen. — Särsk. förb. Rinn av: 
[rinna bort (från ngt)]. a) [om vätska]. Så 
lägga n sörpu äi n lavä u hällar vattn pa u lät-
tar vattnä rinn av .. u när vattnä jär avrunnä, 
da stråir n mjöl där pa JK. Brännväin u råik-
tobak rannt av borä ner pa gålvä OL. b) [om 
sand, grus o. 	Jär ä tårrt, ner n skall .. 
sätt gräusä pa spän'n, da rinnar de mästn av 
spån'n va ivist a grand OL. — Vattnä vill int 
rinn bårt; de har int någ avlåpp MK. — Ja 
svaitnäd så mik, att ä rannt iginum kledi MK. 
— R. ihop: 1) [om sand och vatten]. Um än 
gravar a däik 	så händar iblant, att sandn 
jär så lausar, att n rinnar ihop ifylg me vatt-
nä gäinäst OL. 2) [om jord, packa sig på 
grund av hårt regn]. Känn u havrä bräukäd n 
harvä pa lairjård [efter sådden] .. um rängnä 
hadd slag lairjårdi hard, el. um  lairjårdi hadd 
rinn ihop, sum de u haitar JK(U). 3) [bildl., 
flyta samman, om bokstäver el. ljud]. Nai, 
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de rinnar ihop (= går ihop vid läsning), um ja 
int har brillår MK. Spel någ så här knappå 
[knappt fort] i körku, de rinnar ihop alltihop 
MK. — Da fick ja tak äi a par gamblä byksår, 
u så lägd ja daim där, sum vattnä rannt in [i 
båten] JK. De jär gränvid, kvadu rindar kring 
MK(1878). — R. ner: 1) [om vätska, regn el. 
snö, strömma, flyta ner]. Idag har ä rinn ner 
me rängn hail dagän. De säs um snåi me, ner 
ä hävar ner me tårrar, runtar snåi. De har nå 
rinn ner me snåi hail dagän. I neträs snåiäd ä, 
så de bär rannt ner a go stund OL. Styvlår 
hadd vän full av vattn, sum de rannt ner äi 
dum av snåislämbu JK. De draupar u rinnar 
ner MK. 2) [om himlakropp: gå ned]. När 
soli rinnar ner.. JK. Soli finnar ner så raud 
i kväld, de modar tårkå JK(U). A stund ättar 
soli har rinn ner.. JK(U). Da hallt mån'n pa 
ti rinn ner JK. Mån'n har rinnt ner JK. — R. 
pa: se 3b) ovan. — R. upp: 1) [växa upp, se 
2 ovan]. 2) [om himlakropp: gå upp, visa 
sig; äv. om  dag: randas]. Soli tinnar up mik 
sainarä nå alltraidå Vän ska gi uss i väg, 
förrn soli rinnar upp OL. Soli dansar, när a 
tinnar upp paskmårgn'n JK. Kan Är giss, va 
de var för n ångarä? Jå, de var mån'n, sum 
rannt upp JK. Da lägd ja mi igän [i båten] u 
lag ti däss mårgstjännu rannt upp JK. Så 
rannt dän dagän upp, da di skudd ste um 
kväldn u njaut fyst av ölä OL. — R. ör [ur]: 
1) [om vätska o. d.]. Nå har ja lägt um de 
[: såret] kväld u mårgän u för var gang så 
har de rinn ör n hail hopän bråtä var o. d.] 
JK. Läil Jänni [en märr] har gat hul undar 
käksä förä, sått där Tinnar ör matterjå [var] 
JK. 2) [om sädeskorn o. frön]. All ärtar 
rannt ör, för bölgar sprack JK. 3) [i uttr.] 
andn rannt ör n [han uppgav andan, dog]. 
Någ var trod, att n skudd kumm ti spök, när n 
dödä, för n svor mästn ti däss andn rannt ör 
n, sägd di JK. "Andn har rinn ör n", så haitäd 
de för de mäst förr av de gamblä, när någän 
döidä JK(U). — R. äut: 1) [om vätska]. Vatt-
nä had rinn äut aindäst pa a par ställar JK. 2) 
[om (sanden i) timglas]. Vör sto där u fälld 
tarar i glädn .. att hans täimglas var äutrunnä 
[:hans liv var slut] JK. — Batn lag int imot 
dyningän, sått i de värst böiar vidd ä ga yvar 
för mi el. vidd rinn yvar pa säidår för mi JK. 
Vattnä finnar yvar damä. Mjölki rinnar yvar 
spannä för di JK(ordl.) 

rips s., se ribes. 
ripsa v. ripsä [riva, repa]. Ripsä av läinknup-

par (m. läinkamben) MK. 
rips-havre s. ripsha* vrä m. [en havresora 
rips-värken s. ripsvärkän [n.], 'en sorts tyg' 
"me fåir tradar äi ätt råir" MK(1879). 

ris s.1 räis n. 1) [samling smärre grenar o. 
kvistar av träd el. buske]. 2) [bestraffnings-
redskap sammansatt av flera smidiga kvistar]. 
Askkällingar .. me ätt stort räis i handi ti slas 
me JK. 3) [bestraffning med ris]. I brist pa 
de [: björkris] så drägar n ör någlä kvasträis 
ör n sopkvast av björkräis ti gi banungar räls 
me i ändn JK. Vitt du int löid u va(r) besked-
lir sårkvalp, så fart u räis! JK. Räis u askå 
de gir Staffån, när n har vart ovitur MK. De 
var äurvädar, u de var äisslagg, sum slo äi 
ansiktä såsum räis MK. Jfr björk-, karl-, 
lamm- o. visp-ris. -bande s. pl. räisbandar 
JK(U) [gärdslehank av björk]. Björkbandar 

haldar int stort mair n träi fåir ar u haitar u 
räisbandar JK(U). -bastu s. räisbastäuå 

OL f. [stryk med ris]. -brasa s. m. 
bf. räisbra'sn [brasa av ris]. De jä nå säist 
räisbrasn pa gamblä arä MK. -dike s. pl. räis-
däikar [täckdiken med fyllning av ris]. -kula 
s. räiskäulå f. [riskoja]. Där had han byggt 
räiskäulå, sum han kraup in äi um netnar [på 
jakt] MK. -kvast s. räiskvast m., pl. -ar 
[kvast av björkris utan löv på]. Vör far ste u 
bind någ räiskvastar OL. 

ris s.2 räis [växten Oryza sativa]. Räis vaksar 
i vattn JK. -gryn s. räisgröin m., bf. -n. Räis-
gröin bigangnäs mäst jär äutat nå fä täidn 
framför förr, sum di mair i allmänhait nyttäd 
kånngröin Räisgröin, sum kokäs gråit pa, 
kokäs i bärt söit mjölk, u jär de goar räis-
gröin, så bläir de förträfflir gråit, sum vörr 
bräukar kokä minst en u fä de mäst täu 
gangar i viku. Räisgröin'n bläir fort koktar 
JK. Jaulgråitn jä koktar pa bär [bara] mjöl- 
ki, antingän av räisgröin ällar pa kånngröin 
älla helgröin JK. Gråit någän gang såsum 
jaulgråitn el. jamnarsgråitn [födelsedagsgrö-
ten] pa räisgröin JK. Så blai räisgröin billiarä 
u billiarä, u kvinnfålki tyckt, att.. de var bäst 
ti säl kånnä u kaup räisgröin JK. -grynsigröt 
s. räisgröinsgråit m., bf. -n. Män så huksar 
ja sin [sedan] ja var sårk än jaulaftn, så fick 
vör räisgröinsgråit 	vickän goar gråit! Säi- 
rap u kannel var de pa me JK. Sin så blai de 
räisgröinsgråit all haugtäidsaftnar JK. -gryns' 
pannkaka s. räisgröinspannkakå _L 	f., 
pl. -år [pannkaka på risgryn]. När kvinnfälki 
bakäd räisgröinspannkakå, kund n fa a skald-
blad räisgröin ti smakä av daim JK. U sän- 
ningar [förning] di bistas äi 	am n ällar täu 
räisgröinspannkakår 	JK. U så kummar 
säist retn [på gravölet] u de jär pannkaku 
de jä räisgröinspannkakå u någ äppälpann-
kakå JK. -grynsivälling s. räisgröinsvälliug 
[välling kokt på risgryn]. 

risa v. räisä, p. pf. räisn [ge (ngn) ris, stryk]. 



rise 	 935 	 rispna 

Han bläir räisn u han bläir slagän (risad, får 
ris) MK. 

rise s. räisä n., bf. =; m., bf. räisn [ris, smärre 
grenar o. kvistar]. Räisä jär tunnt el. räisn 
jär tunnar [bestående av tunna kvistar?] 
MK. Nå skall vör lägg räisn 	jär i äld- 
gangän. Kråm halmän ner pa räisn straks me 
de samä (Såidsgubbän Albar fran Alskä) MK. 
Jfr björk-, gran- o. visp-rise. 

risk s. risk [fara, våda]. Äntliän blai de fagat, 
sått n kund våg si ätit äutn risk för läivä JK. 

riskabel a. n. riska'bält [farligt]. All gläidar 
ner pa en gang u böitar [delar] u snor upp 
(släkå), för de jär risskabält till int de gärä JK. 
När.. akrar lag langt ifran haimä så var de 
riskabält ti kåir ste u plög me en plog ti vart 
par, äutn än badd alltut en älla(r) täu ti yva-
låpps JK. 

riskera v. riss-sker' 	JK [utsätta för risk]. 
Daim sum kåirar me bilar, u daim sum kåirar 
me dragrar skall riss-sker läivä ti kumm föbäi 
varandrä JK. 

rispa s. rispå f., bf. -u, pl. -år. 1) 'sticka av en 
träbit el. så' [lösriven men ev. fastsittande 
vid trät]. U för rästn så var di [slädkarmar-
na] hyvläd u sletä, så di int fick rispår i hän-
darnä OL. Da skudd skaffrar hyvlä daim 
[sittbrädena] .. sått daim sum skudd sit pa 
dum int fick rispår i rövi JK(U). Rispå i fingrä 
OL. Dann'n [den andre] sum har yksi u kum-
mar ättar.. han huggar rispår av [vid troder-
klyvning] JK. [I det delvis bildl. uttr.] så 
rispår sto um de (o. d.) [så flisorna yrde om 
det, i full fart, häftigt]. Han gynt ro [slå ka-
na] äi de vattnäväti pa skolgålvä .. så att 
rispår sto kring gålvä JK. Di tretar, sått 
rispår star um de iblant MK. Vör far ga däit 
ällar däit [efter kalk] .. så i väg så rispår sto 
um de, u de var int läng, så var kalkän haimä 
OL. Rus still ällar stäuthår .. de tos varå pa 
da bar de ti bland u kard u spinnä u så sen ti 
väv, så rispår sto kring OL. 2) [fibrernas rikt-
ning i trä]. Rispu el. ridn [se vred sj pa a 
träi JK. Han (näml. torskäiln) halt rispu u så 
ner i roti MK. Än gynnar pa dän kantn av hal-
vu [av stocken], sum rispu gar mat [vid tro-
derklyvning] JK(U). Så klauäd n stuckän ät-
tar rispu JK(U). När a träi int jär rispret äutn 
jä brid [vridet] i rispu 	JK(U). Jfr kött- o. 
ved-rispa. — risp-rät a. rispretar, f. o. n. 
-re't, pl. -re'tä, -ret'. 1) 'rätkluven (om skog), 
icke vresig'. När träiä int jär snoä el. ainsöilt 
äutn rakt i rispu, så haitar de, att de jär risp-
ret, retkluä u letkluä JK(U). När vidn jär 
rispretar u kluän . . da gar de bra. . u star just 
int läng pa ti klau än kast vid JK. Rispretar 
skog [timmer, virke]; hugg någ rispret grän ti 

trodar; de var a rispret bredä JK(ordl.). De 
sum jä läit ainsöilt [vresigt], de bräukar ga 
äutmärkt ti klauä, fö de bräuka va ret älla 
rispret i känn'n JK. Dän packän [kubben] 
han va(r) retar ällar rispretar sum a aldå [ol-
lon] JK. För just int så läng sinä klauäd n 
alltut trodar av rispret gränä, el. trodarstuc-
kar skudd var rispretä u int snonä [vridna, 
vresiga] JK. Vaiftår [fläktar] .. klaudäs av 
rispret ältar retklu(ä) tällä OL. Sumbli gränar 
jär rispret (= int snonä) äutpa ällar i skårpu 
män ainsöiltä ällar snonä i känn'n JK. Bat-
vidstuckar .. skall var knaggfräiä u rispretä 
JK(U). 2) bildl., 'om folk' [noggrann, kor-
rekt]. Än såndär rispretar kal .. hadd n lug 
någ, så var ä lugä [lovat] OL. Nå sin .. har 
vör hatt dän där—rak magrä lang rispretä gö-
kän V. [en lantmätare] JK. -tag s. rispta'g 
n., 'häftig träta, gränsande till slagsmål'. Di 
kåm ti tretä, u där blai äntliän risptag, sått 
di haldäd pa ti kumm ti slas JK(ordl.). -tag-
ning s. rispta'knigg, -ta'gnigg f. 1) 'häftig trä-
ta'. Di var i risptakning me varandrä (ss. när 
di tretar um någä) MK. 2) 'noggrann eftersök-
ning (ss. när man vill ha igen en sak, som man 
vet, att en person har tagit)'. Hald risptagning 
ättar = fråga efter el. forska ut MK. De blai 
äntliän risptagning ättar de papperi; de blai 
risptagning ättar JK(ordl.). De skudd någän 
ha gärt så nå (sådana spektakel som förr), da 
blai di var [varse] de, u de blai snart risptak- 
ning ättar vaim sum had gärt de JK. 3) 'stark 
efterfrågan'. Ja var i böin me strämming, de 
var a sån risptakning ättar, sått ja kund int 
hinn u gär biskening JK(ordl.). De jär ont um 
ti fa kaup vid, sått de jär ret risptakning ättar 
ti fa kaup någä; de var äntliän risptakning ät- 
tar halm dän ladingän JK(ordl.). Risptakning 
ättar nytar (frågdagar) OL. 

rispa v. rispä, pr. -ar, pass. sup. -äs. 1) [hug-
ga av risporna, då man klyver troder]. 
Dann'n [den andre] sum har yksi u kummar 
ättar-  haitar: han rispar, för han huggar rispår 
av JK. Än båsman sum hait Tassn, sum 
klauäd trodar n dag .. u han begärd(ä) träi 
dalar, sägd bondn: "häutsä Tassn, intä för 
rispä" JK. 2) [rista, repa, slita]. Täun'n had 
rispäs sundar någ läitä [av blixten] MK. — 
Rispä upp (skinnä el. tråd) MK. 

rispig a. n. risput [om trä, vresigt, som bildar 
rispor vid klyvning]. När de int jär rispret 
äutn snoä el. ainsöilt, så haitar de, att de jär 
saigt svårarbetä u risput JK(U). 

rispna v. rispnä JK [rispas upp, om tyg]. U så 
kastar di yvar ändn av töigä me nål u trad, 
för int tradar i ändn skall rispnä ör el. ga  ör 
ändn JK. 
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riss s. riss m., bf. -n, (äv.  . n.), pl. -ar 1) [repa, 
skåra]. De blai rissar i häudi pa soi av galtns 
svärd [betar] i gapä .. a duktut riss in i kytä 
JK. Sätt n riss ti hugg ättar JK (jfr rits s.). 
2) 'som göres m. sigden' [smal rand som slås 
med lie i gränsen mellan tvenne myr-lotter] 
JK(U). 

rissa v. rissä, riss', pr. -ar. 1) intr. [repas upp, 
remna]. Hampnotar jär starkarä ti släit pa u 
rissar ällar gar int sundar så fort sum bomulls-
notar JK. De had da gynt riss upp undar 
tjan'n [telnen] MK. Da gynt ä riss i gani MK. 
De jär int någ töig, sum jär så gal ti rissä sum 
de svartä MK. Spinrivår: när de har riss ifran 
uppä bäi spinar; hallrivå: när hallbandä har 
riss ifran MK. Min kåftarmän han jär så näg-
gar, han rissar upp ättar handi MK. 2) tr. 
[göra repor, skåror, riva, rista]. Da gynt ä 
skräp(ä) u rissä där innä; da var de a råttå ba-
kum tappetn MK. De fyst sum har gat u riss 
me säin så kalläd spissplogar 	OL. Di .. 
gick u plöigäd u piräd u rissäd me säin spits-
plogar JK(U). Di räiväd el. rissäd gröinjårdi 
sundar me spissplog JK. Riss iginum me plo-
gän = plögä läit grunt tvärs iginum MK. Så 
risst n sundar tråju för mi MK. Rissä upp el. 
riss ifran si, slita, riva upp MK. Riss linju upp 
[markera linjen mellan olika myrlotter (vid 
slåtter); en man gick i linjen, en annan följde 
efter o. slog en smal rand ("riss") med lie] 
JK(U). Särsk. förb. R. ifran, iginum, sundar, 
upp, ex. ovan. — riss-tjuga s. f. bf. risstjau-
gu, a läiti tjaugå me täu hånn pa, hail av träi, 
sum nyttäs ti kar fodar ner av luftä me JK. 

rissel s. rissl m., bf. -n, pl. -ar, 'gråft såll ti 
risslä sed MK; stort såll att skilja säden från 
agnar' MK [grovt, vanl. avlångt såll med bot-
ten flätad av kluvna granrötter, fastklämd 
inom dubbla "bändar", som bilda sidorna, 
med två handtag av böjda grangrenar, ris-
selns längd 1 3/4 aln, bredd 1 1/4 aln] JK(U). 
Jär de mindar hul, så haitar de än fåinar rissl, 
u störr hul gråvar rissl. Till ryg nyttäd di dän 
fåinästä rissln 	rygrissl. Till kånn u havrä 
gråvarä rissl kånn- el. havarissl, u ärtar me 
stöist huli i buttnän, 	ärtrissl. Pärår rissläd 
di u förr .. pärrissl 	JK(U). Ja har set riss- 
lar, sum har vart runtä JK(U). Han var kårg-
makarä u gärd risslar u såll JK. -botten s. 
m. bf. risslbuttnän [botten i en rissel] JK(U). 
-bänd s. m. bf. risslbändn [vägg el. sida i en 
rissel]. -makare s. pl. risslmakrar. Daim, sum 
gärd risslar, haitäd risslmakrar u kård kring u 
säld dum, u annas [sålde de dem] pa skatt-
möitar u marknän JK(U). -spila s. f. pl. rissl-
späilår [bottenspjälorna (av kluvna granröt-
ter) i en rissel] JK(U).  

rissla s. f. pl. risslår [agnar o. d. vid rissling av 
säd]. Ja har hårt, att i har sletar plåt me hul äi 
[i tröskverket], där fassnar int risslår; [ändr. 
t.] där fassnar int aksi i risslar MK. 

rissla v. risslä, ipf. -ädä, pass. 	p. pf. 
risskän), f. rissli, skill sedi fran aks u stybb 
[medelst rissel] MK; [då man risslade säd 
fästes ena handtaget av iisseln på en käpp i 
väggen, en person höll i det andra o. drog 
risseln fram o. tillbaka på käppen, en annan 
hällde i säden] JK(U). Sin [sedan] skudd ä 
rissläs u vindäs, förrn de blai ifårdut JK. Män 
.. så fick vörr n såns vindar, sum haitar skak- 
vindar, sått vörr slapp u risslä sedi JK. I man- 
däs gärd vör känn raint, rissläd u vindäd till 
middagän JK. När de da int finns mair sed i 
aksi sum jär i rissln, da tas rigsln av käppän 
u aksi hälläs ör pa a särskilt ställä, u så gyn- 
näs de pa nöit 	ti däss att sedmoän [-hö- 
gen] jär rissl(än) JK(U). När sedi var rissli, 
så skudd .. all ann'n drussl ör na, sum int 
had gat ör na, när n risslädä, u de skudd ske 
me vädar JK(U). Pärår rissläd di u• förr 
JK(U). Fäinar aur nyttäs ti spritrappning, 
u da rissläs dän fåinarä sandn ifran MK. — 
rissel-vind s. risslvind m. [vindmaskin som 
både risslade o. vindade säden]. Skakvindar 
el. risslvindar, sum rissläd u ,vindäd pa en 
gang, sum drogs för hand .. De star ännu än 
risslvind jär i o lädu, när pa spildar nöiar, 
sum aldri bigangnäs nå fö täidn JK(U). Vör 
har vind na (sedi) fyst me risslvind, sum tar 
angnar u aksi ör na pa en gang JK. 

rissling s. rissläning JK(U) [arbetet att rissla]. 
Fyst så skall aksi ifran, sum sked iginum riss-
läning me än rissäll eiss» JK(U). 

rissna v. pr. rissnar, sup. rissnä [rivas upp, re-
pas]. Tåskar rissnar = gar sundar där sum 
krokän har tat, sått di gar sin väg JK. De har 
rissnä upp el. de rissäd upp; de har rissnä upp 
i saumän el. saumän har rissnä upp MK. 

rist s.1 rist m., bf. -n, pl. -ar, 'halster'. Ristar 
el. hastri, sum jär de gamblä binämningi, jär 
smidnä av jan me ristspäilår u fal [handtag] 
me träi bain undar JK(U). Strämming staiktäs 
alltut förr pa glöidar pa n rist . . sum staiktäs 

kyt pa u JK(U). Bak pa hastar el. rist har ja 
vart me um ti bak hasta(r)kakå pa, äi än vanlir 
späis pa glöidar JK(U). Jär de någ glöidar, att 
vön kan fa lägg ristn pa da? OL. De jä äut- 
märkt goar strämming i ar, han jä så tjåckar u 
faitar så att när n staika n, så ligga n bön u 
bevrar pa ristn JK. Vaför skudd int kalar jet 
de sum fallar iginum ristn, när n staikar 
strämming ällar kyt ällar va sum hälst pa 
ristn? JK. U int skall n välv strämmingän av 
ristn JK. Jfr kyrko-rist. -fal s. ristfaq m., bf. 
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-n, 'halsterskaft'. -spila s. f. pl. ristspäilår 
[spjälorna, stängerna i halster]. Än strand 
bräukarä fick int lug u jet de sum fallt imillum 
ristspäilår, när n staikäd strämming el. fisk el. 
kyt pa n rist, för da fallt n i sjoän u drunknädä 
JK(U). -steka v. p. pf. riststaikän JK, -staik-
tar MK [stekt på halster]. Sälln far n nå smak 
riststaikän strämming el. tåsk JK(U). 

rist s.2 rist [m.], pl. -ar [fårmärke]. Täu ristar 
i stubbän MK. [Se ill. till kräk-märke]. Jfr 
sned- o. udd-rist. 

rista v. ristä, rist', pr. -ar, ipf. ristädä, -äd, 
pass. -äs, ipf. -ädäs, 'rista, skaka, ruska'. Ja 
kåm ti rist(ä) i hail kruppän; de tornar, sått ä 
ristar i flnstri; de ristäd i hail byggningän 
JK(ordl.). A förmål sum än kummar ti käik 
pa, sått ä kan rist äi kruppän MK. När styvlår 
riktut jär tårrä, da knarrar di, så de ristar i 
baini MK. De ristäd ner i läggar (när mor fick 
ett stenkorn under tänderna, då hon åt bröd) 
MK. De jär så de kan rist in i jänn'n, när di 
kåirar pa gatår MK. De ristäd i hail kruppän; 
de ristäd i hail körku (t. ex. av ett starkt ljud); 
han ristädäs hailar; de ristäd till MK. Ristäs 
av kyld MK. Alvängren [prästen] . . dund-
räd pa . . så att de ristäd i väggar JK. Di var 
såm ätt int pa baini va ivist ätt [varenda en], 
när prostn gynt harv me stråkän pa strängar, 
sått ä ristäd ättar JK. Så matt ja ta stiklän u 
lät snöir [torsksnöret] ränn äut, u da ryckäd 
de till, så de bär [bara] ristäd u ristäd i stiklän 
OL. De bön-  ristäd i stikln = darräd i tåsk-
stikln JK. 

rita s. ritå f., bf. -u, pl. -år [rits, streck, rand, 
smal skåra]. De bläir gäin [raka] ritår läikväl 
(me dän linjaln) MK. Ritå äi a bredä. Sätt a 
ritå (el. rits) däräi ti sag el, hugg ättar MK. 
Bräun dum [kanta bräderna] . . att n ritäd 
ättar vågskäivu, mäst me framhinnu pa yksi, 
annas . . me a blöigaspinnå; da huggdäs kan-
tar av ättar ritu OL. Kryss ihop a kär [: lagg-
kärl], da har di bär [bara] a apartut jan, sum 
di skärar a ritå in i all stavar., sen passar di 
bär buttnän äi OL. Da sitar all krokar äi n 
träibit me ritår äi, sum angläläggän gar gillt 
ner äi JK. Sumli har a bain fastspäik si pa bat-
borä me ritår äi ti dräg snöir [torsksnöret] 
pa JK. Till undalag [när man gör tjära i en 
gryta] hadd n a stor väid stainfläis . . sum än 
välväd gröitu yvar .. I fläisi pa uppsäidu var 
de hugg si sma ritår äi, sum tjäru skudd rinn 
äi JK(U). Haggä ritå i brandstainän = skriva 
kors i taket (när de så jär någ apartut) MK. 
Ritå (på ryggen efter käpprapp) MK. Ja bläir 
så tjåck, att ja har gigäl [isterhaka] u ritå 
[litet veck] i dain kinn'n MK. Ja skar a lang 
ritå äi fingrä MK. De där ritår, sum de pinnår 

da gärd i jårdi, skudd da var n betrad JK. En i 
var änd . . haldar i snöirä spänt u drägar de 
fram u tibakas, sått de bläir a ritå i jårdi 
JK(U). De umrådä . . haltar "innä" el. "bodi" 
u märkäs äut me a ritå i jårdi [i en lek] 
JK(U). De partäiä, sum dän håirs till, sum 
fyst kastäd, far a nummar el. a ritå, sum de u 
haitar [poäng i varpa] JK(U). Jfr knep-rita. 

rita v. 1 räitä, räit', pr. -ar, ipf. -äd, sup. räit', 
pass. ipf. räitädäs, p. pf. f. räiti, 'plöja första 
gången i en trädesåker' MK; 'plöja första 
gången om hösten eller våren'. Förr när n int 
plöigäd jårdi me vändplog äutn me spitsplog, 
så haitäd plöigningi räitä, när n plöigäd fyst 
gangän ättar ha var sai [sådd] u skäri JK(U). 
Förr.. da skudd jårdar plögäs än träi gangar 
för' saningi, fyst de kallädäs för räitä, andrä 
gangän de kalldäs för plög ansn, u trid gangän 

plög tresn OL. När n skudd ha ladissed pa 
jårdi.. så plögäd n jårdi pa haustn me spiss-
plog, u de kalldäs för räitä el. haustplögä JK. 
Så där i släut pa april ällar i gynningän pa 
maj da skudd di ti plög säin tresjårdar . . u de 
plögdäs me spissplog, u de plögningi de kall-
däs för räitä OL. Sen i maj da skudd aurjårdar 
räitäs (plögäs) OL. Så blai ä täidar ti räit 
akrar, för tisslår u ogras blai så gal ti vaks, så 
di skudd pråmpt plögäs [om vårplöjning] 
OL. Jårdi . . sum skudd haustsed pa, plögdäs 
el. räitädäs int pa haustn äutn pa ladingän 
JK. När jårdi bläir räiti, så far a ligg där ti upp 
mot missåmman, da harvar n na JK. När n 
har fat känn' u havan i jårdi, da skall de räi-
täs ällar ryg- u vaitäsjårdar skall n plög fyst 
gangän, u da nytta n spissplog JK. De jär int 
sånt läit arbet till räit a-tunnland sträiv laidård 
me skick; ja, de har n årkå me täu par dragrar 
n hailar dag, u de jär ärid sträivt, um de jär 
hart u än skall plög de smat [tätt] JK. Plög 
ansn de bräukar mästn ta läik så mik täid sum 
räit iblant; för har n räit lairjårdi vataktu, da 
jär ha mästn läik hard till plög ansn sum ti räi- 
tä JK. Ja, nå ha vör skilt av [slutat] me tat 
pärår upp u plög ällar räit all jårdar, sum vör 
skall ha ladissed äi JK. Jårdar jär ovanlit hard 
i ar ti räitä JK. Vör har int fat räit el. haust-
plög någ lairjård i haust, för de har vart för 
vat JK. Räit jårdar ha ja gärt me vändplog JK. 
Lairu . . skarpnar allt till så oskaplit mik, sått 
de jär bär frågän um ti fa räit upp na allt, talar 
daim um, sum har vart i färd me na ti räitä 
JK. Jfr o-riten. 

rita v.2 rttä, rit', pr. -ar, ipf. -äd, sup. ri'r , 
pass. -äs, p. pf. (a'v)ri'tn, f. -ri'ti, n. (upp)- 
ri'tä, -rit si, pl. (äut)ri'tnä [draga linjer, teck-
na konturerna av ngt]. Rit grattlatsionar OL 
(ordl.). Än skitn lansmäträ kan sta. . u käik u 
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rit u rop någlä täimar um dagän JK. N läg-
gäd pa a vågskäivå [på brädet, som skulle 
kantas] till a visst tumtal u ritäd ättar våg-
skäivu, mäst me framhinnu pa yksi, annas 
di ritäd me a blöigaspinnå JK. Ja u så to ja da 
n famnpassarä . u ritäd kring än ring el. sir-
käl JK. När de skall ritäs pa ättar vinkäl el. 
hånnmärkä, så bläir de mair bistämt [på så-
gat timmer än på hugget]. Vidu [båtbordet] 
nr 3 läggäs pa a bredä, sum ritäs ättar dän 
MK. Särsk. förb. Ja skall rit av Fäi gardns de 
gamblä husböindars bomärki JK. Han var av-
ritn [avbildad] i täidningi MK. Böikörku star 
int avriti där n gang OL. Ja skudd rit upp än 
kartskiss yvar min odläningän JK. När de 
var upprit si pa längdi, snodn kring raku u 
drog raku fram tvärs pa de andrä ritår, sått 
da var fåltä uppritä i räutår [för betsådd] JK. 
— Ja skall ta u rit äut a tvär [teg] JK. Nå har 
ja rit äut vägän pa ho [hov] u sätt äut skiftäs-
linjår JK. När ja käikt pa gubbän, sum var 
äutritn, da kund ja int hald mi äutn drog pa 
munn'n JK. A bok sum star n hopar körkår 
äutritnä äi OL. — rit-mått s. ritmått n. 
(snick.), 'strykmått'. Ta u ströik yvar me rit-
måttä, så fart u säi, va bratt ällar tjåckt de 
ska varä OL. 

ritning s.1 räitniJg f., bf. -i [plöjning första 
gång]. Plöig räitning [plöja åkerjord första 
gången] JK(U). Pa sainhaustn kummar räit-
ning av all jårdar sum skall ladissed äi, såsum 
kånn u havrä u ärtar u pärår u murrättår JK. 
Haustplöigningi el. räitningi gyntäs .. i släut 
av säptämbar el. i oktobar, när gröidn var 
bärgän JK(U). Nä vör fa skill av me tråskä, 
da ha vör ännu pärår ti ta upp u räitning me 
all kånnjårdar JK. Jfr höst-ritning. 

ritning s.2 ri'tniog f., bf. -i, pl. -ar [skiss, 
teckning]. Lag upp a bro för ti fa na bättar 
.. än va ha var fystä, sum di har byggt na ät-
tar ritning u fusk värrä JK. Ja n byggar för de 
mäst jär äutat äutn ritning, el. byggmästrar 
har de i hud', lains de skall varä JK. Ja ha set 
ritningar pa årjår u alltihop JK. Ja skall för-
söik mi pa me någ figgäurar el. ritningar me 
vändningi me [om plöjning] JK. 

ri-torka v. p. pf. räitårkän [torkad på ria enl. 
SAOB]. Räitårkän vaitä MK(1886 , [trol. 
importerat vete]. 

rits s. rits m., bf. -n, pl. -ar JK(U) [ritad, ritsad 
repa i trä]; att hugga el. såga el. stämma ett 
hål efter; = riss (se d. o.). Sätt n riss ti hugg 
ättar; ja säir ingän rits JK(ordl.). Vör huggar 
inför ritsn a grand MK. Sag [såga] slits fö 
ritsn = halva ritsen el. mitt i ritsen MK. Än 
sagar ner i halv bredi ättar ritsar, umkring än 
tum ifran si [för naror i bordsskiva] JK(U). 

ritt s. ritt [färd till häst]. Jfr lång-ritt. 
riva s. räivå f., bf. -u, pl. -år, 'räfsa'. Ja har 

ingå räivå ti räk me, räivu gick sundar; de star 
flair räivår i lädu JK(ordl.). Räivår sum bi-
gangnäs ti räk me för hand haitar handräivår, 
u daim sum nå bigangnäs me häst förä haitar 
hästräivår JK(U). Förr så strakläd n för de 
mäst me räivår (handräivår) för hand JK. När 
n arbetäd me kärt ängshåi, så hadd di int någ 
ann raidskap än räivår, bad när di skudd köis-
lä de u sätt de i kjauk JK(U). Räkningkvinn-
fålki .. di hadd int så mik bistöir me väss u 
gräus sum kalar, äutn de var bär ti hald raidå 
pa räivu u säi ättar, att ä int var någän tann ör 
nä OL. Nå var ä fruntimmarssällskapä, sum 
to plass [på skjutsen] u var u am n hadd säin 
räivå mässi, u ner di nå sat packnä tet ihop, så 
kund di int hald räivår pa ann väis, än di hållt 
räivtråiu ner mot knäiar me stakän upp i väd-
rä, så att n lag mot aksli .. de pamind um 
äksersfålki ner di kåm me bangnetar pa giväri 
OL. [Se ill.] Jfr fagning-, hand-, häst-, små-
ved- o. ål-riva. — riv-borr s. räivbur JK(U) 
m. [bon varmed man borrade hål för räfs-
tänderna]. -båge s. räivbu' gä m., pl. -ar [bå-
gar av vide el. rönn som staga "rivstaken" 
mot "tröjan"]. Väidä [vide] jär bra ti räiv-
bugar JK. Räivbugar jär av klain päil- el. 
väidkvistar el. u av klain råinkvistar u sitar 
iginum hul i räivstakän u så me ändar iginum 
hul i räivtråiu JK(U). När räivbugar gar av, 
så sättar n däit än nöiar, u de haitar ti sätt 
bugar i räivu JK(U). -bågborr s. räivbugbur 
m. [bon varmed man borrar hål för "rivbå-
garna", smalare än "riv-borr"]. -lass s. räiv-
lass n. [en mängd hö buren på två räfsor]. 
Täu räivår läggäs pa jårdi, u därpa läggäs håi, 
sum bjäräs till stack MK. -makare s. räiv-
makrar [snickare som tillverkar räfsor] 
JK(U). -nacke s. räivnackä m. [den något 
bredare mittdelen av "rivtröjan", vari "riv-
staken" är fäst] JK(U). Dän (räivtann) sum 
sitar mitt äi i räivnackän haitar nacktann 
JK(U). -skaft s. n. bf. räivskaftä [=-stake]. 
Förkäl [förkläde] de skudd n aldri ha, när n 
räkar, för de slar si kring räivskaftä MK. 
-stake s. räivsta* kä m., bf. -än, pl. -ar [skaftet 
pa räfsan]. Räivstakän jär fåir änar langar u 
än snevar tum gråvar u runtar, män flatar u 
läit gråvarä där sum räivbugar sitar, u a 
rispret u knaggfräit gränä u gnäidäs sletar u 
halar JK(U). Pa de sjussar, sum var mäst me 
kvinnfålk u päikår, där sat di me räivstakar 
läik upp i vädrä, för di kund int hald dum an-
narlundä OL. U all kvinnfålk så hadd di bråt-
tum u viskäd me säin räivår, u räivstakar di 
blänkäd mot soli OL. -tand s. räivtann m., 
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pl. -tännar JK, -tändar MK [räfspinne]. 
Tårrt rispret träi av hässlä jär halt u saigt ti 
räivtännar (-tändar) JK. Bainvid jär yppalit ti 
räivtännar (-tändar) JK. Räivtännar jär 23 
styckän u de äutästä pa ändar av tråiu haltar 
hörntännar u dän sum sitar mitt äi i räiv-
nackän haitar nacktann'n JK(U). När räiv-
tännar bläir slitnä u fö kårtä, så sätta n äi 
längar el. nöiä, u de haitar ti tänd upp el. tänd 
um räivu JK(U). -tandlskog s. räivtannskåug 

m. [virke till räfspinnar]. -tröja s. 
räivtråjå f., bf. -u, pl. -år, 'tvärstycket på en 
räfsa, vari pinnarna sitta'; [räfshuvud]. Räiv-
tråiu jär av äskä, u där äi buräs hul iginum 
till all räivtännar Räivtråiu bräukar var 23 
tum lang ifran var hörntann, u räivtännar träi 
tum langä ifran undarsäidu av räivtråiu, (sum) 
jär än hall(v)tum braid i ändar u träikvarts 
tum braid pa mittn bäi räivnackän, u än halv 
tum tjåck JK(U). Kvinnfålki .. kund .. int 
hald räivår pa ann väis, än di hålt räivtråiu 
ner mot knäiar me stakän upp i vädrä, så att 
n lag mot aksli OL. 

riva v. räivä, räiv', pr. -ar, ipf. raiv, räiväd, 
räivd', 2 p. raivst, sup. ri'v', räiv', pass. räi-
väs, pr. räivs, ipf. räivdäs JK(U), p. pf. m. 
H*1/än, räivän, f. (sunda)ri'vi, n. rivä JK(U), 
(sundar)ri'vä,-räivä, 	JK, pl. rivnä, p. pr. 
räivnäs OL, rivnäs. I. [slita sönder]. 1) [ge-
nom att dra el. slita åstadkomma en reva, ett 
hål i (ngt)]. När n kräupar iginum någät hul. 
äi n täun .. da skudd n.. sägä: "tvi, hul räivs 
u ja träivs" JK. 2) [slita av, lösriva; häftigt 
avlägsna (ngt från ngt)]. Da far han säi boki 
ligg där inn pa läilhäusbänkän, sum di raiv 
bladar ör ti rais si [torka sig] me JK. De jär n 
sånnar kyldångä, sått n räivar skinn av nasar 
MK. Stårmän räivar myrn [fukten] ör jårdi 
JK — II. [bearbeta, rispa el. sarga]. 1) [med 
naglar el. klor]. Han hadd kratt u riv i jårdi 
så de had flug kring än MK(1877). Galnä hun-
dar far riv skinn 1K. (Dep.) räiväs [ha för va-
na att riva, hålla på med att riva]. 2) [repa]. 
När n huggar kull a träi i skogän u de tar 
mot a ann träi, sått de tar barkän av de sum 
star, så haitar de, att de jär rivä JK(U). Rau-
gränar har mik binägänhait ti bläi rutnä um 
di jär skadnä u rivnä i barkän JK(U). Jä di 
[: slipstenarna] fö lausä .. di räivar äggi fö 
mikä OL. Jä de [: smöret] salt' någän gang, 
så far n ha bisvär u ta all saltkånn ör, för an-
nas räivar di äggi ör sigdn, när n bröinar JK. 
3) refl. [spricka]. Bröä har räiv si [remnat] 
(När U). [Man grisslade bröden] att di int 
skudd räiv si (När U). 4) [vid bollspel: snud-
da vid bollen med kläderna]. Hadd bålln aldri 
så läitä tat mot någän i lagä, u än annar, sum 

var bakförä, möitäd n el. slo än tibakas, så 
haitäd de straks av de andrä lagä: "bålln jär 
rivän" JK(U). A. var framkal; han sto i fram-
stang så raiv än bålln MK. 5) 'tala illa om 
ngn'. Ha [hon] har räiv el. riv mi så mikä; 
ha gar u räivar all mänskår; ha räiväd Er så 
mikä; ja har blitt räivän el. äuträivän så mikä 
JK(ordl.). Uss imillum sägt, fastn ja int vill 
räiv någän JK. Vanlitväis skall någän biröi-
mäs u någän räiväs [på kafferepen] OL. Vör 
ska slep u arbet, u så ska vör bläi rivnä så 
oskaplit (av prästen) MK. — III. [successivt 
avlägsna smådelar från (ngt), finfördela]. 
Skaffapäiku .. skall . . räiv piprot, sått tarår 
rinnar um augu JK. — IV. [rycka, slita]. 
Män hail förvån' blai ja .. Da krattäd ja mi 
bakum åirä u raiv mi i skalln JK. Stårmän 
räivar sedroti fö jäm'n JK. — V. [i fråga om 
smärtsamma förnimmelser i kroppen]. De 
räivar i halsn MK. — VI. [bryta ned, förstöra 
(byggnad o. d.)]. De häus de har di vart ti 
gynt räivä OL. Vör räiväd o [våra] gam' 
häusi MK. Prästhäusi di far int räiväs JK. 
Bäi Botvid finns ännu en gammäl häusstump 
me fläistak, män han bläir iivän i ladi JK. 
[I uttr.] räiv häus [riva av halmtak för att an-
vända till foder vid foderbrist]. Halm bäi 
Kauprä, där vörr hadd fodatak pa häusi . . där 
räivdäs mästn häus va ivistn lading .. för de 
mästä av äutsoknäboar ifran skogssoknar . . 
där de för de mästä var halmbrist u fodabrist 
JK(U). — VII. refl. ["riva sig", kraxa, gnälla, 
häftigt skrika]. 1) [om fåglar]. Räiv si, såsom 
kråkor MK. Kraku räiväd si så mikä JK. Så 
fick J. .. håir krakungar räiv si upp äi än tall 
JK. Än far håir dum [nötskrikorna] räiv si u 
skräiä JK. När kraku räivar si ättar soli jär 
nerä, de modar ovädar JK. 2) [om män-
niskor]. Jär sårkän galn ti räiv si da! Han sto 
u räiväd el. raiv si yvar mi JK(ordl.). Räiv si 
yvar någä MK. De raiv han si yvar va ivist n 
sundag MK. Ha raiv si yvar, att a fick bital 
för mikä MK. Han räiväd si um mi så mikä 
MK. Nå gar di [: ungdomen] u braular u räi-
var si hall kväldar iginum föräutn någän ton, 
så de håirs ret bisvärlit OL. 3) [om blåst, 
storm: vina, tjuta]. De kan var tag nuck ti ro 
i land, nä västn blasar u räivar si sum värst 
JK. Västn har stat u gaist u riv si än lang täid 
av JK. I går stårmäd u raiv de si betöidlit i 
suvvästn JK. — VIII. [p. pr., mer el. mindre 
adjektivistiskt]. 1) [om smak: skarp]. Räiv-
näs smak; säurt u räivnäs (OL)MK. 2) [om 
röst: skarp, genomträngande]. Ha har a sånt 
haist rivnäs mål, sum håirs ikring MK. — 
Särsk. förb. Räiv av [slita bort, våldsamt av-
lägsna]. Di räivd halmän av, u sä täckäd di 
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halm pa (häusar) MK. Flakän el. fodrä (hal-
män el. agän) skall räiväs av fyst föstas, av 
raftar JK. Sumbli matt pa ladistäidn ste u räiv 
av tramptak [till foder] OL. Fläistakä jär av-
rivä JK. Pa gaimaldu där had mästn stårmän 
riv av all snåi föräut JK. De jär rakt syndut 
ti säi, va skog de jär avrivän [avverkad] pa 
ätt ar JK. — R. bårt: 1) [riva av, rycka bort]. 
Räiv bårt n finnä, a paså MK. 2) [avlägsna 
(byggnad o. d.) genom rivning]. B. tycktä, att 
när ha (Bönd lukå) aldri bigangnädäs, så var 
de bäst, att di to u raiv bårt na JK. De lamb-
gifti jär u bårtrivi JK. När lagskiftä gick yvar 
.. så blai de bårtriv alltihop pa dän gamblä 
plassn JK. De gamblä tråskar ättar sum di 
int blai bigangnä så blai di bårtrivnä JK. — 
R. äi si [äta glupskt]. Sån [: kreatur] di jetar 
för de mäst bra u räivar äi si badä fåint u 
gråft OL. — R. ifran: 1) [rycka loss (ngt) från 
(ngt)]. U så sat n da bäi borä me a ludi slabb-
mysså pa si, da to de andrä gubbar u raiv 
slabbar ifran JK. Hallbandi jär ifranrivnä fran 
läinä. 2) 'slarva ifrån sig'. De har n börr räiv 
el. riv ifran si; han räivar ifran si, sått de jär 
slarvaktut gärt de än gär JK(ordl.). — Hästn 
raiv ainbaintn [ett troll] i hel, när n kåm fram 
JK. — R. låss [rycka el. riva lös]. Släku 
sum sjoän räivar låss, när de stårmar JK. Så 
har de kumm rasnäs ner ginum mjöltrumbu 
fyst n hail hopän bråt, sum råttår har riv låss 
JK. — R. ner [rasera, riva]. 1) [om byggnad 
el. del därav]. Ja har tänkt till räiv ner gam' 
lädu u tråskhäusä i ladi u bygg upp nöjt JK. 
Vör raiv ner än bit av de gavälmäurar pa 
läilhäusä u sväinhäusä JK. Byggningän 
sum S.V. nå räiväd ner för någlä ar sinä JK. 
Han .. raiv manbyggningän u bryggarhäusä 
ner JK. Da matt n .. bygg pa a ann ställä 
män han raiv för de mäst halv byggningän 
ner ti ha ti jälps ti bygg av JK. I dag har ja 
vart ner bäi strandi u riv ällar räiv strand-
bodi ner för ha var ruti u åidi JK. Dän bygg-
ningän har Per Olsn riv ner JK. Börr [bara] 
därför att di [: hus o. manbyggnader] int har 
set någ storståtliä äut, så har di räiv ner dum 
u sätt upp stäur oskaplihaitar JK. Läikportn 
skall räiväs ner u byggäs upp .. igän JK. Dän 
byggningän .. han raivs ner, u så flyttäd di 
äut JK. Ja jär föidar äi än stäurar gammäl 
yvabyggning bäi Kauprä, sum räivdäs (raivs) 
ner 1873 JK. Så blai dän byggningän nerrivän 
JK. Byggningän han jär nå ner-räivän MK. 
Bodar (bäi Nabbu) jär nerrivnä, u sumt fållar 
ner JK. 2) [om andra uppbyggda el. uppstap-
lade föremål]. Räiv täunar ner JK. Räcktäun 

stängar .. för storkräk, um di int har van'n 
ti flaugä u räiv ner dum JK. Di had n kast  

vid stanäs där bak skolu, u han va nerrivän 
JK. 3) [mer el. mindre 	Nä gubb- 
dansn kåm i gang, da var de så, att i skudd 
räiv ner allting MK. Han präddäikar vackart, 
män han räivar ner de igän me ti så gärä MK 
(1877). — R. sundar: 1) [få (ngt) att gå sönder 
genom att riva el. rycka; riva itu, i stycken]. 
De brevä har ja räiv(ä) el. riv sundar JK. Så 
to di tråju av än u så raiv sundar i pasår JK. 
De har int jälp lains ja har lagä, så har de spit-
talar (näml. råttorna) riv sundar JK. 2) [sön-
derdela, trasa sönder, splittra]. De [tyget] 
jär int tillvärk av ram n ull, äutn de jär lumpår u 
sundariv stickyll äi JK. Da bläir n var, va de 
jär 	gärt av för bråtä. Jå, kansk hältn ull u 
dann hältn lo u pasår el. sundarrivnä ull-
lumpår JK. Ner n tänkar ättar, vick rimedjar 
di hadd förr ti räiv [såga] sundar säin stuckar 
me.. så jär de undalit, att di fick räiv sundar 
så mik läikväl OL. De var avskilt me sag-
ningi pa fåm täimar; ja, sått ja skall säg Är, de 
räivar sundar n bra hopän pa dagän JK. De 
var n storar tall ner i Storhagar, sum tornä 
had stat äi u riv rakt sundar, så att talln tårk-
täs JK. 3) [genom att vidröra el. fastna i ngt 
(vasst) åstadkomma el. erhålla skråmor el. 
revor]. Kvinnfålki fick årkå ti lappä, för di 
raiv kledi sundar MK. Hallar fassnar i buttn 
u gläidar ifran, u gani bläir sundarivnä JK. 
Ja, u så kåm märi haim än gang u had riv sun-
da si där bak unda rumpu JK. De har jå n 
stäut gat ste u riv sunda na (män) jå. Va har n 
da riv sunda na pall da? JK. 4) [plöja upp 
(jord)]. Di räiväd el. rissäd gröinjårdi sundar 
me spissplog JK. — R. till. Vör skall räiv till n 
sigdä (= vässa första gången) MK. Vör skudd 
räiv till (= vässa), män de jär ingän, sum har 
någän stam n MK. När ja fick yksskaftä i år-
ning, gick ja ner ti Kauprä u raiv till na 
[yxan] u vässäd träi fåir styckän yksar till 
JK. Sigdn el. knäivän jär int tillrivän MK. Nå 
jär Lajlas räivu tillrivi nå MK. — R. upp: 
1) [genom rivning öppna ngt]. Ja sag, att ku-
värtä var upprivä JK. 2) [odla upp (jord)]. 
De jär a gammält ård, sum haitar "räiv jård 
upp", t. ex. han har räiv upp el. riv upp än 
hail hopän jård (ådlä) JK. De finns ingän bit 
igän av de där Digarängä, sum var stort, när 
de gynt räiväs upp .. Män .. när de vändäs 
el. raivs upp där, så var n i lega(r)vald me 
vändplogän sum täidäst JK. De vackrä ängä, 
nå jär de uppriv mästn va ivist a grand u säir 
faslit åidslit äut OL. 3) [genom rivning lös-
göra, hosta upp]. Ja . . gynt fa hogst u gynt 
räiv upp än hail hopän bråt ör braustä JK. 
När a [hon] hadd hogst än täu träi dyngn, så 
fick a riv upp el. kras upp JK. 4) [genom 
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magi framkalla oväder]. Räiv stårm upp el. 
räiv blasvädar upp. Ja skall ta u bränn upp iss 
gamlä kvastar u räiv stårm upp JK(U). — R. 
ör [avlägsna ngt genom att riva ut el. bort 
det]. Räiv bäilukår ör [i kvarndammen] OL• 
Nå ha de vart kallt u stårmut, så att de ha riv 
ör all myr [fukt] igän JK. De jä stårmän, sum 
ha riv ör jårdi, sått a har tårk ör så mikä JK. 
— R. äut: 1) [avlägsna ngt genom att riva 
bort det]. Fyst skall all bänkar räiväs äut 
[ur kyrkan] JK. Bi Laushålmar där snos [kö- 
res] nå aldri upp någ släkå 	sumt räivar 
sjöän äut igän DL. 2) [krafsa ut (träkol ur 
tjärmila)]. Da far de ligg u slucknä .. sått n 
kan fa räiv äut kuli u ta varå pa daim JK(U). 
3) 'tala illa om ngn'. Ja fail ha någ var . . u 
just int vill ja räiv äut tum [dem, vissa per-
soner], för ja ha just int någ imot tum JK. 
Ja har blitt räivän el. äuträivän så mikä JK 
(ordl.). Jfr gest-riven o. över-riva. — riv-
angel s. räivangäl [klåfingrig person], allting 
skall n grabb äi, u de haldar aldri någ för n 
MK. -järn s. (rev-) räiv-, rivja'n. 1) [redskap 
att riva morötter, pepparrot o. d. med]. 2) 
[argsint kvinna]. A rivjan JK(U). 

rivning s., se ner-rivning. 
ro s.1 råu m., bf. -än, f., bf. -i. 1) [om tillstånd 
av stillhet, vila]. a) [om ngns vila under nat-
ten]. De värst jär, när n int kan fa ro um net-
nar MK(1877). Ha frågäd, va ha int fick ro 
yvar MK. I neträs fick ja int ro u siv fö hogst 
u svid i braustä JK. Um nati fick ja läikväl ro 
ti ligg i sängi män int ro ti sivä JK. Ja far siv 
ovanlit läit i vintar, för ja kan int fa ro för 
värk i armar JK. De .. kund bläi lagli naug 
[nära] mårgnän, förrn än dail kåm ti ro DL. 
b) [om tillståndet efter döden, griftero]. Döi-
läik historjår sum int fålki had fat ro i jårdi, 
när daim sum livd ättar int had gärt, sum di 
sägdä, förrn di dödä JK. Nå för täidn håirs 
de int av läikväl, att fålki int far ro i jårdi u 
spökar u så där JK. 2) [om tillstånd, fritt från 
störande förhållanden, ostördhet, lugn]. Han 
kan läs i ro atminstn än halltäimä MK. De roi, 
ha blai störd MK. 3) [om sinnestillstånd som 
icke är påverkat av ångest, oro etc., sinnes-
frid]. Ja.. blai ret laisn u har int hatt någu ro 
sen dän dagän DL. Män int had han ro ti var 
inn i bodi, äutn han sat äut pa vangn'n bäi 
russi JK. 4) [känsla av tillfredsställelse, väl-
behag, nöje]. [I uttr.] fö(r) ro skuld. För ro 
skuld så skall ja tal um nå fyst, va ja ha gärt 
fö sla i dag JK. De jär läit [: liten gåva], män 
kund änd var för ro skuld DL. U så va de så 
äutmärkt vackat vädar, så att da to vör u glaid 
ste snart sägt för ro skuld JK. Sumbli sälar 
[säljer] för nöd skuld u sumbli för ro skuld 

JK. 5) [om ngt som skänker tillfredsställelse, 
glädje, nöje]. De hadd ha säin ro me dei = 
roade sig med MK. Dän roän kund di da ha, 
tyckt prostn MK. Jfr mat-, mun-, mål- o. natt-
ro. -sam a. n. råusamt, 'roligt'. När n jär täu 
styckän, så jär ä mair rosamt JK. De jä ro- 
samt jå (me fåiol) MK. De kan änd var rosamt 
ti tugg langs vägän MK. Vör har rosamt där 
äut pa Strandräum skall ja säg ÄlT, för svan-
sång kan vör fa håirä, u när ä jär lungt, vac-
kat vädar, singar kauln äut i Lausväiki JK. 
De hadd vart bra, när n kåm ti böin u var där 
u mik mair rosamt, när n raist äut DL. -verk 
s. råuvärk n. [instrument el. dyl. som roar?]. 
A slikt rovärk had n aldri set förr JK. 

ro s.2 [höft, länd] i sms. -knyckla s. f. pl. ro*-
kny' klår [råu-], [ländknotor på nöt] JK. 

ro v. råu, pr. råur, 2 p. råurt, ipf. råudä, råud', 
sup. råut, pass. ros DL, pr. råus, p. pf. n. 
råut si, p. pr. råunäs. 1) [med åror framdriva 
en båt]. När n gar me snarår .. så kan de 
iblant händ, att äisn jär för tjåckar ti ro äi OL. 
Däu vasså go u tant äi u rort, annas så skatt 
du ann fa vitä JK. Va lains [hur] rort däu ä? 
MK(1878). Han rod, till däss n blai nåigdar 
JK. Da var de ti ta ti gränsjägli ällar ti ro i 
bliku. Så rod ja i ätt skåv JK. Ja rod n läitn 
bit äutför han u kastäd taug där JK. Sumbli 
dagar har n fat rot u kryss mot nårrvästn, 
sått n har stat väitar i augu JK. När ja var 
särk, så var ja u a par styckän ronäs äut i 
Lausväiki n dag JK. Så kåm astu J. u Kauprä 
J. ronäs där föbäi uss JK. Da to ja u drog 
taug u rod sudar äi n bit JK. Vörr rod längar 
in pa levädar för hålmän JK. Da snod ja um u 
rod at landä JK. Va i häckänfält, sägd 0., 
skall vör nå ro iland u da? .. da kan S.J. ro i 
land ainsummän, för han to aldri äi a grand, 
när vör rod äut, sått han rod si int svaitn n 
gang .. J. kan gänn sit där u kaiv u ro ain-
summän JK. Da to ja u rod iland ti Djaupdöi 
JK. När n sätta fast, så ligga n int bäi gani 
äutn ror iland u liggar i landä JK. Ro i kämp 
[i kapp] . . sum tävlingslaik sårkar u ung-
domar imillum el. imot si u iblant pa våg . . 
Målä bräukäd varä ifran Nabbu u ti Storhål-
män JK(U). — a) [med prep. uttr. som ange 
ändamålet med rodden]. Ro pa tåskän [ut på 
torskfiske] JK. Sin [sedan] blai än lissum 
fullfiöigdar, sått n däugd ro pa tåskän ainsum-
män JK. De var n kväld, sum ja u B. u N. rod 
pa rak [drivfiske] JK. b) [sköta årorna vid 
fiske]. När n skall kast anglår, så skall n var 
täu styckän, en ti ro batn undar kastningi, u 
en kastar JK. Dän sum kastar sitar i bakändn 

vändar imot dän sum sitar u ror pa fram-
tuftu, u tar i raivän u .. kastar äut i vattnä 
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så fort sum dän sum ror hinnar u ro JK. Ja 
drog, u K.L.P., sum ja had mämmi, rodä JK. 
Iblant när ä ret jär lungt u blickt, så vill int 
batn hald ifran .. da jär ä int ann rad än en 
far sätt si till u ro u hald taugi sträckt JK. 
När n drägar [drar upp garnen], så ror en, 
han sitar pa framtuftu, u dän sum drägar sitar 
pa skyggä JK. De händäd sum täidäst, att ä 
kund,bläi bud pa ti ro iblant, ner di skudd äut 
u sättä, u de var mot vädar äut, da skudd ä 
ros äut, u kryss de var int mik bräuklit OL. 
2) [förflytta sig genom att röra lemmarna på 
ett sätt som påminner om rodd, "åka" (på is, 
skridsko, kälke)]. Ro äisvät [åka kana]; ro 
skoäis [d:o] MK(1883). Han gynt ro äi de 
vattnväti pa skolgålvä JK. När vör da had rot 
där a stund, så tyckt vör, att de gick aldri 
an .. MK. När n var sårk, så rod n mik pa 
äisläggar MK. Da föräut rod n äisläggar 
JK(U). Ro skrittsko, bainäis, kälkbackä MK. 
Äisn jär så skråvlur u harklur, sått n jär int 
bra ti ro pa JK(U). Pa äisn laikäs de än laik, 
sum haitar "kaprå" [kapare] .. av daim, sum 
.. ror pa skrittsko. En.. bläir fyst äuttagän 
ti kaprå, han skall försöikä ti ro ifatt någän 
av de andrä u dän sum säist bläir tagän 
jär dän sum jär mäst duktur ti ro JK(U). Ro 
kälkbackä [åka kälke] .. Förr så nyttädäs när 
n rod kälkbackä: vidkälkar, skogskälkar u 
skogsslidar JK(U). Mitt för äutduri gick a 
dur in äi n läitn kammarä, sum var ätt finstar 
pa mitt för duri pa baksäidu av byggningän 
.. Där i ginum dän kamman rod vör kälk-
backä iblant .. da to vörr börr [bara] finsträ 
ör u så bar vör in någlä göislfjälar u läggäd 
pa skyns el. me en änd upp pa finstakarmän, 
sått de gick tvärs iginum byggningän äut pa 
dann säidu .. ja har undrä pa mang gangar 
sinä, att vörr int rod i hel uss JK. — Särsk. 
förb. Ro imot [mot vinden]. De .. var snau-
dar vinn äut, sått n fick ro upp imot, at- 
minstn ti Gardbostrandi 	Så rod vörr da 
imot, upp um Gardbostrandi JK. — Ja nå 
kummar ja me a ann kappittl, sum ja mästn 
int vill ro fram me [yppa, tala om]. — Ro 
kring: 1) [vända med båten]. Till ro kring än 
bat pa sjöän gärd alltut de gamblä gubbar me 
sol [medsols] JK(U). 2) [runda (en udde)]. 
Ner n da säir, att de jär yp' [öppet vatten] i 
hålmmillum, da jär n int klokar' n vill ro kring 
austas(t) ändn OL. — Härman had rot sundar 
[åkt sönder] dän am n skrittskoän MK. — Så 
kan de var a äisbänd ällar a syrband, sum 
.. de jär omöiglit ti ro iginum, da far n ro ti-
bakas imot hålmsvikti igän OL. — Ro undar 
[ro, fast man för segel, då vinden är dålig] 
JK(U). Jär ä mattar u snaudar vinn, när n 

siglar, så ror framkaln u millkaln undar, sum 
ä haitar, el. ror me .. vassäin ar pa vädasäidu 
JK. — Ro upp: 1) [t. ex. fiskegarn: ro längs 
garnräckan medan dragningen sker]. Fram-
kaln ror upp gani, u millkaln drägar dum i 
millräumä JK. Framkaln sättar si pa fram-
tuftu u ror gani upp JK. Ja rod gani upp, u 
Jannä drog JK. När ä da jär sånt svårt vädar, 
sått framkaln int kan bat bäi [orka] u ro gani 
upp, matt bakkaln ha arar pa me u jälp till u 
ro JK. Stor batar u svårarä ti ro gani upp 
me i blasvädar JK. Ro upp raki [garnräckan] 
u ta in gani JK. Dän sum ror upp anglår sitar 
pa framtuftu JK. När de int jär äis, sått n int 
bihövar väckä [slå vak] .. så ror en, sum 
haitar, att han "ror snarår upp", u en drägar 
JK(U). 2) [åka skridsko upp på ngt]. Akt di 
för de äisflingu, att du int rort upp pa na 
JK(U). — Ro äut: 1) [ro ut till havs]. De bla-
säd läit när vörr rod äut pa kväldn JK. Han 
to aldri äi a grand, när vör rod äut JK. 2) 
[sköta årorna, medan man lägger ut garnen 
el. noten]. Framkaln ror gani äut, millkaln 
svarar för klåbbår u sanki, u bakkaln sättar 
JK. Framkaln, sum skudd ro gani äut, var 
sjaukar u spöidä, män de gärd ingänting un-
dar sättningi, för batn räkäd av fort tillräcklit i 
stårmän läik väl föräutn ro JK. Dän sum sitar 
frammä .. han skall svar för ti ro noti äut u 
säi ättar u låis na, när a fassnar JK. J. skudd 
sit i batn u ro taugar u noti äut JK. Jfr lätt-
rodd p. a.  

roa v. råu', pr. -ar, ipf. -äd, sup. råu', p. pf. 
m. råuän, pl. råunä, råuäd' (OL). 1) tr. [be-
reda ngn nöje, förnöja, glädja]. De tår nuck 
ro L. ti sia säin tankar någu stund.. ifran de 
vanliä årkår u bestöiri JK. De tår kanhänd ro 
L. ti fa vit, va kvinnfålki rustar me jär äutat 
nå undar vintan JK. De roar far u mor u alli-
hop fö rästn, när ja läsar i Fältskärns berät-
telser JK. Daim sum had rad .. kaupt karbid 
u karbidlampår, u de roäd någ var ti fa säi u 
håir me daim, sum hadd de där spittaklä JK. 
Ja har läst iginum na (B:s bok) en gang förr, 
män de roäd mi ti läs na en gang till JK. De 
sum mäst roäd mi, de var dän artiklän, sum 
var inföirdar um .. de böifärdi OL. De roäd 
mi ti ta pinnu u rip [skriva] läitä JK. När ja 
had kumm haim u fat middag u väil mi a 
stund, roäd de mi ti ännu gär a slag ste u säi 
um kånnä jär [här] haim pa akrar had tat si 
någä JK. 2) refl. [förströ sig, ha nöje]. Sen 
pa nati roäd di si, sumbli drack .. sumbli 
dansäd OL. Annas så roäd di si för de mäst 
inum sokni OL. Ro si me . [sysselsätta sig 
med ngt o. finna nöje däri]. An fick rö si hai-
mä me ti läs u JK. 1 de häusald, sum jär någ 
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löid ällar aignäs ban .. de händar sällan, att 
di har någän dans, äutn di far sit av de ällar 
ro si me va di kan annars OL. Ro si me pärk-
spel u stangstörtning OL. I sainarä ån i har di 
mik ro si me ti hiv [hissa] mäddum (dvs. 
kvinnfålki) OL. A jaultäidning ropt ja in . . 
u dän had A. ti ro si me unda täidn JK. Sumt 
[somliga] roar si me bålin u sumt me dans 
OL. Ja roäd mi me läs i böiknar, sum L. skic-
käd äut JK. Tack för all böikar daim har 
ja ro mi me u läst äi, när ja har hatt någu stund 
lidu JK. Roäd uss gärd vör bad me dans u ta 
till bästar OL. 3) p. pf. [som har nöje el. gläd-
je av ngt]; 'glad'. Di kåm ronä (= glada) haim 
u MK(1878). Roän av .. [ha nöje i]. Ja kan 
var roän av till håir.. va de kan bläi för svar 
pa mäin nasväis framställningar OL. Han jär 
roän av ti håir o [vårt] .. språk JK. De var 
nå mairndails sårkar sum var ronä av .. lains 
[hur] ä gick till när n var äut u söislädä OL. 
Telningar [: barn] sum skjautar upp u kansk 
had vart roäd av ti vart me OL. Ifall di had 
vart roäd av till säi u håir lains de gar till äi a 
sletkalgildä OL. Särsk. förb. Ja ha tak i pinnu 
igän ti ro täidn av me JK. Ro bårt täidn a 
stund JK. Laikar sum di roäd täidn bårt me 
JK(U). De var just int någ uppläsning, sum 
var någä, män de var änd så mik, att ja roäd 
bårt a par täimar JK. Att ja int far någ böikar 
ti ro täidn hän me .. JK. Ungdomar di visst 
nuck u ro täidn hän OL. Jfr o-roa. 

rock s.1 råck m., bf. -än, pl. -ar [kavaj (vanl.); 
även t. ex. ytterrock]. En kåsstym kledar ti n 
kal innhaldar: råck el. tråiå, byksår u väst 
JK. Råck, en me sköt [skört] pa; min har ja 
hatt pa n täu träi gangar pa tjugå år; de nyttäs 
int täit [ofta] MK. U så råckän av si u så till 
kast bårt stainar JK. Så slo n hail mjölkbun-
kän yva si, så att n fick hail svart råckän u 
västn full av grädd u mjölk JK. Där [: på 
restaurangen] to di mot o [våra] myssår u 
råckar [: överrockar], sum vör fick nummar 
pa JK. U så skudd n upp trappår.. da drog 
di n i råckän, så att n int kund kumm upp 
JK. Ja, um ä jär äld i råckän pa än [honom], 
mäns n far säi a flaskå me spritvarår äi, så 
lätta n förr råckän brinn upp .. än han lättar 
bläi brännväinsflasku JK. Så blai vörr budnä 
pa ti fa än knapp i råckän ["knapp i västen", 
sup] OL. Jfr damm-, gästabuds-, liv-, olje-, 
res- o. över-rock. -krage s. råck-kragä m., 
bf. -än JK. Tråikragän el. råckkragän JK. 
-lomma s. råcklummå f. [rockficka]. -sköt s. 
råckskö't n., bf. -ä, pl. bf. -i [rockskört]. 
-slag s. råcksla'g [n.], 'uppslag på en rock'. 

rock s.2 ruck m., bf. -än, pl. -ar, 'spinnrock'. 
Källingi had int mair n än gammäl ruck i stäuu 

JK(ordl.). Förr da skudd n sno [tvinna] de 
(bomullsgarn) haim' pa nick JK. A. sitar bäi 
ruckän u spinnar u singar för de mästä u jär 
glad JK. Päikår spannt u ruckar surrädä u 
(päikår) singäd väisår u valsar u sjåttsar u pål-
skår u haldäd taktn me bainä, sum di trampäd 
ruckän me JK. När vör skall ha stickgan, da 
snor vör ruckän avut, män när n [man] spin-
nar, da gar n ret MK. Hässläböi-Ållä gick i 
stäuår u pratäd me kvinnfålki u lagäd ruckar 
för dum, sått di skudd kumm ti ga tyst u runt, 
sum än bräukt sägä JK. Dän gamblä gråvä 
ruckän, sum di spant blår pa (När U). De 
finns täu sårtars ruckar, män ja har biskrivä 
.. dän gamblä vanliä sårtns ruckar. Vör har 
täu sårtar .. män kvinnfålki tyckar, att dän 
gamblä sårtn jär bäst. De jär skillnä pa ruckar 
ti var bra u taläs um bra u int bra ruckar el. 
go u dåliä ruckar. . Än bra el. goar ruck skall 
ga let el. int var tungtrampän u sno fort, sått n 
int bihövar trampäs mik fort JK. Jfr spinn- o. 
spol-rock. -arm s. ruckarm m., bf. -än, pl. 
-ar, sum jaulä gar äi. [jfr -ståndare]. -ben s. 
ruckbain n., pl. bf. -i [ben på spinnrock]. 
Ruckbaini jär träi styckän, sum sitar fast i 
kränku (. . i braustä) JK. -bränd a. ruckbrän-
dar, n. ruckbränt [för hårt tvinnad]. Jär 
ganä för mik hardsnoä, så haitar de, att de 
jär ruckbränt JK. De [garnet till revar] skall 
var väl försnod äi el. var hardsnoä, män int 
för mik häldar, för da bläir de ruckbränt el. 
tradn bläir ruckbrändar, u så bläir ä nuckå 
[fnurra] pa tradn JK. -bröst s. ruckbraust 
n. [den bräda i vilken de flesta av rockens 
delar äro fästa]. -hjul s. ruckjaul n. [hjulet 
på en spinnrock]. Ruckjaulä sitar millum fåir 
uppstandrar, u sum sitar fast i kränku JK. 
-hjulinava s. f. bf. ruckjaulnavu [navet på 
spinnrockshjulet]. -hjullring s. ruckjaul- 
ringän [lötringen ..], me skårå äi 	sum 
rucksnodn gar äi JK. -hjullspek s. f. pl. bf. 
ruckjaulspaiknar [ekrarna ..]. -huvud s. 
ruckhaudä, -häudä; -hu'dä, -hud' (OL) n., 
['infäste], sum än flyttar, när n spinnar läin. 
De sitar fast i ruckkränku äi a hul, vänstar um 
ruckbraustä (framm ifran) i sam ändn, sum 
ruckskräuän sitar JK. -järn s. n. bf. ruckjanä 
[vevaxeln i rockhjulet]. Vaivi 	gar upp till 
ruckjanä, sum sitar i ruckjaulä JK. -makare 
s. ruckmakarä JK m., bf. -makan, pl. -mak-
rar JK [tillverkare av spinnrockar]. Ruck-
makarä jär Pär Jonäs u hans bror fran Bo-
muns i Hamman [i När]. Di gär nöi ruckar u 
lagar gamblä JK. -nava s. f. bf. rucknavu 
[navet på spinnrockshjulet]. Rucknavu el. 
ruckjaulnavu JK. -nål s. f. bf. rucknåli JK 
[den järnten (axel) på vilken rocktenen (ml- 
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len), "kissen" o. "vingen" sitta]. Vängi, 
tain'n u trissn sitar pa rucknåli JK. Rucknåli 
me täutu i äutäst ändn JK. -ring s. ruckriyg, 
'hjulringen [på] spinnrock'. -skruv s. m. bf. 
ruckskräuän JK [ställskruv på spinnrock]. 
Ifran braustä gar ruckskräuän, sum sitar äut i 
ändn av kränku JK. -smörja s. f. bf. ruck-
smöru [smörjmedel för spinnrock]. Jär n 
[:rocken] tårrar, så tas rucksmöru fram, sum 
jär hynsäistar ällar russäistar . sum jär äi n 
gammäl kaus el. tekåpp me n fjädar äi ti fått 
pa u smör me JK. -snodd s. rucksnåud 
bf. -n, pl. -ar, 'snöret kring hjulet o. tenen o. 
kissen'. Rucksnodn el. rucksnöirä jär dubbät 
sum ätt sitar pa tain'n u ätt pa trissn män jär 
ätt läikväl u söit si [sytt] ihop JK. -ståndare 
s. ruckstandarä m., bf. -standan, pl. -stand-
rar, de täu stålpar [dockor], sum star upp, 
sum ruckvängi ällar tain'n sitar äi OL. Ruck-
nåli .. sitar fast i ruckstandrar, sum sitar äi 
a tvärstyck nertill, sum sitar fast i braustä JK. 
I främst ruckstandan, sum täutu gar äi lädrä, 
bräukar sit .. a klaint snöirä me n klainar 
ståltradkrok äi, sum haitar nurpu JK. -tand s. 
rucktann m., pl. -tännar JK [hakar, nockar 
på rockvingen]. Vängi me rucktännar äi JK. 
Fyst så tar n nurpu (= än ståltradskrok ..) 
u trädar ginum täutu u drägar "särkän" (= än 
tradändä ..) iginum täutu u läggar han pa en 
rucktann pa vängi, u så sättar a [hon] igang 
ruckän JK. -ten s. rucktain m. bf. -n [trä-
rullen, som sitter på "nålen"]. De var a 
kvinnfålk där inn u vidd lan än rucktain, u da 
had a (ha) dän gamblä mässi, u de var a stort 
styck ör JK. Läinganä 	haspläs av ruck- 
tain'n me n haspäl i härvår JK. -tuta s. f. bf. 
rucktäutu (När U), [den pipa på tenen ("nå-
len"), varigenom tråden löper]. -tång s. f. pl. 
rucktängar [liten tång med runda käftar, som 
användes när man sätter "tänder" i "ving-
en"] JK(U). -vev s. f. bf. ruckvaivi (När U) 
[vevstake mellan hjulaxeln och trampan]. 
-ving s. ruckvägg f., bf. -i, pl. -vängar JK(U), 
[de till tenen ("nålen") anslutna träbågarna]. 
Rucknåli 	sum ruckvängi sitar fast pa. Pa 
ruckvängi sitar tännar av ståltråd JK. Ja skall 
låim ste [lämna bort] mäin ruckvängi, ha 
skall tannäs um (När U). 

roddare s. råudrä m., bf. råudan, rodan JK, 
pl. råudrar [de träskivor på båtrelingen, vari 
årtullarna (eller "dockorna") sitta]; sum tul-
lar sitar äi; [= år-skid]. Kaup någ aik ti ar-
skäid (nå kallar di dum för rodrar) OL. I 
torstäs arbetäd ja me batn .. De skudd sättäs 
duckår i arskäidi el. i rodrar JK. Tullar av.. 
aikä el. av sväinbärstynnä [hagtorn] i tull-
huli i rodrar el. i arskäidi JK. Gynna n me 

drägningi, där sum än har släut' me sättningi 
.. da sätta n tain'n i rodan el. i bakrodatull-
hulä . JK. Jfr bak-, mellan- o. styr-roddare. 

roder s. råur, rodar OL n., bf. -ä, rodrä, rorä 
OL [styre på båt]. Förr, när di int nyttäd ror, 
så hadd i a stöir-ar JK(1884). Fyst när ja gynt 
bräuk strandi, så var ä int någ ror pa batar 
äutn da fick än stöir me ar JK. Jär ä da vinn, 
så sättar bak-kaln rorä pa fyst JK. Täu styc-
kän svard för kryss ällar siglä, en bäi bandi 
u en bäi rorä JK. Så sättäd ja da baksjäglä 
till frammä, u Jannå sättäd rorä pa unda 
täidn. Ja, Jannå fick da svar för rorä, u ja fick 
sit i millräumä ällar pa baktuftu u svar för 
sjägläskotä ällar -bandä JK. Lains di had 
såilä, så had rorä fassnä i batganä så di sat 
fast i ganä, u int kund di fa rorä av JK. Jfr 
mäsk-roder. -hake s. råurha'kä m., bf. -än, 
'järnspetsen som rodret sitter på'. När di int 
had någ ror pa batn, så had di int någän ror-
hak pa bakbjaurn, sum ä nå jär Rorhakän 
jär av klaint runt jan, snevat [knappt] n hall-
tum tjåckt, u gar langsat bakbjaurn ifran köln 
u när pa upp ti stamnucku JK. -hank s. m. 
bf. rorhankän (När U), [övre ändan av rod-
ret som rorkulten trädes på]. -kult s. m. bf. 
rorkultn [-åu-], [rorpinne]. Rorstakän el. 
rorkultn, sägd de gamblä JK. -märla s. råur-
mällå f., pl. -år JK, 2 st. sum sitar pa rorä u 
trädäs pa rorhakän MK. -stake s. duirsta'kä 
m., bf. -än el. rorkultn JK. När ja fick till de 
alltihop (träi sjägäl), så fick de ret duktur fart, 
u ja sat äi mäin gamblä tag pa skyggä me ror-
stalcän i dain handi u tyckt, att de var riktut 
rolit JK. -trä s. rorträi n., 'rorkult, styrsta-
ken'. 

roffa v. råffä (OL)MK, råff. Råff ti(11) si, 
[hugga för sig]. Sumlistans .. så nyttäs de 
[på gravölet] notningfisk u, män de fa int var 
u en råff till si u ta så mik han vill ha, äutn da 
jär 	säikän sundaskärn i bitar, u talldrickar 
bjaudäs kring fran dain ti dannä, u var u en fa 
ti si n bit JK. 

rofferi s. råffaräi (OL)MK; JK n. [roffande]. 
Män um pänningar tos bårt . de b.lai int .. 
någ råffaräi u bidrägaräi sum gar undar de 
stor namnä: affär! JK. 

(?)ro-fjäder s. rofjädar n., 'ngra flädrar under 
vingen, liks. "a läiti väng"; di skall int var i 
sängkledar, för da dåir dän s. liggar pa dum' 
MK, äv. sitnfjädri. 

rofsa v. råffsä ihop el. r. till si MK [roffa åt 
sig?]. 

rok s. rok m., pl. -ar, råukar= svartkrakår (rå-
ka, Corvus frugilegus), [möjl. ibland svart-
kråkan, Corvus corone]. Mindar n kårpar u 
läit störr n vanliä krakår. Söins int någ av 
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dum pa vintan u int pa summan äutn börr n 
läitn täid pa ladingän JK. De jär väl allt yvar 
åt dagar sin sum kajår u svartkrakår älla(r) 
rokar har vart söinliä JK (18.4.1890). 

rolig a. råulir, -Ii, f. -Ii, n. -lit, pl. -/iä, komp. 
-liarä, superi. (best.) -listä, roliästä, -listä 
JK. 1) [som skänker el. framkallar glädje el. 
munterhet, roande, lustig]. Nå skall ja häldar 
tal um än gammäl rolir stråf ättar astu gubbän 
N. JK. Än dail andrä hadd si någän roli laik 
förä OL. De var ingän rolir ångtråskdag, män 
de had ingän skuldi till JK. De va just int någu 
roli historjå JK. Så gar de .. till, när n tar bad-
äid, u de jär a rolit arbetä JK. De var int fö 
roliä dagar JK. Um middagar så kund ä iblant 
var mang roliä pasjasar, sum gick av stapäl 
OL. Mair roli [roligare] MK(1878). Ja tyc-
kar, de jär så rolit ti kumm in till Ar.. de jär 
mang gangar roliarä än kumm pa bryllaup JK. 
U roliarä blai de [på slåttergillet], när präst-
fålki kåm i ängä OL. Hopsättningi [komposi-
tionen] kund u blitt mik bättar u roliarä, män 
de bröidäd ja mi int um ti ändrä pa JK. Dän 
rolistä missåmmar, sum ja har hatt JK. De 
var de nöjsammästä u rolistä kallas ja har vart 
pa JK. U undar de dagar n var i skolå, så 
var de de rolistä ti fa siglä me barkfartöigi i 
Kluckabröiå JK. Ja tar de rolistä fyst JK. Där 
ättar var de rolistä ti väntä; da vidd badä ban 
u ungdom äut i marki OL. De skudd va rolit 
ti liv så läng, att.. JK. De skudd var så faslit 
rolit ti fa dans a läiti stund OL. Ja tyckar de 
jär rolit ti prat me fålk, när di jär lustuä u 
munträ u glad sum ja JK. De jär int rolit ti 
livä, män de jär rolit ti arbetä JK. När n fick 
pa a sån lang läiå, da var de mang gangar rolit 
ti sla OL. Pa bidlaikstäuår .. där var riktut 
rolit till var me OL. Dän täidn längtädäs de 
så mik mair ättar missåmman, för de di visst, 
att da blai de alltut rolit OL. Huvudsakän 
var, att de kund ga någ rolit u muntart av OL. 
a) [om person, underhållande, skämtsam]. 
H. jär n mik pratnäs, roli u lustur kal JK. Da 
gräind drängar igän u tyckt, att n var rolir JK. 
Kvinnfålki, di jär mik roliä u pratnäs JK. b) 
[om litteratur, bok m. m., underhållande, 
roande]. Iblant fick en av uss .. läs haugt äi 
täidningar el. äi någu roli bok um kväldar JK. 
Di had aldri läst bättar u roliarä böikar, sägd 
di JK. c) [i uttr. som] de jär (var) int rolit 
[icke trevligt, obehagligt]. Ja ska säg, att de 
jä int fö rolit ti va äut nå JK. Vägän . . de var a 
idlt stainbuldar .. så att när n skudd kåir där, 
så var de int rolit varkän för fålk ällar kräk 
OL. 2) [i vissa uttr.]. a) ha rolit [ägna sig åt 
ngt roande]. När n tänka si tibakas ti banani 
.. da had fålki täid ti bad dain u dannä, bad  

ti ha rolit u dain jälp dannä JK. Bar de ti laik u 
ha rolit, så var de gänn allmänt ste [bort] u 
dailta me läiv u lust OL. Ja.. talt um historju 
för han, u vör had riktut rolit at de a stund 
JK. Undar täidn så hadd di rolit me ti sing 
väisår u säg av histodår JK. Mang had rolit 
bär [bara] me träitallärkar, sumbli letäd upp 
daim i dain kantn u kimbäd pa dum .. u mik 
andrä upptåg, allt för de skudd bläi rolit OL. 
b) fa rolit [få tillfälle att roa sig]. Vörr hadd 
täid ti håir pa gubbar u pass in någät strik 
iblant ällar ti fa rolit pa någ ann väis OL. 3) 
[löjlig, komisk]. När di [lammen] kåm ti 
laik allihop pa gardn, de tyckt n, att de sag 
så rolit äut JK. Män me gaitbuckän var de de 
rolistä i hail händlsän JK. De rolistä var, när 
drängän skudd ta supän [under löpningen] 
JK(U). Dän halvän, sum di drack .. de var int 
någän falskar, u så mik mair roliä blai di OL. 
Jfr o- o. tok-rolig. -het s. råulihait f., bf. -i, 
gen. -is, pl. -ar, 'skämt', [nöje, förlustelse]. 
Klucku träi da var di bilåtnä u tackäd så mikä 
för all rolihait u allt gutt u var nåigd u gladä 
JK. Ha tular änd rolihait (= skämt) MK. 
Drängar halt dum [: flickorna] allt vaknä me 
spitakäl u rolihait OL. Män förr i täidn .. da 
bröidäd ingän si um slikt, äutn de fick så varä, 
u var u en slo de bön i galnskap älla rolihait, 
fastn de kund ret var gråv älla stor skälm-
styckar iblant JK. Rolihaiti var dän, att P. 
sat u sägd historjår av, riktut roliä stråfar JK. 
När di da lag älla sto pa avstånd, sått i int 
riskeräd ti fa stainar [kvarnstenarna] älla 
skaidar [kvarnvingarna] i skalln pa si, sum di 
had fö(r)tjänt, u sag pa rolihaiti, så tyckt ,, att 
ä sag lustut u rolit äut [när kvarnen skenade] 
JK. Mäns vör da var ifylg, så kåm vör till tal 
um att de var nå säist gangän, vör had de ro-
lihaiti (bidlaikstäuå) OL. U så var de rolihaiti 
släut JK. U så had di gat ste ättar allt russkyt, 
sum han had saltä u så hängäd di upp de pa 
täunar u måkt ner de me.. Slikt haldäd di 
för rolihaitar förr! JK. a) [i uttr.] av (med, 
för) rolihait [på skämt, för nöjes skull]. Sumt 
roar si me bålln u sumt me dans .. mang av 
rolihait u mang av starkvarår OL. De sägd 
ha bär' så me rolihait MK(1884). I de stor hail 
så gick de av me rolihait [på "våg"] JK. Da 
gynt allt gråitsjussar kummä, u iblant häjdäs 
de för dum u iblant hurrdäs de för dum, allt 
me rolihait OL. De var bär [bara] för rolihait 
MK. b) [i uttr.] för rolihait(i)s skuld [för ro 
skull]. De var väl mäst för rolihaits skuld, 
sum di gick däit (till Tranängä) OL. Där var 
fullt me källingar u ban pa bäggi sjussar, sumt 
var nödvändut, u sumt var me bär för roll-
haitis skuld OL. c) [ironiskt el. negativt]. Da 
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skudd armän gipsäs; de rolihaiti to än fåm 
kronår förä JK. Allt um längä så fick ja släut 
pa iss rolihaiti [frågelistan] JK. De var i san- 
ning int någu rolihait 	ti ga där u släit i de 
tung släku OL. -man s., se Per roligman. 

roll s. rå!! [n., myller, vimmel]; = kråll [se 
kroll s.J,  kraul, kråil [se kröl s.] 

rolla v. rållä, pr. -ar, ipf. -ädä, -äd [myllra, 
krylla, vimla]; vara överfullt av smådjur som 
röra sig JK(ordl.). Rållä, krållä, kraulä (om 
myror) MK(1876). Sum ust, sum än kaupar, 
kan råll(ä) u rauglä hail fullar a skämming 
[fluglarver] JK(ordl.). Kytä rånar me skäm-
ming JK(ordl.). Fläsk had di int ont um, för 
de rålläd sväini kring dum äut pa gatu langsat 
vägar JK. De rållar me sårk MK. 

rom s.1 räun m., bf. räun'n JK, pl. räunar 
[fiskägg]. Ja .. fick ret lagli väl tåsk där, 
sum had räun u mjälkar äi si JK. Räunar u 
mjälkar i strämming JK(U). Räun'n u mjälkar 
rinnar kring än, när ä jär laiksträmming JK. 
Vällfisk älla laikfisk di smittar gani, sum bläir 
full me räun MK. Abburn had räun äi si MK. 
Var de räun i fiskän, så lägd di räun'n i säupu, 
sått räunkänni var i säupu JK(U). Jfr fisk- o. 
grod-rom. -byxor s. pl. räunbyksår [rom-
samlingen (hos torsk) med en hinna om-
kring]. Räunbyksår de jär i tåsk de; de har 
simpår me MK. -båge s. räunble gä m. [krökt 
vidja att slå ur rom, som fastnat i gamen]; 
än bugä till bug [båga v.] gani me ällar fa 
räun'n ör gani, när de jär laikfisk MK. -korn 
s. räunkånn n., pl. bf. -i [om enskilda fisk-
ägg]. Så lägd di räun'n i säupu, sått räunkån-
ni var i säupu JK(U). -sill s. räunsild f. [sill 
med rom i]. -stinn a. pl. räunstinnä, -stinn' 
[full av rom]. Strämmingar di var så räun-
stinn, att . . MK. Räunstinnä flundrår MK. 
-strömming s. räunsträmmigg m. [strömming 
med rom i]. 

rom s.2 råmm m., bf. -än JK [en spritdryck]. 
Förr i min ungdom så nyttäd vän aldri kånjak 
så sum nä äutn alltut råm JK(U). Te u tehal- 
vä, u de jär kånjak älla(r) råm JK. Va di int 
fick bi kaupmann'n, så fanns de pa krogän 
[på Ljugarn] .. så skudd di in u drick halvar, 
mäst av brännväin, iblant u av råm OL. 
-halva s. råmhalvä m. [kaffekask på rom]. 
Sin [sedan] bigärd Möirungar fram råm u 
kaffi, da skudd vörr ännu ta uss n gloris 
(råmhalvä) JK. 

roman s. rumma'n JK m., pl. -ar [längre berät-
telse]. Tal um Ann-Kaisn u all hännäs bi-
driftar, så bläir de n langar rumman av JK. 
Nå läsar fålki täidningar u rummanar (nyttuä 
böikar u förstas ..) i ställ för ga i körkå u ti 
nattvardn u pa laikstäuå JK. -bok s. rumma* n- 

bo'k [-åu-]. Pa tal um A.-K., um ja skudd 
skriv u tal um hail hännäs riggerning .. så 
skudd ä bläi a stor rummanbok av JK. 

romma v. råumä, råum', ipf. -äd, råumd'. 1) 
[ha] stor och duktig kroppsbyggnad JK 
(ordl.), [göra stort intryck, imponera]. De jär 
änd förskräcklit, va han jär stor u gråvar, så; 
ja han kan änd rom(ä) för n kal, han. Ja, ha 
kan änd rom(ä) för a källing el. kvinnfålk, 
ha JK(ordl.). Romä el. röimä för n kal MK. 
Onöduä byggrasar, sum fålki tar si för nå, när 
di byggar de skall var stäurt u grannt u ståtlit 

säi duktut äut u rom för någä JK. 2) [råka, 
träffa, slå till]. Ti släut så blai di så drucknä 
[av trakteringen nyårsaftonen för skjutan-
det], att i (di) visst int, va di romäd hän, nä di 
skjaut JK. Han romäd el. romd till mi me de 
stäur labbar JK(ordl.). 

rommig a. romur, duktut gråvar MK. 
roneboe s. råunbåuä m., 'iv. i Rone sn' 
HG. -bolköpman s. pl. ronbokaupmännar 

[handlande i Rone] JK. 
roning s. räuniyg f., bf. -i. 1) 'rodd'. Jakå matt 
sit u rull där i dyningän. Roningi blai ingän 
ting av me än JK. De roningi u plaskningi i 
vattnä innför nätä kalläs för flåigä JK. 2) [av-
ståndet mellan årfåstena på båtens bredd]. 
Storbatar jär . . braidä i roningar (= bäi tuf-
tår) minst träi (3) änar [alnar] JK(U). Jfr tre-
roning. 

rop s. råup n., bf. -ä, pl. råup [ropande, skrik, 
äv. det frambragta lätet]. Straks ätta(r) de 
had blitt mörkt, da had a [hon] fat håirt någ 
rop där i a i såsum a mänsk, sum ropar nöd-
rop JK. När.. täu styckän had lägt si ti sivä, 

en sat upp u vakädä, så va de någ, sum 
had rop' träi rop "land" .. u de äuttöidäs, att 
de va daim, sum flaut där någän stans, sum 
ropä kåm ifran JK. Han .. sägd av för han, 
att ä ropäd träi rop i skogän, u de modäd ovä-
dar u olyckå bäi strandi JK. a) [i uttr.] me 
rop u skräi JK [skriande, hojtande]. Di grun-
däd pa, va de skudd var för svart, sum skul-
läd däitat brutä .. da plumsäd de ner i vattnä, 

di in me rop u skräi OL. b) [om vissa fåg-
lars läte]. Gaukän gynt i•op . . da straks 
män nå håirs n int mik av.. u da ropa n ret 
sårglit u vart rop jär suckar ättar rängn JK. 
Ja u gaukän: så mang rop, sum än far håir han 
ropä fyst gangän, när n far håir n, så mang ar 
liva n [lever man] ättar JK. För någlä ar 
sinä har ja hårt de där ropä [: härfågelns] 
äut i rygän i Maj månä .. Män ropä har int 
lat: "upp upp" äutn "plupp plupp" JK. Jfr 
himmels-, in-, nöd- o. ut-rop. 

ropa v. råupä, råup', pr. -ar, -a, ipf. råupädä, 
-äd, råuptä, råupt' , sup. råupä, råup', råupt, 
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pass. råupäs, ipf. -tås, p. pf. n. råupä, pl. 
råupnä, p. pr. ro'pnäs [-åu-]. 1) [frambringa 
ljud el. ord med hög kraftig genomträngande 
röst]. När da skalin [rävskallet] var i årning, 
så gynt daim rop, sum var längst ste, u ättar 
handi sum di kåm nemrä, så ropt daim sum 
var nemäst gani, män daim sum var ret naug 
[nära] gani, ropäd aldri, för där skudd alltut 
ret var tyst JK. Rop i kusstain'n ättar fäst-
mann'n el. fastmåiu [dom i pantlekar] 
JK(U). Såsum a mänsk sum ropar nödrop JK. 
Bysn ropar i skogän JK(U). Nä.. påstn dail-
däs äut, så roptäs mitt namn JK. Ha ropäd 
yvajaud [mkt högljutt] MK. U sägd av för 
han, att ä ropäd träi rop i skogän JK [se rop 

Lausmöirsgubbän [ett spöke] .. ropäd 
imot ovädar: hu hu hu hu! JK. "Nai nai, 
astäuän", ropt kvinnfålki i korus bäggi täu, 
"han matt väl änd vänt a läiti stund u fa n 
käpp kaffi, vät ja" JK. "Jå jå", kåm V. ropnäs 
inn ifran kökä JK. Bäst de var, så gynt någän 
kall ätta konar ällar ropäd: kuddu! kuddu! 
JK. De var någ sum sägd ättar i skogän (eko), 
när a ropt i skogän, u da tänkt a sum så, att a 
skudd ga äut i skogän u ropä u så gick a da 
äut i skogän u ropädä: "Ska ja liv ällar ska ja 
dåi?" JK. De hurrädäs u roptäs: "Leve gott-
länningar!" JK. a) [i ordspr.]. Sum än ropar 
i skogän, så far n svar. Säs um någän, sum än 
far svar av, sum bjär upp at all skogar JK. 
b) [m. prep.-bestämning]. Män så släppäd 0. 
tagä u ropäd ti L., att n int kund hald äi JK. 
Da har di rop till uss, när vörr har vart pa 
gardn: "vill Än kaup strämming?" JK. c) 
[ss. uttr. för rädsla, sorg o. d.].Han fick int 
så väl ård ör munn'n, så gynt di rop så för-
skräcklit, u da försto vörr straks, att ångan 
had gat pa dum. 0, va di ropädä, de var för-
skräcklit ti håirä JK. Bäst ä var, så to än träi 
fair drängar tak äi am n [: flicka] .. u hiväd 
upp na läik i vädrä .. allt undar de att ha 
skräiäd u ropäd u var väl rädd, att a skydd 
fall ner OL. När n da sto pa bår .. så sto 
hustru hans u dotri u de nemästä kring än u 
gratädä u ropädä JK. d) [om högljutt o. bul-
lersamt skrikande, skrika, skräna]. Ja matt 
rop u skräi olycklit [för att göra sig hörd] 
JK. Fäikalar, sum jär någ stäur fräitänkrar 

ropt u skräid 	JK. 2) [i vissa speciella 
användningar, med tanke på speciellt syfte]. 
a) [i uttr.] rop ättar (ngn) [kalla på någon]. 
Da haldäd di jär äut pa vägän u ropt ättar mi, 
att ja skudd kumm däit till dum; di vidd tal 
mämmi JK. Så kåm Johan äut u ropt ätta mi 
JK. Di ha rop ätta mi MK. b) [med avs. på 
auktion, in- el. utropa]. När ja kåm haim pa 
gardn gynt ä ropäs ner i hagar: ätt täu. Ja, 

de var P.H., sum haldäd avsjon ner i S.A:s 
hagän JK. Ja bjaud 10 kr. för lukår, män di 
ropt imot mi, sått di gick ti 12 JK. c) [hög-
ljutt förkunna, tala vitt o. brett]. Ja de ropäs 
änd nuck yvar döirar täid JK. Skam! skudd ä 
ropäs yvar dum (nåtäidns tjänstmän) sått ä 
hårdäs värdn kring JK. 3) [genom rop vädja 
om ngt, kräva, kommendera]. Da ropt någän 
inn ifran stäuu, att um de var någän i kökä, 
så skudd di kumm in JK. U ropt, vaim de var, 
sum vidd in JK. Länsmännar di sto bön u 
draiv pa u ropäd u skräiäd: gåfå gåfå (gå på) 
JK. 4) [bland en grupp personer nämna ngn 
el. några av dem; uppropa]. När nå närkar 
blai ropnä [vid tinget], så var de frågän um 
fyst ploglagä, u da staig H.P. fram. När nå 
de ploglagä blai ropä, sum ja var fullmäktur 
för, så.. OL. 5) [tillkalla ngn; anropa]. Rop 
hästn bäi namn JK(U). 6) [bildl., om kon-
kreta föremål, betecknande avstånd]. (Vaitn 
var) så tunnar, sått dain standä ropt ättar 
dannä JK. 7) [om djur, frambringa ett läte, 
som liknar ett rop]. a) [i ordspr. o. d.]. Sku-
tu [ringduvan] ropar i skogän så jär, sum vör 
härmäd na .. "Du gök, to sju u gav tu .." 
JK. b) [om tupp o. gök], 'gala'. Han'n ropar 
JK. När han'n ropar ättar solis nergang mo-
dar ovädar JK. Arbetä [med slagtröskning] 

gyntäs äi de andrä hangällä el. när han'n 
ropäd anns'n JK(U). Ja u en han' har vör 
han jär grannar u ropar vackat JK. Gaukän 
ropar MK. Gaukän bräukar kumm u gynn 
ropä i gynningän pa maj JK. I gynningän pa 
jäuni . . ropäd gaukän så fläitut jär bäi uss um 
dagän, sått n ropt si haisar. Ja, de jär sanning 
de. De var täu styckän, sum ropäd imot si n 
sundag .. tills en blai så haisar, att n mästn int 
kund fa målä fram JK. Gaukän har ropä u än-
nu ropar jär bäi uss änd ifran fyst dagar i maj. 
Ja, sumli mårgnar klucku 3-4 har n sit jär 
i träigardn u ropä I kväld ropa n u mik fläi-
tut jär äut i Stainhagän JK. c) [om andra 
fåglar]. Gässnar ropar MK. Svan'n gynnar 
ligg u kuträ ällar rop ner pa sandä JK. När 
svan'n ropar ällar liggar u kutrar pa haustns 
täid ällar u pa vintan, när de int jär kallt, mo-
dar kallt JK. Lomän ropar mot äutvädar el. 
austn JK. När lomän ropar, så modar de 
ovädar JK. Äuglu u har'n ropäd så mik förr 
um kväldn JK. d) [om hare]. Har'n ropar 
huuu — u huuuuu!!! i kväld, sått ä skaldrar i 
skogän JK. När har' n ropar modar ovädar 
JK. e) [om nötkreatur]. Stäutn, koi, kalvän 
ropar JK. Särsk. förb. Rop' an ngn MK. — 
Rop' fram MK. — Rop imot [emot; liksom 
svara ngn ropande genom rop]. När ja da 
kåm pa Allskogän, da gynt Gumbaldkällingi 
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rop så förskräcklit u ja ropt imot JK. Di 
(spökena) ropt så där: hu huuuu; män när di 
(barnen) ropt imot ällar härmd dum, da blai 
de da oskaplit gal da JK. — Rop in [köpa 
ngt på auktion]. Ja ropt int in någä, för ja 
tyckt de blai för döirt, män J. ropt in någ stor 
björkar för n trättn fjortn kronår JK. De kund 
händä, att någän ropt in de arbetä, män um 
de int var någän, sum ropt in de.. da kåm di 
ti laig fläk för dagspänning JK. G. han ropt 
väl ingän böikar in MK(1878). Änträpränörar 
älla daim sum ha rop in de JK. Vör skall .. 
lägg upp än hail hopän väg till, sum ja har ropt 
in JK. — Rop till [ge till ett rop]. Ha ropa 
till, så att de skramblar i körku JK. Ja ropt 
till, så ont gärd de JK. — Rop upp [bland en 
grupp personer i tur o. ordning nämna varje 
särskild]. All kalar i hail sokni skudd ste (pa 
skall) .. u di roptäs upp um mårgnar allihop, 
förrn di gyntä JK. Ja kåm just när ja roptäs 
upp JK. — Rop äut: 1) [om auktionsförrät-
tare, utbjuda]. I mandäs u täistäs var ja skri-
varä pa a par skogavsjonar, sum K.J. haldäd 

u när han had rop u skräi si tråttar, så jälpt 
ja än rop äut bäi stundväis JK. 2) [offentli-
gen förkunna, utannonsera]. Ja kaupt en 
[plog] .. av svänsk tillvärkning, sum di ropäd 
äut i säin annånsar, att han var läik bra sum 
amerikanskä JK. 3) [om gök: förebåda ngns 
död]. När gaukän sitar u ropar naug bäi bygg-
ningän, da sär fålki så, "att han ropar äut 
någän", d.v.s. att någän kummar ti dåi snart 
där JK. 

ros s.1 råus f., bf. -i, pl. -år, -ar. 1) [växt tillh. 
släktet Rosa; blomma av sådan]. När bladi 
fallar av rosår [: de odlade rosorna] .. så 
bläir de njaupår sum pa napältynn'n, u mor 
sär, att de njaupår jär läik så bra, sum daim pa 
napältynn'n ti kok säupå pa JK. Rosntånnar 
.. me raud u väit u gäul rosår pa; rosår jär 
mik dubblä u vackrä u luktar goä JK. Bräudi 
.. far a ros i hårä u än kryddäskrans pa 
braustä JK(U). 2) [blomma i allm., särskilt 
om ngt större, färgstarka blr], 'blomkronan 
på vilken blomma som helst' (OL)MK. När 
de bär jär am n ros, da sär vör vallmogå, män 
när de jär flairä, da sär vör vallmogår JK. De 
var faslit, va grann rosår Er har i Ed krydd- 
gardn JK. Sårkar u päikår .. ränd äut i marki 

pluckt rosår, såsum ättanällår [daggkåpa] 
kungvall JK. Missåmmas aftnän .. da 

skudd vör, sum ban var, äut i marki . u pluck 
bladar u rosår till maistangi JK. Ner i äng u 
äut i hagän har A. u mor vart i-dag u pluck 
rosår i buskar .. blå u jausraudä (blåsippår 
tror ja di haitar) JK. Puckättar var int någ 
nattäurliä rosår ällar rosar äi äutn kånstgärdä 

män pa läggän pa stangi var lind si nattäurliä 
rosar u bladar, såsum kungvallsbladar u ätta-
nällår JK. De finns n oskaplir hopar rosår, 
sum vaksar vilt .. såsum gökrosår, marie-
rosår ällar -blåmmår JK. Kåss va rosår de allt 
gynna kumm äut (= blommor) MK. Hail 
gardn jär fullar av rosår, såsum paskliljår u 
. grå mattår u raud gökrosår [Primula] JK. 

Kungsjaus .. än slags väkst .. me gäul rosår 
pa JK. De plantår bläir stäur u haug stand 
av me gäul rosår pa, sum vör kallar för aka-
kål JK. Päuktynnä, de jär raud rosår u sån 
olyckliä taggar pa MK. 3) [om ngt som till 
sin form påminner om en ros]. a) [isblomma 
på fönsterruta]. I kväld jär är så kallt, sått ä 
frausar pa finstri jär bäi uss. De jär ret grann 
rosår u säir riktut fåint äut JK. b) [märke i is 
efter ett slag]. A stor ros i äisn MK(1879). De 
to ros i äisän MK. 4) [bildl., om färg-
nyans, t. ex. om  rodnad på ngns kinder]. A. 
har någ raud rosår i kinnar läikväl JK. Han 
gynt fa raud rosar i kinnar JK. Ungt fräiskt 
fålk, läit solbränd i ansiktä u me rosår pa kin-
nar OL. Ungdomar .. me raud rosår pa kin-
nar OL. 5) [bildl., skönhet, ljuvlighet, ange- 
näma upplevelser]. Gubbän 	sägd ti dotri, 
sum skudd giftäs bårt, att nå hart u dansä pa 
rosår, mäns du har vart haimä, män sinä [se-
dan] fart däu dansä pa tynnä JK. Därför så 
har ja aldri hatt ovil till de [att skriva], äutn 
de har da vart sum gubbän sägd i bryllaups-
talä: da har ja dans pa rosår JK. Jfr gök-, is-, 
marie-, orm-, svin- o. törne-ros. — rosen- 
brun a. n. rosnbräunt 	[bninrosa]. Stain- 
musä me läit raudar färg till bläir rosnbräunt 
MK. -torn s. rosntånn 	st, 	m., bf. 
n, pl. råusntånnar [rostörne, rosenbuske]. 
Av rosntånnar jär fiair sårtar, u jär bäi uss jär 
träi sårtar me raud u väit u gäul rosår pa JK. 
Rosntånn-blad, -grain, -knupp, -kvist, -ros, 
rot JK. 

ros s.2 råus [m.], 'sjukdom' [yttrande sig med 
hettande rodnad i huden]. De ond sum än 
had i knäiä var nuck ros JK. Ont skut var 
förmodliän någ slags blodförgiftning el. ros 
JK. Ha dras me ros u galnskap i kruppän 
JK. -etel s. råusaitl m., pl. -ar, aitlar i slemi, 
halsn u i armhuli MK, 'körtel i halsen el. i 
ljumsken'; di sprickar int äutn lägga si igän, 
bär n smöra dum me fastnäs spytt MK. Suck-
hakar [halsmandlarna] me rosaitlar. Graini 
u slemar (= ljumsken ..) me rosaitlar JK. 
Smör fastnäs spytt pa rosaitlar i slemar, um 
di gär ont u jär öim u sullnä, så botar de JK. 
Rosaitlar har kumm ti gärt ont i dain slemi för 
mi JK. -feber s. råttsfe* bar m. [feber alstrad 
av ros]. Pastår K. jär sjaukar .. han har ros- 
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febar JK. Int ann ja kan första, så var de nuck 
rosfebar, sum än gick åt me JK. 

rosa v.1 rosä, pr. råusar, -a. (Refl.) rosä si 
[om höns]. 0 hynu rosar si, da gar di så u 
kråsar si u gär nackän krampar u skräiar, när 
di lagar si till ti värpä MK(1877). Hynsi rosa 
si JK. 

rosa v.2 rosä (OL)MK, råus' , pr. -a, ipf. -äd 
[berömma, prisa]. (Vanl. refl.). Ja visst kan-
händä ha vörr int set all o dagar kväld ännu, 
så att vörr behövar int ros uss fö mikä JK. De 
händäd .. att ä blai bär n val ällar täu träi 
[: strömming] pa man, u da var ä int mik ti 
ros si av OL. Så kund sumbli ros si av att di 
hadd gärt n go marknä, u daim sum hadd gärt 
n dåli marknä, di rosäd si gänn aldri så mikä 
OL. Män ja tyckar han rosa si fö mik där i 
mainingän pa a ställä (Säven) JK. Vör var 
glad i jaulhälgi u rosäd uss yvar de vackrä 
jaulvädrä JK. Ja rosäd mi da pingstdagän yva 
vällaikän, att ä var varmt u gutt vädar JK. — 
Ros av, skryta av med (OL)MK. 

rosande p.a. råusandä [i uttr. som]. Än rosan-
dä gu nat me jär! JK. U järme släutar ja mitt 
arbetä mej än rosandä gu nat JK. 

rosett s. rosätt m., bf. -n, pl. -ar. 1) [bandros]. 
Ungmansdrängars kledäsdräkti .. me tråjå 
av svart töig .. u än grannar rosätt i tråjslagä. 
Bräudpäikårs .. me hårä uppsätt.. me grann 
rosättar u blåmmår äi u en rosätt pa dain aksli 
av grann band JK(U). 2) [halsduksrosett, 
"fluga"]. Nattkappå u kragä u lyckå el. rosätt 
JK. 3) [del av rosettfönster]. De har någän 
kast n snåibåll tvärs iginum körkfinsträ 
upp iginum spitsn ginum rosättn ginum de 
grann glasä JK. 

rosig a. rosur JK(U), n. råusut, pl. -uä. 1) 
[blommig, rosmönstrad]. Rosur u tavlur 
sticksaum [stickning] JK(U). Ha kund söi u 
saumä u spinn u vävä bad ret u slet u randut 
u räutut u rosut JK. Rosuä silkäsvästar MK. 
2) [flammig, om virke]. Till fan& skudd träi-
slagä var masut u ridut [vresigt], för da blai 
de mair rosut u spjäldut, när de blai bitsä el. 
pullerä JK(U). 

rosning s. rosning f. [att "rosa sig", om 
höns]. 

rost si (ryst) råst m.; ryst n., bf. -ä MK. 1) 
[beläggning på metall på gr. av fukt m. m.]. 
Späikar jär väl [ganska] tagnä av råst JK. 
Stålråiri [i vävsked] jär starkarä u bättar 
bön [bara] att di kan akt dum för ryst ällar 
råst JK. Rystä jetar upp späikar MK. 2) 
[växtsjukdom orsakad av rostsvamp]. Gräim 
u råst pa vaitn JK. Hälst vaitn, um de bläir 
mik kallt u rängnut i maj nidar, bräukar bläi 
råst pa JK. Da bäitäd di [: liarna] intä, um 

de blai ryst (sägd de gamblä) pa dum där 
JK(U). -brun a. råstbräunar ti färgän [om 
nattskärra] JK. -gul a. råstgäul. 

rost s.2 råst m., bf. -n. 1) 'halmen s. mal-
tet lägges på i bunnen vid brygd'. Imillar-
täid lagäd di råstn i årning äi a ann kär. Där 
lägd di någrä träipinnar pa kryss yvar si pa 
buttnän äi a baljå. Där uppa lägdäs läit rainar 
langar halm, sum kalldäs för råsthalm. Sen 
håistäs de maltä, sum had stat i stup så längä, 
uppa dän halmän i balju. Där pa spedäs vattn 
pa ättar bihov OL. När n bryggar drickä, så 
lägga(r) n någlä ainäskvistar unda(r)till pa 
buttnän pa bryggbalju el. bryggbunni, u så 
lägga n maltä ällar råstn där upp pa JK. När 
de var stor bryggar, da var de kinkut me ti fa 
råstn bra. Kryssä [av enträn] u halmän, de 
kalldäs för råstn MK. Sia pa råstn (OL)MK. 
Hart u hällt pa råstn ännu? MK. 2) [själva 
karet el. baljan]. Råstn ällar bryggbalju har 
vart otet nå har ä draup av va ivist n tar 
av råstn JK. -balja s. f. bf. råstbaIju [brygg-
balja med tapphål, varigenom vörten rinner 
av mäsken]. Råstbalju jär avdraupi JK. Jfr 
mäskning-bunn s. -bunn s. f. bf. råst-
bunni [mäskkar för brygd]. -halm s. råsthalm 
m., bf. -än, halm sum liggar pa buttn av 
bryggbalju MK. Sumbli nyttar halm i ställä 
[för en-kvistar], u da haitar de råsthalm JK. 

rosta v.1 (rysta) råstä, pr. råstar, rystar JK, 
ipf. råstäd, pass. råstäs, rystäs, pr. råstäs, 
sup. råstäs, p. pf. pl. (a'v)råstnä [angripas av 
rost]. 1) dep. De skall n var aktsammar me, 
för annas så råstäs di (späikar) MK(1878). 
2) [i särsk. förb.] Späikar var avråstnä i plikt-
rangi me JK. — R. upp: a) intr. Janbändar 
råstar ällar rystar (sär de gamblä) fort upp av 
saltä JK. Häldar n [besparingsspisen] sto där 
u råstäd upp.. så skudd vör gänn vill ha än 
JK. Janä råstäs upp MK. [Krigsfartygen] .. 
ha ligg där u ruttnä u råstäs upp JK. b) tr. Di 
stålbruddar råstar raint upp lädrä MK. Sältu 
råstar upp janä MK. 

rosta v.2 råst' [hårt torka]. Bränn kaffi .. (el. 
råst kaffibönår) JK. 

rostig a. (rystig) rystur, f. -u, n. -ut, pl. råstuä; 
rystuä JK [angripen av rost]. Saksi va rystu 
MK(1878). Kansk bråns? för de jär alls int 
råstut (rystut sär de gamblä) JK. När spadar 
kummar ti sta där råstuä u däiki liggar till-
fallnä JK. Fön så bigangnädäs int n träiro-
ning mair n täi tåll (10-12) ar .. för da var 
späikar fö(r) mik råstuä el. rystuä JK. 

rot s. råut f., bf. -i, pl. röitar, bf. röitnar, röi-
tarnä OL. 1) [del av växt, som upptar vatten 
o. näring ur jorden]. Tallar, sum nårdaustn 
vräkäd kull, . . me välduä jårdtårvår mässi bäi 
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stumblar, sum star i vädrä me stäur röitar 
mässi JK. De var besvärlit me röitar mikä pa 
säin ställar, för de har vart lagli väl skog pa de 
jårdi, sum dän gamblä aigan har hugg av JK. 
De slåiar yksar olycklit ti hugg i stumblar u 
röitnar sum sitar full av sand JK. De däugäd 
int ti vänd nöiådläning me de där plogar nå-
gän annastans än där sum int had vart någ 
skog pa el. där sum int fanns röitar i jårdi JK. 
Så tar di rot- u muldavdrag .. allt ättar sum de 
jär muld u röitar pa dum [sockerbetorna] JK. 
Hampän bindäs ihop i sma viskår . . me ätt 
band bäi tuppän el. fråii u dann bäi roti JK. 
Så to än läintuppän .. me bäggi hännar at roti 
till u drog .. i millum tännar pa läinkambän 
JK. Än lukar handi full u tar läinä upp; röitnar 
fylgar me MK. a) [om sädrot, -rötter, även 
koll.]. Bläir ä go haust .. da kan ä hinn u bläi 
rot, d. v. s. att sedblädingän jär så äutvaksn, 
att n årdäntlit lyckar jårdi OL. De var ret 
skapli rot i haustäs bad pa ryg[än] u vaitn 
JK. De jär för kallt i vädrä, sått de har kumm 
upp, män de vill int vaks någä u bläi någ rot 
JK. Daim sum sad täilit u had väl rot pa, di 
ha vacka vaitä JK. De va fö läit rot i haustäs 
JK. De säir äut, sum um de bläir för mik rot 
pa sedakrar {: mot vintern] sumblistans, um 
iss blöi vällaikän haldar bäi läng atminstn JK. 
Sumt klysäd ällar krokäd ner sedi .. män de 
sum ja plögäd ner, de blai bäst roti pa OL. 
Kånnä har allt gynt gäulnä i roti JK. Bär [ba-
ra] de int jär mack i roti pa de (kånnä), så-
sum de var bäi bitväis i fjor OL. Da fick ja 
säi, att ner imot roti där kund sit än fåm, säks 
styckän sånn gäulgröinä mackar OL. När de 

frausar u tåiar så där um vartannä, da jäsar 
jårdi kring, u röitnar kummar upp JK. Kånnä 
laid väl någ skad de mei .. män sen ner soli 
kåm till bas pa, så gynt de spring upp nöiä 
alar [groddar] fran röitarnä OL. b) [i vissa 
stående uttr.]. Störr ogras såsum tisslår 
skudd tas upp me rot JK. Pa rot [icke av-
verkad, icke avslagen el. avmejad]. N kund 
ta nää kull.. när di sto pa rot JK(U). Vör har 
mästn ännu halv äng stanäs pa roti (ällar 
oslagä) JK. Män allt um längä fick vörr änt-
hän vaitn av u sumt in undar tak, när ännu 
sumt sto pa roti el. oskurä JK. A tunnland 
vaitä hadd vör stanäs pa roti JK. 2) [om 
sådan del av ngt, som liknar en rot]. a) [del 
av tand, hår, nagel o. d.]. Kronu u roti [på 
djurtand] JK(U). b) [från moln vid horison-
ten utgående regnstrålar]. De star a moln i 
sudar, u de gar a rot (= rängnstrålår) ner ör 
de JK(U). 3) [bild!., i stående uttr.]. De jär 
nuck någä annu gall gäintro sum har slat 
djaup röitar JK. Kansk än .. jär argar pa mi  

sin säist ja skrivd um än? Män häls till n, att 
de had int någ röitar [var ej så allvarligt me-
nat] JK. Da i onstäs kvälls .. så va de läit 
ovädrut, män de had int sån stor röitar mässi 
läikväl, för de ha vart gutt vädar va ivist n 
dag sän JK. Jfr ag-, bet-, blod-, enes-, foder-, 
gräs-, horn-, järn-, kål-, nagel-, råg-, små-, 
stumle-, säd-, tistel-, tung-, törnes-, vetes- o. 
vit-rot. -avdrag s. rotavdrag n. [vid betleve-
rans]. Så tar di da rot- u muldavdrag viss 
prussänt, allt ättar sum de jär muld u röitar 
pa dum [sockerbetorna] JK. -ben s. rotbain 
n., bf. -ä, pl. =, bf. -i [grov trädrot]. Så grava 

el. hugga n me jårdyksi jårdi bårt millum 
rotbaini ner i jårdi, u de säkrästä u gråvästä 
rotbainä gravar n a hul ner i jårdi undar bainä 
till sätt stumbäl-längdi undar JK. Sumbli .. di 
laitäd ättar ner bi stumlän . . um di kund fa säi 
någät bain (sumbli sägd rotbain, u sumbli 
sägd någu rot) sum.. kund däug ti plogdrekt 
OL. -borst s. råutbust m., pl. -ar [rot-
borste]. Han blai sjaukar u skudd in pa las-
rättn .. han tvättäd si aldri, så di gytt bad 
han i träi bad u bust me rotbust, förrn han blai 
rainar MK. Vörr var så nogä .. för ti fa vart 
muldkånn av dum [sockerbetorna]. Ja vörr 
bustäd dum till u me me rotbustar JK. -buske 
s. pl. rotbuskar [rotsystem]. Fäaktuä rot-
buskar di har (bevagras) MK. -frukt s. pl. 
råutfruktar. Rotfruktar (pärår u murrättår 

betår u roår) har lid mik av tårkän nå i 
haust pa säin ställar JK. När vör har rotfruk-
tar pa na (jårdi), så bläir ha ansi u ränsi för 
ogras när pa läik så bra, sum när a jär tredi 
JK. Män nå pa go akajård flyttar vör rotfruk-
tar i ställ för tredä, u de vaksar läik bra, bön 
att a bläir göidi. Rotfruktar fodrar mäst göid-
ning JK. Fjärd arä a fodaskörd av klövar ättar 
ladissedä u ätta(r) rotfruktar ladissedä, sum 
sas till me de sam me klövar JK. Sjätt arä 
rotfruktar ättar de sum var haustsed pa 
JK: Sjauändä arä ladissed ättar rotfruktar, 
sum sas till me de samä me timmänte u klö-
var ihop JK. Där ner pa sandn i ängä, sum 
vör hadd n dail rotfruktar, såckabetår, pärår 

roår, var de bäst skördi vör fick ällar har 
stat imot tårkän bäst, hälst roår u pärår JK. 
All gröid jär undar tak, så ner sum pa all rot-
fruktar, u de jär ännu för täilit ti tas JK. De 
star ännu (3.11.1912) n hail hopän rotfruktar 
i jårdi, pärår, betår u roår, u skudd ä nå bläi 
vintar pa allvarå, så skudd ä var beklaglit, 
män vör far hygg uss bäi de, att ä snart kastar 
um igän u snåiän gar av, sått vör far ta varå 
pa o rotfruktar i ar sum andrä ar JK. De gar 
så olycldit mik täid u arbet till ti skär sundar 
all rotfruktar (pärår, betår, murrättår u roår) 
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ti kräki me knäiv ällar för hand JK. Rotfruk-
tar .. skäräs me rotfruktskärningsmasjin 
JK(1924). Män di (lambi) tyckar u mik bra 
um rotfruktar, sum di aldri fick förr, män sum 
ja har gitt dum jär bäi uss, hackälsä u rot-
fruktar ihop JK. Stäutn han jär hardläivar, 
sått far n int någ rotfruktar ällar melass, så 
kan n fa trumsjauku JK. När mjölkningi jär 
avskild [slutad], da skall di (konar) ha vass 
sitt spann rotfruktar älla betkål JK. Sälln var 
de någän, sum hadd någ rotfruktar ti gi dum 
(konar u ungnauti) u någ kraftfodar ällar 
mjöl, de var int ti tal um att nauti ällar konar 
bihövd JK. -fruktslodling s. f. bf. rotfrukts-
ådläningi JK. När såckarbetsådläningi kåm i 
gang, så kåm i u me de samä jär äut i När u 
Lau rotfruktsådläningi i gang me såckabetår 
till fabrikän u fodabetår av flair sårtar u roår 
av flak sårtar u murrättår sam så ti kräki JK. 
Vör nyttäd int nå sum förr jårdi i träiskiftä, 
äutn vör sar u sättar flair ar ätta si, när rot-
fruktsådläningi kåm i gang JK. -gång s. m. 
bf. råutgayän [den del av stubben där rötter-
na utgå, mellan "kullu" o. "röitnar"]. -hatt s. 
pl. rothattar JK [sommarhatt, flätad av nå-
gon sorts rötter]. -hugga v. rothuggä (OL) 
MK [avverka skog genom att gräva fram och 
hugga av trädens rötter]. -huggning s. Vör ar-
betar me rothuggning u tar stumblar upp u tal-
lar kull JK. -knubb s. rotknåbb [rotknöl, lök 
e. d.]. Hundlök [hundloka] jär u en ogras-
sårt, män de jär int.. någän roiknåbb ti rot 
sum andrä löksårtar JK. -krans s. m. bf. råut-
kransn [rötternas fäste i stubben]. Di jär saig 
de där karnaljar (stumblar) ti klau ällar fa sun-
dar, u i rotkransn skall di mästn skuräs 
ällar huggäs i täu JK. -kål s. rotkål (OL)MK, 
[kålrot]. -skott s. rotskått JK [skott, telning 
från roten]. Asp .. jär gal ti vaks upp rotskått 
av JK. -tjock a. rot-tjåckar JK, n. -tjåckt MK 
[tät i t. ex. gräsroten], gräs el. hår etc. MK. 
Iss klövavalln jär rot-tjåckar i buttnän av 
allsik-klövar JK. -väv s. m. bf. råutvii* vän 
[tätt rotsystem]. Där matt ligg än stam, för 
de söins rotvävän ligga där (på undersidan av 
en kringvänd torva) MK. -ände s. rotändä JK 
m., bf. råutändn, pl. -ar. 1) [den del av stam-
men, som är närmast roten]. Björkbark = 
gråvar, tjåckar, hardar bark pa björkar, för de 
mäst pa storändn el. rotändn JK. 2) [ända 
(avryckt el. fastsittande) på roten]. De slar 
rotskått av än aldri sån läitn rotändä, sum 
finns i jårdi [av hästhov] JK. När di grov upp 
stumbln, så sat torskäiln äut i själväst rot-
ändn pa a stor rot JK. 

rota v.1 refl. råut si [slå rot, börja växa]. Nä 
vaitn far ligg osprungän i jårdi yvar åt dagar, 

1 	 rovfågel 

da jär n släut; spring [gro] kan n väl gärä, 
män kånni mäktar int u föid bruddn, till däss 
n (di) far rot si JK. Sedi har rot si (sedi har 
siat rot), så att ha kummar snart upp JK(U). 
Jfr in-rotad. 

rota v.2 rot', pr. -ar JK [avlägsna med rötter 
o. allt; tillintetgöra]. Ja, spitsplogän jär nuck 
bra pa sitt väis .. Män ti fa rot ograsä ör jårdi 

jär di int bra till JK. Särsk. förb. Da gar 
n i skogän u rotar träii kull ällar gravar kull 
dum JK. All fåiändar till jårdbräukä skall fa 
årkå nuck ti rot äut uss JK. Jfr ut-rota. 

rota v.3 rotä JK(U), råm", pr. -ar, 'rota i jor-
den'; [böka, röra, peta i ngt]. Han gar u båi- 
kar u rotar i jårdi um dagar = arbetar me jård-
bräukä JK(U, frgl.). Di fick röir u lukt u säi 
pa u rot äi smöru [smörjan, lorten] läit n 
täid av JK. 

rote s. rotä, rot' OL m., bf. råutn [distrikt vari 
socken av myndigheter indelats med hknsyn 
till ngn viss verksamhet]. a) [läsrote]. Upp-
soknar håirs jå till andrä rotn u nådagardar 
till dän fystä u lausbyggrar till dän tridä JK. 
Läsmöit har prästn hald i dag me fyst u andrä 
rotn. Vör håirs till andrä rotn, män mor har 
vart ste [dit] börr ainsummi JK. Förr da hadd 
di täurgang me ti hald läsmöitskalas, inum var 
rot så skudd en bond hald kalas vart år OL. 
Da hadd di just hatt bigravälsäkalas ättar 
Gannar Johan .. andrä dagän i hans bigraväl-
sä, da blai all husbondfålk i dairäs rotä däit-
budnä för ti fåir avsked fyst ättar husbondn 
där u sen ättar all läsmöitskalas, för de var 
sum sägt de säistä OL. Vörr sum var ban.. 
had u tillställning u laikstäuå u hopläggning 
pa någät ställä i rotn el. böiän JK. b) [båts-
mansrote]. Så skudd di ha nöit båsmanstårp, 
u da säld fåikalar båsmanstårp ti rotn där 
JK. Jfr fastläsnings- och läs-rote. -bonde s. 
råutbåundä m. 1) [bonde tillh. en viss rote]. 
2) [bonde som uppsätter båtsman]. 

rotig a. pl. rotuä [försedd med talrika rötter]. 
Jär di [sockerbetorna] rotuä el. har röitar, 
sum gar äut pa säidår av betu, skall di slas av 
JK. 

rov s. råuv n., bf. rovä JK [byte]. Han had väl 
flair.. skogsskövlarä mässi, för de fanns väl 
skog bäi L., u de var dän, sum di vidd at el. 
dailäs um rovä JK. -djur s. ro"vdjaur [råuv-] 
n. Ja mainar, att int kaulår [alfåglar] jär någ 
rovdjaur pa någän fiskart JK. -fisk s. råuv-
fisk m. Tåskän jär riktut n rovfisk u riktut 
gluppskar; de jär otrolit såsum di kan släuk 
varandrä JK. -fåg,e1 s. rovfäugäl JK m., pl. 
-fäuglar. Gladå. An stäurar graar rovfåugäl 
JK. Förr så häudäd (slaktäd) di russi ner i 
hagar.  .. u där fick di ligg uppa u rovfåuglar 
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(örnar, kårpar, krakår u haukar) had kal-
las JK. 

rova s. råuå, (råugå säll.) f., pl. råuår. 1) [(ro-
ten av) växt tillh. släktet Brassica, i sht (ro-
ten av) Brassica rapa, även (roten av) B. na-
pobrassica, kålrot]. A roå kan bläi mik stor u 
väg flair kilo. Roår jär n rotfruktsväkst, sum 
jär gammäl u inhämskar jär pa Gåttland älla 
mik gamblarä än pärår; u nå för täidn ådläs de 
flairfalduä sårtar. Förrn såckabetsådlingi kåm 
häit så sad n int roår i radar såsum nå, äutn 
de gick till pa de väisä, att n fyst kård grainar 
u fag u am n u tynnä ällar ryddvid pa rostyckä 
u sättäd äld i de, u de kalldäs för ti bränn ro-
land. Äi asku, sum da blai sad n rofråiä för 
hand JK. Roår el. rofråiä sadäs fö de mäst 
alltut förr i missåmmas nidår. Roår, sum di 
hadd förr pa rolandä ti kräki, var väitä älla 
väitroår u runtä, mik söit u goä ti spikroår JK. 
Nå skall vör ännu sätt pärår u sa roår, män 
jårdi jär så vat u kald, sått de far vör int pa 
mang dagar nå JK(16.5.1915). U iblant skall 
ja .. laik blindbuck me ria u så sätt roå ällar 
sa roår [en lek] JK. "Sätt roår" var n mik 
rolir laik .. En va(r) bondä, u am n var hans 
hustru, en var töiv, en var galt, u de andrä 
va roår JK(U). Um ä var nöi jård . så hal-
däd de si någ lund raint för ogras, sått de fod-
rädäs int någ mair skåitsl än ti ta upp roår si-
nä JK. Vör .. skall ihop me betår u roår u 
murrättår, sum ännu star i jårdi JK. Män ti fa 
roår av jårdi [dvs. hemkörda], sum var de 
säist sum vör to upp, var omöiglit, för russi 
sätt si fast i jåcku. Di liggar ännu i högar pa 
styckä, yvahylldä me halm u jård, för di int 
skall bläi frusnä JK. Såckabetår, pärår u roår 
var de bäst skördi vör fick ällar har stat si 
bäst mot tårkän, hälst roår u pärår. De fanns 
roår, sum vägar 10-11 kilo styckä JK. Roår u 
fodabetår aukäd bra JK. De tår väl ännu var 
a lass roår, sum vör har stanäs [i jorden], 
män .. så håppäs ja, att vör ska fa upp dum 
u haim dum i mårgå JK. I mårrtäili har ja 
tänkt . ti försöik u gi mi av äut i Lausmöir 
ättar a lass roår, så väid ja kan kumm fram 
för vattn JK. Nack roår = skär av grasä pa 
rotfruktar [: rovor] JK(ordl.). Roår jär fåirnä 
(svampiga) JK(ordl.). Sväini, di skall u ha 
mjöl.. män o [våra] di far nå liv bäi kokt pä-
rår u roår JK. 2) [rotknöl, liknande en rova]. 
Akakål de jä roår undar MK. 3) [i jämförel-
ser]. Di [draglinorna] brast av sum roå 
[brast tvärt] JK(U). Jfr brand-, butelj-, eld-, 
gul-, kräk-, kål-, mat-, sen-, spicke-, så-, vit-
o. åker-rova. — rov-frö s. rofråi JK n., bf. 
-ä. Rofråiä blandäs upp i jård, sand ällar 
askå u sadäs för hand . . u för de mästä pa nöi 

jård. De brändäs för de mäst roland 	Äi 
asku sum da blai ättar de sum var uppbrunnä 
sad n rofråiä JK. Betsaningsmasjin'n däu-
gar .. till betfråi, rofråi u murrättfråi JK. 
-gröt s. rogråit JK m. [rotmos]. -hop s. pl. 
rohopar [hög av upptagna rovor]. -kål s. ro•-
kå'l [råu-] m., bf. -n JK(U), =blast ällar bla-
dar [av rovor]. -land s. råuland n., pl. bf. -i 
[jordstycke avsett för rovsådd]. Bränn ro-
land .. De brändäs för de mäst roland. Da 
kård n fag u ainä u tynnä u grainar pa rolandä 
u sättäd äld i de, u äi de asku sadäs roår älla 
rofråiä JK. Fagninghopar 	kåiräs bårt u 
brännäs upp pa rolandi JK(U). -mos s. råu-
måus [m.?], [rotmos]; syn. rov-gröt. -plan-
ta s. f. pl. roplantår. Sin harväd n ner rofråiä 
me n janharväl, u sin så fick roplantår u roår 
skåit si självä JK. -stycke s. råustyckä n., bf. 
= [jordstycke för rovodling]. Da kård di fag 

u braidäd äut pa rostyckä u sin sättäd di 
äld i fagän så sad di rofråiä i asku, u så har-
väd di rolandä sinä JK(U). Ja sag a källing 
äut pa rostyckä MK. -stöt s. ro-stå it m. [red-
skap att stöta sönder kokta rotfrukter med]. 
-säng s. pl. rosängar JK(U) [trädgårdssäng 
för kålrötter]. -välling s. rovälling f. [välling 
kokt på kålrötter, "gulrovor"]. De var a go 
matroå. De matro u skall vörr kok rovälling 
pa JK. 

rubba v. rubb', pr. -ar, pass. -äs, p. pf. rubbän 
(OL)MK, f. rubbi. 1) [bringa (ngt) ur dess 
läge]. Rubb någän gammäl fornlämning JK. 
De har u vart a grav (forntidsgrav vid Sunkör-
kä); dän ha jär rubbi ha MK. Da skudd va 
ivist n stam n rubbäs MK. 2) [ändra]. Sen ner 
han [lantmätarn] väl en gang har fat de fär-
dut, så vill väl han såväl sum all andrä gänn 
int rubb någä OL. Så liggar sakän så inväckln 
.. me Lau skiftä, sått de tår var n ram n omöig-
lir sak ti fa klarhait äi än, förrn n dail at-
minstn av Lau skiftä skall nibbäs JK. De hai-
tar: av jård jäst du kummän, u till jård skatt 
du igän, u av jårdi skatt du livnär di .. u ännu 
har int mänsku förmåt rubb de lagar JK. 
Ja rubbar mi intä [: ändrar inte mening], äutn 
ja vill, att däu skatt varä (körkväld) MK. 

rubbning s. rubbning f. [ändring]. När skift 
var planlägt u stainsätt, så var a jårdstyck 

vaskän uppmel ällar kartlägt sum gärdäs 
ättar planläggningi, män blai int någ rubbning 
i planläggningi för de JK. 

rucka s. ruckå f., bf. -u, 'multnade trästubbar 
o. d. i jord som vanl. är beväxt med ljung' 
HG; ljungjord' MK; än såns tårr laus jård, 
sum mästn läiknar tårvstråi; vaksar för de 
mäst graun pa JK. Um än har bränt jård pa 
någät ställ, sum jär sån där ruckå, ner ha jär 
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tårr, så brinnar a bra.. att n kan int tråist ga 
fran sånnar äld häldar, för de liggar u glöidar 
så läng i rucku OL. Jfr ek-rucka. — ruck-
backe s. m. pl. ruckbackar, 'backar beväxta 
med graun; sandjord o. alltid torra'. Ruckbac-
kar me brännsand äi, di jär mik mik frustne-
mä u kyldskörrnä JK(U). Värst jär de, när de 
kummar äld laust i skogsmark, sum jär graun 
u ruckbackar .. för när rucku jä tårr, så jälpar 
int vattn mikä, för äldn mukar ner i jårdi i 
rucku JK(U). -jord s. ruckjå'rd f. [jord med 
rucka i]. Ruckjård ällar ruckbackar kalläs sån 
jård för, sum de vaksar "ljung" .. graun; de 
jårdi jär alltut så där laus u raud, purrös u 
tårr u kyldskörri; finns vanlitväis där sum jär 
sandbuttn undar; dåli jård när ha jär nöi män 
kan bläi go, ner a far ruttnä ihop OL. -torv 
s. rucktårv HG m., 'torv med rucka i; gavs åt 
smågrisar'. 

rucka v. ruckä OL, ruck' [justera en klocka]. 
Ruckä a kluckå OL. Ja skudd ruck självar, 
um ja vidd ha fordring [ändr. fr. fodring] 
(= att klockan skulle forta sig) MK. 

ruckel s. ruckäl n., bf. rucklä [gammalt kyf-
fe]. Iss gamblä skräpä (skolhuset) .. de jär a 
sånt ruckäl, sum aldri jär beläikä [i stånd] 
äutn jär ti ripprer pa va ivist a ar när pa JK. 
Ja har u tänkt sum så, att L. har vart läik så 
gladar av att n har kumm ifran de där gam 
rucklä, sum har gärt n så mang gra har i 
skalln JK. 

ruckig a. ruckur, f. -u, [om jord: bestående av 
"rucka"]. Ruckbackar u rucku jård fö de 
mäst brännsand undar JK. 

ruff s. ruff m. [dristighet, framfart]. Släikar 
ruff äi si OL. Nå blai de läikväl ruff i spelä 
MK. Daim sum nå var någ ruff äi, di vidd 
gänn skill av me ulli ti jaul OL. Sårkän . . 
jär.. än villbasarä, sum vanlit särkar jär, sum 
jär ruff äi JK. Ja, sum ungar u dräng så var de 
n stäurar starkar brasä, män .. just int någ 
ruff äi äutn lomur u langsnoän JK. De jär int 
atminstn någ ruff älla fart äi än me någ ar-
betä JK. 

ruk s. se sten-ruk. 
ruka s., se råka s. 
rulla v. rull' , pr. -ar, ipf. rullädä, rulläd, sup. 
rull', pass. rulläs, pr. rulläs, ipf. rulldäs, p. 
pf. m. (äut)rulln, f. (upp)rulli, n. (fram)rullä, 
(pa)rull si, pl. (ihätip)rullnä, p. pr. rullnäs. 
1) [förflytta gm att bringa i roterande rörel-
se]. a) [i fråga om förflyttning av ngt som har 
form av en cylinder el. d.]. Just så sum ner n 
rullar n kånnstuck [vält] langsat jårdi OL. 
Ryktstängnar [på agtak] .. drägäs upp me 
raipi langsat flakän .. sått di rullar langsat 
flakän JK. b) refl. [förflytta sig genom att 

vältra sig ett el. flera varv]. Så värkäd de i 
akslar .. sått ja kund int liggä äutn matt rull 
mi ör sängi JK. Han (ha) liggar pa jårdi, pa 
gålvä, u rullar si el. vältrar si. Russi rullar si 
el. vältrar si JK(U). Fyst rulläd n si, män nå 
kräkar n [kryper han] MK. En kal ällar dräng 
.. tar a kraftut tag tvärs um nä [: flickan] u 
så rullar si iväg me nä äut langsat gröinjårdi 
OL. c) [åstadkomma roterande rörelse hos 
ngt kring en fast punkt]. Rull me augu JK(U, 
frgl.). 2) [forma ngt gm rullning]. Rull kring-
lår JK. 3) [i fråga om pressning eller påtryck-
ning]. Läinknupp bråktäs sundar, de lägdäs 
pa gålvä, u så rulldäs de me mang doningar 
MK. 4) [linda, veckla (ngt på ngt)]. En någ-
lund tjåckar käpp .. sum vamlä skudd rulläs 
pa JK. De [linet] bihövar int kardäs äutn jär 
fårdut ti rull pa ruckhäudä JK. Så rulla n sjäg-
lä pa spleä [spriet] JK. 5) intr. [förflytta sig 
genom att vrida sig kring sin egen mitt-
punkt]. Jär haldar kaln tvärs um kvinnfålkä 
u rullar så iväg OL. Daim (krokar), sum vör 
fick, lag i laid [lede] prässäis u had int rull 
alls ällar flytt si JK. 6) [om fartyg, göra perio-
diska rörelser i sidled]. Nä de jä dyning .. 
nä batn int Eggar vinnret i dyningän, så att n 
liggar u rullar JK. Batn lag u hävd u rullädä 
OL. Batn rulläd så mikä, sått hältn när pa 
gick av för mi (tåskän gick av krokän) JK. — 
Särsk. förb. De rullar av framat [tiden går] 
MK(1878). — Rull bårt a fat MK. — När da 
ätt träi till var man var framrullä, så haitar 
de ätt lag JK. — N vändar skaftä till hygar pa 
undakardu u gär sma tag me pakardu, sått 
ulli rullar si ihop till n saig .. Till rull saigän 
ihop nytta n blukä el. äutäst kantn av blukä 
av pakardu JK. Först lägges lädret "i blåit" 
. . u så tas de upp u rulläs ihop u lägges undar 
någä MK. Vamlä var int hoprullä äi n packä 
JK. U så läggäs sjägli ihoprullnä ällar hop-
slagnä pa tuftår JK. — Män så gick än ste u 
rulläd kring än [: den avdomnade] någlä slag, 
u da gynt n fat si JK. — De sägd duns duns, 
vart trappstig han rulläd ner JK. — Ätt [en 
person] bomäd pa ällar rulläd pa ganstuckän 
JK. Dän sum had käppän u rulläd pa vamlä pa 
dän drog me am n hand i var änd av käppän, u 
me de sam undar drägningi skudd de rulläs pa 
käppän, för ti rull de så spänt sum möiglit, u 
dän sum rulläd pa sträikäd av me hännar lo u 
annä JK. När de da jär parull si så mik läin pa 
läinhudä, sum de bihövs, så sättäs de i läin-
häudställningi JK. — Vältru de var träi styc-
kän gråv träi, sum .. lag pa snitt äut pa bac-
kän, därpa skudd stuckar rulläs upp OL. — R. 
ut: 1) [kavla ut]. Sin rullar di äut daigän; 
daigän jär äutrulln JK(U). Vaitäskläi u pärår 
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u rygmjöl knädäs ihop till n daig, sen bakäs 
di [: avkokorna] upp u rulläs äut ti sma tunn 
kakår OL. De jär mang sum rullar äut a bit 
daig, mäns di star u bakar bröi upp, de rulläs 
da så tunnt .. [se låg-kaka] OL. 2) [veckla 
ut]. De tar var u en säin sjägäl mässi ör batar 
u rullar äut daim ti tårkår JK. 

runhand s. rulland f., bf. -i [icke artbestämd 
andflägel]. Vattnfäuglar u dän minst sårtn av 
andsläktä u håirs förmodliän till döikändar 
JK. Präntå håirs förmodliän till döikändar 
u rulländarsläktä JK. 

rulle s. rullä m., bf. rulln 	pl. rullar [vals, 
cylinder m. m.]. a) [liten vals med tagghjul 
vid "skon" i kvarn]. I dän främst ändn av 
skoän där hadd di sätt äi än snöirstump, u dän 
hadd di sätt fast um än läitn rullä me a läit 
jaul pa dain ändn, u sum var taggut, u ner di 
nå braid pa dän rulln, da kund di fa gi mair 
ällar mindar sed OL. b) 'rulle [rund stång] 
att draga upp båtar på'; sumli liggar fast u 
sumli liggar lausä MK. Sin så jär ä frågän um, 
att n [båten] skall drägäs upp (= upp pa 
landä ..) u da lägga n rullar (= klain tällräc-
kår, sum jär avhuggnä bäi stumpväis, am n el. 
täu änar langä) undar köln ti dräg än pa, sått 
int köln gar ner i sandn JK. Ja, än har alltut 
rullar, sum batn . . älla köln gar pa, sum jär 
tällräckår så gråv sum armän umkring (när n 
drägar batar upp) JK. Batn star gilt pa rullar 
JK. — rull-harvel s. pl. rullharvlar [harv med 
rullar försedda med krokiga pinnar]. Rull-
harvlar jär int mak n en i Lau, u ja vait int 
mair n en pa När häldar JK. -sikt s. pl. rull-
siktar OL [cylinderformad sikt i kvarn]. Sen 
.. da skaffåd di si rullsiktar, u di var mik bät-
tar OL. 

rullig a.1 rullur, f. rullu JK. 1) 'om sjön el. om  
en båt' [som rullar]. Han [båten] jär rullur u 
valtar (När U). De var ret rullut (om sjön) 
MK. 2) 'drucken', [yr i huvudet]. U så jär a 
[hon] rullu i haud iblant JK. 

rullig a.2, se röd-rullig. 
rulljangs s. rullfans m., bf. -n [driftighet, fart, 
liv o. rörelse]. När ä var strämming förä 
så var ä rulljans pa Nabb-backän um kväldar, 
när all skudd bjär äi batar JK. När dän stor 
ångan .. strandäd äut pa Storhålmsrivä; där 
var äntliän n rulljans um haustn JK. Um la-
dingän ällar summan .. laikäd vörr pa ätt 
ställä, där di hadd någän storar storgard, för 
iblant var vörr .. än tjugå trätti styckän u 
laikäd mik mang laikar .. så att de var äntliän 
än rulljans pa n gard JK. Där [i bröllopsgår-
den] jär full rulljans JK(U). 

rulljangsera v. ipf. rulljanseräd ["leva om", 
vara "i farten"]. Äi säin ung dagar, sum än 

rulljanseräd duktut, i synnarhait i lag u i laik-
stäuår JK. 

rum s. räum n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. 1) [visst 
mått av utrymme som står till buds]. Pa tågä 
var de så fullt av fålk, sått de var frågän um 
ti fa räum JK. Ja fick int räum inn i vangn'n 
[spårvagnen] äutn matt sta äutförä JK. De 
var a trull ällar spök där.. u en gang kåm de 
i sängi till na, så att ha kund int fa räum i sängi 
för de JK. De var värst ti fa räum me allihop 
[på skjutsen] .. för nå var all räkningkvinn-
fålk me, sum u skudd ha räum ti akä OL. Di 
läggäd säin stuckar tet bäi u uppa vältru .. så 
mik di kund fa räum ti stört fram OL. N tar n 
hail hopän sålkar, så mang sum än kan fa 
räum me undar dän vänsträ armän u sättar de 
lissum i kläm mot säidu JK. Da .. va När 
körkå så full a fålk, så att de kund int mair 
ha räum knafft JK. De var int ti tänk pa att 
de skudd ha räum pa en sjuss, äutn de skudd 
var täu till de fårdi OL. Dän sagbackän han 
skudd var så haugar bär för de, att kräun-
tappän u kräunstangi skudd ha räum där ner 
undar grindi OL. Hall iss historju (dvs. grindi 
u kräunstangi u kräuntappän) jär uppför de 
skudd ha sitt räum OL. Flytt krokar så.. att 
spån'n, sum än hadd ti bröin me, hadd lagum 
räum pa krokän [snarare: millum krokar] 
OL. Hadd n da väl kånn, så hadd n int räum 
me ti fa de undar tak JK. Hampän bindäs 
ihop i sma viskår, så mik sum än kan ha räum 
me i handi, me näglä hampstand JK. a) [i 
ordspr.]. Räum ropar intä = det gör ingen-
ting, om utrymmet är något för stort MK. 
b) [utrymme i skrift, i brev el. di. De gär int 
a si, ja gynnar me någ mair, för de gynnar 
kräup ihop me räumä för mi (på papperet) 
JK. Lains var de säist, när ja skrivdä? Ja fick 
visst int räum u skriv äut mainingar, sum ja 
skuddä JK. Nå har ja tänkt sänd av iss .. me 
flest påst fastn ja ännu kund ha räum me 
mair i brevä JK. 2) [utrymme med viss ut-
sträckning i två dimensioner, del av yta, om-
råde, fält]. a) [öppen plats el. slätt]. Stäur 
räumä = stenig slätt MK. När vör kummar 
äut pa räumä (öppen plats i en äng), så ska 
fålki äntliän fa säi, att vör jär manskap ti räkä 
MK. Fyst dagän när vör kåm in [på exercis-
platsen, "lägret"] .. var de n hall hopän lau-
boar, sum int kåm i någän pluton, äutn di gick 
u lag där pa räumä JK. b) [utrymme på sjön, 
som man behöver o. lägger beslag på för båt 
o. fiskedon]. De skudd väl räum till i sjoän, 
me ändräum el. rakräum u säidräum, ti så mik 
batar JK. De var ont um räum, när vör kåm 
där äut, sum vör vidd sättä JK. Ta räum [läg-
ga beslag på fiskeplats]. När n da hadd tat 
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räum, sum gick till pa de väisä, att när n sig-
läd än hail hopän batar i fylgä, u när n da 
kåm så langt äut, att n skudd sättä, så to än 
sjägli ner, u hadd n da räum, säid- u ändräum, 
sum u haitar rakräum, så stäigar millkaln u 
bak-kaln upp u star i batn, u framkaln haldar 
batn imot vädar u haldar dän pa ställä. Har n 
tat de räumä fyst el. för' någän anna bat, så 
har n retuhait ti sätt där; män så kummar fiair 
batar u skall ha el. ta räum .. män um dän 
batn tyckar, sum har tat räum fyst, att di har 
för läit räum ti säin gani el. att di sättar för 
naug [nära] dum, da sättar di a ar i vädrä u 
vinkar at dum me dän, da jär de dairäs börd 
ti ro därifran u söik si a ann räum ti sättä 
JK(U). Dän sum kund fa stört segli ner u så 
fa kast hallar av förlauparn ällar stäutn 
[första garnet] i vattnä för' dän andrä.. han 
har tat räum, u da far dän andrä flyttä at vic-
kät håll n vill OL. När vörr kåm äut till de 
andrä batar, så hadd di tat räum u sättädä, så 
att um vörr skudd ha räum så skudd vör 
var innförä el. u äutförä all batar, sum hadd 
tat räum u sättädä; män så var de täu batar, 
sum had stort säidräum imillum si; de täu 
batar to vörr räum u sättäd imillum JK(U). 
3) [utrymme i en byggnad, avgränsat genom 
väggar, golv o. tak]. De var fåir räum i dän 
byggningän, täu stäuår el. vardässtäuår u täu 
kamrar JK. De jä ännu n gammäl sängn, att 
de int alls skall sopäs um kväldar i vardäs-
stäuu u int i någät räum förästn JK. De kund 
nuck int ha vart så omöig,lit [att få hyra], um 
di ännu int hadd hatt ätt räum ofårdut JK. 
Han hadd skafft si n grafofon, u dän gick han 
kring me u fick lan a räum jär u där i stäuår 
JK. Skolläran har lugä, att n skall fa ligg.. äi 
a varmt tet räum där av hans räumi JK. Ja 
skudd da trakteräs äi a ann räum JK. Än stäu-
rar ypän späis, u i dän brannt faitvid, sum löi-
säd äut i räumä el. stäuu JK. Skudd ä så gal 
varä, att läiklukti jär för stark i räumä, så tror 
ja, att ja far ligg ner bäi fräu B. JK. Räumä, 
där -di skall sit u kardä, däräi skall var n stäu-
rar ypän späis JK. När ja kåm haim u had 
kumm in där ner i räumä, sum ja had mäin 
grajar JK. När n kåm in i fastäuu, så var de 
stöist räumä till vänstar JK. Ja hängd n 
(blusn) ti hygar um stäuduri pa n krok där i 
nedästä räumä, sum ja lag JK. Langbor [lång-
bord] sum jär så lang, att di räckar. yvar ällar 
langs me hail räumä OL. Så gick ja in ti Ö:s, 
för ja tänkt, di hadd u mang räum JK. Nai, di 
behövd börr [bara] säin räum självä JK. Di 
.. gick all räum kring u skudd säi, um de var 
någän hund JK. Di var lissum mair härdnä 
ginum de att i int var van., sån varm u tet 

räum JK. Alltihop skudd var klart u i årning, 
skollärans u lärrinnus räumi JK. Ja ynskar 
att Är fa släit de räumi me hälsu, daim Är nå 
bebor JK. När nå häusfålki .. sitar inn i var-
dässtäuu, så buldrar de u allarmar äi de andrä 
räumi JK. 4) [i båt, roddares plats med när-
maste utrymme]. Inraidningi i batn gärdäs int 
ihop, äutn var u en fick svar fö sitt räum ti 
gär i årning [vid båtbygge]. Bak-kaln fick 
svar för baluäumä JK. Sin [sedan] blai n 
så duktur, att n kund gläid pa rak u skåit sin 
plass el. svar för sitt räum JK. 5) [bildi., med 
tanke på viss plats som tillkommer ngn]. 
Skaffapäikå var A., sum int kåm pa frågän 
äutn svard för sitt räum JK. Vör jär i främst 
räumä [ha företrädet] MK. Fyst räumä, fsta 
fslagsrummet MK. En fran Öland .. had söikt 
kluckatjänsti u var i fyst räumä JK. 6) [om 
plats som intages av en person]. Sum prästar 
alltut sägd förr i läiktali: han har gat bårt u 
låimt räum för n annar JK. Jfr bak-, bing-, 
bonings-, bredes-, bråk-, byggning-, bänd-, 
fram-, för-, gist-, hag-, hjärt-, hus-, last-, mel-
lan-, rak-, råd-, sido-, släke-, strand-, sväng-
ning-, säng-, vagel-, varp-, vidning- o. änd-
rum samt o-rums. -*murat s. Min räums-
kamratn han skudd u kumm haim klucku näi 
MK. -slätta s. räumsletå f., bf. -u, 'gräsbe-
växt slätt i en hage'; [trädlös slätt, öppet 
fält]. De var haplit, va de har stårm u riv si i 
dag; de har vart slikt, sått ingän har kunt hald 
si fast pa räumsletu i de värst böiar JK. Pa 
gaimaldu ällar räumsletu jär de väl frågän, um 
de int jär till äur allt i kväld, så att vör tår väl 
fa äut i mårgå u jälp prästn fram JK. Nårdn 
haldar ännu pa i dag u äurar pa räumsletu JK. 
Va sättäd di gani [rävgarnen] pall da? Äi nå-
gän skogväg ällar n läitn bit upp i skogän 
bäi a skogbräun, män aldri äut pa räumsletu, 
äutn någän gang när di skälläd strand-
skalln JK. 

rum a. räumar; f. räum, n. -t, pl. -ä, komp. 
-arä, -ar'. 1) [rymlig]. Körku jär räum; jär 
var räumt innä MK(1877). 2) [vidmaskig, om 
fiskegarn o. -nät]. Ganä jär för räumt; ha bant 
för räumt = för glest MK. Räusår var för räu-
mä (= maskorna voro för stora) MK. Vör had 
30 knäutar ti äni [alnen], män di var för räu-
mä MK. Slingår bindädäs räumarä u näggarä 
el. me störrä u mindar maskår för ti ta 
(= fängä) störr el. mindar strämming me. A 
räum slingå, sum de bläir gan av sinä, jär el. 
var 31-32 knäut (= varv) till äni u a nägg 
[trång] 34-36 knäut till var än JK(U). Ån 
bant slingår millum 150-170 maskår djaupä 
el. allt ättar sum än bant räumt el. näggt 
Bant n räumt el. maskår störrä u längar mil- 



rumbunden 	 956 	 rumpa 

tum knäutar, så sum 32 knäutar till äni, så 
bant n int mair n 141 maskår djaupt JK. 
Strämmingar var så sma, så fålki matt bind 
näggä gan; sin da gynt i bind räumar u räu-
mar MK. Slingu var räumarä i dain skautä 
[hörnet] MK. Fyst u främst vill n int gänn 
bind gani räumarä, än va di skall varä, för 
räumarä di jär, förr bläir di åidnä [slut] JK. 
Flundränäti bindäs så räumä, att ä int jär 
mair n täi u n halv till älvå knäut till äni JK. 
Ullmaisår [-kassarna] var bundnä räumä äl-
lar me stäur maskår JK. -bunden p.a. pl. 
räumbundnä [vidmaskig]. Slingår var för 
räumbundnä MK. Notar jär så räumbundnä, 
sått all smafisk gar iginum JK(U). -laga a. 
räumlas,ä, 	, pl. -lag'. 1) [rymlig]. De 
jär n stäurar räumlag fiskbat (el. räumlir säs 
fö de mästä) JK. 2) [vidmaskig, i vidmaski-
gaste laget]. De ganä de jär räumlagä. De 
mäin förrårsslingår di blai räumlag bundnä di, 
ner ä jär sma strämming, da haldar di int me 
da i [inte]. De slingu ha blai räumlag bundi, 
slingkavin var läit för storar; ällar de gani di 
jär räumlag, de kan var, ner ä jär storar 
strämming da tar di bra, män jär ä sma ällar 
smalagar strämming, da förlorar di gäinäst 
OL. De var a räumlag slingå, sått dän hart du 
bind fö(r) räum. De jär a räumlag gan .. Gani 
di jär räumlag allihop. De jär a räumlag not 
JK. 

rumla v. rumblä, ipf. -äd. 1) [föra oväsen, 
rumstera]. 2) [svindla]. Så försöikt ja u stäig 
upp säkstäidn, män de rumbläd kring för mi i 
hudä sått ja matt lägg mi igän JK. 

rumleri s. rumbläräi n., 'oväsen'. 
rumlig a. 1 rumblur, n. -ut. 1) [bullersam, brå-
kig; svirande]; 'halvdrucken', s. gar u dårmar 
till [jämt]. Han vill aldri var me, när de jär 
någ rumblut u surrut MK(1877). Nå har n bör 
gat u fäir um dagän, gat u int arbetä äutn kala-
serä ällar liv a rumblut läiv OL. 2) [huvudyr]. 
Rumblu(r) i haudä MK. Int var a [hon] präs-
säis så mik sjauk, sått a hadd någ plågår, 
män hudä var rumblut u dålit, u baini var då-
liä JK. 

rumlig a.2 räumlir, -Ii, n. -lit, pl. 	[rymlig]. 
Räumlag [rum-laga] fiskbat (el. räumlir säs 
fö de mästä) JK. Pa ättarmiddagän så sam-
blädäs ungdomar ihop, där di hadd någän 
räumli storgard, där di kund fa spel pärk OL. 
Di har stort räumlit luft OL. L:s styvlår di va 
så räumliä u bra MK. 

rummel s. rumbäl m., bf. rumbln. 1) 'oljud'. 
Rumbäl u allarm (OL)MK. 2) [i uttr.] hail 
rumbln; svar för rumbln [o. d., sköta ruljang-
sen, hela tillställningen]. De jär för deg  mäst 
hänn ( = mor), sum har hald hail rumblh upp 

undar farsgubbäns riggerning JK. Ungmor jär 
någlund rask nå u jär dän, sum skall hald 
rumbln biläikä [vid makt] JK. Ha gynnar bläi 
gammäl u årkar int mik sum förr, sått A. matt 
mästn svar för rumbln (h. 1. begravningstill- 
rustning) JK. De var någlä äutmärkt trivliä u 
lustuä prästar där, sum haldäd rumbln be-
läikä me prat u ha rolit u drick skålar u hald 
tal JK. 

rumor s. rummåur 	n. [oväsen, bråk]. 
Um kväldar när di da skall haim allihop, da 
var de ätt haplit rumor OL. Laikstäuår skudd 
de alltut var i hälgi .. män me dän skillnän, 
att gubbar släutäd frid me till ga ste u gär någ 
rumor nå i sainarä täidar u lätt häldar ung-
domän rasä OL. Gär r. el. hald slikt r. (OL) 
MK. Vidd di ovillkårliän ha vattnä av säin 
aigår .. så kund di hailt simpält ha bitalt Gan-
når fö säin kvännar föräutn gär a sånt rum-
mor u skaff andrä bikymmar u bistöir JK. Ät-
ta dän betn så har ja int pa villkår fat lug u glid 
pa rak [drivfiske] någå nat, u int ha ja bröid 
mi um u gärt någ rummor imot tum häldar 
um ä JK. 

rump s. m. bf. rumpän JK(U), [bakdel, stjärt, 
särsk. på småbarn]. Da skudd di kansk tvät-
täs me i rumpän, sum än bräukar sägä JK(U). 

rumpa s. rumpå f., bf. -u, pl. -år. 1) 'svans' 
[på djur]. Dän han har rumpå såsum russ u 
hånn såsum stäut (om ett djur i Brehm) MK. 
Män i har lang rumpå; russi har sån lang rum-
pår; rumpu kåm imillum JK(ordl.). Någ bag-
gar u ear me hånn far n knafft säi nå, u me 
kärt rumpår, äutn di jär bådduä [hornlösa] 
me lang rumpår JK. Da dansäd de träi sma 
raud gräisar u vaiftäd me rumpår [i saga] 
JK. Um kväldn .. da kåm di i möit me n stäu-
rar svartar hund föräutn rumpå JK. Kräki 
fick svältä u blai äutsvultnä u ladis-sviknä 
sått di kund int årk rumpu mair n lagum 
JK(U). De haitäd iblant pa ladingar, att dän u 
dän hadd russi så skarpä u magrä, sått di int 
kund årk rumpu n gang JK(U). Um kattu sitar 
gäst ällar ha sitar u slickar si unda(r) rumpu u 
sättar dain bakbain i vädrä, modar främnäs 
JK. Stäur kalvar rännar äut i hagän bäi stund-
väis nå um dagän me rumpu i vädrä JK. Stäu-
tar .. di kåm ti ränn me mackän [bromsar 
o. d.], sum ä haitar, me rumpu i vädrä JK. 
Konar .. när di sätt rumpu i vädrä u ränd me 
mackän JK. Så slo di (stäutar) baini i vägän 
. . u så sätt di av i flyg me rumpu ti segäl (rum-
pu i vädrä) OL. Nauti rännar me rumpu i 
vädrä; de bläir snart rängn JK. Koi haldar 
rumpu ifran si, ha jär stäutgali; män i haldar 
rumpu ifran si, ha jär hästgali JK(U). — [I 
bildl. uttr.], visk' pa rumpu (vifta på svan- 



sen), skynda sig HG. 2) [om ngt som liknar 
en svans]. a) [hårfläta]. När hårä da blai rik-
tut äutsprättä u raidut, så fletädäs de täu rum-
pår, am n pa var säidå JK(U). b) [" uppränt" 
garn till väv]. När di da ha ränt upp ganä, så 
haitar de rumpå ällar rumpu, u så lägga di 
rumpu pa a bor JK. Skall trådar raidäs me 
a vävskaid, när di bomar pa rumpu skall 
kastäs i skaid fyst JK. När di bomar pa, så 
skall en hald i rumpu JK. Ta däu u bräid 
[vrid] ganstuckän, så far ja hald i rumpu 
(ganrumpu) OL. c) håirumpå, [hösträng, som 
hopräfsas av flera räfserskor tillsammans]. 
När täu u täu räkar, så läggäs håiä i rumpår 
u bjäräs till braidi MK. Kast' rumpå, .. inom 
varje avdelning parvis inifrån räfsa ihop höet 
till en mer el. mindre tjock "rumpa" i mitten, 
.. och äro t. ex. fyra par i arbete mot samma 
mål, blir det alltså fyra rumpår MK(Spr. drag, 
s. 12). Ner de var gärt (braidsräum äuttag si), 
så skudd daim, sum räkäd i fylgä, ste u kast 
rumpå, sum di sägdä, dvs, vart par så gynt 
di räk inn ifran braidä u så äutat imot si, fyst 
smallt u sen braidarä u braidarä, längar ätit di 
räkäd, ti di kåm langt nuck; därättar skudd di 
räk ihop de rumpu vart par för si OL. De 
räkäs i braidar [hö-brede] straks, u källingar 
kastar rumpår, älla täu u täu räkar pa am n rum-
på JK. När di far rumpu small, så gynnar di 
pa rumpu längst ifran braidä, u så skjautar el. 
bjärar di håiä till braidä, ättar handi di räkar 
ihop de, u de haitar ti räk in rumpu JK(U). 
Räkar Er rumpå ällar pa slag? MK. d) [ett 
smalt stycke oslaget (hö) el. oskuret (av säd), 
som inte är stort nog för att alla skola få slag, 
varför man får slå "rumpan" tvärs på] = 
stäck rumpå JK(U). Stäck rumpu= slå ne-
derst i ängen vinkelrätt mot dem, som hålla 
på i rätta leden a = rätta leden el. huvudlinien 
vid slåtter; b = slag av den, som "stäckar 
rumpu" MK. [Se ill.] Stäcka rumpu gär dän, 
sum bläir till yvars, när n ha slat sitt fårdut 
paret linju; rumpu jär de säist pa ätt håll, sum 
bläir kvar äi ätt äng, när n slar MK. Sen slo di 
av nedast dailn av ängä, u ner de blai så 
smallt igän, att int all kund fa slag, da skudd 
ä stäckäs rumpå, dvs. di slo tvärs pa de, sum 
var oslagä, ällar i vinkäl mot de lang slagi, u 
de kalldäs för ti stäck rumpu OL. 3) [om 
grupp av personer, följe]. Hail rumpu ( = he-
la historien) JK, MK. Män hail rumpu pa 
landsbygdi, sum arbetar me jårdbräukä, har 
u blitt yvarsivvilisernä JK. Lätt prästar fa 
mat u kledar u häusräum u vid för sitt arbetä, 
u skollärar u hail rumpu för yvrit av all laun- r 
tagrar JK. De var a slikt släktregistar pa de 
ställä, u di skudd ti bors fyst u främst. Laig- 

fålki .. di fick sta u ga där u vänt så längä, ti 
däss hail de rumpu fick skill av [sluta] OL. 
Jfr garn-, hår-, häst-, lamm-, russ- o. svin-
rumpa samt stubb-rumpad. — rump-drag s. 
rumpdrag JK(U) [skämtord till barn vid 
slakt]. Ränn in ti astäuås u bid daim, att Ärr 
far lan a rumpdrag [sades till barn, för att de 
skulle gå bort från slaktplatsen] JK(U) 
-gjord s. rumpgjå'rd f., bf. -i, pl. -ar, 'svans-
rem på selar'. Rumpgjårdi sitar fast i pagjårdi 
undar kappu u päudn [putan] MK. De sum 
jär någ för silar, så jär de alltut söit si rump-
gjårdar äi dum; de jär de remi, sum gar langs 
me ryggän yvar ländi u så knäppäs um rump-
tangän OL. -hår s. rumphår n., pl. =, bf. - 
[tagel av häst- o. nötsvansar]. Snarår tillvär-
käs .. bäst av russhår, sum sitar i rumpu 
sum haitar rumphår u rumphåri av nauti 
gar u an ti flet raivän av JK. Till smasnarår 
skall de var lang rumphår av russ MK. -lös 
a. rumplausar, pl. rumplaus'. 1) [som saknar 
svans]. Han rumpäd si av sum än rumplausar 
hund [talesätt] JK(U). Daim sum har set .. 
stäur svart rumplaus hundar, sum har hatt 
augå, sum har löis sum äld i mörkrä JK. 2) 
[som blivit utan "hö-rumpa" vid räfsning]. 
Blai Er rumplaus da? (vid räkning av hö) MK 

(1877). -mask s. rumpmack m., än sårts mack i 
rumpu för nauti, u ti bot c_k haitar: ti skär 
rumpmack, därförä att de skäräs a ritå i rum-
pu, där de ond jär u läggäs än klauän saltar 
strämming imot u lindäs a paså um JK(U). -ta-
gel s. rumptagäl JK(U) n. [tagel från häst-
svans]. -tånge s. rumptaugä m., bf. -tauän, 
pl. -ar [svanstånge, övre köttiga delen av 
svansen]; pa russ, pa stäut MK. -ände s. 
rumpändä m., bf. -ändn, 'svansspetsen' . Har-
ungän har väitar rumpändä MK. Dän läil väit 
rumpändn MK. Säi pa rumpändn! MK. 

rumpa v. rumpä, rump', pr. -a, ipf. -äd JK(U), 
sup. rump', imperat. rump JK(U) [i uttr.] 
rump si av, stjäla sig bort, begiva sig av med 
skammen! Han har rump si av; ha [hon] rum- 
pa si av där hännä JK(ordl.). Rump si av, gi 
si iväg, ränn iväg; han (ha) rumpäd si av så 
fort n (fort ha) kundä . . De jär int launt, att du 
start jär längar äutn rump di av JK(U). Rum-
pä si av (ss. en rumplausar hund). Da rumpäd 
han si av da, när n fick de biskeningi MK. 

runa s. f. pl. räunår, runår. 1) [fornnordiskt 
bokstavstecken]. De gamblä sär räunår u 
räunstainar, män de ungä: runår u runstainar 
JK. 2) [minnesruna]. K., dän yngstä, har ja 
a dåli runå ti skriv um JK. 
und a. runtar, -a, f. o. n. runt, best. runt', f. 
självst. (de) runtå, pl. runtä, runt'. 1) [om fi-
gur el. föremål, vars omkrets el. sträckning 

rumpa 	 95 7 	 rund 
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bildar en jämn kroklinje el. en cirkel]. a) [om 
linje, föremål el. figur, som bildar en båglinje 
el. cirkel]. Stainar . . star .. pa am n säidå u 
tyckäs mästn, sum de hänga ihop me de runtå 
(om stensättningar) JK. Runta bullä, rund 
[vete]bulle (När U). Jär kånnä tårrt i halmän 
. . så sättäs de i storlag stackar, sum jär run-
tä JK. Så fick ja säi, . . n hail hopän sma ban, 
sum ränd äi n nu-nar ring ättar si allihop JK. 
Runt änklaikän [se änk-lek] JK. Runt u av-
lang änklaikän JK. b) [om föremål]: cylin-
drisk]. Tännar [i stor-strakla] jä 5-6 tum 
langä u mästn inimot en tum tjåckä män runtä 
JK. Runtar skog [rundtimmer, obearbetade 
stockar] JK(U). När da byggningsskogän var 
haimkåirdar . . u de lag runt pa garden allt-
ihop pa en hög, så skudd de huggäs äut JK. 
Håisbyttu jär . . runt me bända pa u läik väid 
upp u nerä me a runt skaft JK. c) [om före-
mål: klot- el. kulformig]. Sma runt gäul plo-
mår JK. Kägälbausn ( = klotä) var .. runtar 
sum a klot JK(U). Runtar snåi [trindsnö] 
JK(U). Pa förmiddagän snåiäd ä bäi stundväis 
me runta(r) snåi JK. Ner ä häva ner me tårrar 
runtar snåi OL. Fyst nä de gynt snåi, så va de 
stor runt hagäl sum fingaändn JK. d) [kupig, 
välvd, bukig, trind, om föremål, person el. 
kroppsdel]. Di had mörk kledar pa si u så 
sma runt hattar JK. Män di gärd a arbetä me 
hännä, sått ha blai tjåck u runt [ = i grossess] 
JK. Så blai a da runt igän OL. e) [om potatis: 
oskalad o. hel]. Di jetäd pärår u fisk träi 
gangar um dagän, u um mårgnar kokar vörr 
dum runtä, um middagar stäuar vörr upp dum 
. . u um kvälda jetar vör jårrpä(r)gråit JK. 
2) [om person: ej avklädd för sänggående]. 
När n da kåm halm pa laudäskväldar ifran 
strand . . u sån da fick kle a si u lägg si årdänt-
lit äi a säng u slipp u ligg runtar me kledi pa 
si . . så kändäs de gutt i kruppän JK. Ja fick 
än (lantmätaren) in äi än kammarä u kast n 
runtar där äi a säng me kledi u styvlår u allti-
hop pa si JK. När di har fat mat u de jär dagar 
pa himln, så bräukar skaffrar lägg si runtä 
( = me kledi pa si) äi någu säng pa gålvä JK(U). 
Jfr halv-rund o. runt adv. -ansiktad a. runt-
ansild [rund i ansiktet]. De andrä päikår di 
jär så runtansikt, så . . OL. -ax s. n. bf. rund-
aksä [ax på spikborr]. Buraksä el. rundaksä 
pa n späibur MK. -brynt p.a. n., runtbröint 
[om eggdon]. När a äggdomt jär bröinä mang 
gangar, så jär de slåit u runtbröint i äggi 
JK(U). -dorn s. rund-dåurn ,„ [m.], [rund 
stamp att utvidga hål i järn med]; ti sla ättar 
me när n har slat hul pa någä, när huli ska var 
störrä MK. [Se ill.] -durkslag s. rundörr- 
slag 	[n.], [oskaftad stamp att slå  

mindre hål med], ti sla hul me ättar n har siat 
hul me tjörnan ( = fäinarä hul) MK. [Se ill.] 
-hyvel s. pl. rundhyvlar JK(U), [hyvel med 
konvex undersida]. -körnare s. runtArrnarä 
m. [skaftad stamp], ti sla för' me till försänk-
ning fö späikän, ti fa späikskalln jamt me janä 
MK. [Se ill.] -ryggad(-ryggen) a. runtryggar, 
-ryggä, f. -i, runtrygg' [rund i ryggen]. De 
säs mäst um kräk, hälst um russ, sum än räi-
dar pa . . De russi di jär så runtrygg, u bra ti 
räid pa OL. De astu bräun män i ha jär så runt-
rygg . . ällar: sumbli mänskår di jär så runt-
rygg, så de jär int så gutt ti få kledi ti sit bra 
pa dum OL. De män i ha jär så runtrygg(i) u 
bra ti räid pa. De var a runtryggi u tjåck ko. 
Stäutn jär tjåckar u runtrygg(ar) nå. Di jär 
tjåck u runtrygg all Ed kräki nå JK. -skuren 
runtskäurn (OL) MK [rundskurad], 'rund 
o. glattslipad (sten)'. -spott s. rundspått m. 
[skaftad grövre stamp], ti sla hul pa plåtar pa 
raidar [vagns-reden] etc. MK. -såg s. pl. 
runtsagar JK(U), [kontursåg]. -säng runt-
säng f. [rund blomrabatt?]. -troder s. runt-
tråudar n., oklaunä stuckar, sum skall klauäs 
till trodar JK. Ja va kåirnäs i Syllskogän 
ättar a lass runt-trodar (oklaunä trodar-
stuckar) JK. Vör skud kåir på Haidi i dag, 
ättar a lass me runt-trodar (=gränstuckar) 
JK. -ögad a. runtaug' OL [som har runda 
ögon]. 

rundel s. rundail m., bf. -n, pl. -ar. 1) [ring, 
krets]. Fyst sätta n a halvt lass (30) [: kärvar] 
pa änd me stubbän ner at pa jårdi u aksi uppat 
i n rundail tet ihop. Sin lägga n dann halv las-
sä upp pa dän rundailn me stubbän äutat JK. 
N .. fortsättar me upptagningi [av linet] ti 
däss n far n stäig (tugå styckän tuppar) da sät-
ta n upp dum äi n rundail me knuppän uppat: 
När da hail styckä jär upptagä, da räkna n all 
rundailar — kan vörr kall de förä — JK. Jår-
dis rundail MK. 2) [rund rabatt], 'plantering 
i rund jordläggning'. Sätt blomår i rundail 
MK. 

rundlig a. rundli, n. -t [ansenlig]. Bärgfiskän 
.. skall ginumga sin procedur, u de tar n rund- 
li 	OL. Um a mänsk sum gar u bidar um 
någä, u häusmor gir någ årdäntlit u kansk 
rundlit OL. 

runka v. runkä, pr. -ar JK(U) [skaka, vicka, 
ruska]. Runkä pa häudä JK (U, frgl.). Än dail 
kvännar runkar ret väl, nä di gar JK(U). 

runkla v. runklä, ipf. -ädä [runka]. Runklä pa 
hudä MK(1876). Häigä [svikta, vackla] u 
runklä MK(1879). Haggpackän runklädä, 
män så kåm än pa fiätu [fiatsidan], u da lagän 
still MK. 

runklig a. runklur [vinglig, ostadig]. Hagg- 
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packän [huggkubben] jä runklur. Än runklur 
haggpackä MK. 

runstycke s. runnstyck n. [äldre myntsort]. 
Ja ar. hint någät runnstyck mämmi, män ja 
vait,, att Ruvvidkällingi .. gir mi pa räkning 
[fingerat citat] JK. 

runt adv., prep. runt. I. adv. [i fråga om rörel-
se i cirkel, kretsformigt]. Sin tar di täu nystar 
u läggar äi a såll .. u tar täu tradar var gang 
.. när da vindn [uppränningsvinden] gar runt 
fram u tibakas .. När di da har fat märki fullä 

u bund a snöir .. i skälä, u nysti har skilt 
av [slutat] ti dans runt i sållä .. så kastäs 
gäinäst a äldsglod däräi, sum da suttäs kring 
läitä, sått äldsglodi dansa runt någlä slag JK. 
När di saumäd sticktråiår, sum di int saumäd 
[stickade] runt sum strumpår u hankäl, så 
flyttar di int mair n täu sticknålar JK(U). Da 
gynt di tal um klingsagar, u att de klingår 
ränd runt OL. fl. prep. 1) [på ett sådant sätt 
att ngt sändes till en krets av personer]. De 
var u vanlit att n skudd .. lätt dosu [snus-
dosan] ga lagä runt OL. 2) [styr. subst. som 
bet. tidrymd: hela (året etc.)] Di har als int 
någ 	bigrip, mik än skogsarbetarä u jård- 
bräuksarbetarä bihövar för dagän el. för 
dyngnä, sum än far arbet runt ibland JK. 
-ikring prep. runt ikring(När U). Så drog ha 
kledi, kållar [kjolarna], upp runt ikring si 
(När U). -om prep. runturty. De var såsum 
kumm mitt in äi än bäisvärm, u själv väisn de 
var H.P., u de andrä .. di svärmäd runtum 
väisn OL. Hånni pa n krabbä de jär all de 
graina, sum vaksa äut för var årsväkst runt-
um själv stammän OL. -om(i)kring prep. o. 
adv. runtumkring, runt umkring, runtum i 
kring JK. I. prep. [omkring, runt]. Di har sat 
läinfråi 	runtumkring byggningän JK(U). 
Vattn rannt yvar vägän u runt umkring 
skolu sto vattn JK. Så sättäd di si runt um 
kring ulli u späisn ti arbetä JK. Så gynna n 
bäi däiki u vända runtumkring strikä el. tväri 
pa all fåir frålli [vid plöjning] JK. Avlopps-
kannalar .runtumkring hail räutu, sum skall 
täckdäikäs JK. De gär läit ont runt umkring 
läivä, var gang ja hogstar JK. Sumbli räk-
näd äut, att jär skall ja väl fa mitt slagä u slo 
så än bit runt umkring si OL. II. adv. 1) 
[kring, runtom]. Vässar n staur gär n me täu 
hugg el. n spitsar int ändn runtumkring äutn 
bär [bara] pa täu håll JK. Däuk si [dukat] 
jär de pa gröinjårdi, u fålki slar si ner runtum-
kring OL. Um ä var grav si [grävt] kring träii 
runtumkring någlä änar [alnar], så hadd di 
ingu nöjd JK. 21 tum runt umkring ( = i om-
krets) JK. [I] vaitäsbandi har n aksi så jamn 
sum möiglit, u så lindar n um runtumkring 

någlä strad undar aksi, .. förr n än klauar 
[delar] bandä JK. Källingi 	blai himlandä 
bifångd, fyst pa han. . u så pa uss där runtum-
kring OL. [Pa] skolsårkar kämdäs hårä ner 
runtum i kring [på huvudet] JK. 2) [runt]. 
Di rullar runt um kring JK(U). 

runting s. runtiug m., pl. -ar, 'ngt runt' MK; 
'okluvet, runt vedträ' JK(ordl.). Där jär n 
runting, fläck dän; de jär så mik runtingar i 
flovidn JK(ordl.). 

rus s. räus n., bf. -ä [druckenhet]. Nä ja vack-
nädä, så var ja läit sjaukar: ont i hudä u värk 
i kruppän u så hälld ja da läit kummän äi a 
kvarter brännväin, u de to ja äut alltihop .. u 
nä ja vacknäd, så känd ja int av någ ann 
sjaukdom än sum vanlit ättar a duktut räus 
JK. Han blai liggnäs pa gålvä, till däss n fick 
siv räusä a si JK. A stund ättar gick änd räusä 
av än läitä, när n fick än kåpp kaffi JK. 
Spansku [" spanska sjukan"] u flunsu botäs 
bäst me a duktut räus JK. Jfr vin-rus. 

rusa s. räuså f., bf. -u, pl. -år, 'ryssja'. Räusu 
bistar av armar u krupp; storbändn, ingangs-
bändn, stjärtbändn, armstakar, tumbling-
stakar, sum sättäs på undatja'n u sum dän 
kråmäs äi buttn me; täu pa var arm; stjärtsta-
kän; lägg me äutliggarä (som motsvarar 
spång); ingangän = rummet, där fisken samlas 
MK. Pa sumli räusår har di täu ingangar: 
fyst ingangän u andrä ingangän MK. När n 
binda räusår, så fålla n av fåm maskår millum 
vart bändräum MK. De var så, att ja had gärt 
a räuså av än gammäl notarm, sum ja kalld för 
Gadru, u dän läggd ja gang ättar gang u fick 
aldri till kokä (fisk att lägga i grytan) JK. Lägg 
räuså; dräg räusår MK. Armstakar: dän ainä 
sättäs naug land u star imot "bäddn" 	u så 
sättäs uppäst ändn av äutäst armstakän in äi 
a hul pa n langar stakä (äutliggan), u så fåiräs 
dän äut, så langt räusu kan gräinä [vid ned- 
läggning av å-rusa] MK. När de hannt så 
där pa ladistäid, att di fick äid .. i a' i, i räusår, 
da straik än äut pa När me bröstumpän un- 
dar armän u så skudd ha färskar fisk JK. 
Uppgangsäidi gar upp u laikar i aar pa la-
dingar u tas i räusår jär i Närkal. Nergangs- 
äidi jär, när ha har laik av u gar ner el. äut i 
sjoän igän u tas u da' me räusår. Möirar jär 
äutdäiknä nå, sått de jär int gutt um äid .. Di 
rustar u läggar räusår um ladingar läikväl JK. 
[Se ill.] [Beskrivn. av olika slag "rusor" i 
MK, nr 109, s. 61 ff.] Jfr id-, sjö-, små-, å- o. 
ål-rusa. — rus-arm s. m. bf. räusarmän 
JK(U), pl. -ar. Fiskaräiä me sjoräusår kalläs 
ti "lägg räusår" u läggäs inn i mot landä. 
Räusarmän el. armän sättäs fyst, så naug inn 
mot landä JK(U). -bänd s. m. pl. räusbän- 
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dar [ringar kring vilka ryssjan är spänd] 
JK(U). -garnslända s. räusgansändä m. [tåt 
av ryssjegarn]. Än räusgansändä var bundn 
bäi patjan'n bakum armstakän, trädn iginum 
all maskår MK. -kavel s. räuskaväl m., bf. 
-kavin, sum n binda(r) bändmaskår yvar, jär 
.. 1 t. langar, 1 t. braidar u t. tjåckar u 

pa bäggi säidår MK. -läggare s. pl. räus-
läggrar [som lägger ryssjor]. När all räus-
läggrar var pa tingä um dagän JK. -läggning 
s. räusläggniug f., bf. -i [utläggning av ryss-
jor]. Män grälar um räusläggningi gär di sum 
täidäst u förstöirar u skärar räusår sundar för 
varandrä, fastn di änd har afogdar u lag u 
förårningar yvar räusläggningi JK. Da had i 
stämt fåmti styckän fö räusläggning JK. -nål 
s. räusnål f., nål ti bind räusår me MK. -stake 
s. räus-stakä m. [stake vid vilken ryssjan 
fästes i vattnet]. -stjärt s. m. bf. räus-stjärtn 
JK(U), [yttre spetsiga delen av en ryssja]. 

rusa v . 1 räusä, räus' , pr. -ar, ipf. -äd, p. pr. 
räusnäs [störta, skynda]. Han skall förläs 
um jårdbräuk .. ja skudd upp u håirä. U räu-
säd pa dur me de samä, sum ja gick u sto JK. 
När klucku var träi pa ättamiddagän, kåm pa-
jas räusnäs ör kamman u sägd, att nå gick 
än haim JK. Särsk. förb. Da kåm gäinäst T. 
[löjtnanten] räusnäs imot mi u rautäd yva mi 
. . JK. Källingi had int väl fat årdi ör munn'n, 
så kummar de lang mänsku räusnäs in till 
dum spittar nåkur 	u kardningkvinnfålki 
räusar upp ifran späisn u ulli u visst int, va di 
skudd ta vägän JK. Räus i väg JK(U). Så 
räusäd ja ner n träi fåir trappår u så in i 
handlsbodi JK. Bäst ä var di lag [i båten], så 
fick di håir dån av a fartöig, u räusäd upp 
JK. 

rusa v.2 ipf. räusäd, p. pr. räusnäs [skänka 
rus]. U väintarn, sum di fick, de var int väin 
äutn Kristi blod, sått de .. räusäd intä JK. 
Jårdhumblä lägga di äi drickä; bläir baiskt u 
räusnäs MK. Jfr halv-rusandes. 

rusk s. rusk n. [ruskigt väder]. I dag så har de 
vart rängn u 'stårm pa ättamiddagän u rusk 
JK. Da tror ja nuck, de bläir varmt u vackat 
vädar ättar allt msk, sum vör nå har hatt JK. 

ättar allt rängn u rusk JK. -väder s. rusk-
vii•dar n. [ruskigt väder]. Ja, nå i gynningän 
pa viku har de vart riktut ruskvädar me n 
förfiugän stårm u störträngn bäi böiväis JK. 
-väderlek s. ruskvällaik m. [ruskigt väder]. 

ruska s. ruskå f. [avhuggen el. avbruten gren 
med kvarsittande löv el. barr]. Jfr gran-, 
löv- o. tall-ruska. 

ruska v. räusicä, räusk', ruskä, rusk', pr. räus-
kar, ruskar, -a, ipf. ruskäd, sup. räusk' , rusk', 
pass. ipf. räuskädäs JK(U), p. pf. (upp)räus- 

ken, imper. räusk, rusk. I. tr. [el. i förb. m. 
bestämn. styrd av prep. i el. på]. 1) [genom 
upprepade ryck försätta (ngn el. ngt) i hastig 
rörelse fram o. åter]. Räusk bär [raska bara], 
sägd ja MK. Söik u räusk han MK. Ann matt 
msk u skuff till mi, förrn ha kan .. fa mi va-
kän JK. När ä gynt bläi dagar, kåm mor in u 
ruskäd äi mi u fick läiv äi mi JK. Sin, mid-
dästäid pa sundagän kåm L.P. ifran körkår u 
ruskäd äi uss u väckt pa uss . . Da sägd han: 
ja var ti räusk äi Är när ja gick ste ti körkår, 
män ja fick int läiv äi Är JK. Ståit u rusk i 
brandar, så kumma di till brinnä JK(U). Sånt 
sum fallar ifran, ner n ruska håi, de kalläs för 
håifråi OL. Där ruska n äppäl, u äppli siar 
sårkar i skalln MK. De hagla kring en me plo-
mår, när n räuska plomträii JK(U). Da .. 
matt ja ga u msk snåiän av fruktträii jär i 
träigardn, att di int skudd bläi förstöirdä JK. 
Halmän räuskädäs u suttädäs iginum me träi-
tjaugår JK(U). 2) [med saksubj., försätta (ngn 
el. ngt i skakning, skaka]. När vinn'n räuskar 
skavälträii, så bläir de fruktsamt år MK. 3) 
[om levande varelser: försätta ngn del av sin 
kropp i hastig rörelse fram o. tillbaka]. Rusk 
pa hudä [skaka på huvudet] JK(U). När ja 
har betrakt H:s räkänskapar . . så har ja räusk 
pa häudä JK. Så ha L. tyckt, att n skudd plan-
ter skog; ja dä ha ja rusk pa hud u tyckt, att . . 
JK. Unglambi, när di skudd märkäs .. när 
blodn rannt um åiru för dum .. u di ränd där 
u ruskäd pa hudä JK. Gaitbuckän .. sto pa 
änd sum a jaus u ruskäd pa skalln JK. II. 
refl. [skaka sin kropp t. ex. för att bli torr el. 
kvitt ngt]. Galten ruskäd si duktut a par gang-
ar JK. III. [vara försatt i skakning, skaka, 
darra]. a) [med sakl. subj. el. opers.]. Säi pa 
de träiä, va de star u ruskar MK. De jär 
oskaplit, va de stårmar nå, de ruskar ret i 
byggningän JK. Ännu haldar de pa u blasar 
lagli väl, sått ä ruskar i finstri JK. Särsk. förb. 
Läit håi u halm, sum ruskädäs ihop .. u så 
stampädäs i häckar [till hästarna] OL. När di 
spolar av ätt nystä u nyst Eggar u trillar äi a 
fat.. så läggar di a äldsglod äi u räuskar kring 
någlä slag me dän JK. Han.. blai argar u 
gick ste u nappäd han i kragän u ruskäd upp 
han u vidd kast äut n JK. Fabbror .. to skri-
van i kragän u gynt räusk upp än JK. 

ruskare s. se skogs-ruskare. 
ruskig a. ruskur, -u, n. -ut, pl. rusku'. 1) [om 
väder: kall o. regnig]. Vällaikän var kaldar u 
ruskur JK. Vällaikän halda si ruskur me 
stårm u rängn JK. I dag jär ä ruskut u räng-
nut, sått ja har int bröid mi um u gat i körkå 
JK. 2) [om person: frusen, olustig]. Gikt u 
jäkläskap riggerar i kruppän .. när ä jär sån 
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rusku vällaik, sått n bläir ruskur i kruppän me 
JK. Ja sivd a dyngn, förrn ja vacknädä, u da 
känd ja mi läit ruskur i kruppän JK. När de 
jär ovädrut u ruskut, da jär böindnar rusku 
i umhöir me JK. 

russ s. russ n., bf. -ä, pl. =, bf. -i, 'häst'. Häs-
tar kalläs pa gåttlänskå för russ, um di jär stor 
el. sma, u vickän ras sum hälst u vickät kön 
sum hälst Hondjauri av russi haitar mär, -i, 
-ar, u handjauri häst, -n, -ar, u när di jär 
oskurnä el. int äutskärnä (int kastrernä), hal-
tar di fular, u när di jär äutskurnä, vallackar. 
Än .. oskurn el. fastar häst, sum bitäckar, 
haitar nå fö täidn hingst u int fulä JK(U). De 
russä de jär gäult [black] OL. Skall ja känn 
till någän, da skall de var pa russi MK. De 
var någän häit u däit [av arbetsfolk] sum föi-
däd a ko, u di sum skudd föid a russ me, de 
var int dålit OL. Till russi nyttäd di [i båset] 
n knäppfjäträ, sum knäpptäs um dain fram-
bainä JK. När ja hadd skill av [slutat] där i 
kohäusä, så gick ja.. i stalln u ryktäd russi 
JK. Ja n hail täim har ja årkå pa vart russ 
(att borsta) u far de änd int, sum de skall varä, 
bär för de, att ja har för dåli bust JK. Ja da 
skall vörr ha konar u all naut äut i dag.. u i 
dag jär de äutmärkt blöit u vackat vädar 
Nauti u russi ner i ängä 	JK(13.11.1911). 
U så ha russi skoar låss älla bårtå, sått n skall 
sko förr n kummar ste JK. Ätt russ kaupt ja 
igår för 170 kronår, sått nå skall vör kåir me 
täu par russ u skill uss av me stäutarJK(1904). 
Han kåm da stasnäs me stäur svart russ JK. 
De gamblä sägd alltut, ner de var tal um a 
russ, sum drog pa hygarsäida, att de russä de 
drog pa fjärsäidu OL. Fort skudd russi förä 
[spännas för] u så all sletkalar pa skjussn u 
så i väg OL. Ner ä var bihagli täid u di fick 
tak i russi så var ä ti kåir haim OL. Antliän 
kåm gråitsjussar fram, sumbli spänd fran 
russi u släppt dum laus i ängä OL. Så var 
farsgubbän u astufar kåirnäs i böin u hadd 
sätt russ imot si [tagit en häst vardera o. satt 
ihop för skjutsen] JK(U). Sin [sedan] så har 
vör plög me russi all dagar JK. Kan int täu 
russ årkä, så sätta n träi styckän russ för plo-
gän JK. Kåir me russ u stäut jär mik avlägt 
nå. Ja, ja tror int ja har set någän kårt me russ 
u stäut i par ällar imot si pa tjugå ars täid JK. 
Att sårkar ällar drängar akäd ättar någ ann än 
russi, de var int ti tal um OL. En J:s sjuss, 
sum han hadd enbet förä älla ätt russ JK. Vör 
var upp i haidi aisumnä, u int va vör kåirnäs 
me o russi häldar, äutn K.J. var kåirnäs me 
säin russi u had tjänstdrängän u -päiku mässi 
JK. Far har vart ste ättar a lass grängrainar i 
dag me russi upp i Syllskogän JK. Så skudd 

di da räid till A. ättar bräudgummän, vätjä, all 
sum var bidd, u så mang sum kund fa russ u 
kund kummä så straik di ste. När di da kåm 
pa russi allihop, så sägd n så JK. När all 
var i årning pa russi u sjussar, så raid spel-
männar förä u en annar av daim sum raid, 
stöird dairäs hästar JK(U). Russi to ti skäinä 
JK. Da var ä sumbli russ, sum var så ivruä, 
förr n di kåm i väg, att di sto pa änd sum jaus 
i blant OL. De russi di kan äntliän flaugä 
[flöja över gärdsgårdar] OL. Stäutar ällar 
draguksar had di int förr, äutn di had börr 
[bara] russ ti dragrar, u va had di för russ? 
Ja, de var oskaplit ti håir, va de fattiä russi 
fick svält u far illä JK. Dän täidn hadd di pa 
jamnhait mindar russ OL. Förr.. slaktäd di 
russi i skogar u lättäd daim ligg upp pa jårdi, 
u än dail flad dum intä JK(U). När prästhän-
skapä skudd kåir halm fyst dagän nat, så sto 
de int till ti fa russi ti ga klokt äutn di var hall-
galnä u sto pa änd u riggerädä .. Ja de var int 
russis skuld att di int vidd ga, äutn de v,,r 
trulläs skuld JK. Han sivar sum a russ, sum 
än bräukar sägä JK. Jfr arbets-, drag-, hud-, 
häst-, myr-, män-, sken-, skogs-, skrabb-, 
släp-, stass- o. ung-russ. -ben s. n. russbain. 
1) [hästens extremiteter, särsk. fötter]. 
Snåiän bläir lausar, sått kräki int kan ga pa 
snåidräivår längar, äutn russbaini u stäutbaini 
kummar ti rak iginum JK. Vör had ärnä kåir 
i skogän i dag ättar a lass vid, män russbaini 
va fö slåiä [m. avs. på hästskorna], så att vör 
var tvungnä ti säi at um daim fö de jä ännu 
.. halt JK. Trullä de ränd där undar russbaini 
JK. 2) [skelettdelar av häst]. U så lag de n 
hail hopar bain, sum sag äut såsum russbain 
ällar nautbain JK. -betsel s. russbaisl f. [hu-
vudlag för hästar]. -bindsel s. pl. russbinslar 
[av björkvidjor]. -bröd s. russbro', -bröi 
JK(U). Sväinbröi bakäs av sämmar mjöl, sum 
jär otjänlit för fålk ti jetä, u pa sam väisä me 
russbröi; män russi far för de mäst sam slags 
bröi sum fålki JK(U). -bås s. russba 's 
n., bf. -ä, pl. =, bf. -i [hästbås, i stallet]. 
Ja halda pa me a russbas; de skall nöi tildar 
äi MK. Russbasi jär störrä [än nötbås] JK. 
-doktor s. pl. russdåktrar [kloka gubbar, som 
kunde bota hästar]. Lagaråljå . . kaupäs pa 
abtekä av sån gamblä russdåktrar, sum di har 
till smör pa tavältan'n för russ, ner di jär haltä 
OL. De fanns russdåktrar jär äi soknar, sum 
gav si an förä till kunn bot skämd russ JK(U). 
-es s. f. pl. russe'sar [tömmar för häst]. Förr 
da hadd di hamptug ti russesar OL. -göd-
sel russgöisl f., bf. -i [hästgödsel]. Nautgöisl 
jär bättar än russgöisl [till lin o. hampa] JK. 
Autn att di [kanske de] trampäd sundar russ- 
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göisli, de bräukar kunn ga för si [i ängar] JK. 
-gök s. russgauk m., bf. -än pl. -ar, 'enkel 
beckasin' [Capella gallinago]; håirs till 
bäckasinssläktä u rustar [vistas] i möirar u 
sank traktar u har a gnäggnäs lätä, sum än gär 
me vängar, när n flaugar. U hälst när de jär 
tukå u vatluft gnägga n sum mäst JK. -hud s. 
russhäud f. [hästhud], -hår s. russha'r, 
-hår n., pl. =, bf. -i [tagel, man- o. svanshår 
från häst; jfr russ-ull]. Ja fick än hailar pusä 
me russhar MK. Ja skudd kämb [kamma] 
någ russhår MK(1878). Han had aldri mair n 
am n hängslå, u de var pa hygrä aksli, u ha var 
av russhår MK. Russhår u sväinbustar 
nyttädäs till spinn sank av; spinn pa krok MK. 
Han spinna gan, u så bräida n pa krokän, u så 
jär de saigkär, sum n har russhåri äi MK. 
Hårsank de jär tug, sum jär spunn av .. russ-
hår u nyttäs ti sank i klåbbår ner n sättar 
[: fiskegarn] OL. Sväinbystar kardäs ihop 
me russhår u nauthår u så spinnädäs de 
sank av de, pa krok u rännå. Russhåri var av 
russrumpår u russmani JK. Snarår tillvär-
käs .. bäst av russhår, sum sitar i rumpu el. 
mani, sum haitar rumphår u manhår JK. Rai-
vän [till snaror] fletäs av russhår JK(U). När 
ban ska ler si spinnä, da bläir sumt så fåint 
sum russhar u sumt så gråft sum håplar MK. 
-hårldost s. m. bf. russhårdåstn [bunt av 
hästhår]. U så tar n fram el. upp russhår-
dåstn me vänsträ handi u haldar um han u så 
dräga n ör så mang hår .. sum behövs till 
smasnarår JK. -igla s. russti'glå f., pl. -år 
'hästigel'. -ister s. russäistar n. [hästister]. 
Så tas rucksmöru [till spinnrocken], sum jär 
hynsäistar ällar russäistar JK. Fätt u tjärå, 
sum blandäs ihop, såsum russäistar el. sväin- 
äistar, sum jär smältä 	ti vagnssmörå 
(= hjulsmörja) JK(U). Mäin styvlår di var 
stäiv sum hånn, män så to ja u smörd dum me 
läit russäistar OL. -kraka s. f. pl. russkra*-
kår [hästkrake, "häststackare"]. Um än 
hadd kumm äut i akan u plög någlä fur, u de 
var vackat vädar, u n fick håir, att någän 
hadd .. fat strämming, &näst spändäs russ-
krakår ifran u [di] gick ti strand JK. Dragrar 
var magrä u äuslä .. i synnerhait pa ladingar 
. . u de var frågän um för n äutfatti bondä, att 
russkrakår kund årk så mik av jårdbräukä, 
sått di kund fa ladis-sedä i jårdi JK._ -kräk s. 
n. pl. bf. russkrä'ki [hästkreatur]. Russ-
kräki, di had ännu begåt si äut i iss mån'n, 
um de had hald si gutt vädar JK. -kött s. russ-
/'t n., bf. -ä [hästkött]. Russkytä var så 
föraktä, att de gamblä tult int känn lukti av de 
n gang JK(U). Daim sum jetäd russkyt, di 
skudd int sit bäi andrä i körku atminstn MK. 

Russkyt jetar ingän mair n A. u ja u far någän 
bit iblant måffar u mårmår di förgräuar si 
rakt yvar 'de, att vör kan jet russkyt. Måffar 
.. han maint da pa, att dän sum jetäd russkyt, 
han bord int vistäs blant ann fålk, så föhatlit 
ansäir han de ti jetä JK. Ja i min bandom, så 
gynt någän, sum va(r) ret fatti jet russkyt, 
för de fick di för intä av daim sum häudäd 
russi, män di blai atgräinä [skrattade åt] u 
haldnä för narr .. män för de mästä så fick 
krakår u kårpar allt russkyt. Män så fick än 
håir att di kaupt russkyt i böin, da glaid fålki 
ti böin me sitt russkyt u gär de ännu föstas. 
JK. -larva s. russlarvå, russ-(s)larvå JK f., 
bf. -u, pl. -år [harskramla]. När n pratar så 
gar de sum a russ-(s)larvå JK. -lår s. russlar 
n. [hästlår]. Jfr håp-lår. -läder s. russlä'dar 
n. [läder av hästhud]. -läderlstövla s. f. pl. 
russlä'dastyvIår 	i. . 4._ [stövlar av häst- 
läder]. -lägg s. pl. russläggar [läggben av 
häst]. Aisläggar var .. av russläggar JK(U). 
-lödje s. russlydä m. [hästhår]. Russis hån, 
sum sitar pa häudi [huden] haitar för de mäs-
tä russlydä JK(U). Syn. russ-ull. -man s. f. 
bf. russmani [hästman]. -mynta s. russmyn- 
tå ,, 	f. (Mentha aquatica). Russ- 
myntå luktar så snarvt MK. -mösa s. russ-
mauså f., pl. -år, 'hästfluga'. Russmausår, di 
jär olycklit saigläivä, di dåir int för knäiv än 
gang MK. -näsa s. pl. (t.) russna'sar, 'nedre 
delen av överkäken på hästar'. När L. sto där 
frarmn bäi russnasa u gav dum brö JK. När 
han had sätt si pa u skutt kårt, da had källingi 
gat fram ti russnasar u tat pa dum u sägt så.. 
JK. -par s. russpar JK(U) n., bf. -ä, pl. bf. 
-pa'rilpar hästar]. Kall skudd sätt dann [det 
andra] russparä förä u kåir äut i lairakan 
JK(U). Pa ättamiddagän da glaid vör sum ka-
lar var, gäinäst äut i Kluckabjänn me bäggi 
russpari u sad u harvädä JK. -pude s. pl. russ-
päudar [selputa]. Bystar [borst] av sväin-
häudar nyttädäs ti ståppning i russpäudar 
JK(U). -rade s. russra'dä m. `hästskelett'. 
-ras s. m. bf. russrasn, pl. -ar [hästras]. Dän 
gamlä russrasn, sum vörr haddä, var mair 
letföidnä än iss russrasar, sum vör nå har JK. 
-riva s. russräivå f. [hästräfsa, se ill.] -rumpa 
s. russrumpå f., bf. -u, pl. -år [hästsvans]. 
Hårsank .. Därtill tar n hår fran russ- u stäut-
rumpår MK. [Bild!., ett slags svansliknande 
molnbildningar]. De star .. russrumpår pa 
himln, de bläir blasvädar u stårm av. Dvs. 
när de star sånndär krökt håruä sköiar pa 
himln, um de jär lungt JK(U). -runiplhår s. 
russrumphår [svanstagel från häst]. När de 
blai lort imillum tännar i fåinkambän .. till fa 
kambän rainar, att n tar någlä lang russrum- 
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hår.. u drägar tännar av kambän pa de russ-
hån JK(U). -rysta s. f. pl. rusuystår [as, rutt- 
nande hästkroppar, som kastats ut]. -skalle 
s. m. bf. russ-skalin [hästhuvud]. "Sia russ-
skalln bårt" säges när man skall stå fadder 
första gången MK. Fyst gangän än gar me hå- 
vu u fyst gangän di star faddar, de haitar kast 
russ-skalin bårt MK. -slag s. russlag n., bf. 
-ä [hästsort]. Gutt, dålit russlag JK. Bäi 
Säiksrä J. Jakupsn i Alskå, di hadd de där 
russ-slaga. ["näckiga" hästar] ret längä JK. 
-spår s. russpur n. [hästspår]. -stackare S. pl. 
russ-stacklar [häststackare]. Värst ont av har 
vörr ännu av russ-stacklar JK. Da spänd di 
russ-stacklar ifran vagn'n JK(U). -stöv s. 
russ-stirv m., bf. -än [ryktdamm]. Da tvättar 
vör uss förrn vör far mat, för ti fa russtövän 
av uss u för ti int lukt russ för mikä JK. 
-svipa s. russ-sväipå f. [piska för hästar]. 
-täcke s. russtäckä n., bf. =, pl. -täckar, bf. 
-täcki [hästtäcke]. Daim sum had russtäckar 
u de var mik kallt, så svaipt di russtäcki um 
baini JK. Da fick än [han] någ gamblä russ-
täckar u paltår ti ligg äi JK. -ull s. russull, f., 
bf. -i [hästhår, dels sådant som går av vid 
rykt, dels sådant som skrapas av hästhudar]. 
När russi u nauti fållar pa ladingar, så har n 
a par kardår, sum än skrapar nauti me. Russ-
ulli fassnar i skrapu, u dän bräuka n ta varå 
pa JK. Röiå [rya] .. strandtäckä .. Förr da 
vävd di dum av blårgansuppränning, u äisleti 
ha var av russull ättar stäuthår, sum skraptäs 
u bustädäs av kräki pa ladiän OL. Bållkrung- 
än [bollkärnan] 	jär av russull JK(U) 
-vältra s. russvältrå f. [ställe på marken, 
där en häst vältrat sig]. Um du gart yvar a 
russvältrå ( = där sum russi har trill el. välträ 
si) så fart du ont i lad JK. Ja har gat yvar a 
russvältrå, da far n ont yva lari MK. 

russig s. russur [påminnande om häst]. Han 
luktar så russur, när n gar där äutä MK. Fäi, 
däu luktar russur MK. 

russin(a) s. russäin, råssäinå OL f., [n.] pl. 
-ar. Kaffi u såckar, u säirap, sväskår u rås-
säinar u räisgröin, sum di aldri bihövt förr, 
skudd pänningar till JK. U så läggd vörr pum-
ransskalar u sväskår u råssäinar i brännväinä 
[till glögg] JK(U). — russin-soppa s. råssäin-
säupå f. Int hadd di sväskånsäupå el. rås-
säinsäupå JK. 

russla v. russlä, pr. -ar, ipf. -äd [röra (i ngt), 
ruska lätt]. Däu kanst ligg a stund u käik pa 
jausi i jaulgräni u russlä svämn av di läitä JK. 
Så jär de ti russlä svämn ör augu JK(U). Ja, 
de bar ti russlä läit i snåidräivår, sått n kund 
kumm fram mei än tomar skjuss JK. De var 
bär [bara] ti ga fram u russlä läitä (på snö- 

kastning) MK. Särsk. förb. Russlä upp sängi, 
ruska upp [sängen] MK. Ta u russlä upp fod- 
rä läitä, så har de ingu nöd (lent röra upp); 
"int mik hart i" [inte] MK. Ner di bäddäd, så 
russläd di upp halmän läit me de samä OL. I 
går var vör äut pa snåikastning u russläd upp 
halv vägän JK. Vör bär russlar upp läitä [rö-
ra igenom, t. ex. vid snökastning) JK. 

rusta v. rustä, rust', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, 
rust', sup. rust', pass. pr. -äs, p. pr. rustnäs. 
1) 'vara sysselsatt, vara verksam, arbeta 
med (ngt)'. När di så far rust ainsumnä, da gar 
de da MK. Di kan rust di OL. Mang gangar 
har ja håirt taläs um, lains di rustäd förr OL. 
De kund väl ha vart mair till sägt um gubbar, 
lains di rustädä OL. I haustäs flyttäd n upp till 
Hablingbo u rustar kansk pa sam väis där 
OL. Ja tyckt de ret var rolit ti fa säi ungdo-
mar rustä, u att ä ännu fanns läiv äi dum JK. 
Valborg har vör mik nöjsamt u rolit me, för 
ha pratar u rustar hail dagar u jär matfräisk 
u 	JK. De var int någ laisamhaitar, så läng 
di dansäd u rustädä OL. a) [med prep. o. 
adv.] Mäin källingi rustäd i kökä JK. U så 
har ja rust i snickarbodi u gärt a vangsflautä 
JK. Vör rustar u arbetar för de mäst i skogän 
JK. Vör vill ha.. slidväg snart, att vör kan fa 
rust i skogän u kåir sagstuckar u vid JK. Da i 
dann viku rustäd vör fö de mäst upp i Syll-
skogän. Nå a par träi dagar, när de har vart 
sånnar galn väg, har vör rust pa gardn jär 
haimä u sag ravid JK. När n da piräd u rustäd 
i snåiän me fingri JK. Fortäst soläld i kruppän 
.. far n, um än rustar i vattn u lättar soli bas 
si ättaråt JK(U). Vör har hatt blöit, bra vädar 
hail täidn nå ti jaul ti rust äut u gärt va sum 
hälst JK. Mars månä har vart sträivar me kyld 
u stårm u snåi, sått n har fat fraus u far illä, 
när n har skutt rust äutä JK. Vör sum kalar 
jär.. rustar för de mäst hail ari kring undar 
bär himmäl JK. — Va rustar Er nå me um da-
gar där upp pa backar? MK. Va rustar däu me 
da? MK. Pa När, där rustar di me bållspel 
där MK. Di har nå rust me byggä än langar 
täid MK. De sum vör rustar me u har rust me 
um dagän, de jär vid u snåi JK. Vör rustäd 
me någ göislkåirning JK. Ja skall tal um, va 
vör ha gärt ällar rust me i iss viku JK. Idag 
har ja rust me grastain u grav däikä hail da-
gän JK. Anna bräukar spinn um dagän, när de 
andrä rustar me ti söislä kräki JK. Jär i Lau 
rustäs mästn me ätt slags arbetä, u de jär me 
täunar JK. b) [i konjunktionsförb.] Vör rus-
tar ännu u plögar u harvar u gravar däikar u 
kåirar släkå u göisl pa jårdar u brautar stum- 
blar u 	JK. A., ha rustar u vävar JK. Ja 
rustar u snickar u smäidar för de mäst um da- 
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gar JK. A. rustar u tar pärår upp um dagän i 
fylg me uss JK. Vör rustar nå um dagän u 
huggar all gamblä täunar ner u kåirar trodrä 
u staurar (värkä) bäi all nöi väisar JK. Bäi 
Nöigärdä rustäd ja u fiskäd, när ja var sårk 
JK(U). I släut av åktobar rust ja u gick u vän-
dädä me stäutar JK. Vör ha rust u sag u klau 
ravid JK. Vör ha rust u bygg hail viku JK. Nå 
i iss viku har .. vör rust u tråskä a par dagar 
JK. Far han har rust u gärt a dur, u ja u n ar-
betskal.. har rust u gärt någ bredar i årning 
JK. Vörr har rust u kårt göisl u släkå JK. 2) 
[vistas el. vara sysselsatt (ngnstans) utan an-
givande av verksamhet el. d.] De jä rolit ti fa 
rust äut undar bär himmäl JK. Ner bani blai 
läit störrä, så var visst flairä, sum sag nä 
[henne] rust i fylg me drängar um sundäsne-
tarnä OL. Da rustäd di ainsumnä haimä .. än 
täu träi dyngn, da raist n [friaren] igän OL. 
Da rustar magistan bäi Fäiä da? MK(1878). 
Fö de mäst så rustar a [: flickan] inn bäi måf-
far u mårmår um dagän, när a int jär äut pa 
gardn JK. Valborg rustar äut bäi Maldäs u 
bräukar va(r) haim um sundagar u häls pa JK. 
Ja har för de mäst rust bäi haimä um dagar 
JK. Va rustar däu nå pall ["på lag"] da? MK. 
Han rustäd bäi strand MK. Bäi Bosrä i Löiä 
har ja set a par [: skator] sum rustar JK. 
Gässnar rustar i Hamnbröiu JK. De där sår-
kar all fåirä, di rustäd för de mäst pa sjoän 
JK. Pa sundäs ättarmiddagar, så var ä int bärt 
[enbart] banungar, som rustäd pa kälkbac-
kän äutn drängar u päikår JK(U). 3) p. pr. 
rustnäs [rörlig, livlig, verksam]. Där bäi 
Mickäls, där har di n gammäl gubbä; han har 
vart rustnäs, män nå far n liggä MK. Till u me 
de läil byttu, Valborg, var ännu kröil u rust-
näs [fast det var sent på kvällen] JK. Ban 
sum jär så där storvaksnä u rustnäs OL. 
Rustnäs laikar [rörliga, livliga lekar] JK(U). 

rustibuss s. rustbuss 	m., pl. -ar [livlig, 
rörlig, oförskräckt person]. De har vart n stor 
rustbuss äi säin ung dagar sum än rulljanseräd 
duktut, i synnarhait i lag u i laikstäuår. Prat 
har n kunt u, de kan n änn JK. Ja, dän där K. 
var n rustbuss bäi strandi, u vör har vart pa 
sjöän pa tåskän mang gangar i fylgä JK. Sår-
kar, di jä någ rustbus sar all träi JK. 

rustig s. rustur [som rustar; verksam, livlig]. 
rustning s. rustning f., bf. -i 	[rörelse, 
verksamhet]. I går da var de allt rustning jär 
nerä klucku fåirä (vid Nabbu) MK. A stort 
häusald u mik rustning u röirlsä JK. Undar 
D. J:s husbondstäid så var de stor rustning pa 
dän partn u gutt um ffilk u kräk JK. 

ruta s. 1 räutå f., bf. -u, pl. -år. 1) [fyrkant, fyr-
kantigt fält]. Dain räutu jär måli raud u dannu 

blå .. u. s. v. OL. Dräivår var så hardä, att 
skurår int batäd pa dum, äutn vörr matt ha 
spadar ällar skyfflar till kast me u sla räutår 
me [i snön] JK. a) [om fyrkantigt markområ-
de]. Förrättningsmann'n han tyckt .. att de 
gick väl aldri (att ändra skiftet), för da skudd 
han räknä um a hail räutå OL. Fyst u främst 
så skall de var .. djaup avlåppskanalar 
runtumkring hail räutu, sum skall täckdäikäs 
JK. Da var fåltä uppritä i räutår, u i vart kårs 
skudd sättäs n krupp [grupp] betår JK. A 
räutå ( = täi famnar på vart håll = hundrä 
kvadratfamnar) [vid betupptagning] JK. Um 
än skall hinn me am n räutå fö dagän JK. Nå 
har vör vart ihop me såckarbetår någ läitä 
u fat upp än träi räutår JK. 2) [fyrkantig skiva 
av glas]. De gick så täurlit, att ingå räutå gick 
sundar MK. Jfr fönster- o. glas-ruta. — rut-
gång s. m. bf. räutgangän, pl. -gaugar [sy-
stem av rutor, som man högg i snön för att 
rättvist dela upp snöskottningen]. Sumlistans 
var dräivår träi fair änar haugä ällar fåm säks 
räutgangar JK. Snåiän jär tungar u Kardar u 
så haug dräivår u djaup ti buttn, sätt ä jär n 
fair fåm räutgangar JK. -vis adv. räutväis [i 
rutor]. De var mål si [målat] så räutväis 
såsum spånkårgar, dain räutu jär måli raud u 
dannu blå.. u. s. v. OL. 

ruta s.2 se slag-ruta. 
ruter s.1 räutar [niterkort]. -pamp s. m. bf. 
räutarpampän 	 knekt'. 

ruter s.2 räutar (oböjl.) [beslutsamhet, kläm, 
fart]. Raskar rappar kal, sum var räutar äi 
JK. De var kläm u räutar äi än JK. Män lyck-
litväis finns de, u har funnäs, böindar me ann 
räutar äi si .. de finns daim sum har tillräck-
ligt hail ån i kring [med mat etc.] OL. Kvinn-
fålki . såväid di hadd någ räutar äi si, di hadd 
alltut sticksaumän mässi så di badä kåird u 
saumäd OL. 

rutig a. räutur, n. -ut [försedd med rutor]. 
Dän kleningän han var räutur OL. Ha kund 
söi u saumä u spinn u vävä bad ret u slet u 
randut u räutut u rosut JK. 

rutten a. ru'tn, f. ruti, n. -ä, ru'r , pl. ru'tnä 
[om växt, djur el. organiskt ämne, stadd i 
förruttnelse]. De kund finnäs någu eridä (pä-
rå), sum var ruti MK. Ed pärår star oupp-
tagnä .. de jär mair n hältn rutnä el. skämdä 
bad pa Backar u för uss JK. Så sättäd skaffan 

pa borä till dum .. än träisko me a ruti roå 
äi JK(U). a) [om trä, halm, tågvirke o. d.] 
De skall var riktu go brunni ällar ruti göisl, 
um de skall bläi någ fodar ättar JK. Um ja 
kund fa kåir någ jård ällar gammäl ruti göisl 
sum lag undar hans häusi bäi K. JK. De 
gamblä fodrä [på halm- el. agtaket] jär rut 
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sum muld snart JK. Bläir de [linet el. ham-
pan] fö mik rått [rötat], da bläir ha [tågan] 
ruti JK. Angläraivän jär rutn JK. Ganä [fiske-
garnet] jär gutt annas, män läinä jär rutä OL. 
A bit såndär haidaikä .. han var så gammäl, 
att n mästn var ti bläi rutn OL. Rutä sum 
muld [om trä] JK. Gränstumblar jär rutnä, 
um di fa sta i jårdi n5-6 ar JK. Rutnä knaggar 
inn i buln [se för(e)-knagge]. De gamblä kårt 
rutnä stubbar nytta n ti bädvid [: bädja v.] 
JK. Strandbodi ha var ruti u åidi JK. Bred-
takä jär otet u åid u rutä JK. Gålvä lag pa jår-
di, u ättar sum de blai rut el. åidä, så hadd di 
lägt a nöjt upp pa, för de lag än träi fair 
gålv upp pa si, sum de undästä var rutnä 
JK. b) [i jämförelser]. Gröinjårdi jär rakt 
sum a kund var ruti bad ti laup u kåir pa 
JK. Jårdi jär sum a kund var ruti, så blaut 
[lös, mjuk] jär a JK. Jfr av-, halv- o. upp-
rutten. 

ruttna s. se torr- o. våt-ruttna. 
ruttna v. ruttnä, pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, sup. = 
inf. 1) [undergå förruttnelse, bli rutten]. Pä-
rår [potatis] .. sumli ar slar di fail när di kum-
mar ti ruttnä. Män sumliä sårtar av foderbe-
tår .. di ruttnar intä JK. Av dän halltunnsäc-
kän [med potatis], sum sto i A:s källan, hadd 
hältn ruttnä OL. a) [om träd(del), halm e. d., 
murkna, förmultna]. Vörr har kärt göisl u slä-
kå . . sum vörr blandar ihop . . så där vart ann 
lass, sum da far ligg ihop i hopar u ruttnä älla 
brinn si till ladingän JK. Gränar bräukar bläi 
holä el. ruttnar av de [att "klappas"] JK. 
Aikä, sum har ruttnä till muld JK. Janaikän 
jär dän säkrästä ti ruttnä pa JK. Staur u tro-
dar huggäs pa vintan u för savtäidn pa la-
dingar, för da tular de längst ti ruttnä pa 
JK(U). Ja de kan klauäs trodar av täll el. fyr 
u föstas, män di ruttnar fodarä el. jär int så 
säkart ti ruttnä pa sum gränä JK. Väitgränä 
läik så säkat ti ruttnä pa sum aikä JK. Lagår 
de jär kullfallnä träi sum har fat ligg i skogän 
u tårkäs u ruttnä OL. De jä stor skad ti lätt 
så mik vid sta i jårdi u ruttnä JK. Ja dän där 
agän var dubbält, ja, kansk träi gangar så sä-
kar ti ruttnä pa sum vanlir ryghalm el. vaitäs-
halm JK. 2) [mer el. mindre bila]. Jär skall 
ja int ruttnä, sägd källingi, när a var pa kön-
gardn JK. Päukän u all hans gastar bläir till-
sägdä, att nå skall Ar var så go u pack Ar iväg 
[från den sjuke] gäinäst, för jär bihövar Ar 
int tro, att Ar skall fa ruttnä äutn gläid at 
häckläfjäll me Ar OL. Särsk. förb. Dän tann'n 
värkäd aldri mair äutn ruttnäd bårt JK. 
Pakåirningslass [av släka] bräukar int bläi 
fullt hältn, för de ruttnar ihop JK. Da lägd 
di grainar u sma tallar u gränar u tynn u ainä 

uppa de stainvastar; dails ruttnäd de int 
ner el. upp så fort, u dails JK. 

ruva s. räuå; räugå 	f., bf. -u, pl. -år, 'skor- 
pa på sår'. De jär räuå pa sarä; räuu har gat 
av el. fallt av JK(ordl.). De sar har nå gat räuå 
pa, de rna ick snart bläi gutt, vätjä OL. Nå 
har sari gat till så mikä, sått de jär räuå pa 
dum JK. I blant sparkar ja räuu av, u da fa ja 
nytt plåstalapp JK. Ja slo a stort styck av 
handi, sått ä blai a stäur skårvplaitå av, män 
nå jär räuu avfalli, sått nå jär ä gutt JK. 

ruva v. ru'ä, sup. Tu.,, 'fundera'. Ja har gat u ni 
pa de (ruvat på) MK. [Snarast riksspr.] 

rya s. röiå f., bf. -u, pl. -år, 'strandtäcke'; täc-
kar sum di har bäi strand till hyll pa si, me 
stråppår äi hörni MK(1876); (stropparne kän-
de UF [JK] ej till) MK. Röiå, så har de 
gamblä kall de täcki för, sum di har hatt bi 
strand .. Nå haitar de vanlitväis täckä ällar 
strandtäckä. Förr da.. vävd di dum av blår-
gansuppränning, u äisleti ha var av russull 
ällar stäuthår sum skraptäs u bustädäs av 
kräki .. De tos varå pa u samblädäs ihop.. 
Iblant kaupt di kalkull bi garvarn OL. De 
gamblä kand strandtäckä för röiu el. strand-
röiu JK. När gani jär äibjärnä, så bjära n ide-
di äi, så sum vassin raksäck u vassäin röiå 
el. strandtäckä u stortråjår, u JK. U så to 
än a täck ör framstammän ällar a röiå u kas-
täd däit ti mi. Ta de röiu u kast pa di u lägg di 
där pa gani i bakstammän JK. Hans täu kam- 
ratar bäddäd i millräumä 	u kastäd röiår 
yvar hudä JK. Jfr strand-rya. 

ryck s. ryck m., n. 1) n. [ryckning]. Armän 
gick me ätt ryck el. me en knyck ör lag [ur 
led] JK(U frgl.). 2) m. [kort tidsperiod]. Ha 
har vart oskaplit ainväis n ryck; um di sär någ 
till na, så bläir a aum [ond] MK. Han var 
sjaukar i säistäs n ryck ar, män har vart fräis-
kar nå i millarat JK. I fystningi så mainar ja, 
att n halt bäi me till skon [spara] matn än 
ryck me OL. Han var jär u jälpäd uss i sum-
räs n ryck me fodar u sedi JK. De skudd var 
ynsklit, um de vidd bläi gutt vädar n ryck av, 
för vör har hatt ruskvädar n langar täid nå 
JK. 

rycka v. ryckä, ryck', pr. -ar, ipf. -äd, ryckt', 
sup. ryck', pass. pr. -äs, p. pf. tycktar, pL 
(upp)rycknä. 1) [häftigt dra el. slita]. Undar 
de att skiftä sto pa, så gick vör böindar u 
ryckäd i trolstubbar el. all gamblä täunar u 
lagäd upp dum, så gutt vör kundä JK. För 
de att int kräuntappän .. me de st,angi, sum 
sat pa han skudd ryck för mik i grindi, så bi-
hövd ha var flair änar uppyvar [om ramsåg] 
OL. Kvänni sto da bön [bara] u ryckäd u 
slait i kädi JK. 1) [om fisk på kroken]. När 
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n far någän storar baddarä pa [: kroken], sum 
ryckar duktut JK. Män stor tåsk, sum ryckar 
duktut iblant, så att i kan ryck snöir ör hän- 
nar, dräga n int imot batborä JK. Sin så siar 
n a hal(v)slag me tåps um raivän u da sitar 
de fast .. um änd aldri tåskar el. flundrår 
ryckar så mikä, när di fassnar JK. 2) [(ofri-
villigt) göra en häftig el. ojämn rörelse, darra, 
skälva]. De värkar u ryckar u släitar ibland 
jär u ibland där i kruppän JK. När n drägar 
[: anglor], så känna n, när ä jär tåsk pa, för 
da ryckar de i raivän JK. 3) [förflytta (ngn el. 
ngt) till en plats el. avlägsna (ngn el. ngt) från, 
ur ngt]. De jär riktut sårglit, ner de händar så, 
att någän omistli bläir rycktar jär ifran me än 
hast OL. Ja to u ryckäd sjäglä ör tuftu såsum 
de sto JK. 4) refl. [slita sig]. Annars ryckäd 
di si av, um di fick sit hail netnar; de var säik 
de MK. 5) [om körsven: häftigt slita o. knyc-
ka i tömmarna]. Han var mik styggar mot 
stäutar, sum än kåird me, ryckäd u sparkäd 
OL. — Särsk. förb. Ryck av: 1) [slita itu, sön-
der]. Hästn ryckt el. knyckt silraipi av 
JK(U). A ganpaså sum tåskän har ryck av 
gani JK. 2) [häftigt taga el. slita ngt från ngn 
el. ngt]. Män i fartn så fick än ryck S.V:s 
mjölkflaska av läikväl [av skjutsen] JK. 
Flundrår, sum jär pa, drägäs el. ryckäs av 
[kroken] JK. Ryck av mi dokän MK. — Ryck 
bårt [om döden, hädankalla]. Dödn ryckt 
bårt n MK. — Ryck ste [om hästar, som göra 
ett ryck, när de skola börja dra]; russi ryckt 
ste ["istäd", åstad] JK(U). — Ryck till: 1) 
[göra ett plötsligt ryck]; vangn'n ryckt till el. 
knyckt till, sått ja flaug av JK(U). De var så 
sum ja sat u pundäd u pundäd u int kund fa 
känn tåskän, så ryckäd de till, så snöir flaug 
ör handi för mi OL. 2) refl. [plötsligt draga 
el. slita till sig ngt]. U ryck fålln ti si JK. — 
Ryck upp: 1) [med ett ryck draga el. slita upp 
ngt]. När de upprycknä plantår har vissnä 
JK. 2) [ta sig samman, visa förnyad energi]. 
Lauboar gynnar ryck upp si nå! De jär bild si 
handlsförening u träigardsförening u slakt-
förening JK. 

ryfta v. rykt', [i förb.] rykt um = lägga nytt 
"rykte" pa halm- eller agtak MK. 

ryfte s. ryktä, rykt' n., pl. bf. -i, 'takås på ett 
ladugårdshus av foder [ag- el. halmtak]; 
översta halmen (eller agen) pa fodatak, samt 
ryktstängnar'. Nå jär flakar i årning, nå skall 
vör bär ha rykt pa = halm o. ryktstängnar u 
så läit halm millum ryktstängnar MK. Häng-
lår liggar upp pa ryktä MK. Ryftä = takås.. 
ja har hårt sumli sägt ryktä. De skall mair 
halm pa ryktä JK(ordl.). U så jär da bänd 
[agbunten] i årning u de drägäs upp u braidäs 

äut 	u kvinnfålki läggar äi a nöjt bänd igän, 
u de haldäs så pa, till en flak jär i årning el. 
am n säidå upp till ryktä, sin så gynnäs de pa 
dann flakän JK. När flakar har kumm ihop pa 
ymsnä säidor, så skall de läggäs rykt pa (up- 
pästä dailn av a fodatak ..) När ryktä har 
blitt haugt el. tjåckt nuck, läggäs ryktstängnar 
pa 	JK. Sam så var de mästn all stans, där 
de var fodatak, så var rykti u sumlistans fla- 
kar av [genom stormen] JK. Jfr hus-ryfte. — 
ryft-räcka s. rykträckå f., bf. -u, pl. -år. 
1)= ryktstang. 2) [stång som ligger i krysset 
mellan sparrarna och stöder "raftarnal. U 
så kårserar spärrnackän, sått de kan fa ligg a 
räckå där.. vör kan kall na för rykträcku JK. 
Uppäst ändn [av raftar] liggar på rykträcku, 
sum liggar i spärrnackän JK. Um int all raftar 
räckar upp till rykträcku så läggäs de däit n 
raftstump, sum haitar aukraft JK. Vindskai-
dar, sum star bäi gavlar el. skautä, jär stäur, 
lang räckår, sum . . ligger pa asändn u rykt- 
räckändn 	u späikäs fast i bandändn u 
asändn u rykträckändn JK. [Se ill. till hus]. 
-stång s. ryktstaug f., pl. -stäugar, bf. -stäu-
gnar [två längsgående stänger överst på ag-
taket, en på var sida]. När ryktä har blitt 
haugt u tjåckt nuck, läggäs ryktstängnar pa, 
täu ijamt si ällar am n pa var säidå .. Rykt-
stängnar jär lang klainaktuä räckår, längdi allt 
ättar sum än kan fa dum. När ryktstängnar 
har kumm pa, så läggäs hänglår där uppa JK. 
[Se även mellan-stycke]. Vör skall ha upp 
någlä bändar till jär imillum ryktstängnar JK. 

ryga v. röigä, röig', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd [fyl-
la upp, skrymma]. Di jär så oskapli ti röigä, 
iss stäur grainar MK. De röigädä (röigäd) fas-
lit, um ngä s. fyllar upp snällt [fort] 
MK(1876). De röigar pa stuckän (i vävän) 
MK. De röigäd bra upp me dän fladn [en stor 
kaka] MK(1879). De jär i stand ti röig' upp de 
MK. Röig' upp. Sån gråvar halm röigar straks 
upp majr OL. 

rygg s. rygg m., bf. -än. 1) [i allm.] a) [om del 
av bålen hos människa el. djur, på mska om 
kroppens baksida]. Hallar.. di jär hard sum 
flintå ti bur äi, så att ner n skall bur till a 
slingå, så jär de mästn så att braustä bläir 
kråm in mot ryggän OL. Klau [klyva ved] 
matt ja .. svar förä, för far far ont i ryggän 
JK. Så kåm de ti häv ner me snåi vör blai 
iginumvat pa ryggän JK. Mäin armar jär bät-
tar .. Män ryggän har ja bräcklir JK. Ja fallt 
pa rygg JK. Flaug [ramlade] pa rygg JK. Han 
kåm ner pa rygg älla pa ryggän JK. Ryggän, 
pa stäut, pa lamb JK. En sårts flundrå sum 
var mik skråvlir uppa ryggän JK. Han blai sit-
näs pa ryggän pa galtn JK. Han matt gär rygg 
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[kröka rygg], matt n de [om en häst med stort 
lass uppför backen) MK(1886). Lambi slas 
kull pa rygg JK. b) [ryggstycke av slaktat 
djur]. Säidstycki u ryggän ällar ryggbitar [pa 
slaktat svin]. c) [om ryggen som kroppsdel 
som anstränges]. Än skall ha goar rygg u int 
mack i ryggän [för att gräva diken] JK(U). 
De skall go rygg till ti förtjän så mikä, att n 
kan livner si JK(U). Han jär så latar, sått han 
äidäs int båig rygg äutn har mack i ryggän 
JK(U). Sumli rustar äi kanalar u förtjänar 
så mik .. fastn de jär a sträivt arbetä u skudd 
var synd ti missunn dum de, för dairäs rygg 
far umgäld de OL. U så har ja arbet sträivt 
me gravä u de frästar ryggän int så läitä, 
när n skall sta krampar hail dagän u hävä JK. 
Arbet gar undar [undan] .. fastn de sväidar i 
ryggän, förrn de bläir kväldar [om timmer-
huggning] JK. De gick int så fort ti ta läin upp 

gamblarä källingar har bräukt bjär mässi n 
gammäl pall . '. till sit pa, för dagän blai langar 
för n gammäl rygg (När U). d) [i uttr. beteck-
nande, att ngn vänder sig ifrån ngn el. ngt]. 
(De äuräd så mikä), sått de to andn av uss 
flair gangar, sum vör matt sno ryggän imot 
vädar JK. e) [i uttr. angivande att ngn stöder 
el. hjälper ngn]. De jär int någ nöjd ti liv gutt 
u strävä, när de jä andrä, sum halda n "ba-
kum ryggän" JK(U). f) [bildl., om månens 
faser]. Iss nöiä ligga pa rygg, da bläir de tårrt; 
iss nöi de star pa änd, da bläir de rängn MK. 
2) [om ngt som täcker bärarens rygg, t. ex. 
hud av djur]. Ryggän [rygghuden, ryggskin-
net] JK(U). 3) [om ngt som påminner om en 
rygg: buktig sida el. yta på ngt]. Där jär stora 
rygg; ja dän späikar ja ner [om båtbord] MK. 
Rygg pa a skogsstyckä [på virke] JK(U). Än 
spitsar int ändn runtumkring u int at de säi-
du, sum staurn har rygg, äutn at svikti el. at 
de säidu, sum ändn båigar JK. Så tar var u en 
ätt [träd] u skoar (huggar träiä flatt pa en 
fläck ..) i storändn u, ifall träiä jär ryggut, 
me ryggän uppat JK. a) [genom plöjning upp-
kommen vall]. Ryggän sum liggar uppkastn 
millum täu fur JK. b) [översta delen av en 
våg, vågkam]. Upp pa än våg el. sjö haitar 
upp pa ryggän pa sjoän JK(U). Jfr häll-, 
knul-, sju-, sveg-, svin-, vass-, vit- o. ynk- 
rygg samt knul-, rak-, rund-, sveg- o. vass- 
ryggad. -bast s. ryggbast m., bf. -n. 1) 'mär- 
gen inne i ryggbenet på djur' MK, el. tuppu 
(nacksinu) pa stäutar JK. 2) [ryggraden]. Ja 
gav än yva ryggbastn; ja fick ätt slag pa (yva) 
ryggbastn; de känns i ryggbastn MK. Rygg- 
radn (ällar ryggbastn, sum nuck tår mainäs 
fö de mästä ryggmärgän?) JK. -ben s. n. pl. 
bf. ryggbaini [ryggkotorna] JK(U). -bit s. pl. 

ryggbitar [av slaktat djur]. -borst s. pl. 
ryggbustar, 'borst som sitta långsåt ryggen på 
svin' JK(ordl.). Skummakrar flyttar sväin-
bustar, u de skall var själv ryggbustar för di 
andrä däugar intä till skummaka(r)bustar 
MK. -fena s. f. bf. ryggfenu JK [på fisk]. När 
ja kastäd äut [torskkroken], så huggäd ja än 
tåsk läik [rakt] i ryggfenu JK. [Snarast riks-
spr.] Jfr -spjärr nedan. -fläsk s. ryggfläsk n., 
bf. -ä JK(U), [på svin]. Ryggän ifran nackän 
till rumpu (= ryggfläskä) JK(U). -gata s. f. bf. 
rygg-gatu ( = inbuktningi i ryggradn), [på 
djur] JK(U). -kam s. ryggkamb JK(U) m., 
bf. -än [överdelen av ryggraden på djur]; = 
ryggradn JK(U). Ryggkambän star i vädrä när 
russi jär vassryggä JK. -kast s. ryggkast n. 
[brottning]. Ta ryggkast [idrottslek] JK(U). 
Drängar.  .. tar a tag iblant ällar a ryggkast, um 
ä int allt jär för mik bråttum [på slåttergille] 
OL. Da bar de ti tretä, u iblant to di si a rygg-
kast, u dän sum var svagäst, han damp i bac-
kän OL. -kota s. f. pl. tyggkotår el. ryggbaini 
JK(U). [Snarast riksspr.] -märg s. rygg-
märg m., bf. -än. -pick s. ryggpick n. 'av-
huggen del av ryggen [efter var kota] på slak-
tat svin; var o. en fick ett "pick" av det kokta 
ryggfläsket vid måltiden efter slakten' HG. 
-pipa s. f. bf. tyggpäipu JK(U), [stor puls-
åder längs ryggen på djur]. Langsat ryggän, 
där a stor pulsådrå gar, haitar "ryggpäipu" 
JK(U). -rad s. m. bf. ryggradn. Ryggän [hos 
nöt] kalläs u för ryggradn JK(U). Ryggradn 
(ällar ryggbastn . .) JK. -rak a. ryggrakar 
JK(U, frgl.), [rak i ryggen]. -rem s. f. bf. 
ryggre'm [i sele], tvärs yvar ryggän fran dain 
strängskäidu till dannu MK. -skott s. rygg-
skått n. [hastigt påkommande smärta i kors-
ryggän]; förorsakat av di sma undar jårdi 
MK. -spjärr s. ryggspjärr n., bf. -ä [ryggfena 
på fisk]. Da star ha [: iden] .. pa sånt grunt 
vattn, sått ryggspjärrä söins uppförä JK. När 
strämmingän jär.., färdur ti skär bait av, så 
skära n ryggspjärrä bårt fyst JK. -stronk s. 
m. bf. ryggstråykän, 'ryggraden'. -stycke s. 
tyggstyckä n. [bakstycke på skjorta], el. i en 
väst. -stiv a. ryggstäivar JK(U, frgl.), [styv i 
ryggen]. -stöd s. ryggstöd n., bf. -stöidä. 
Stol .. me stort haugt ryggstöd äi JK. När n 
häktar läin ällar hamp, så har ja set att di läg-
gar n vanlir sitstol pa gålvä me ryggstöidä 
ner at u bindar häklu fast bäi de täu stolbaini 
. JK. -värk s. ryggvärk m., bf. -än [värk i 

ryggen]. Styng u ryggvärk, män int vän läik-
väl än ja årkar var uppä JK. I täistäsmårgå, 
när ja kåm upp, had ryggvärkän gat yvar JK. 
Lains di botäd ryggvärk förr. Jå .. när n fick 
ont i ryggän, så skudd a gift kvinnfålk, sum 
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hadd hatt tvillingar, tramp pa ryggän, da blai 
de bättar Jå Bjärgäs B-s hustru, ha hadd 
hatt tvillingar, u däit ti hännä de käppäd si 
mangä me ryggvärk, sum ha skudd tramp pa 
ryggän förä u botä JK. 

rygga v. pr. rygga, pass.pr. ryggås. 1) [vika 
tillbaka, ta avstånd (från ngt)]. När n tänkar 
pa allt arbet u all pänningar, sum skall till, da 
rygga n tibakas för de [myrutdtkrungen] JK. 
2) [upphäva, omintetgöra]. Däns föräldrar, 
sum jär räikar, jär imot giftarmålä, u de jälpar 
int iblant 	äutn drängäns u päikus besläut 
ryggäs int läikväl JK. 

ryggig a. ryggur, ryggu, n. -ut, = buktu, kullru, 
krampar JK(U). Dän snåiän har blitt hardkår-
dar [hård av körslor] u vägän där av har blitt 
för mik häuur [huvig] el. ryggur mitt äi JK. 
Rygg pa a skogsstycke [timmer] = där sum 
de jär så ryggut u krampt JK(U). Um än sagar 
el. n huggar a träi gäint [rakt], sum jär ryggut 
el. krampt JK(U). 

ryka v. 1 raukä, pr. -ar, ipf. -äd, rauk. 1) 
[dunsta]. De raukar öir han (t. ex. om  en som 
ätit vitlök) el. star ör han MK. Brännväins-
dauni raukar ör n el. råikäd ör n JK. 2) 
[slungas iväg, flyga]. Koi spärräd, så stainar 
bär rauk ikring MK. 

ryka v.2 rök', röik', pr. ror kar [!], ipf. rork, 
[flyga, fara iväg]. Å fan, svor ja. u blai läit 
haitar a mi, sått Ann bluckäd at mi, för a 
[hon] trod, att vört-  skudd rök [ändr. t. röik] 
ihop igän JK. Da rök ha igän = fosvant JK, 
MK. Nå rök ha sin väg igän; da rökar ha sin 
väg (JK)MK. Vör lägd börr n träi fair patro-
nar äi var stam n .. män di rök i bitar, sått stäur 
bitar flaug flair otliä änar ste JK. [Riksspr. 
ryka]. 

ryklig a. se o-ryklig. 
rykt s. rykt f., bf. -i [ryktning av t. ex. häst]. 
Dåli rykt. De kummer an pa rykti OL. 

rykta v. ryktä, rykt', pr. -ar, ipf. -äd, rykt', 
sup. rykt', pass. -ås, p. pf. pl. pyktnä JK [med 
skrapa o. borste rengöra huden på hästar o. 
nöt]. Ryktä russi = skrapä u bustä MK. Um 
mårgnar jär ä de vanliä gärä äut i stalln me ti 
gi kräki u bust u skrapä ällar ryktä, u de har 
ja minst årkå en u n hall täim var mårgän JK. 
Konar u ungnauti .. skall ryktäs ällar skrapäs 
u bustäs u stråis 	JK. När kaffldrickningi 
jär avskild, da gar n i stalln u ryktar russi, 
sum än flyttar skrapå u bust till, u dän sum 
söislar i kohäusä ryktar konar u ungnauti 
JK. När nauti .. har blitt mjölknä u ryktnä, 
så skall di bjaudäs vattn JK. Fort äut i stalln 
u så ti rykt russi, sått stövän star um uss, u 
kvinnfålki gläidar äut i kohäusä u .. ryktar 
konar JK. Ja staig upp klucku fåirä u straik 

fyst i stalln u gav kräki u ryktäd russi u stäu-
tar JK. En täim har ja årkå där var mårgän, 
när ja skall rykt konar me JK. Dän bustn hal-
däd i täi ar, förrn blai äutslitn, u vör had änd 
fåir russ ti ryktä, u vör ryktäd int just så dålit 
JK. Har n flair par russ, så jär de en kal ti 
vart par.. så jär de .. vanlit, att n skall rykt 
de parä, sum än bräukar el. kåirar JK(U). 
Dän täidn var ä int så nog me ti rykt dum häl-
dar, hadd di a skrapå . . så var ä väl.. sumbli 
hadd bärr a par gamblä kardår, sum di sto u 
fåiläd pa dum me OL. Särsk. förb. Så har ja 
vart äut u jälpt A. rykt av a russ JK. Jfr 
hård- o. lätt-rykten. — rykt-borst s. rykt-
bust m. [-borste]. Ryktbust hadd di int dän 
täidn till russi JK. En ryktbust har ja årt dit 
äut JK. Vör sum drängar var, visst va n bra 
bust däugäd till .. sått vör gnälld um rykt-
bust . 

rykte s.1 ryktä, rykt', bf. = , rykt' [tal el. med-
delande som går från man till man; vad man 
säger (om ngn)]. De tyckäs, sum um de jär 
sanningsenlit de där ryktä, för K. har hatt 
gutt rykt pa si ti lägg bra skiftar i andrä skif- 
täslag JK. Uss imillum sägt, så har n int gutt 
rykt pa si JK. Ja.. trod int mik pa de ryktä 
JK. Um a [hon] har gutt rykt um si JK(U). 
Talä el. ryktä gar så JK(U). A mik sårglit rykt 
fick ja håir ifran böin i kvälls JK. 

rykte s.2 se ryfte s. 
ryktning s. f. bf. ryktniugi [arbetet att rykta]. 
U så kast götsh åta u sop u gar runt u så 
sin kummar ryktningi, sum tular längst u sum 
ännu jär de stöist arbetä u besvärä JK. När 
vör had arbet me ryktningi ti dagän [dagning-
en], så had vör russi i årning JK. 

rymd s. se kann-rymd. 
rymlig a. röimliar (1876). Jfr rumlig. 
rymma v. röimä, röim', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, 
sup. röimä, röim', röimt, pass. röimäs, ipf. 
röimdäs JK(U), p. pf. n. röimä, (upp)röim si, 
(upp)röimt JK(U), imper. röim. 1) [förflytta 
hö, säd el. halm från "häck" in på "loft"; 
stuva in halm etc. ordentligt på "loftet" t. ex. 
vid tröskning]. Vör skall upp u röimä = langa 
hö o. d. från den ene till den andre JK(ordl.). 
Ja har vart laigdar ti röimä i mäin dagar; ja 
svard för ti röim mang ar ätta si; de star int till 
i makti ti fa låss någ halm, så väl röimä de har 
vör aldri hatt MK. Kund vör fa någät av 
kvinnfålki i dag ti jälp uss röimä, så skudd 
vörr ta u kåir vait in i dag JK. Röim halm u 
håi u strakäl u va sum hälst MK. All träi ka-
lar röimar håi MK. När n nyttäd graip el. 
gaffål el. tjaugå i ställ för famn'n, så haitäd de 
ti röim håi me graip [etc.] JK(U). Ner ä da 
skudd tråskäs, da var ä bra ti ha tjänstsårkän 
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ti ga upp pa häusi u röim halm, de var int de 
bäst ti ga där upp .. u bjär u slep pa de tung 
halmtjaugår . u sen ti stamp u tramp ner all 
halm OL. Dän andrä sum da samläd ihop än 
[: halmen] u svard för ti stick upp än ginum 
rindarhulä ti daim sum svard för röim halm.. 
Ti röim halmän skudd iblant var n träi fåir 
styckän, ner halmän skudd hän yvar stalln u 
så sen ste yvar kohäusä, de var langt ti ga u 
slep pa halmän OL. Ätt [en person] jär där 
upp(ä) pa häusar u tar imot u röimar pa säidå 
[vid tröskning] JK(U). När vör da fick ä 
(håiä) tårrt, -  så röimäd vör de pa sin plass JK. 
2) 'fly, schappa'. Han röimäd ( = rymde sin 
väg) MK. De var n båsman sum röimädä 
MK. Han har röim(ä) ifran fartöigä. Han (ha, 
di) har röimt JK(ordl.). 3) [ge rum el. utrym-
me åt ngt]. Fullt av fålk, skolu full, sum röi-
mäd täuhundrä styckän JK. De kär [kärlet] 
röimar nuck lagfi de OL(ordl.). 4) [fylla sitt 
rum, vara ansenlig]. Röimä för en kal ( = är 
en stor u duktu .knypäl MK), jfr romma v. 
Särsk. förb. Röim av [lassa av hö el. säd från 
"häck" o. in på "loft"]. Röim av någän häck 
sed JK. När håihäckän skall lässäs av, så haj-
tar de, att n skall röimäs av el. röimäs ör. 
Dän sum lässar av u jär i häckän han röimar 
av el. ör, u dän el. daim, sum skall transpor-
terä håiä längar haltar, att di tar imot. Ängs-
håiä förr röimdäs av u tos imot me famn'n, 
äutn raidskap, förr n håigafflar kåm i bräuk 
JK(U). Gretä sto i håihäckän me bär särkän 
u röimäd håi av JK(U). — Röim bårt: 1) [lassa 
hö ur "häckän"]. För de mästä så röimäd n 
bårt de me famn, bad när de skudd ör häckän 
u när n skudd ta imot de [på "loftet"] 
JK(U). 2) [bege sig bort, fly]. — Röim äi 
[lassa hö el. säd i "häckar"]. När håiä 
skudd kåiräs in pa häuslufti, ri de skuddlässäs 
i häckar, så haitar de ti röim äi el. kast äi el. 
kast upp i häckän JK(U). Ta u röim äi de 
sedstäckä äi dän häckän JK(ordl.). — Röim 
in [lägga in hö, säd el. halm på "loftet"]. 
Röim in fodrä d. va sum hälst MK. Röim sed 
in MK. I .mandäs röimäd vör halm in JK. 
Kånnä star äi än stack pa gardn u skall röimäs 
in, börr vör fa tråsk av vaitn JK. I täistäs 
röimd vör in n halmstack JK. Prästn el. u 
prästfräui hadd fat tat imot håihäckän 	u 
gubbar had fat röimt in n pa prästhäusi 
JK(U). [Se ill.] — Röim upp [lägga in hö el. 
säd på "loftet" el. "rinderna", el. halm pa 
stack]. Så skudd ä [: höet] kåiräs in u så 
skudd ä röimäs upp pa häusi OL. A väidlyftut 
hul i rindrä ti röim sedi upp igenum JK(U). 
Ner n nå. . röimäd upp än hopar sed pa tråsk-
häusä, da sank vanlitväis räiar ner någä OL. I 

mårgå skall vör träsk vaitä, sum ännu har 
ligg häitntills uppröim si pa tinnar u sum vör 
röimäd ner i basä i går JK. Allt håi, sum var 
uppröimt pa häuslufti, kalldäs för håikälling 
JK(U). — Röim ör [lassa ur, se r. av, ovan]. 
Röim ör halm- el. håihäckän JK(ordl.). — 
Röim äut: 1) [förflytta (hö m. m.) från loft 
etc.]. Ta u röim äut halmän iginum gluggän 
JK(ordl.). De har träff till, att när n har kårt 
in håi för gröint u för läit tårrt .. att de har 
blitt så varmt .. sått n har matt röim äut de 
ör häusar igän JK(U). 2) [fly]. Han röimäd 
äut ör sälln [cellen] JK(ordl.). Jfr full-
rymmen. 

rynka s. rynkå f., pl. ryukår = 'små veck'; jfr 
läsår [läsa si. Ja, L. drägar väl rynkår pa 
pannu yvar mi u tyckar väl, att ä jär väl hart 
sägt av mi JK. Um rynkår [i pannan] bläir 
sitnäs för a ogift päikå, så jär de a gammält 
ård .. att så mang ban far a JK(U). Gär ryn-
kår pa nasar bitöidar, att n far säi el. håir 
någä, sum än int tyckar um el. när n bläir 
missbilåtn JK(U). 

rynka v. tynkä, ryck', pass. pr. rynkäs JK 
[åstadkomma rynkor]. Rynk munn'n läitä 
( = göra sig förnäm) JK. Armar [skjortärmar-
na] .. rynkäs ihop ner(ä) bäi handlidn JK. — 
rynk-band s. (pl.) ryukband [band som dra-
ges åt för att åstadkomma rynkor]. Sma 
rynkband bäi händanar (?) MK. 

rynkig a. rynkur (OL)MK, pl. tyukuä [försedd 
med rynkor]. Glädn sum ännu löisar upp 
dairäs mair ällar mindrä rynkuä anletsdrag 
OL. 

rysa v. röisä, pr. -ar, ipf. -äd, 'rysa'. I mandäs 
blai snäuu så tåpp gali för mi, sått ja fick ont 
i hud u röisäd i kruppän, sått ja matt ga i säng 
halv dagän JK. De röisar u rännar i kruppän; 
så sum ja såt, så gynt de värk u röisä OL. Ja, 
u så fraust ja, älla de röisäd i kruppän fö mi 
JK. Ja.. had läit ont i hud u så där röisäd i 
kruppän JK. Hu, de jär mästn så, att ä röisar 
i kruppän, när n ännu tänkar pa snåi i ladi nå 
i en tjugå gradars solvärrnä JK. 

rysk s. tyskar JK(U), bf. rysk'. Daim sum hadd 
rad ti kaup någu tunnå ryskar ryg ti sa .. 
JK(U). Kanhänd . . att rysk snäuu ha kumm ti 
grasser där bäi Är JK. 

ryslig a. röisli, n. -lit. 1) [rysansvärd, för-
skräcklig]. Än röisli händlsä, sum tilldrog si 
nati millum dän 26 u 27 mars 1835 JK. Ja, de 
jä röislit ti tänk pa, när a sånt läit räikä jär 
skuldut langt yvar en milljard JK. 2) [ss. adv., 
väldigt, "hemskt"]. Prästfar var så grannar i 
dag, att ä va röislit, me mässhak u ann pa si 
JK. Hyväl [bannor] blai de av gubbar.. män 
va gärd de, rolit var de röislit JK. Ja har hatt 
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röislit bråttum JK. Häls ännu K. ifran mi, att 
ja tyckt um än röislit mikä JK. A. läsar i Fält-
skäms berättelser u tyckar, att ä jär a röisli 
roli bok JK. 

rysning s. röisniug f., bf. -i [rysande]. Röis-
ning i hail kruppän MK. Styng u håll i säidår 
u så där ränning u röisning i kruppän JK. 

ryss s. ryss m., bf. -n. Da bräukar de skjautäs 
dain salvu ätta dannu, så att de håirs, sum um 
ryssn jär pa landä [när brudparet visar sig] 
JK(U). 

ryssja s. se rusa s. 
ryst s. se rost s. 
rysta s. rystå f., pl. -år, 'as, skelett av ett djur i 
förruttnelse; ruttnande hästkadaver'; datt 
russ el. vad kräk som helst när de jär fåult 
[skämt] MK. Rystå för de mäst russ, män 
um lamb ällar naut had döt u blitt liggnäs 
föräutn grav ner, så kalldäs nuck de u fö(r) 
rystå (JK)MK. Såsum förr, när di slaktäd ner 
gamlä russ äut i skogar el. äut pa marki u to 
häudi av dum u int gravd ner dum, äutn kår-
par u krakår u örnar fick jet upp dum, där di 
blai liggnäs uppa jårdi; de kalldäs alltut för 
rystå JK(ordl.). De liggar a rystå ner i hagän 
av än gammal häst, sum di har slakt där 
JK(ordl.). Vör, sum var sårkar u behövd äis-
läggar, gick u frågd varandrä, um ingän av uss 
visst någu rystå JK. Nå finns de aldri någ 
rystå ti fas MK(1885). Nå har int kårpar u 
krakår någu rystå ti jet pa, för fålki jetar upp 
russkytä självä JK. Di jär kraikmag [kvac-
kelmagade], sått di tular int känn lukti av 
fåult kyt u int häldar av någu rystå, äutn da 
far di kräkäs JK. a) [i jämförelser]. Där sum 
ä finns någ ti fas för intä, där vill någ var va 
me läiksum örnar kring a rystå ( =as) JK. De 
jär fåult [skämt, ruttet] sum rystå MK. Bind 
sedi ihop, när a jär så vat, de bläir fåult sum 
rystå jå MK. b) 'även skällsord.' Däu jäst a 
förbannad rystå JK(ordl.). Rystå jär skällsård 
u: förbannadä rystå! MK. 

rysta v. se rosta v. 1 . 
ryta v. rautä, raut', pr. -ar, ipf. -äd. 1) 'starkt 
böla, om nöt'. Stäutar jär galnä ti raut(ä) i 
kväld JK(ordl.). Smiss konar di star där u 
rautar, när di far säi oä [våra] MK. 2) [i fråga 
om tal: ropa starkt o. genomträngande, gor-
ma domdera]. Dän kaften'n han kan äntliän 
rautä JK. Da kåm gäinäst F. [en löjtnant] 
räusnäs imot mi u rautäd yva mi JK. Han jär 
galn ti raut yvar fålk, när n bläir argar JK. 
Han rautäd yva drängän JK. Ti släut så blai 
de strangarä u strangarä [starkare] (i predi-
kan); de rautäd n så n blai raudar sum blod 
MK. 3) [oeg., om företeelse, frambringa kraf-
tigt ljud, dåna, tjuta]. a) [om vind, storm]. 

Nård nårdaustn stårmar, sått n ret rautar jär 
äut i hogslar u träii JK. Nå jä de fagat, män 
blasar ällar stårmar, sått ä ret rautar u dynar i 
byggningän, sått ä ret håirs bycklit JK. I kväld 
blasar de igän, sått ä rautar ättar JK. Står-
män väinäd u rautäd i strandbodknäutar JK. 
b) [om andra företeelser]. De jär så kallt, så 
de skräiar älla rautar älla tjautar unda janä [i 
medarna] MK. De jär bra kallt i dag; de jär 
så, att de rautar undar maidar, ner n kåirar 
me någ lass pa OL. Dä hadd di säin träiaksl-
vangnar .. ner di nå hadd kårt a bit u de träiä 
hadd laup si tårrt, da blai ä a brak u knak, 
sum blai vän u vän, ti däss att ä släutliän 
kåm ti raut u skräi, så att ä håirdäs lang väg-
styckar OL. Nå gar ja u i säng u snarkar, sått 
ä rautar ättar JK. Särsk. förb. Han rautäd till 
yva n, sått n matt löidä JK(U). U rautäd till, 
att n skudd skaff nykln JK. 

ryttare s. ryttarä m. Jfr provryttare. 
rå s.1 ra f., bf. -i, 'råegg på eggjärn'. Vässä ra 
pa, så att det blir för tunt, så att eggen faller 
över åt ena sidan o. skall bröinäs bårt MK. 
Vässar n så, att äggi bläir för tunn, så att ha 
läggar si el. väikar si, så haitar de ra, el. att n 
har vässt ra pa läiu el. sigdn JK(U). Ra pa 
äggi säs um än sigd, ner han bläir vässtar så 
läng, att äggi lissum läggar si kull. Da haitar 
de, att ja kan int bigräip, att int sigdn kan 
bäitä; ja vässt n änd så att rai lag pa äggi för n. 
Nå hart u läikväl vart galn ti väss ra pa n nå = 
vässt n för mikä OL. Sigdn jär ti äggår 
eggar", eggvass], när de jär a läiti fäin ra pa 
äggi JK(U). Däu hart vässt ra pa sigdn; bröin 
ra'i av JK(ordl.). Än nöivässtar sigdä, så väid 
n jär vässtar ti äggar, jär alltut ra pa äggi, u 
de jär just dän, sum skall bröinäs av OL. 
-egg s. raägg MK. f. = föreg. 

rå s.2 rå • n. [övernaturligt väsen]. U så jär de 
ätt ård, sum haitar rå; de mainäs me fålk, 
sum jär dödä, sum spökar ällar gar atar, sär 
de gamblä JK. De jär så, sär fålki, att rå ällar 
gäinfård int kan ga yvar vattn JK. Mänsku 
har nuck rå, har a de MK(1878). Pa de haidi 
.. så va de rå el. spöikä JK. Historjår um 
"rå", sum arbetäd i smidår um netnar JK(U). 

rå s.3 ra • [i sms.] rå-gång s. ra*gaug m., pl. 
-ar [gränslinje mellan markområden, ägo-
gräns]. Di skudd ste u laup upp än ragang, 
sum var imillum dairäs skogstyckä, män sum 
nå var tillvaksn OL. Godmännar har stak ra- 
gangar u stainsätt, äutn att K. [lantmätarn] 
har vart me JK. När n skall töin äi än nöiar 
ragang 	så stakäs väisn [gärdsgårdslinjen] 
upp fyst JK. 

rå a. rar, ra'ar, ra* , f. ra', n. ra't, pl. ra*. 1) 
[blottad, bar, om kött som icke är täckt av 
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hud, sårig]. Än väldu solhitä, så hail nackän 
blai rar a soläld MK. Skinnä gar av u de bläir 
rat [av soleld] JK(U). Läppar har blitt ra för 
mi; baini jär hail ra av bainsvaitä; sarä jär rat 
u galä, läggän jär hail rar el. raar JK(ordl.). 
Han had a sånt stäurt sår pa handi, så ha var 
mästn hail ra OL. Ha blai hail full a blasår pa 
kruppän, så att dain säidu blai hail ra för na 
JK. Jäklut ont i baini har ja.. di blai hail ra u 
flagnä, sått mästn blodn rannt um dum JK. 
Hännar blai ra där av gnäidningi av räivsta-
kän JK(U). Um di [spädbarnen] blai ra pa 
någ ställar, så stråidäs de pärmjöl äi JK(U). 
När ja skall hogstä, så gär de ont hail vägän 
änd upp ifran svälgä u ner i braustä, såsum 
de kund var rat JK. Ja, de har kännäs, sum 
um braustä har vart hailt rat, sått ä har sväid 
u gärt ont äi ä JK. 2) [om ämne el. vara, som 
befinner sig i rent naturtillstånd, som icke be-
retts]. a) [om matvaror, okokt, ostekt]. Un-
dar dän täidn sum di skudd liv av sån äusl 
föidå u för de mäst rat kanhänd någän gang 
kokt ällar staikt JK. Ra pärår, de kan ja int 
jetä; rat kyt, de smakar int illä, när de jär salt 
u än kan jet de spikä; strämmingän jär rar 
el. raar JK(ordl.). Vör jär sån stacklar nå för 
täidn, att vör int kan jet de rat u okokt JK. 
U så had kaupfålki mässi ner till strand föid-
varår .. bad nautkyt u sväinkyt, bad kokt u 
rat JK. Ja, de äidar, sum vör nå far, daim tar 
ja mi pa ti jet upp ra MK. Hogsläbäri jetäd 
vörr .. bad ra u staiktä JK. b) [om annat äm-
ne, oberett]. Ra tjärå, okokt tjära MK. Sum 
bot imot de otethaiti da bräukt di smör dum 
me ra tjärå [om svinlädersstövlar] OL. Ra 
linnåljå JK. 3) [som har en viss vätske- el. 
fuktighetsgrad]. a) [om växt el. vegetabiliskt 
material, saftig, frisk, grön, mots. torr, tor-
kad]. Rygän var tungar u raar u var otjänli 
ti kåir in straks JK. Så fick vör av u in dän 
yvriä vaitn, rat u halvrat JK. Ti da fa bärg de 
ra u vat sedi så matt vörr ga u kast u röir 
na JK. Fö rästn så jär sedi så ra, sått ha jär 
otjänli ti sälä, för ha vägar för läitä JK. Sedi 
.. ner a nå var så raud ällar ra i halmän, ner 
di skärd nä, u så ha blai hopbundi i skupar 
.. da blai a munki [unken] OL. När värkä 
[virket] int alls jär någ tårkä, så haitar de att 
de jär rat JK(U). Träisko gäs fö de mästä av 
rat träi JK. När n sagar björkän raar, han jär 
så galn ti släng si, när n far tårkä JK. De jär 
mang gangar bättar ti kåir pa de (trodrä) nå 
än fyst i ladis, när de var rat u tungt JK. Ja 
had ingän ti bäd bandar fö mi, äutn ja töinäd 
me ra bandar JK. Skall int räcktäunn sta mair 
n för summan.. så nytta n för de mäst björk-
bandar el. väidbandar, sum än slippar u bädä 

el. töinar me ra JK. Raar vid; raar flovid 
JK(U). Bläi nersmördar av kvadå, ner n arbe-
tar me ra vid OL. Ja, nå . . tror ja int vör be-
hövar läid någ brist för vid i vintar, för nå har 
vör ret väl halm pa gardn bad rat u tårrt JK. 
Mang fattiä 	så har di .. mästn ing vid, u 
har di någ, så jär de gurut [gorrigt] u rat sum 
kyt JK. De graini ha jär ra, sägs um vid, sum 
int jär tårrar, ällar ra OL. När n gär täckdäi-
kar av stam, täcka n stainar upp pa me ludn 
raar ainä JK(U). Rat u gröint gränräisä pickäs 
[hackas] .. JK. Till middag fick di (lambi) 
laugrainar u ra tallgrainar el. bärräsgrainar 
JK. b) [om luft o. väderlek: fuktig o. kylig]. 
Ra luft JK(U). Rängn u rusk um dagän u um 
netnar me, sått ä jär vat u rat allting JK. 4) 
[riksspr.] n. rått, pl. rå', komp. rå'arii 
[bildi., som icke förädlats genom kultur, pri-
mitiv, obildad]. Di livd mair rått u vilt u 
ogudaktut JK. (De kan var) ti fa vit u håirä, 
lains vör dumm rå fiskrar u böindar .. kan 
häv ör uss yvar fålk JK. När arbetrar kummar 
ti tals um slikt .. så jär de mik råarä u grå-
varä äuttryck JK. -baken p.a. pl. ra'balnd 
[icke genomgräddad]. Brö[i] bläir ra, rabak-
nä MK(1875). -blåsig a. n. ra'bla'sut [rått o. 
blåsigt]. De jär så rablasut MK. -bärre s. 
ra'bärrä JK(U), 'rått tall- el. granris' HG. 
-gren s. f. pl. ra'grainar [frisk gren]. Gaitnar, 
di gick u gnagäd ragrainar MK. -mjölk s. 
ra'mjölk, -mjölk, sån mjölk, sum int jär åt da-
gar gammäl ätta kalvningi MK. Fyst i åt dagar 
fa di (kalvar) all mjölk, sum haitar ramjölk, 
när pa så mik sum koi mjölkar JK. Mjölki el. 
ramjölki ättar a kalvko far aldri gis bårt el. 
säläs pa åt dagar ättar kalvningi JK(U). 
-mjölksiost s. råmjölksust JK(U), [ost till-
verkad av sammanpressad, ostig råmjölk; åts 
färsk i skivor]. -ved s. ravid m. [rå, icke 
torr ved]. I mårgu så ha vör tänkt.. ti kåir i 
skogän u hugg ravid u trodar JK. U så skall 
ja laig täu kalar sum skall hugg u kåir ravid 
haim me stäutar JK. Kalar . sto pa gardn u 
klauäd ravid JK. I fredäs u laudas sagäd vör 
ravid ällar flovid sundar jär pa gardn JK. 
-vedsipacke s. ra'vidspackii, -pack' m., bf. 
-än, pl. -ar [klubb, klabb av rå, icke torr ved]. 
Ja.. skudd sia ykshamman i huggpackän för 
ti fa ravidspackän ti rimnä JK. Fjäli lägd n 
yvar n packä, än ravidspack t. ex. [för att 
"springa fjäll JK(U). -vedsistock s. pl. 
ravi'dstuckar [rå stock avsedd till ved]. Vid-
stuckar el. ravidsstuckar skall sagäs u klauäs 
sundar ti ravid el. flovid JK. -vedsistockihop 
s. ra'vi'dsstucklulup m. [hög av råvedsstoc-
kar]. All vid .. har ja fat haim u ret fat n 
duktu ravids-stuckhop halm pa gardn JK. 
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-väder s. ra-vä'dar n., bf. -vä'drä [rått, fuk-
tigt o. kyligt väder]. Ja, nå ha de blitt ravädar 
igän; igår så va de rängnut u tjåckt, u stort 
bättar ha de int vart i dag JK. Ravädar me 
rängn u tjåckå u slask JK(U). 

råds. rad n., bf. -ä, pl. =. 1) 'möjlighet', [till-
fälle att göra ngt]. U jär ä någ rad u möiglihait 
för ä, att vörr kan slipp ifran n [lantmätarn], 
så 	JK. Arbetädäs pa skarpän gärd de, för 
dän skuld att de skudd bläi rad pa ti hald läng-
ar autndagsrast OL. 2) [resurser el. tillgångar 
ss. förutsättning för att ngt skall kunna för-
verkligas]. Bräudgummän gav dum pänning-
ar, allt ättar sum än hadd rad JK(U). Ja kan 
int vit, lains di kan ha rad ti liv så stort OL. 
Har n rad ti kaup såckar, så syltar n sumt 
JK. Nå jär arbetslaunar så haug, så de kan 
mästn int någän fa rad ti laigä OL. Bomulls-
ganä jär så döirt, sått vör int far rad ti väv 
någänting i ar JK. Ja har int fat rad ti fat täid-
ningar n gang ännu JK. Att int jårdbräukä 
kan kast av si så mik, att ä kan bläi rad där 
till! [att täckdika] JK. När n vait 	lains de 
skall gäräs män har int rad u medl ti gär de me 
JK. Ja tyckar, att ja had bort gärt de straks 
(köpt ny bok i stället), så väid radä had 
sträckt si så langt fö mi JK. Vör har ärnä rais 
i böin u så fotografer A. atminstn, u ja vait 
int, um radä sträcka si ti flair JK. 3) [förhål-
landet att ngn förfogar över ngt, förråd, me-
del]. De var int rad pa att di (talgjausi) fick 
brinn hail mårgnar i stalln JK. Va mik malt 
var u en skudd lägg ihop .. de birod på va 
rad var u en kund ha ti fa malt OL. 4) [hjälp, 
bot, botemedel]. Män de jä(r) rad förä, um 
plogän jär för sladar ällar u tvärt um JK. Ti 
bot imot kyldi i hännar u baini jär björngallä 
a äutmärkt rad imot JK. Bäst radä tyckar ja 
de skudd varä ti ta bårt pänningar, för de jär 
daim sum har stöist skuldi till .. allt galä JK. 
Rävän frågd kattn, mang rad han haddä JK. 
a) [i uttr.] a häu rad [huvud-råd?, ett bra 
medel]. Män så fick än kunt um, att flugråin 
var a häu rad [som kärleksmagi] JK(U). A 
häu rad ( = gutt rad) var de ti lägg stål i fas-
stäuduri [mot tors-pjäskan] JK(U). 5) [vad 
som i en viss situation kan göras för att kom-
ma till rätta med ngt, sätt, metod, medel att 
klara av ngt, utväg]. Möirar, daim bläir de 
nuck rad me JK. De bläir nuck rad fö mi u 
JK. De skall bidäs någän sum skall svärt kistu 
u 	så bläir de alltut rad me de OL. Di sum 
int kund fa någ smöir, söikt all rad självä än 
täid av, män de jälpäd intä, sått ti släut matt 
di ättar a botkälling JK(U). Så mang fräirar 
att a [hon] int visst si rad för dum JK. Han 
visst int sitt armäst rad JK. Män lauboar di 

visst pa rad JK. L. skudd i böin u fäir nöiar 
.. män nårdn visst ann rad [: hindrade resan] 
JK. Ja de jä int ann rad nå, än däu fat ga u 
bank pa JK. De va int någ ann rad än ti kok 
nöia gråit JK. Jårdi bläir int så bra plögi me 
spis splog sum me vändplog, män nä de int jär 
någ ann rad, så far n ta de rad n har JK. Ja 
vait int någ ann rad, än n far ta dagän, sum 
än kummar u liv till däss n dåir JK. Bläir de 
int någ ann rad, så far väl någän av uss rais 
in i flest vikå OL. Vör far jet bärt fisk föstas, 
de jär int någ ann rad JK. 6) [i uttr. s. bet. 
att ngn får ngn att lyda ngn, makt, "bukt"]. 
Di ungä ta rad yva di gamblä MK. 7) [vad 
ngn bestämmer sig för, beslut, åtgärd]. Ja, 
da to än de radä, sum för de mäst jär de van-
liä, att n raist till Amerikä JK. 8) 'överlägg-
ning', [rådslag]. För de fyst så fick di väl lug 
till ga ihop någän sundäskväld u hald rad 
um, lains di skudd gärä OL. 9) [förhållandet 
att ngn till ngns hjälp framlägger sin mening, 
hur denne skall handla, uppmaning, tillsägel-
se]. Um ha fick lug u gi rad JK. L. gav mi de 
radä, sum int någän ha(r) gitt bättar .. a äut-
märkt gutt rad JK. Han hadd fat någ medika-
mäntar u de radä, att n int fick arbetä äutn 
hald si i stillhait JK. Me hans skrivningi kum-
mar de nuck ti ga bra; han har fråg mi ti rads 
JK. 10) [i vissa stående förbindelser]. Nå jä 
go rad döirä JK. 11) [i ordspr. o likn.]. Kum-
mar dag, så kummar rad JK. De jär rad för 
allt, bön n vait ä, bräukt Hässläböi All sägä 
JK. Dän sum har rad staikar fläsk u siar dän 
fattiä me pannu ( ällar: --- dän fattiä far 
slick pannu). Dän fattiä sär så um dän räikä 
JK. Jfr huvud-, kyrko-, o- o. skolråd. -dryg 
s. ra'ddraugar, f. -draug [rådklok, fyndig]. 
H.P. han jär rad-draugar; han vait så väl be-
skening um slikt MK. Skudd ä så varä, så 
bräukar ja var raddraugar, för de jär vän ti 
var radlausar än brölausar JK. Radslas me 
mor me um sakän, för ja tyckar pa na, att ha 
jär rad-draug JK. -lös a. radlausar, f. -laus, 
best. -laus', pl. -laus' [som ej vet råd]. Bäst 
tyckar ja.. när de gar imot u de jär bekym-
marsamt .. att n int fyst u främst jär radlau-
sar JK. Män sum än duktur strandbräukarä 
int täit [ofta] har vart radlausar ti bärg läivä, 
så läng köln int har ligg i vädrä, så JK. De 
äuslä radlaus människu, sum int vait rad u bot 
för otali sakar u ting JK. Di sto radlaus u 
handfallnä u visst int, va di skudd gär bäi de 
JK. -påse s. "Låis upp radpusn bror mickäl!" 
[sade katten till räven] JK. -rum s. ra'dräum 
n. [tidrymd som behöves för att genomföra 
ngt, andrum, frist]. Di kåm så happart pa än, 
att n int fick någ radräum ti kumm i väg ällar 
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flöi förä OL. -slås v. radslas, pr. =, ipf. 
-s/åus [rådpläga, överlägga]. Snicka P. vidd 
fråg mi u radslas mämmi, va än skudd gär 
bäi sagbyggningi JK. Fyst u främst skudd ja 
da bid L. älla radslas me han, lains ja skudd 
gär me iss skiftäsfrågu OL. När n nå har 
kumm haim, så säs ä vanlitväis biskening i 
gardn u radslas um vickän dag di skall gläid 
ner u sno upp [släka] OL. Ja var ner bäi 
Kauprä u radslos me Jannä MK. Di radslos 
lais di fyst u främst skudd fa all fäirbaint 
sväin av gatu JK. -vill a. ra'dvillar [villrådig]. 
Än star radvillar mang gangar, lais n skall bjär 
si at JK. 

råda v. radä, ra'd', pr. -ar, ipf. -äd. 1) [ha 
makt, möjlighet o. rätt att bestämma över 
(ngn, ngt); härska över]. Di tyckt de var onö-
dut, att han just skudd radä. De jär bäst, att 
di far radä, för annas bläir de bär allarm av 
OL(ordl.). Dän sum hadd stöist plassn av 
stoln (brudstolen), bad när di sto u sat, han el. 
ha kåm ti rad yvar el. kåm ti ta kummandu 
sin [sedan] i äktnskapä JK(U). Han radar u 
gär sum n vill MK. a) [äga (ngt)]. Bani, di 
radar hältn av gardn MK. Di radar va si halv 
byggningän MK. N.J. had n bror, sum gick u 
arbetäd bäi än .. han radäd armas halv gardn 
mot N.J. JK. b) [härska, regera över, äv. 

Dann'n (stäutn) han fick rad räikä 
["råda riket"] MK. 2) [i uttr.] rad si (självar) 
[vara sin egen herre]. Had han fat rad si, han 
had tat u kårt, [kört] han MK. Ja .. jär min 
aigän härrä el. radar mi självar JK. De gar all-
tut sum bäst, när di (källingar) kan fa kalar ör 
stäuu, så di kan fa rad si självä OL. I ansäiän-
dä me vällaikän i ladi, så kan vör int gär någ 
bäi de, äutn han radar si självar u jär sin aigän 
härrä JK. 3) [i uttr. s. bet. att ngn är i stånd 
att behärska sina kroppsliga el. själsliga för-
mögenheter]. Handi darrar, så att n aldri kan 
rad na MK(1880). a) [i uttr.] rad si [klara sig, 
behärska sig]. Ja kund aldri rad mi för värk 
MK. Han kund int rad si (= kund int bärg si, 
förrn n fick gär de n viddä; kund int tro si) 
MK. 4) [om egenskap el. tillstånd, härska, 
vara rådande]. Sam go förhållndä radar uss 
imillum JK. 5) [orka, förmå?]. Han radar 
ingänting MK. 6) [ha tillfälle el. möjlighet?]. 
Han radar int säl [sälja] byggningen MK. 
7) 'giva råd'. De fanns pänningar i Lau spar-
bank ti lan äut, u da ti lan i böin, vidd han 
int rad mi till JK. De jär int gutt ti rad n till 
någ, för sin [sedan] da bläir de bär anksmål 
OL. Ja radäd n, att n skudd gläid ti dåktån 
igän JK. Ja radäd n till de, att n skudd säl 
hästn u bräuksdoningar JK. Särsk. förb. Ra-
dä mei, rå med MK. — Jfr av-råda, över- 

rådandes, själv(s)-, vill-, o. över-råden. 
rådd s. m. bf. råddn [makt]. När di blai gift 
bäggi täu, så to ha råddn pa gubbän hännäs 
JK(U). Soli tar snart råddn ( = makten) pa 
kyldi JK(U). De gar nuck snart för mi ti ta 
roddn (råddn) pa all gardar i Lau sokän 
[:hinna med att skriva om dem] JK. Ja hadd 
arbet pa de längä, män ja to råddn pa de ti 
släut [: fick bukt med det, klarade av det] 
JK. [Jfr Lindroth, Öl. folkm. I, s. 283]. 

rådlig a. n. radlit [tillrådligt, välbetänkt, 
lämpligt]. Vör tyckar, att de int alls jär radlit 
ti ta u kåir de pa statsjon'n u skick in de ain-
sumt, föräutn någän fylgar me u tar varå pa 
de [om modell av vattensåg] JK. De var int 
radlit ti rais äut pa säist tågi, för de blai trolit 
fullarä u fullarä me fålk JK. Drivä [drevet i 
tröskvandring] .. vidd rapp yvar kåggar, u de 
var int radlit, att ä de gärdä, för de händäd 
iblant, att ä bräckäd flair kåggar ättar si OL. 
Jfr med-rådlig. 

råg s. ryg m., bf. -än [sädesslaget Secale cer-
cale]. I gamblarä täidn da var rygän de mäst 
nödvänduä sedässlagä för fålki OL. Dän täidn 
(1852) så sad di mästn int ann bärt tyg (vait 
ällar kånn de var int i bräuk da ännu någän-
ting jär äutat) JK. De jårdbitar, sum di ådlä-
dä, de var alltut all haug aurbackar u de 
sadäs alltut ryg pa vart ann ar JK. De sum åd-
läs mäst jär äut at, de jär tyg u vait u kånn u 
havrä u pärår JK. Såckabetår .. de kummar 
nuck till laun si bäst ällar bättar än ryg u vait 
u kånn JK. — Ja vait dalar i Hamman u Nöiu, 
sum de jä så mik stam n att ingän kan bläi var 
ätt endästä muldkånn män kan bläi vackrästä 
ryg pa läik väl JK. De jårdi i Hamman u Nöiu 

hälst i all staindalar bjärar för de mästä ryg 
föäutn göidä JK. Bra sandjård um ha bläir 
ansi u göidi .. ha strävar för tårkå u bjärar 
äutmärkt me ryg u fodar u JK. När n int 
far sa aurn u lairu i retn täid, att de kan bläi 
någ rot pa, da har n int någ förhåppning ti 
fa någ ryg i nest ar JK. — De sum blai sat si 
av dän gamblä vanliä gåttlandsrygsårtn, blai 
sämst .. män de andrä främmandä sårtars 
ryg såsum Pettkusaryg u Vasaryg blai bättar, 
el. sainrygän, sum ä u haitar JK. A. han 
var kåirnäs äut i Nöiu u harväd akajårdi där, 
sum vör da ännu skudd sa ryg äi JK. Så jär 
sed-dagar innä, u så skall de sas tyg .. Dän 
18 augusti jär fyst seddagän JK. Dän nittndä 
augusti gynna n sa ryg, så väid jårdi har tjänli 
myr [fuktighet] u int jär för tårr; da vänta n 
ti däss de bläir rängn; u till myld rygän ner 
me nytta n spissplog, um jårdi jär tårr uppa 
JK. Myldjårdar ällar sandmyldå ällar sand-
jårdar sas rygän umkring halv säptämbar 
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De gamblä sägdä, att rygän skudd sas till 
Mosäs [4.9.] .. sin så var de int launt JK. 
Rygän sas ännu (apr. 1914) för hand för de 
mäst jär äut at, um de jär goar .. myr [fuktig-
het], sått jårdi jär vat änd upp till ytu, u har-
väs ner för de mäst me fjädarharväl u klys-
harväl u sletharväs ättar el. stuckäs JK. Vör 
har sat a tunnå ryg pa lairu u a tunnå pa aurn, 
män jårdi jär för vat u kald ällar de jär för kallt 
i vädrä, sått de har kumm upp, män de vill int 
vaks någä u bläi någ rot JK. At dagar igår ut 
mårgå fick vör sa ryg fyst, sått han gynnar nå 
spring u kumm upp fyst JK(2 okt. 1904). När 
n da har fat rygän i jårdi, da skall n ännu ha 
allt kånn u havrä in u tråsk de JK. Rygän fick 
viif sa för saint i ar, sått de har vör int någ 
häpp um ti fa någ rygrot JK. Ryg sad vör fair 
tunnår u fick in imot tjugå lass (säksti skupar 
i vart lass) u umkring fair u tjugå tunnår JK. 
— Bläir de mik vetå ättar ha [: säden] jär sal, 
så bläir rygän ällar rygroti vanntrivli JK. Ja, 
all ryg sum blai sainsaän jär dåli rot pa, för att 
ä ha vart för tårrt hall täidn, sin de blai saä 
JK. De var ret skapli rot i haustäs bad pa ryg 
u vaitn, män dails gärd snåiän skad i vinträs, 
sum kåm pa ofrusnä jårdi u dails frustnetnar 
u kyldi nå i ladi JK. — Rygän han gar i aks av 
ladismyrn [vårfuktigheten] u jär i aks för de 
mästä, fastn de gar traugt pa säin ställar JK. 
Hadd rygän kumm i aks än åt dagar sainarä, 
så hadd de vart mik bättar, för da hadd int 
kyldi tat aksi JK. Ja rygän har nå nöis kumm i 
aks fyst (31.5.1891) u säir klainar äut yvar allt 
när pa, hälst pa aurn u säid sandjårdar u lair-
jårdar u jär betöidlit kårtvaksn framför de n 
var i fjord. Ja skall n riktut fa säi någän jård-
bit me grannar ryg pa, da skall de var äut-
märkt go jård u väl fatt [fett] JK. — Rygän u 
vaitn har knafft gynt röir si ällar vaks någ 
ännu .. så att de bläir mik sainarä me någ 
vart i ar framför i fjord JK. (26.4.1891). Aur-
jårdar har dän egänskapän, att rygän vaksar 
um haustar läikväl läitä JK. Nå fick vör ret a 
gutt rängn i viku, sum draiv vintarsyru ör jår-
di, så nå ha ret jårdi gröinä pa någlä dagar u 
rygän u vaitn me JK. Jårdi jär u tårr för rygän 
u vaitn ti vaksä, sått a vaksar sakt u traugt 
JK. Rygän star jämnar u vackar u i aks JK. 
Ner i Dig_aräng_sakan har vör någ lund vackar 
ryg, u han har set bra äut häitn tills, män um 
än har sträv iss pärsingän me iss säist kyld-
netnar, de valt ja intä JK. Rygän jär ret langar 
allt u säir int ill äut pa säin ställar, sum int 
kyldi u snåiän har gärt skadä, u jär i aks all 
stans u ha vaks betöidlit nå iss varm dagar 
JK. Rygän jär int så langvaksn sum vanlit 
äutn jär kårtarä u fåinar i halmän u sma aks 

pa än JK. Rygän jär betöidlit kårtvaksn fram-
för de n var i fjord JK. När de kummar ti sta 

sån där tårrar kaldar gaist um ladingar; de 
tynnar äut rygän u vaitn pa gaimaldu, hälst 
når jårdar jär magaraktuä, da bläir rygän så 
pinnur u nadli, så att de jär oskaplit JK. Ry-
gän jär stäitur = ojamt matn; [mots.] full-
matn u tungar i aksi MK. Rygän han jär tun-
nar u klainar när pa yvar. allt JK. Rygän jär 
tunnlagä u väl nerslagän av rängnä JK. Rygän 
jär fåinar u tunnar pa säin ställar u sma aks pa 
JK. Män de säir klaint äut bad me ryg u vait 
fö de mästä, för fyst u främst gärd snåiän 
skad pa de i vinträs u så nå kyldi u gaistn u 
tårkän i ladi JK. De jär mästn så, att pa sand-
jårdar u pa säid jårdar för yvrit rygän har 
gäulnä u säir vanntrivlir äut ättar iss säist 
rängnä u kyldi JK. — Haldar iss kyldi bäi, så 
jär de ovisst, um rygän far glångäs [blomma] 
OL. Rygän (jär) äutvaksn ällar när pa så hau-
gar, sum än bräukar var um an i u till u me jär 

allt ti glångäs JK. Rygän . . har fö de mäst 
skilt av me glångäs pa säin ställar JK. — Ry-
gän tar skad pa säin ställar [av torkan] .. u 
gynnar väitnä mang stans JK. Ja, pa säin stäl-
lar pa sandn matt fålki skär av mik ryg ti fo-
dar, för kyldi to än så mik, sått aksi blai väit 
när pa va ivist ätt JK. Rygän pa säin ställar 

vaitn har u fat knäckän så att hältn aks 
(rygaks) jär väitä ällar släut Sumli har slat 
av rygän ti fodar, män ja u för de mäst all 
andrä lätta n sta, u de far bläi, va de vill JK. — 
Rygän ällar gröidn, han blai så bramoän i år, 
bär för de att de var så tåra u varmt OL. Vörr 
kund knafft hinn u fa håiä in, så hadd hitn u 
tårkän knip rygän u havan u vaitn u kånnå, 
sått ä var moä, män för bramoä, sått de jär int 
mik i värd me ä JK. — Rygän bräukar bläi 
moän fyst umkring Sant 01ä, så väid Airik 
kummar me aksä JK. Um de haldar pa pa de 
väisä, så star de int så läng pa, så jär rygän 
moän u JK. Bön [bara] vör fick in håiä, da 
var rygän u vaitn u kånnä u havan mo allti-
hop JK. Rygän var moän u skudd av, män de 
hadd stört ner så mik rängn, sått vör kund int 
kumm pa lairjårdar JK. De bräukar ga så ihop 
sumli ar iblant, att rygän bläir så täilit moän, 
att de bläir ingän täid millum hål u rygän JK. 
I fylg me rygän bläir summarhavan moän JK. 
Rygän u kissbäri di bläir monä i fylgä MK. Ja 
trod läikväl aldri, att rygän skudd kumm så 
happat [plötsligt], att ja atminstn skudd fa 
någän dag fräit JK. De jär int äutn, lek rygän 
har blitt läit därvän (sprungän), där sum de 
har vart lägsed, män där sum n har stat, har 
n int hatt någu nöd JK. — Nå jär ä int vanlit 
jär äutat, att n skärar rygän 	så täilit, äutn 
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n vill alltut, att kånni skall var läit skarpä JK. 
Ja, så allt um längä så blai rygän sått han 
däugd tas ällar skäräs. U da tänkt vör: de matt 
väl änd bläi bättar me rygän u vaitn, än va de 
har vart me fodrä, män de blai vör varsä de. 
Ja, u så blai rygän så där vaksaktur, sått n 
int [!] mjölkäd si JK. När vetu hadd blas av 
älla rygän var någ lund tårrar så där umkring 
klucku näi um mårgnar gick vör äut u gynt 
skärä JK. I slaningtäidn var de int så illä 
[:vädret] .. män när vör skudd ihop me skär-
ningi älla rygän, da blai de någ ann ti gärä, 
um netnar var ä sån tjåckå älla så mik dagg, 
så att sedi var int tårr förrn klucku 10-11 pa 
dagän JK. Sin vört-  fick håiä in, så har vör ar-
bet me rygän, män de har gat mik dålit av 
me de, för de har rängnä var u varann'n dag 

.JK. I iss viku ha vör rust me rygän hail viku 
JK. När n skärar i tjåckar ryg, så jär int örvä 
längar ifran örvnackän u nedästä krokän än 
läiu jär lang JK. Än dail kvinnfålk nytt n sårts 
handsko av lambskinn .. när di tar ryg u vait 
upp JK. Allt um längä fick vör rygän av u i 
rakar, u där fick än sta pa sam väisä sum dän 
fyst rygän, vör skärädä u i sam vällaikän JK. 
Rygän u vaitn sättäs u mik i rakar ällar rauk, 
sär de gamblä, u de begår si ret bra um rakar 
bläir bra uppsättnä u så väid int rängnvädrä 
haldar för läng pa JK. När rygän älla vaitn 
jär skärn u skupar liggar pa jårdi, u de läidar 
mot kväldn u n skall gär aftå, så skall all sku-
par bjäräs ihop JK. Ja haldäd.da pa u skäräd 
i fåir dagar ätta si u hadd laig för visst a par 
tunnland. De var K.L., sum hadd tat imot. Di 
skall besta si mat självä u skär av u ta upp u 
bind ihop u bjär ihop antingän i rakar älla 
stäckar. De gamblä präisä jär n laup för tunn-
landä .. Ja fick umkring någ yvar förti lass 
ryg, sum var avskur pa fåir dagar JK(1902). 
Ja, nå ha vör när pa skilt av me skärä u 
ha rygän innä, vör ha bön a halltunnland sta-
näs pa roti oskurä JK. Fyst när vör gynt me 
rygän, var de int ret så galä fastn vör skärd 
n vatar, sått vattnä rannt ör kledi för kvinn-
fålki, när di to upp, män de fick ligg pa band 
u tårkä a par dagar, förr n fick bind ä u sätt ä 
i rak. Vör fick än förti lass ryg. Än trätti lass 
fick vör bärgä, sått ä int blai sprungä, män n 
täi lass var de omöiglit .. De var ti sätt um 
rakar älla skupar var dag, män de sto int till ti 
fa dum så tårrä, att ä kund kåiräs in. Än dail 
kåird in de vat, män de lätt vör bläi, för da 
blai halmän förstöirdar me JK. Rygän skild 
vör a me fyst pa a vikå Rygän var int så 
synnalit dåli ällar läit pa jårdi, män pa grunn 
jårdar hadd tårkän tat n, så de jär läit i aksi 
ällar kummar ti auk läitä JK. — Rygän hinnar 

vör knafft u fa in, så jä vaitn moän, u kånnä 
u havan u ärtar jär monä JK. Gläid däu 

haim u kåir in din rygän, sum star där pa akan 
i rakar i vetu! maint A. pa JK. Äutmärkt bra 
tårkningsvädar pa bad ryg u vait u kånn 
Män de var mang, sum hit kund tro si, äutn 
kård in ä för täilit u di fick ä rat u vat u dålit 
u kåm ti väg läit, nä di kåm ti kaupmännar 
me de u skudd sälä JK. — Bön [bara] n fa(r) 
rygän unda(r) tak, så far n fö de mäst ligg, till 
däss n far skill av me vait u känn u havrä, u 
rygän bläir mästn dän säist, sum bläir trås-
kän, fastn än jä dän fyst, sum kummar in JK. 
Rygän far ligg i häusi till längar fram pa 
haustn, um n int far täid till tråsk de straks 
mair n sedrygän, han skall da pråmt tråskäs 
JK. Vör har ännu mair ryg liggnäs pa laus-
jälln JK. Bäi Kauprä har di gytt syftä = stänk 
vattn pa rygän, annas skudd halmän brist i 
tråskän u de hadd blitt am n mylå MK(1899). 
De stäur tråskar me säks kvarters braid tunnå 
ällar syllindar kan n lägg äi a lass ryg (60 sku-
par) ällar vaitä pa träi fåir minnutar JK. När n 
fick rygän undar tak u n fick träsk sedryg älla 
till sedä (ryg ti sa) u någ ti bröis så to n ihop 
me tråsk kånnä u havan JK. Smiss Vilhälm 
han tråskar alltut rygän u hagan pa en gang 

MK. Vör skudd pråmt tråsk rygän fyst, 
för han lag i vägän för halmän älla havrähal-
män JK. I fredäs u i går ha vör tråsk ryg JK. 
Sin [sedan] har vör a par dagars tråskning 
igän me rygän vör jär rädd för att råttår 
kummar ti förstöir ällar skär sundar sedi älla 
rygän för mik, um n liggar så längä, sått n int 
behövar kastäs u tårkäs mair, när n bläir 
tråskän JK. Ryg har ja ännu årkå ti tråsk än 
dag, män de sum ja har tråsk har auk faslit 
läitä JK. Nå har vör ännu n sjau åt lass ryg 
otråskä JK. Sumli ar kan sumli ha ryg ti tråsk 
upp mot jaul JK. Rygän u vaitn u havan ha 
vör skilt av me tråskä JK. I iss viku har vör 
rust u tråsk mästn hail viku, u vör tråskäd de 
säist i fredäsmårgå. Da hadd vör a lass ryg 
hallt ann igän u så örsmyllår (allt de där sum 
rinnar ör, när n arbetar me sedi förrn de gar 
iginum tråskän) u så vindäd vör upp alltihop 
sen pa dagän u bjäräd upp de JK(1899). Iss 
rygän jär oskaplit drusslur (drussl = aks, ang-
nar) u sundaslagän halm, sum kummar ihop 
me sedi, när n tråskar JK(ordl.). — Summ ryg 
u vaitä fick vör läit sprung av rängnä u vetu i 
haustäs män läikväl int vän än de däugar 
jetäs, fastn bröiä jär läit klabbut .. män min-
dar dråigsl än när de int jär skad föstas JK. 
Rygän jär fullmatn u tungar äi aksi MK. — 
Män väl halm bläir de, bad ryg- u vaitäshalm, 
ja rygän var betöidlit langar u gråvar i ar u 
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aukar bra ätta lasstalä, så att i ar igän vinnar 
rygän pa vaitn, så att rygän bläir "auksed" 
i ar, sum än bräukar sägä JK. Rygän aukar 
klaint för uss, så att de bläir snevat tunnå ät-
tar lassä JK. Rygän hadd int tårkän förstöirt 
så rasnäs för uss läikväl, u ja trod, att de 
skudd bläi mik mindar än va de blai när vör 
skärdä. Vör fick umkring tjugåfåir tunnår 
ättar sjuttn, attn lass u umkring fåir tunnårs 
äutsedä JK. Ryg fick vör n trätti lass, män 
blai int stort mair n tjugå tunnår, så att de blai 
aldrig a kånn ti säl, de häldar, äutn de jär int 
mair n lagum ti häusaldä JK. Me ryg, kånn u 
havrä var de medlmåttu skörd, så där imillum 
säks sjau tunnår ättar tunnu JK. U sam så 
rygän bräukar de bläi åt till täi tunnår ättar 
tunnu JK(1899). Rygän han jär letlag(ä) i ar u 
vägar int mikä JK. Rygän vägar 120 kilo pa 
tunnu, män de var mik slåikånn, sum gick 
bårt, sum tårkän hadd rampunerä, män de 
blai väl umkring am n u a halv tunnå ättar häc-
kän, sum blai bra JK. — När arbetskaln me 
källingi mässi gick äut till n bond u skärädä 
pa bondns mat, to di .. n hall laup ryg för 
dagän. Nå jär di mästn int belåtnä me n laup 
för parä pa bondns mat JK(1908). Ja har hårt 
fålk ifran soknar äutat sudrä ha talt um, att 
de star int till ti fa kaup än laup ryg älla kånn 
. . u rygän har allt stäig ti fåir u tjugå kr. tunnu 
JK(1890). De jär sånt faslit läit präis pa rygän 
i ar, sått n far int täi kronår tunnu n gang, sått 
de vait ingän, va n skall ta vägän u fa pän-
ningar ifran JK(1893). Ryg u vaitä far ja att-
minstn kaup för yvar 200 kr. Ja n 40 tunnår 
ryg u n täi fåmtn tunnår vaitä . straik me 
haglä JK. Min förlust pa ryg u vaitä jär me 
säkarhait u äutn synd sägt 850 kronår . . Pa 
summu me rygän, sum ja skärd av ti fodar u 
int tråskädä, gar väl n fämti kronår av ti 
tråskningi JK(1899). När vör int far mair n 23 
a 24 öre kilo för rygän u vaitn u skall betalä 
yvar 30 ör kilo, sum vör skall kaupä i ställä 

de för sämmar varå! Ja .. förr så slaktar 
vör ner o kräk JK(1917). — Sum L. vait, så 
förstöird kyldi rygän, för uss .. värst av allt 
var rygän, för brö skall var fyst u säist pa 
borä, u mik nyttäs till kräki JK. I brist pa 
vaitä siktädäs de mik ryg förr, sum baktäs 
rygkakå u limpå pa JK. Nå jär rygän ällar 
bröföidu släut för uss, sått nå skall vör kaup 

skaff de till summan, sum jär ännu de värst 
av alltihop JK. Um russi .. int årkäd drägä pa 
ladingar, så kokäd di ryg till dum u gav dum, 
de bräukäd jälpä JK(U). — Förr när di int 
hadd så gutt um kånn mältäd di fö de mäst 
ryg JK(U). Mältäd gärd n u pa ryg u havrä, 
um de var brist pa kånn JK. [Se ill.] Jfr höst-, 

ler-, november-, sand-, sen-, stål-, så- o. säd-
råg. -agn s. pl. rrgaunar [skärmfjäll m. m. 
av råg, avfall vid tröskning]. Rygagnar (de 
fåinästä) u rygaks (de gråvästä) JK. -ax s. 
rygaks n., pl. =. 1) [blomställning på råg]. 
Rygän .. har u fat knäckän, sått hältn aks 
(rygaks) jär väitä ällar släut JK. 2) [ax m. m. 
ss. avfall vid tröskning av råg]. Jfr -agn. 
-band s. ry•gband n., pl. =, bf. -i [sträng av 
strån för hopbindning av rågkärvar]; band 
när n bindar ihop ryg. De jär läit annlund 
än vaitäsband MK. Rygbandi gäs a brid 
[vridning] äi undar aksi, sått bandä int gar 
upp där JK. -blädning s. rrgblä'diyg m., 
'rågbrodd'. Di har sånnar trasot ättar ryg-
bläding (om kreatur) JK(ordl.). -bländning s. 
rygblänning JK [råg o. vete sådda tillsam-
mans]. De haitar vaitäsblänning u rygblän-
ning, sum jär ätt u de samä el. ryg u vait(ä) 
ihop JK. -brodd s. rrgbrudd m. [nyss upp-
kommen råg]. Äi än akar, sum rygän jär av-
skurn u bårtkåirdar, där jär iblant lagli bai-
tår av rygbrudd u ann gras me OL. -bröd s. 
rygbror, 	[slaget, jäst bröd av osiktat 
rågmjöl]. N hail hopän, sum di har nå, visst 
di int av förr, äutn da var de kakå [vetebröd] 

gråft rygbröi u kyt u säupå u räisgröins-
pannkakå [på kalas] JK. Tänk va n träivdäs 
bra av rygbrö u fisk u skyr u pärår u kånn-
gråit u ryggråit JK. Da skudd n in .. u ha n bit 
mat, sum var dän täidn gråvt rygbröi u smör 

fisk .. u mjölk älla välling JK. Brökårgar 
me limpå äi u någän häit u däit me rygbröi 
äi [på begravning] JK. Mylå jär n matret av 
tunnskurä rygbrö, sum skäräs äi u sinä hälläs 
kytspad där pa JK. -bröddeg s. ry'gbro-
daig, m. [deg till rågbröd]. -bås s. ry'gba•s n., 
bf. -ä, -bas', pl. = , bf. -i, 'avdelning i en lada 
där rågen lägges upp före tröskningen'; räum 
jämt u bakum stikln i lädu MK. Pa säidår um 
lädu tarms bas, rygbasä, u—där yvar haddi 
lausjälln MK. Lädu u rygbasä; i viss fall kal-
läs lädu u rygbasä bär blått för lädu Lädu 
ällar lauän .. de jär pa iss främst sum kåiräs 
yvar, de därinför kalläs för rygbasä OL. De 
var alltut vanlit förr ner di kåird sedi in, att di 
läggäd rygbas fullt me ryg fyst, u de skudd 
tråskäs av fyst, för de skudd var ti sased, u 
dann rygän han skudd upp pa rindanä OL. 
Vör har ännu näi täi häckar kånn liggnäs i 
lädbasä älla rygbasä otråsknä JK. Sin så 
skudd a [: säden] rissläs u så vindäs .. När 
de var gärt, så var de ti kåir lädbasä älla ryg-
basä fullt igän u ti ga pa pa sam väisä igän 
[med tröskningen] JK. Mor minnäs att bäi 
Kauprä O.M. sätt i mat äut i lädu i rygbasä äi 
än gammäl träiback till Nissn JK. -glonge s. 
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ryg-glåggii m. [rågblom]. -gröt s. ry'ggråit 
m., bf. -n [gröt kokt på rågmjöl]. Ti kvälls-
mat: fisk u bröi u säupå el. gråit (kånngråit 
el. ryg-gråit) JK. Di fick ärtar u fläsk u ryg-
gråit [under exercisen] . . Ryg-gråitn, sägd 
far, dän kund ingän terä .. för de var såsum 
läit rygmjölsvälling, sum var koktar (ryg-
gråitn) pa vattn u någ gammält marjet ryg-
mjöl JK. Källingi ha kokt alltut svartar gråit 
(ryg-gråit) va ivistn kväld ti gubbän JK. Ryg-
gråit el. smörrbröituggå mot buldar jär bra 
JK. Män så söikt vör da u lägd imot läit ryg-
gråit (mot det svullna värkande fingret), da 
blai de läikväl så pass, att ja kund bat bäi u 
ga pa gålvä JK. U så i torstäs gick ja så av u 
an me ryg-gråit mot JK. Iblant badäd vörr 
imot me ryggråit u ti släut me varm sed, sum 
lägdäs i pusar [mot värk i kroppen] JK. 
-halm s. ryghalm m. Män väl [mycket] halm 
bläir de, bad ryg- u vaitäshalm JK. Noväm-
bar-ryg .. han jä mästn såsum säi ann vanli 
tyg.. halmän bläir sämmar än ann ryghalm 
JK. Aindäst att när vör skudd sätt kånnstac-
kar upp, att jårdi var för vat ti sätt dum pa 
Män vör hadd lägt ryghalm undar, så att di 
hadd aldri de minst nöd ällar var aldri sprung 
a end kånn JK. När da konar ällar nauti har 
jet upp betkåln älla rotfruktar, da far di ti 
släut vass sin duktur maning ryghalm älla 
vaitäshalm ällar havrähalm JK. Han klaiv 
upp pa n stigä, u stigän glaid kull.. De sked 
upp pa häusar, när n skudd ha ryghalm ti 
konar älla nauti JK. Förr da gav di säin russ 

läit håi u halm, sum ruskädäs ihop .. de var 
nå int sägt, att ä var kånnhalm all täidar.  . . var 
ä int någ ann så fick di ta ryghalm, sum var 
någ fäinar, fast dän var di int alls anglägnä 
ättar Sumbli .. to ryghalmän sum än var u 
stampäd ner i haggvann'n [hon] u så hälld pa 
läit vattn u stråid pa.. mjöl OL. Ja, dän 
där agän var dubbält, ja kansk träi gangar så 
säkar ti ruttnä pa än vanlir ryghalm älla vai-
täshalm [på tak] JK. -häck s. pl. rrghäckar 
["häck" lastad med råg från åkerni Läss 
ällar kast äi håihäckar u ryghäckar u JK. 
-höst s. m. bf. rrghåistn [rågskörd, -bärg-
ning]. Ryghåistn u sedhåistn u håihåistn (de 
jär de fyst de) MK(1884). Ryghåistn u sed-
håistn. De har ja aldri håirt (G.K.) MK(1922). 
Smiss V. använder inte namnet ryghåistn och 
inte heller Johan A. MK(1922). -jord s. ry'g-
jå'rd f., bf. -i, pl. -ar [jord varpå odlas råg]. 
Aurbackar ällar höigar jårdar .. di ansags da 
för de bäst rygjårdar OL. Ja, pa sandjårdar 
sas för de mäst ryg ti haustsed, u de jär äut-
märkt rygjård, när n kan hald na fait u göid na 
läit vart u vartann ar JK. När n har.  .. fat kånn 

u havan i jårdi, da skall de räitäs, älla(r) ryg-
u vaitäsjårdar skall plögäs fyst gangän, u da 
nytta n spissplog .. män iblant vändplog JK. 
Ja harvar rygjårdi, kånnjårdi u. s. v. JK(U). 
-kaka s. rygkakå f. [oslaget rågbröd] av sikt-
mjöl av ryg. I brist pa vaitä siktädäs de mik 
ryg förr, sum baktäs rygkakå u fimpå pa JK. 
Till mårgmat pa sletkaldagar blai de .. bröi 
(rygbröi) u smör.. u pa sumbliä ställar äutum 
rygbröi gråvkakå el. u rygkakå ällar u limpå 
JK(U). -kli s. ty'gkläi [kli av råg]. Hackäl-
sä = halm (sönderskuren) u rygkläi MK. 
-korn s. rygkånn n. [frö av råg]. När de än-
nu sitar någ rygkånn u vaitäskånn pa aksi när 
n har gat iginum tråskän JK. Ja, ättar sum 
än int fick någät rygkånn el. vaitäskånn de 
arä ti sa el. ti jetä, så var de knalt för daim, 
sum de händäd förä [: missväxt] JK(U). Så 
gär n än annar knäut pa sam väis införä, a 
rygkånns längd ifran de fystä [om tillv. av 
snaror] MK. -malt s. rrgmalt JK(U) n. [malt 
berett av råg]. -mjöl s. rygmjä'l, -mjo'l n. 
När upplänningar kåm ti strand u skudd kaup 
fisk, så behövd di int ha pänningar ti kaup 
förä äutn föidvarår såsum ryg älla rygmjöl 
JK. Ga upp pa luftä u ta ner sitt rygmjöl till 
bak sitt grannbröi pa OL. Någ gammält mar-
jet rygmjöl JK. Avkokbrö bakäs pa vaitäskläi 
u rygmjöl u vattn MK. När di (lambi) fick 
ungar .. da fick än .. gi dum .. mjöldrickå 
(vattn u rygmjöl) JK. Ner di nå gav sörpå, så 
nyttäd di för de mäst rygmjöl OL. -mjöls' 
gröt s. ry'gmjolsgråit m., bf. -n [gröt kokt på 
rågmjöl och vatten]; = svartar gråit, svart-
junkar JK(U). Rygmjölsgråitn kokäs i vattn u 
bigangnäs int så mik nå fö täidn sum förr 
JK(U). Till kok rygmjölsgråit var mjöilåidu 
[slöseri med mjöl] JK(U). Daim sum hadd de 
där halssjauku hadd bad imot me rygmjöls-
gråit, de skudd var så bra JK. -mjölsipann-
kaka s. rygmjälspannkakå JK, -mjälls-
JK(U), [pannkaka på rågmjöl]. -mjilisiväl-
ling s. rrgmforlsvälling f. Ex. se råg-gröt. 
-moe s. rygmoä m. [hög av tröskad råg på 
"loftet"]. -rissel s. rygrissl JK(U) m. [att 
rissla råg med; var den finaste (tätaste) ris-
seln]. -rot s. rygråut f., bf. -i [den nyss ro-
tade o. uppväxta rågplantan]. De har vart för 
stor tårk i hail aggusti månä vör fick snevat 
saningmyr, u nå i säptämbar har ä vart kallt u 
tårrt till nå. Ja, så att rygroti jär klain 	JK. 
Rygroti jär faslit klain pa lairjårdar u har int 
kumm upp hältn u kan int fa vaks, för ä jär för 
tårrt JK. De har vart kallt, u de har int tyg-
roti tyckt um, sått a har vart traug ti vaks 
häitntills JK. Ja män märkvärdut tåra läik-
väl, sått rygroti vill int vaks någän ting pa 
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säin ställar JK. Rygroti säir dåli äut pa säin 
ställar, för vör fick sa för saint u jårdi jär för 
vat JK. Ja, rängn behövar bad rygroti u vai-
täsroti JK. Rygän fick vör sa i sed-dagar, 

da var jårdi tjänli u bra u jär vackar ryg-
rot JK. Ja, de kan var äutmärkt vackar rygrot 
ällar vackar rot pa akrar bad ryg u vaitä um 
haustän, män så kummar da vintan me n hail 
hopar snåi pa ofrusnä jårdi JK. Vör jär rädd 
för att snåiän kummar ti förstöir rygroti ällar 
rygän u vaitn, um än bläir liggnäs längä, för 
jårdi jär rakt i grund ofrusi undar, så att ä star 
sum i am n jäsbyttå undatill alltihop JK. När 
jårdi jär bär.. ha jäsar kring, när de frausar 

tåiar pa de väisä u gröidn farar illä, i syn-
narhait um ä jär klain rygrot u vaitäsrot JK. 
Um de bläir duktu tjäl ällar buttn äi jårdi, 

så da snåiän bläir liggnäs pa de hail vintan, 
da mår rygroti u vaitäsroti bäst JK. Rygroti 
u vaitäsroti ha ret tat si nå i iss blöi vällaikän 
u har ännu int gäulnä knafft någän stans äutn 
sedakrar star ännu grasgröinä u vaksar ännu 
läitä JK. Rygroti u vaitäsroti säir bra äut i 
vintar u har vaks u tat si nå i lenvädrä u har 
mästn blitt fö mik pa säin ställar, börr nå vin-
tan u ladingän kan bläi tjänlir sått ä int kum-
mar för mik snåi pa ofrusnå jårdi, sått ä bläir 
kvävsnåi, da bräukar de bläi skinn pa rygroti, 
u da bräukar ha ga bårt JK. Rygroti, sum va 
kniku ällar traug ti vaks i fystningi, har ret tat 
si bra nå u jär vackar, sått pa sumli ställar 
liggar ha ret [rent av] u jär mästn för mikä 
JK. Haustsedäsroti (vaitäsroti u rygroti) star 
ännu gröin u vackar. Vaitäsroti lyckar jårdi 
u jär för de mästä sum rygrot. Rygroti pa jår-
dar, sum jär faitä u jär täilit sanä i sed-dagar, 
vill ga i skaft, um ä haldar si så blöit [blitt] 
ännu n täid av JK. De jär int alls bra, um ryg-
roti gar i skaft pa haustn ällar vintan, för de 
frausar bårt, när kyldi kummar. Bäst jär ä ti 
sla av rygroti ällar bait av na me kräk. Da 
bräukar de vaks upp av röitnar igän pa lading-
ar. Män ti baitä ällar släpp kräk pa rygroti 
nå gar int an, fö(r) jårdi jär fö vat JK. Rygroti 
jär dåli för de mästä, u mackän har jet upp ä, 
sått ä jär bär jårdi haj! styckar JK. Annas har 
rygroti läid mik av mack i haust, bade av de 
stor gra skämmingar (ållånbårrlarvar) u för de 
mäst av snägäl OL. -sikt s. rygsikt (När U), 
[siktat rågmjöl, varav bakades "limpa"]. 

s. rygsikonjöd JK(U) n., bf. rrg- 
siktmjirlä [siktat rågmjöl]. Vör hadd någ ryg 
där äutä (bäi Hallbjärs), sum skudd siktäs, u 
de rygsiktmjölä skudd vör ha ti limpå i jaul-
hälgi JK. Rygsiktmjöil bakäs limpå av el. u 
så rygkakå JK(U). -skupe (-skoppe) s. ry'g-
sku'pä m. [rågkärve]. -skörd s. ry'gsko'rd  

f., bf. -i. Rygän (har) set märkvärdut vackar 
äut all stans .. sått vör har hatt håpp um a 
duktu rygskörd i ar, män . . JK. U så skall de 
plögäs tresn (tridgang). De gärd n millum håi-
håistn u rygskördi el. skärningi JK. -smula s. 
f. bf. ry'gsmu'lu [liten mängd råg]. Vör har 
hatt hindar me rängnvädrä 	ti fa bärg 
gröidn, män rygsmulu [än åt näi häckar u 
sjau åt tunnår ättar n fair fåm tunnårs äutse-
dä) har vör fat in u skilt av me tråskä JK. 
-stack s. pl. rygstackar JK [stack av rågkär-
var, uppsatt på åkern]. Vaitäsgackar ällar 
vaitäs-stäcki sättäs pa sam väis sum rygstac-
kar älla rygstäcki JK [se stäcke si. -stagg 
s. ry•gstagg m. [borst på rågaxen]. -strakel s. 
rygstrakäl JK(U) n., bf. -straklä JK [säd som 
blivit kvar på åkern efter kärvarna bundits 
o. som räfsas ihop]. De skall strakläs u, u de 
skall u tas varå pa, straklä mainar ja: ryg-
straklä u vaitässtraklä JK. -strunk s. m. bf. 
rygstrånkän= långt rygstand MK. -stubb s. 
ry'gstubb m., bf. -än, pl. -ar, =de sum bläir 
stanäs pa jårdi av halmän, när n har skär.. 
[rygän] JK. När n släppar russi pa rygstub-
bän, da rinnar gaigln ör dum OL. Rygstubbar 
kummar ti putt sundar täiår för L:n MK. 
-stånd s. ry'gstand n., pl.=, bf. -i [(fullväxt) 
rågplanta]. De finns flair n en lid pa ryg- ällar 
vaitässtand u JK. Än mack, sum haitar hd-
mack.. sum jetar rygstandi av i uppäst lidn 
MK. -stäcke s. ry•gstäckä n., pl. -ar, bf. 
-stäcki JK [stack av rågkärvar uppsatt på 
åkern]. Jär de vait(ä)sstäckar älla rygstäckar, 
sum Ar har där upp pa backar? MK. Vaitäs-
stackar el. vaitäs-stäcki sättäs pa sam väis 
sum rygstackar el. rygstäcki JK. [Se ill.] 
-sådor s. pl. tygsadår JK(U), [skal m. m. 
som siktas bort]. -tunna s. f. bf. rygtunnu 
[mängd råg motsv. en tunna]. Dän täidn fick 
än mik arbet gärt si .. för n ring dagspänning, 
fastn rygtunnu var mik döirarä da än nå JK. 
[Um] vör kund väis raiduä papper pa, att så 
u så mik kustar rygtunnu uss JK. Ti räcknä 
äut va mang kilo kyt ällar fläsk rygtunnu läm- 
nar, när n gir gräisar dän JK. Rygtunnu var 
upp till 20 rikstalar.. Män så fallt spannmåls- 
präisar .. till däss att rygtunnu kåm ner till 
7(sjau) rikstalar JK. Han fick biskening, att n 
fick skaff andrä pänningar, så väid n vidd ha 
rygtunnu JK. De rygtunnu skudd n kaup äut 
bäi n bondä pa När JK. -tvär s. f. bf. ry•g- 
tvä•ri [teg där det växer råg]. Hulda, ga upp u 
så äut i rygtväri u lait hynsägg, di ropar där 
äutä! MK. -åker s. rygalar m. [åker där 
det växer råg]. U så (har ja) n rygakar pa 
flak tunnland straks austar av uss .. me dän 
grannästä ryg pa JK. 
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råga v. p. pf. ru'gän, f. -i, n. -ä [rågad, över-
full]. Han hadd talldrickän rugän me mat 
MK. Rugän laup; rugi tunnå MK. Har Är 
melt de rugä ällar strukä (mått) JK(ordl.). 
Jfr ryga v. 

råge s. ru'gä, ru'g' m., bf. -än. 1) [den del av 
innehållet i ett kärl, en vagn o. d., som når 
över kanten]. Pa laupän liggar de för läit ru-
gä, när sedi jär mik tårr; håis läit mair pa pa 
rugän; de liggar för läit rug pa JK(ordl.). Han 
kund int nännäs u me! [mäta] rugän fullar n 
gang OL. De sum liggar upp pa i häckän, upp-
för de yvästä grindträii haitar rugän JK(U). 
Vör ha fat attn häckar, u de int någ smahäc-
kar, äutn rug pa, så mik sum ä kunt liggä JK. 
Rug pa lassä [med gödsel] lässäd n alltut, u 
han slos till me göislskuru., förr n kåird ör 
göisldöiän JK(U). När n int läggar mair n täu 
lag [av kärvar i "häckän"], gynna n bak igän 
u läggar rugän (skupar) me stubbän uppat u 
aksi nerat JK. 2) [mer el. mindre 	a) [i 
uttr.] fa rugän av (ngä), [klara av det vikti-
gaste, det mesta]. Ja far änd rugän av ( = det 
mesta, huvudsakliga, vid ogräsplockning) 
MK. Ja har tänkt, att ja lissum skudd fa ta ru-
gän av de mäst bråsku i iss viku JK. b) [i 
uttr.] ti rug pa [till på köpet, värst av allt]. Ti 
nig pa alltihop så kåm snåiän u kyldi tillit 
JK. U så rug pa olycku till, att kronofogdn 
död i sam tagä JK. 

råka s.1 rukå f., bf. ru'ku [hög av spillning, 
särsk. efter nötkreatur]. Konar gärd dain ru-
ku pa dannu bäi haglidä JK. Jfr gödsel-, ko-
o. nöt-råka. 

råka s.2 se sen-råka. 
råka s.3 f. pl. råkår [fågel]; sumt kalld dum för 
svartkrakår, läit störr n vanliä krakår, män 
svart sum kårp me stäur lang näbbar, sum di 
gick u buräd ner i jårdi ättar sedkånni; de 
kund var hail stäur skåcki 	vanlitväis pa 
ladingän OL. Se rok s. 

råka v.1 ralä, 	, pr. -ar, råkar, -a. 1) [med 
handen el. ngt redskap träffa ett föremål]. 
Jäst däu ännu så säkar, att däu kanst rakä ball 
( = träffa bollti) MK. 2) [om person: samman- 
träffa med (ngn), stöta på (ngn)]. Någän gang 
rakar ja di väl (OL)MK. Kummar L. äut någ 
mair, så kan vör alltut rak varandrä MK. 3) 
[angå, vidkomma, röra]. Råkar de di da? De 
råkar di intä MK(1877). Di jär så olycklit 
nöifiknä ti fråg ättar, mik pänningar de jär 
i brevi u så där, u de tyckar ja så, att ä int 
råka daim JK. Särsk. förb. Snåidräivår jär så 
hard, att n kan kåir upp pa dum me staduä 
kräk fastn de jär vågsamt, ifall di skudd rak 
iginum u sätt si fast JK. Hald igän, annars ra-
kar de yvar (om båten) MK. 

råka v.2 ru•kä [söla, slöa]. De ha ringäs ann-
gang allt, så att ja far väl int sit läng jär u rukä, 
äutn ja far väl ste u Ide pa mi JK. 

råma v. råmä, ipf. -äd JK(U), 'slå omkull må-
let vid varpkastning'. Um än kastar pinnu 
kull, de haitar råmä JK(U). 

rångel s., se ringel-rångel. 
rångla v. råglä. 1) 'skriva täml. oläsligt och 
rita krumelurer'. Rånglä el. rånglä ihop någä, 
skriva fort o. slarvigt MK. 2) [i förb.] rånglä 
in [provisoriskt inhägna]; rånglä upp [provi-
soriskt uppföra gärdesgård] JK(U). 3) refl. 
Han bä rångläd si fram, han gick dåligt HG. 

rånglig a. f. rånglu [krokig]. Aikstrånk = läiti 
klain rånglu aik JK. 

råss s. råss n., 'buller, allarm'. Vickät råss Er 
haldar! De var a faslit råss MK. 

råssa v. ipf. råssäd [väsnas]. Så väid di int 
jaläd u råssäd ( = allarmäd) för mikä, så kund 
di, undar de di sat u förplägäd si, fa håir mang 
vackrä drillar av skogäns sångrar OL. 

råtta s. råttå f., bf. -u, pl. -år [råtta, mus]. Da 
gynt ä skråp(ä) u rissä där innä; da var de a 
råttå bakum tappeln MK. Råttu har raidar 
[bo] jär inn i väggi; råttungar skräiar MK. Ja 
jär int rädd, när ja ha(r) råttår pa mi n gang 
MK. Råttår har vart så olycklit galnä ti skär 
sundar ällar räiv sundar kringmäurningi JK. 
Ja tror de jär int ann stor råttår, sum spöikar 
bäi A.L. JK. Ja kan int märk någ ann hindar 
för fårdi .. än me liggningi där bäi Er för råt-
tus skuld, sum osar läik i kamman JK. Råttår 
jär de värst odjaur, sum vör har ti dras me 
bad pa dain väisä u dannä JK. Vör jär rädd 
för att råttår kummar ti förstöir ällar skär 
sundar rygän för mik, um än liggar otråskän 
längar JK. Kund n fa skill av me tråsk till 
jaul .. så var de stort .. u råttår hadd kallas 
dän täidn JK. Ätt ar minns ja, da hadd råttår 
kumm i maurstackän u mästn skilt av me va 
ivist a nyt för mi JK. Födräiv råttår kund n; 
de nyttäd n kungsjaus till JK. När råttår bläir 
sum värst galnä i häusä, da dåir någän MK. 
Di har så bråttum sum råttu i bansäng (ord-
spr.) OL. — rått-fälla s. f. bf. råttfällu. Bugar 
ti råttfållu MK. -hål s. råtthul n., pl. bf. 
Så grämd kvinnfålki si.. att råttår var så gal-
nä ti förstöir allting för dum. Int ann de, sägd 
011ä, de skall ja ga ste ättar läit kungsjaus 
till Ar u lägg i råtthuli, så skall Är aldri fa säi 
am n mair JK. -lort s. råttlåurt m. [råttspill- 
ning]. -reder s. råttraidar n. [råttbo]; (icke: 
råttbo). -skri s. råttskräi n. När n drägar gani 

u strämmingän jär livnäs, när n far gani in 
i batn .. da håirar n a sånt där fåint jaud, sum 
licknar fåint råttskräi JK. -skörd s. råttsko'rd 
f., bf. -i. 1) [skada som uppkommit genom att 
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råttor gnagt sönder ngt]. Råttskördi ha gar 
ätta akslgangän [pa fiskegarn] MK. 2) 'trös- 
kad el. otröskad säd, som råttorna äta el. 
skära sönder': de jär oskaplit, va råttår ha för-
stöirt sedi, de jär int ann råttskörd; havan jär 
rakt förstöirdar, de jär int ann råttskörd JK 
(ord!.); 'när råttorna äta kärnan ur säden och 
lämna skalen'; äi iss sedmoän har läikväl råt- 
tår vart galnä så; de jär så mik råttskörd äi, 
att ä jär oskaplit JK(ordl.). -stickare s. rått-
stickarä m., 'liten smal kniv'. -unge s. pl. 
råttuugar. Råttu har raidar jär inn i väggi; 
råttungar skräiar MK. -äten p. a. pl. råttjetnä 
[söndergnagd av råttor]. Gani va råttjetnä 
MK. -öra s. pl. råttåirå. När björklauän jär så 
stor sum råttåirå, da skall n ste u slingä (sätt 
fast [: fiskegarn] u slingä) MK. 

räck s. räck (OL)MK n. [räcke]. De var int 
någ räck MK. 

räcka s. räckå f., bf. -u, pl. -år, 'en smal, lång 
stång el. ett smalt högt ungt trä på umkring 
en arms tjocklek' JK(ordl.); 'lång smal stång' 
MK. A räckå jär öklui, män a trolå jär klui el. 
sagi; läikväl haitar de räcktäun, um de u jär 
bärt av trolår u int av räckår MK. Kar staur 
[rensa störar] u fläckä [barka] räckår MK. 
Jär de a räckå, sum börr kan klauäs mitt i täu, 
ällar de bön bläir täu trolår äi, så haitar de a 
täuklui trolå JK. Stackettäunar, sum graväs 
täunstuckar [stolpar] ner u sättäs täu sagnä 
räckår millum var stuck u späikäs täunspäilår 
[spjälor] pa änd där pa JK. Bryt-täunar [brå-
tar] . . di jä bärt [enbart] av grainar u oupp-
huggnä räckår ällar ouppkvistnä ällar me grai-
nar pa JK. Ganasar [garn-åsar] di jär klainä 
män så lang sum än kan fa dum .. för flair 
räckår de jär ättar si, flair skarvar bläir de, u 
snällarä jär di ti fa gani sundarivnä OL. Stor-
straklu gärs fyst av a räckå älla någänting 
hälst någ saigt träi JK. Handbalkar gar äutför 
spärrträii än bit .. u så kåsserar spärrnackän, 
sått de kan fa ligg a räckå där äi vörr kan 
kall na för rykträcku JK. Raislaktn jär a lang 
räckå el. stang me a navarshul i ändn JK. 
Spiklaktar jär klain lang räckår, för de mäst 
av gränä JK. Raftar jär lang räckår me knag-
gar pa äutsäidu u, um di jär gråvä, huggnä pa 
insäidu JK. Vindskaidar jär stor lang räc-
kår, sum star me nedäst ändn pa bandknäutn 
JK. Ryktstängnar jär lang klainaktuä räckår 
JK. Jfr gran-, häck-, långsteg-, långvet-, ryft-, 
ställning-, tistel-, topp-, tun- o. tälle-räcka. — 
räck-led s. räcklid n., bf. -ä, pl. -i JK(U). 1) 
'långa räckor över varandra med ett staurpar 
i var ända' MK; [del av räck-tun, se d. o.]. 
Allt ättar sum än vill ha täun'n tetarä, så läg-
ga n flair trolår i vart räcklid JK(U). Jär de 

säkrä trolår u staur [i räcktunen], så stängar 
di för storkräk um de änd int jär mair n täu 
ällar träi trolår i vart räcklid JK. A käldå sum 
jär 	buttnlaus därförä så jär de kringtöin 
si me någlä räcklid Pa ätt av räcklidi, sum 
käldu var kringtöint me, var de a trolå, sum 
lag pa jårdi me en ändä JK(U). De var bäst ti 
räck ifran kånnä (töin me räcklid) JK. Äut-
stäuår me räcklid i millum ti stäng me i vattn 
JK(U). 2) [enklare "led" i gärdesgård]. Pro-
visorisk stängsl till kåir iginum sum haitar 
räklid. Täu bra staurar me bandar, säkat um-
bundnä, sum trolår el. räckår liggar pa, u så 
me än styttstaur i vart staurpar. Trolår el. 
räckår kan drägäs ör JK(U). Ja ska fylg di 
iginum räcklidä MK. [Se ill.] -tun s. räcktäun 
m., bf. -n, pl. -ar, 'gärdesgård av parallella 
[o. horisontella] stänger, tvaitar el. bräder' 
JK(ordl.); 'när trolor liggar vågret' MK, 
[stånggärdesgård]. Till räcktäun el. täun sum 
än int har beräckning pa, att n skall sta så 
längä, a ar ällar täu träi, nytta n björkbandar 
JK. Gäin, rak staur bör de varä till räcktäu-
nar JK(U). Skall räcktäun'n stäng för lamb, 
så skall trolår var tetarä bä.i si u flair trolår i 
vart räcklid JK. När n förfårdar n räcktäun, 
så haitar de int töinä äutn räckä för de mästä, 
män de jär de snällästä töiningi ällar gar fort 
ti sätt upp än räcktäun JK. När all säidstaurar 
jär slagnä, täu i vart staurpar sum bandar 
skall lindäs um u trolår ligg pa imillum stau-
rar, så binda n nedäst bandn um fyst staurpa-
rä, u så gar n till dann där nest u bindar um än 
bandä u så till de tridä pa sam väisä. Da kan 
ja lägg täu trolår pa äi de staurpari pa de ban-
dar, u har da am n trolå i vart räcklid el. de 
nedästä trolu. Pa de väisä kan n hald pa, till 
däss n kummar hail sträcku fram, me nedäst 
trolu i all räcklid. De liggar täu troländar pa 
var bandä, en undar u en yvar .. När n da har 
fat de nedäst trolu i all räcklid, så gynna n pa 
en änd igän u bindar bandar um u läggar dann 
trolu pa, pa sam väisä sum de fystu .. När n 
da har slat styttstaurar u bind styttstaursban-
dar um, så lägga n de trid el. uppäst trolu pa, 
pa de styttstaursbandar. U da jär räcktäun'n 
i årning JK. Räcktäunar 	räcknäs int till 
bandfast täunar u int till lagliä täunar häldar 
i gränslinjår millum täu dailaigrar JK(U). 
Räcktäunar jär när pa raint bårtlägd nå JK(U). 

räcka v.1 räckä, räck', pr. -ar, -a, ipf. -ädä, 
-äd, räckt', sup. räckt, räck', pass. räckäs. 1) 
[sträcka på (ngt), tänja ut]. a) bearbeta läder 
med räcknagel]. Räcknagln sum di haldäd 
undar armän, när di räckädä . . el. kätädä 
häudar u skinn pa kytsäidu, för ti fa dum 
mjaukä u någlund slet.. JK(U). Räckä = tauä 
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lädar sleit (att "räckä" lädret slätt); . . u så 
skudd de da räckäs slet me räcknaglen MK 
(1877). b) refl. Räckä si, 'sträcka sig, dra sig' 
MK. Ligg u räck si MK. Sit u räck si el. 
sträck si MK(1877). Ja ha nå sit u räck ällar 
sträck mi a stund ätta matn JK. Tänk va da-
gar u netnar jär langä (när n int kan sivä); de 
jär ti ligg u räck si u sträck si, så att de knäc-
kar i sinår JK. 2) [sträcka sig; sträcka ut t. ex. 
handen (för att ta ngt)]. Er fa räck Ar häit, 
när Ar vill ha drickä MK. Ja minns ännu, va 
fingri kund var nem u langä (när di skudd räck 
si ättar snäus) MK. Hästn kund räck si så 
haugt, att n kund na u jet upp va ivist ätt 
(äppäl) MK. Fullar av tacksamhait räckt ja 
Lektorn u hans Fräu handi till avsked OL. 3) 
[nå fram el. upp el. ned; vara tillräckligt lång, 
stor etc. för att nå (till ngt osv.), nå]. Um ä 
jär för langväist, da räckar int trolu, sum skall 
läg,gäs pa där nest, upp ti uppäst bandn pa 
dann staurparä JK. Halsdokän räckar mang 
slag um halsn JK. Langbor sum jär så lang, 
att di räckar yvar ällar langs me hail räumä 
OL. 4) [sträcka sig, pågå, fortfara]. Fyst um 
mårgn gynt vör me storvägän jär bäi uss, u de 
räckäd n par täimar [om snö"kastning"] JK. 
De räckäd nuck a lagli stund (ti packä), för de 
var int ti tänk, att de skudd ha räum pa en 
sjuss JK. Jaul, sum räckar till ättar trättn-
dagän JK. Di gär u gar, sum di vill, så fort de 
hinnar laudäskväldar, u de räckar änd till 
mandäsmårgnän, sum di jär säin aignä härrar 
[:tjänarna] OL. Nå föräut hadd n sägt, att n 
int bröid si um hundskattn, män de räckt da 
int ti ivi täid, för nå hadd allt någän fat bräid 
kring än [omstämt honom] OL. Gavår u 
gängavår räckäd längst OL. 5) [finnas i till-
räcklig mängd, vara tillräcklig, hålla, vara an-
vändbar]. De skall int så läit [: mjöl] till, um 
än ska fa de ti räckä OL. När n tänkar ättar, 
vick rimedjår di hadd förr ti räiv sundar säin 
stuckar me, da jär de int undarlit, att di fick 
skogän ti räckä OL. Jauganskrogän lag just 
int så langt ifran, sått mäns pänningar räckäd, 
så kaupt n dain ankan ätta dann'n JK. U så 
livd a [hon] da u måd gutt, så läng matn räc-
kädä JK. Tyckar du, de [: köttet] skudd räck 
längar, vör slaktäd bär a sväin .. så de gar an, 
att de har räck så längä OL. [Da] sägd kvinn-
fålki, att fotosjensålju räckäd int för uss iss 
täu hälgdagar yvar JK. Träi fäir kast sträm-
ming bräukar räck för dagän till en man [till 
bete] JK. Pärår .. ja tror nuck, di räckar för 
Ed häusald i vintar u a slag äut pa ladingän 
JK. De jär nödvändut ti låim av så mik ti 
häusaldä, så de räckar för årä OL. Di skudd 
da ha n [tobaks]buss, män de skudd var n 

riktut langar en, sum räckt ti dän dagän u läit 
längar OL. 3.000 kronår . . de räckar knafft 
ti läktar u årjår JK. Var de go askå, så räckt 
träi kappar till a stor gröitå, u dän litn skudd 
räck till 9-10 gan MK. Dän sum bär hadd hatt 
de uppskrivä, de hadd räck ti mang ark OL. 
Vör har int så mik mal si, att ä räckar ti brygg 
pa OL. Jfr spår-räcka. — Särsk. förb. Räck 
bäi [pågå, fortfara]. Nårdn kummar me sånt 
här driv, de bräukar kunn räck bäi de MK. 
Var de täu lik si säkrä i armstyrkå, så kund ä 

kumm ti räck läng bäi [att bryta arm] 
JK(U). Vetu räckar bäi fö längä, så att .. äut- 
sedä tar skad av vetu me JK. I laudäs gynt 
kallasä kl. 10-11 u räckäd bäi ti kl. 4 i sundäs- 
mårräs JK. 30 kr. för fyrvidn u 40 kr. för lau- 
vidn. — De var duktut. — Äja de kund väl så 
varä, män de räckäd int så läng bäi, för sko- 
gar to snart släut JK. — Räck fram [sträcka 
fram]. Ha räckt fram kinn'n u lät n klapp pa 
än JK. — Räck till: 1) [vara tillräcklig, för- 
slå]. Go inkåmst sum gilt räckar till JK. Di 
hadd, så de räckäd till ti ta av JK. Lukår kus- 
tar int mair n umkring 17 kr., u L. har sänd 25, 
sått ä räckäd räiklit till JK. Sakar u ting, sum 
int förstandä räckar till, män .. JK. Täidn 
räckar till, sägd ja män. . int för mäin räckning 
atminstn JK. A historjå sum kund räck till ti 
skriv um än täid JK. Så kåm täurn ti tänk pa 
sigdar, um än hadd så mang, att ä räckäd till 
ti sia me um dagän OL. 2) [hålla på, pågå, 
fortfara]. Triddagän var ä kumnal- u körk-
stämmå, sum räckäd till när pa hail dagän JK. 
Fäinarä jaulkallasar, sum räckar till hail net-
nar JK. Ja, de blai da dispöit, sum räckäd till 
bad väl u längä JK. Vör har mik ti gärä me ti 
fa jårdar i årning nå ättar skiftä .. i mang ar 
ännu räckar de till JK. 3) [vara övernog, 
mycket att göra, särsk. om  arbete]. De räc-
kar till för jämn me bad dain u dannä JK. 
Årkar räckar ännu förbaskat läik gal till nå, 
sum när Är var jär äutä JK. De räckar till pa 
all håll me årku, sått de bläir int någ täid yvar 
för mi JK. De räckar till (att arbeta med jor-
den) ti däss snåiän kummar mästn JK. — Börr 
att di [störarna] jär så lang, att di räckar upp 
JK. De gamblä staurar, um di int räckar upp 
el. jär lang nuck, så förkastäs di JK. — Räck 
äut: 1) [sträcka ut, t. ex. hand]. Räck äut 
handi ättar någä JK(U). Han räckt armar äut 
JK. Knäikarpän jär så langar, att n räckar 
fran graini u ner ti baini, när n sitar u räckar 
baini äut JK. 2) 'räcka till', [förslå]. Kvinn-
fålki jä rädd, att ganä int ska räck äut MK. 
Räckt ä äut (el. till)? Jå de gick jamt ihop 
MK. — räck-nagel s. räcknagäl JK(U) m., bf. 
-na* gin [redskap att skava ren köttsidan på 
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hudar]; (att "räckä" lädret slätt) MK(1877). 	da för att int brevä kummar ti ga fö 20 örä JK. 
[Se ill.] 	 Ja var räddar för att ja int skudd träff tibakas 

	

räcka v.2 räckä, räck', pr. -ar, sup. = inf. [in- 	ti tårgä igän JK. Ha var rädd förä att a skudd 
hägna medelst 'räck-tun]; 'sätta upp "räck- 	bläi sjauk igän JK. Gubbar var rädd förä, att 
täun". Vör har rust u töinä älla räckä, sum 	di skudd bläi flair inumbors, än va di var JK. 
de haitar, när n töinar räcktäun JK. När n 	b) [med bestämning bestående av inf.]. Ha 
skall .. räckä 	( = räck in), så kåira n bäi 	skräiäd u ropäd u var väl rädd, att a skudd 
värkä fyst langsat linju, sum än skall töinä el. 	fall ner OL. 2) [som fruktar att ngn skall gå 
räckä, så mang trolår pa vart ställä, sum bi- 	förlorad el. komma till skada o. därför ägnar 
hövs ti vart räcklid, u de -så att trolår liggar 	övervakning o. omsorg om den]. Riktut räd- 
lagum me ändar pa si .. langsat jårdi u så 	dar um mi har ja matt vart iss gangän JK. 3) 
träi staur bäi var skarv el. bäi ändar av vart 	[som fruktar att ngt skall gå förlorat el. ta 
räcklid till staurpar u styttstaur; vill n ha de 	skada o. därför hushållar, är aktsam om det.] 
säkrarä, så tar n a staurpar me styttstaur äi 	De var dän stöist skogsbondn i Lau u var så 
mitt pa räcklidä u JK(U). Till räckä läidar 	räddar um sin skog, sått nändäs int hugg ti 
bra, um än har gäin staur ti staurpar u så de 	häusbiho än gang JK. Jfr eld-, hjärt-, mörk-, 
jär bra jård ti fa staurar ner JK(U). Mårtnsn, 	natt- sjö- o. skygg-rädd. -het s. f. bf. rädd- 
han jär ste u räckar någ täun ner äi a ängä 	haiti Irädsla]. Nai, för räddhaiti, fö dän skuld 
MK. Särsk. förb. Räck av [avgärdsla med 	MK(1877). 
räck-tun]. JK(U). Räck ifran [d:o]. Vör har rädsel s. rädsl f., bf. -i [rädsla]. Han skälväd 
töin el. räck lairu ifran el. in, för ha blai så 	u darräd ännu a rädsl JK. Ja fick mair rädsl 
hard u gali ti plögä, u så jär de så mik gras, 	äi mi MK. De sat ännu räddsli äi mi, u da blai 
sått kräki har förträffliä baitar där JK. Vör 	ja ännu mair räddar, män.. de var väl int någ 
har räck ifran de tväri JK(ordl.). Kvinnfålki 	ti var räddar förä, sått när ja had kumm förbäi 
tycktä, att .. de var bäst ti räck kånnä ifran 	A:s, så had rädsli allt gat yvar JK. 
(töin me räcklid) u bait klövan JK. Um .. de rädsla s. f. bf. rädslu MK(1920). 
jär bra jård .. så räcka n in a gutt styck um räka v.1 rii'kä, räSk', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, 
dagän JK(U). Jakup han jär ner u räckar ifran 
fö(r) konar MK. Bistå värkä ti räck kring (me 
täun) MK. 

räckig a. räckur ='en som ligger och "räckar" 
el. sträcker på sig, latar sig' MK(1877). 

rädd a. räddar, -a, f. rädd, n. rätt, pl. räddä, 
rädd', komp. -arä, räddrä. 1) [som hyser 
fruktan el. skräck, skrämd; orolig, ängslig]. 
Han (stäutn) jär så räddar u villar u hallgaln 
ti laidä JK. Bondn va rakt ifran si, så rädda 
var n JK. Jäst u int räddar, nä du nå gart där i 
körku kväldar u mårgnar da? JK. Ja va så 
räddar, sått ja trod ja skudd dåi förrn ja kåm 
haim, u ja ränd mästn va ivist a stig JK. Så 
rädd var a [hon] JK. Män ban, de jä så rätt u 
banslit, vätjä, så att han tråist int ga ainsum-
män, äutn ja matt fylg än JK. Russ u stäutar 
u kor.. aldri har set. . gaitar, u när di fyst far 
augu pa dum, så bläir di stinnaug u räddä JK. 
Sumbli, ner di läst i tästmänt [på husförhör], 
så var di så rädd u anträdnä (altererade), så.. 
OL. Di var rädd sum harn i buskän JK. a) 
[med bestämning inledd av prep.för]. Han 
kund gär släik augå, så n kund bläi räddar för 
n MK. Han gärd de, för de än var räddar för 
hundar OL. Gaitbuckän jär just int räddar för 
någä JK. Gjauspäinu flaugar mik kvickarä, 
u de andrä gjausår jär rädd för na JK. — Ja 
fick så olycklit ont i haud u, sått da var ja ret 
räddar för att ja skudd fa flunsu JK. Ja jä räd- 

rä'kt', sup. rä'kt, räk', pass. -äs, pre s . -äs, 
ipf. -täs, p. pf. n. (håup)rä'kä, (ihåup)rä'k', 
räk si, pl. (in)räknä JK. 1) 'räfsa; räfsa hö 
[m. m.]'. Ti räk håi el. fodar ihop haitar räkä, 
män ti räk sed ihop pa akajård haitar straklä 
JK(U). Straklä vaitä u ryg, män räkä havrä u 
kånn MK(1882). Nå för täidn så nyttäs de 
hästräivår bad ti straklä u räk me JK. Skinn-
handsko nyttäs .. när n räkar el. u så strak-
lar för hand JK. I äng nerför hagän kännar L. 
grannt till, för han har nuck gat där u räk 
mang gangar JK. A sletkalgildä, där n fair u 
tjugå par, drängar u päikår, slar u räkar OL. 
I går hadd vörr sletkalar, vörr slo sjau styck-
nä .. u så var de träi kvinnfålk, sum räkädä 
JK. Di skudd ha mang ti badä sia u räkä, 
hälst dän dagän, sum di var i Gard u slo OL. 
Fö de mäst så räkäs de pa sam dagar, sum de 
slas, jä i Lau, män pa När bräukar di räk da-
gän ättar JK. När all ängar slos u räktäs för 
hand .. JK(U). U så slos de da u räktäs igän 
ti klucku fåm; da kåm häusmor u. . kvinnfålki 
nemäst i släkti ner i äng me autndag JK. De 
var jå självklart, att kalar skudd sla fyst, så 
att kvinnfålki kund fa gynn räk, ner di kåm 
OL. Kvinnfålki hadd int för rolit ti ga där u 
räk häldar, för grasä var tungt, lt själv gras-
buttnän ällar gröinjårdi hadd dän ställningän, 
att räivu gick så traugt, ner a gick i buttnän 
. . någ gick ä an, så läng di räkäd pa rainar 
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män ner di kåm äut pa starrmöirar .. där var 
mair tåpsut u ojamt ti räkä OL. Räkningi läi-
dar mindar (i regnväder) u bläir int så raint 
räk si [räfsat], sum nä de jä tårrt JK. I an-
säiändä pa räkningi, så gar de int till pa sam 
väisä, sum Säve sär, att am n källing räkar ätta 
var kal, u att i bön räkar håiä pa strängar, 
nai de räkäs i braidar straks u källingar kastar 
rumpår älla täu u täu räkar pa am n rumpa män 
allihop läikväl pa ätt braidä . . Dän ängsbitn, 
sum skall räkäs ihop till ätt braidä, kalläs för 
att braidsräum JK. Därnest var ä ti sla si ifylg 
täu u täu sum skudd räk pa rumpu, män där 
föräut skudd di ha någän, sum to äut braids-
räumä .. Ner de var gärt, så skudd daim sum 
räkäd i fylgä, ste u så kast rumpå .. dvs, vart 
par så gynt di räk in ifran braidä u så äutat 
imot si, fyst smallt u sen braidarä u braidarä, 
längar äut di räkäd ti di kåm langt nuck, där-
ättar skudd di räk ihop de rumpu vart par för 
si OL. — De haitar int: straklä kånn el. havrä, 
äutn de haitar: räk kånn u räk havrä JK. Ja 
vait int, um vör strakläd vaitä älla räkt kånn, 
när di for pa bigravälsä MK(1882). När kånn-
strängar u havrästrängar jär avbjärnä, så rä-
käs de sinälsedan] JK. Vör bjärd ihop de 
[:vårsäden] i stackar, u.. när vör de had fat, 
så n häst för hästräivu, u så räkäd vör de me 
pa sundagän JK. — Ån stor dail di nyttäd 
aldri tjaugå ti ta fran tunnu me, äutn di nyttäd 
räivå, u da bräukt di säg, att di räkt fran tun-
nu ("däu fart räk fran tunnu") .. ner n räkäd 
ifran, da var ä snällarä ti fylg sed me i hal-
män OL. Ålräivu nytta n ti räk ättar ål me 
MK. 2) 'kratta infäste' MK; [kratta i trädgård 
o. d.]. Särsk. förb. Räk av: 1) [räfsa bort ngt]. 
Räk av de skinnä (över sädroten på åkrar) 
JK. De kvarten äut i gardn di skudd ha vart 
avräknä all stam n u gras u bråtä OL. 2) [räf-
sa så att pinnar brista i räfsan]. Kvinnfål-
ki ha räkt av än hail hopän tändar (pa räivu) 
MK. — Räk bårt halmän MK. Grasä jär bort-
räkä JK(U). — Räk smavid u kavlår ihop 
JK(U). De sum int tjaugår to mässi, när n 
bjärd ihop strängar, räkäd n ihop med hand-
räivår JK. Nå jär de andrä årningar pa vallar 
.. da räkäs fodrä ihop me hästräivår i sträng-
ar JK(U). De var da ännu .. läit kånn, sum 
skudd räkäs ihop JK. Pa a ho så där så ha 
vörr umkring 7 häckar äutä, avslagä u hop-
räkä JK. Håiä bläir mair besvär me ti fa 
tårrt sän, sum bläir ihopräk så vat JK. När di 
far strängän el. rumpu small, så gynnar di pa 
rumpu längst äut ifran braidä u så skjautar el. 
bjärar di håiä till braidä, ättar handi di räkar 
ihop de, u de haitar ti räk in rumpu JK(U). 
Ner nå all rumpår blai inräknä, da var braid  

fårdut OL. Pa de väisä fortsättäs de braid 
ättar braidä, ti däss att ängä jär ihopräkä 
JK(U). — När n förr slo timmäntevallar el. 
klövarvallar för hand .. så snod n strängar 
sinä .. sin bjärd n ihop strängar i storlag stac-
kar me tjaugår u räkäd upp de sum int tjaugår 
to raint me handräivår JK(U). Jfr o-räken. 

räka v.2 se vräka v.l. 
räkel s. räkäl 	m., pl. rä'klar [lång (o. ma- 
ger) person]. Än langar räkäl OL. Stäur lang 
räklar JK. 

räkna v. räcknä, pr. räcknar, ipf. räcknäd, 
sup. =inf., pass. räcknäs, pr. räcknäs, p. pf. 
(upp)räcknän, n. räcknä, pl. (upp)räcknädä, 
-äd, imperat. räcknä. 1) [i tur o. ordning pe-
ka på el. tänka på var o. en av ett flertal per-
soner el. föremål]. Så räknäd di vart stort träi 
JK. Ja.. räknäd, va mang tåsk ja had fat JK. 
Ja har räcknä fålki u räcknä kytbitar, u de 
skall räck, så väid ingän ha tat täu MK. De 
kan u räknäs stäur raud plaitår pa skinnä just 
så sum ättar fingrar OL. När någän giftar si 
ste någänstans .. så räknäs de da pa, va mang 
döinår di har mässi OL. Män räcknä da pa 
fyst arbet u äuthuggningi u slipasstumpar u 
kåirningi pa hamni JK. a) [i förb. m. adver-
bial angivande grupper el. mängd, vari ngt in-
delas vid räkning]. Läin ällar hamp räknäs 
bäi stäigväis [i tjog] JK. Tåskän räcknäs u 
säläs alltut bäi stäigväis JK. b) [ss. beteckn. 
för att man vid angivande av ngts läge el. ut-
sträckning utgår från en viss punkt]. Sumliä 
byggmästrar sättar karmar.. n träi tum in i 
mäurn, ifran äutkant räcknä JK. 2) [summe-
ra, lägga samman, särsk. myntenheter]. Sin 
så räcknäd bruttbondn all pänningar u räck-
näd upp all de andrä sakar JK(U). 3) [i fråga 
om aritmetiska operationer, använda de fyra 
räknesätten]. A. gar nå i skolå u lerar läs u 
skriv u räcknä JK. Självar har ja öv mi me 
räcknä JK. Ja, u sam så [likaså] var ä me 
räcknä.. de var knafft någän, sum försto reg-
lår.  . . Pa de väisä to n dain'n ätta dann'n sumli 
u int lerd räcknä a dugg läikväl JK. Dän sår-
kän had aldri lert si räcknä, um n int had spel 
kårt; förr kund n aldri fa de i skalln MK. Da 
sat ännu dän stackäls stöirlsän u skrivd u 
räcknäd, sått svaitn rannt av dum JK. 4) [ta-
ga hänsyn till, akta], 'bry sig om, lyda'. Mä-
n jär så hardhuld (fast i hullet), så ha räknar 
int sväipu MK. Di (russi) räcknar vaskän 
täunar älla. någ annä (de "flyga" över) MK. 
Han (årmän) räcknäd int, att n rimnäd, han 
MK(1877). Han räcknar varkän rapp älla nå-
gä MK(1877). Um änd'arbet var någ äihängut 
ällar sträivt .. så kändäs ä just int så svårt 
ällar räknädäs just int så nog pa [på slåtter- 
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gille] OL. Någ smakrämpår de jär int ti räck-
nä pa JK. — Särsk. förb. Präisä jär tjugåtvå 
kronår täusn för rainskyld betår ällar 21: 20, 
när n räcknar bårt frakti JK. — Räcknä ättar 
mik pänningar far ha gitt äut! JK. Mor u ja 
tår ha räcknä mist, för när vör gynnar räcknä 
ättar, så jär de int mair n åtti ar sin di byggäd 
JK. — Um vör nå räcknar ihop de alltihop, så 
gar de till umbing nittn täusn kronår JK. Sin 
matt ja svar för. . bad bain av u räcknä sträm-
mingar ihop u bjär dum pa sjussn JK. — U så 
kåm frakti till, sum ja int har räcknä me JK. 
— Da skudd han [: lantmätarn] räcknä um a 
hail räutå, u vaim bitalar mi för de? sägd n 
OL. — Räcknä upp: 1) [i tur o. ordning näm-
na el. anföra]. Ja skall räcknä upp, mang sok-
nar, sum har lått i Hamman u Nöiu: närkar, 
lauboar, alskboar, gardboar, aitlaimar, löi-
boar u stangboar u så adräboar me, mainar ja 
JK. Ja räcknäd upp de sum behövd töinäs, u 
de var mästn säks varpår JK. De var nå de 
äksämplä de; de kund nuck räcknäs upp mair 
sänt OL. Me all raidskapar sum jär uppräck-
nä har vör bräukt jårdi till JK. All de där för-
lustar, sum jär uppräcknädä, di kan försäkräs 
JK. De metartalä stämmar int me någän 
av gränsar, sum har blitt uppräcknäd jär för-
äut OL. 2) [räkna o. lägga upp ett antal före-
mål]. Ätta handi än bainar av vart gan, så 
bräuka n fö de mäst räcknä upp strämmingän 
bäi valväis u lägg av en strämming fö var val 
. . När n da har .. räcknä upp all strämming-
ar, da räckna n all talsträmmingar, sått da 
valt n, va mang valar n ha fat fö nati JK. När 
da strämmingän jär avbain'n u uppråcknän 
skall gani braidäs JK. Så gynt vörr räcknä 
upp el. pluck upp tåskän ör batn äi a fiskkät-
tå JK. — Räcknä äut: 1) genom att räkna ta 
reda på ngt; beräkna]. De där skift skudd K. 
räcknä äut för daim JK. De jär nå ansn [andra 
gången] di har räcknä äut de, u fyst gangän var 
ä så gal, sått ä bar uppat all väggar JK. All 
betgruppar kåm upp u prässäis lik si avstånd 
millum var betå, sått när n räcknäd radar.. 
så kund n räcknä äut, va mang betår n hadd 
pa hail styckä JK. Mor u ja har nå räcknä 
äut, att de jär minst nitti ar sin di [oxlarna] 
blai planternä JK. Statslånä blai äuträcknä u 
stadfåstä, förrn Lau skiftä blai tillträdä JK. 2) 
[komma till en uppfattning av ngt, förutse]. 
Sumbli [: slåtterkarlar] var int klokarä än 
räcknäd äut, att jär skall ja väl fa mitt slagä 
OL. Sum vör vait .. så frambringar int jårdi 
föidå u kledar .. av si självt äutn me stor möi-
då u arbetä, u jårabräuksarbetrar .. de jär 
a läit antal .. Va har de för fölldar? De kan 
vicku dum källing sum hälst räcknä äut JK. 

Jfr på-, skarp- o. spår-räkna samt nog-räk-
nad. — räkne-karl s. räcknekaq m. [person 
som är skicklig i att räkna]. Ti stak äut .. a 
linjå u ti träff säist ändn .. de jär int någ ban-
laikar, hälst för en sum int jär lerdar räcknä-
kal JK. -konst s. f. bf. räcknekånsti. Fasit-
boki hadd dän fö de mäst, sum hadd kumm 
höigst i räcknäkånsti JK. -kunnig a. räcknä-
kunnur JK. -mästare s. räcknämästarä m. 
S. var n dåli undarsöikarä u räcknärnästarä 
JK. -sätt s. n. pl. bf. räcknäsätti. Han .. 
däugd int räcknä de fåir räcknäsätti i änklä 
tal JK. 

räkning s.1 räcknim g, räcknäniug f., bf. -i, pl. 
-ar. 1) [om utredning av ekonomiskt mellan-
havande]. a) [siffermässig redogörelse för en 
persons ekonomi; förteckning på konton]. 
Skudd L. fa förskotter någ pänningar så 
föir räkning yvar de, ja ska sen klar upp de 
OL. b) [om konto hos firma etc.]. De var n 
stor dail, sum tos pa räkning um ladingar OL. 
Vör far gläid ste u ta än säck mjöl pa räckning 
OL. Um di fick någän laup ällar halltunnå sed 
pa räkning, så var ä de biskeningi: de fart u 
jälp mi någän dag sla förä OL. Ja har int någ 
pänningar nå, äutn ja har tänkt, att L. far de 
pa räckning, till däss ja kummar i haust me 
fläsk JK. c) [specificerad förteckning över 
ngns skuld i nota]. Räckningi skudd fylg me, 
mik de kustar JK. d) [i uttr. för ngns räkning: 
å ngns vägnar, för ngns el. ngts skull]. Bäst 
had ä vart för mäin räckning, um ja kund fa 
skaff de sum var begangnä (fiskdon) JK. Nai 
tack, int för mäin räckning, ja far int täid ti 
väntä [på kaffe] JK. Mang täusn tackar för 
A:s u mäin räckning JK. För mäin ällar o 
[vår] räckning så har ja int fat mik täid (ti 
ligg pa tåskän) JK. För mäin el. o räckning 
gar de någ an i dän vägän, för rygän fick vör 
sa i seddagar, u da var jårdi tjänli u bra JK. 
För hans räckning had ä gat faslit traugt ti 
fat betöig JK. All stäumänskår [stugmän- 
niskor] de gär väl de samä, va de jär för väl-
laik för dairäs räckning, bön di har takä tet 
JK. Ja har gitt mi täusn pa de, att ja aldri skall 
prämmuner pa någu täidning mair för pre-
miärs räckning atminstn JK. Kånnä skudd 
vörr ihop me i går, män de var omöiglit ti 
hanter fö stårmäns räckning JK. 2) [om rela-
tion mellan enheter, för mätning av ngt el. an- 
givande av värde, mått etc.] Um hans arbetä 
star räckning el. betalar si JK. Kånstgöidning 
.. de jär så döirt, sått ä int star räckning mot 
sedi JK. Ja vill pasta, att välstandä u upplöis-
ningi svarar int räckning imot si JK. De ivräs 
.. för, att spritvarår skall bårt, fö de förorsa-
kar mang brått u .. ann eländä .. män um än 
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jamföirar pänningar där imot, ja undrar vick 
sum kummar i räkningi JK. Lauboar jär int så 
mang äi räckningi (till antalet) sum närkar 
MK. I räckning = till antalet MK. 3) [om 
handlingen att räkna; räknekonst]. Iss de 
bläir så haug räckning, så de kummar ti ga 
yvar förstandä fö sårkar MK. Ja försto aldri 
a grand av de räckningi MK. All räcknäning 
u skrivning har n fullt för, för vart ark! 
[: lantmätarn] JK. 4) [beräkning, uträkning]. 
Taldrickar sättäs pa borä, så mang sum di 
har räckning pa, att ä kummar gästar JK(U). 
Jfr bak-, huvud-, kyrk-, tavle-, tionde- o. ut-
räkning. 

räkning s.2 rä'kniug f., bf. -i, 'räfsning'. Sånn 
räkning de söikäd [ansträngde] armar för 
kvinnfålki OL. Me slaningi de fick da änd ga 
så lains ä kundä .. män räkningi de var vän 
de [i myren] OL. Slaningi har gat läikväl i 
rängnä, män räkningi har vart otjänli JK. När 
di [kvinnorna] kåm fram, så hadd kalar allt 
slat umgangän, så att räkningi kund fa gynn 
straks JK(U). -dag s. räkningdag m., pl. -ar 
JK(U), [dagsverke med att räfsa]. Ja har än-
nu flair räkningdagar igän JK(U). -för a. n. 
rä'kniafiiirt [tjänligt att räfsa]. De var läit 
rängndrugglut um mårgn'n, nä vör gynt sla, 
män de blai fagat straks igän, så att de gick 
an ti räkä, älla de var räkningföirt JK. De 
sum lag oräk blai int räkningföirt förrn mid-
dästäid, så att vör fick int räk mik igår läik-
väl JK. -handske s. pi, räkninghandskoar 
JK(U), [handskar av fårskinn med tumme 
men ej fingrar, s. användes vid räfsning]. 
-kvinnfolk s. rä'knic(g)kvinnfålk n., pl. =, bf. 
-i [räfserskor]. Me slaningi de bräuka n hald 
pa me, um de änd aldri rängnar så mik hail 
äutlang dagar, män int alltut så me räkningi, 
hälst um de rängnar um mårgn'n u de säir äut 
ti kumm ti rängnä hail dagän, da gar räkning- 
kvinnfålki haim igän 	JK. Räkningkvinn- 
fålki di kåm alltut sainarä, så där hall sjau 
ällar sjautäidn OL. När räkningkvinnfälki var 
dailt pa täu håll, så var päikår pa ätt håll u 
källingar [de gifta] pa ätt håll JK(U). Var de 
läit håi i ängar, så att de int var röirsträngar, 
så bräukäd de var mindar räkningkvinnfålk 
än sletkalar JK(U). De var värst ti fa räum 
me allihop [på skjutsarna], ner ä nå skudd 
bjär at haimä, för nå var all räkningkvinnfålk 
me, sum u skudd ha räum ti akä OL. Räk-
ningkvinnfålki fick triddailn mindar dagspän-
ning än sletkalar JK(U). [Se ill.] -kärling s. 
f. pl. rälniukälliogar [räfserskor]. Sletkalar 
u räkningkällingar ällar -kvinnfålk skall vör 
ha dän 10:de i nest månä .. n 8-9 styckän a 
var sån ti sla u räkä JK. Vör slo täi man, män 

vör had int mair n fåir räkningkällingar ällar 
-kvinnfålk JK. 

rämla v. refl. rämblä si, pr. -ar si, 'vräka o. 
lata sig'. Ja vait mang sum liggar u rämblar si 
i sängar mästn hail sundagar u äidäs knafft 
ga i körkå n gang JK. 

räng s. (vrå), se vräng s. 
ränn s. ränn n. [spring, rännande]. De var ätt 
föskräcklit ränn jär imillum OL. A haplit 
ränn äut u in av fålk JK(U). Än hail hopän 
årkår u ränn jär de för aigän dail, u så jär de 
mik för andrä me OL. Ti ga me håvu jär a 
olycklit ränn u täidhäi, sum än aldri har a 
dugg förä JK. 

ränna s .1 rännå f., bf. -u, pl. -år. 1) [lång (o. 
smal) fördjupning, fåra]. Liggar släkpagän 
jamt yvar hail döiän, så meläs [mätes] han 
me stig mitt i täu fyst, u där kastäs de upp a 
uppkastning el. a rännå iginum pagän JK. När 
ä jär mik lagt vattn jär all, sum vill bräuk 
strandi, ner n dag u gravar upp a rännå el. så 
sum än kannal, för ti kumm äut u in iginum 
um sumrar JK. a) [för avledning av vatten]. 
Di .. fåisäd däiki u sälln graväd upp någät 
däikä. Äutn någän gang i gröinjård äi någän 
hag el. ängä, sum di grov upp någu rännå, ti 
fa vattnä ör däiki äi någän akar, sum lag upp-
förä JK. b) [strömfåran i ett vattendrag]. 2) 
'rännil'; a rännå sum de rinnar vattn äi upp pa 
jårdi el. a mindar vattndrag än a a [en å]. De 
finnäs rännår me namn såsum Banarännu. Nå 
i äutlåisningi rinnar de vann i all rännår 
JK(U). Äisar haldar int i skogar häldar, äutn 
där sum jär rännår u vattn, bristar de JK. Väl-
dut me vattn ha de blitt nå av iss tåivädrä, 
sått ä gar yvar all bräddar i all aar u rännår 
JK. Män så had de da tåi pa ladingän, u vatt-
nä had kumm ti rinn i däiki, män de had tat a 
rännå tvärs yvar vägän iginum äisn, u de rän-
nu var lagli djaup u braid .. de rännu vidd int 
russi yvar JK. Jfr brak-, ost-, piss- o. vatten-
ränna. 

ränna s.2 rännå f., bf. -u [ett slags vinda var-
med man tvinnar hårrep (syn. trilla s.) och 
varpå limmat "sling-garn" nystas för att torka 
(syn. sling-ränna)]. Hårsank, sum än spinnäd 
självar me krok u slo ihop pa rännå, täutatnä 
JK. Nå skall tatar slas ihop täu u täu, u där till 
nyttäs a trillå älla(r) rännå MK. Bomullsganä 
skudd läimäs i läimvattn, förr n de däugäd ti 
slinggan .. De nystädäs devä ( = läit fuktut el. 
vat) pa slingrännu, u så tårktäs de bättar sinä, 
när ganä var pa rännu JK(U). När de da bläir 
tårrt pa rännu, da jär de fårdut, ti fyllä pa 
vanliä slingnålar u däugar ti bind av JK. [Se 
ill.] Jfr sling-ränna. 

ränna s .3 se skit-ränna. 

37-782424 Laumålet 
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ränna v. rännä, ränn', pr. -ar, -a, ipf. ränd', 
rännädä, rännäd, sup. ränt, rännä, pass, ipf. 
rändäs OL, p. pf. pl. (äut)ränd', p. pr. rän-
näs, imper. ränn. A. [i mer el. mindre kausa-
tiv anv.] 1) [linda garn runt ngt] se ränna 
upp. 2) [sticka el. köra ngt i el. mot ngt.]. 
Jaus sum kund ha räckt ti set bäi ti gitt nau-
ti u russi .. sått vörr hadd slipp u ränt skalln i 
ändn pa kräki i mörkrä, när vörr skall söislä 
daim JK. Tåskar had ränt fast dum (anglår) 
föstas JK. B. [i annan anv.] 3) 'springa, löpa'. 
a) [om person]. När vörr skall äut u bad ällar 
vask uss .. da skall n ränn där langs sandä än 
par tre hundra änar förrn än får djaupt nuck 
OL. Di laup [gick] u di rändä [sprang] MK. 
Mang gangar had di da allt vart av [: skjut-
sen] u rännä, um de var mik kallt u di fraust 
um baini JK. Ga de kund n intä, för da bar de 
kull, äutn da ränd n så langt n årkädä, älla da 
så sto än OL. De haitar, att träibandtäun'n 
kan n ränn u töinä [dvs, det går så fort att 
bygga den] JK(U). Ränn me bandar [gör den 
som "bädar"] JK(U). Ränn pa äisflingår [på 
isflak i sjön] JK(U). Ja ränd ijamtä [bredvid] 
u skudd säi pa JK(U). Ha ränd haim u sägd, 
att gubbän va dödar JK. Ja ränd da at haimä 
så mik ja kundä JK. Rännäd sin väg JK(U). 
Pa de väisä rännäd ja fram u tibakas däri sko-
gän JK(U). Da har vör fodrä u betår ti ta varå 
pa pa en gang, sått da jär ä ti ränn fran u till, 
u iblant när n har rängnä yvar hudä, vait n int, 
va n ska ränn hän JK. Fan'n valt va n tar vä-
gän me all årkå, u n krattar si i skalin u rännar 
bad häit u däit JK. Ja fick ränn ättar A., sum 
da ännu int var så langt pa väg JK. Vör ränd 
ättar harn hail dagän u fick än intä läikväl 
JK. — Ränn u rack langsat vägar JK. Ja skall 
väl ste u gär arbetsdag än dag i viku, sumaldri 
jär ann ränn u såil u häi [hindra] dagar va 
ivist a ar JK. De rännar fålk jär va ivist n dag 
u vill kaupä (ärtar) JK. Unda täidn ränd n u 
fambläd u laitäd i mörkri ätta hattn JK. Dain 
källingi ränd u hadd bråttum jär u dannu där 
OL. Fålki hadd kunt slipp u ränt u fattlä var 
åtndäs dag ättar kort [brödkort] JK. Han 
(sårkän) har rust bäi mi i snickabodi u ränt 
i lambhäusä unda täidn u set pa unglambi JK. 
— [Refl.] Ha var nödu um till ha sänglag badä 
me sårkar u drängar.. män de hankäd änd så 
av, att a 'int ränd si fast [: blev med barn], 
förrn ha hadd gat u läst OL. — [I ordspr. o. 
talesätt]. Ränn mot kalvar u tret mot härrar, 
dvs, de jär int launt ti prussäs mot härrar 
JK. Ha rännar där sum a skarpt skinn OL. 
Fräui . sum ränd så let jär i Lau i sumräs el. 
ränd sum a artå pa jårdi JK. När di rännar 
gärd, da skall di ha väitar panndok ( = ränn 

ätta jäst) MK. — [P. pr.] Han kåm rännäs 
MK. Så ropar n till dän sum bädar bandar: 
"bandar", u da kummar han rännäs mäddum, 
sått äld u råik star av dum JK. När ja gick 
ifran astäuås ti S:s, så var ja rännäs inn bäi Ö. 
JK. Prästn u prästfräui u all träi päikbani 
var rännäs inn um duri jär, när di raist ste JK. 
— [Idrott.] Fräispelä .. var för de mästä rän-
nä ( = ränn i kämp). Rännä gick till pa de väi-
sä: am n päikå u en dräng ränd imot si a viss ba- 
nå 	Fyst parä sum skall rännä, så gar de a 
päikå äut dvs. vågrar sändar fram a päikå ti 
målä me biskening: däu skatt ränn fyst JK(U). 
Um summan hadd n alltut bär baini, när n 
ränd i kämp JK(U). U så rändäs de me bär 
bain pa bäggi hålli OL. Ränn jaul [hjula] 
JK(U). Päikår u källingar ränd runt [runda] u 
avlang änklaikän u säist parä äut JK. — b) 
[om djur]. Russi rännäd jär förbäi MK(1877). 
Rännä = skena; russi to ti rännä MK. Ränn 
me silar = skena, om hästar (glt uttr. f. skäi-
nä) MK. Russi .. to ti skäin (ränn me silar 
bräuka n säg iblant) JK. De var undalit, tyckt 
ja, att int hästn ränd sin väg. Nai .. han har n 
stäurar hund mässi, u han möitäd hästn, män 
ränd ijamt mi .. när ja laidäd hästn i gard JK. 
Stäutar rännar; rännar me mackän [plågade 
av insekter o. d.] JK. Koi ha jär så ömtulu u 
snaud, så ha rännar ihel si för mackar MK. 
Så var de än stäutspital, sum gynt ränn ättar a 
ko .. ner da de andrä stäutar fick säi de, så 
kåm di rännäs dän am n ättar dän andrä OL. 
När.. n skudd ha haim de nöiföid unglambi, 
sum int kund ränn ättar ear, matt unglambi 
bjäräs .. män ear ränd yvaradnä [oroliga] 
häit u däit JK. Va i ivi täid, va kummar gait-
nar rännäs så oskaplit mik förä? JK. Hagg-
späitn rännar langsat buln pa träii u pickar 
.. i barkän JK. Grillår; sma gra fåuglar, sum 
rännar ner i sjoskvalä u jär olycklit kvickä 
bad ti ränn u flaugä JK. Rännar sum a artå pa 
jårdi JK. De brännar u värkar u sväidar 
iblant da känns de såsum någ kund var livnäs, 
sum rännäd där äi OL. c) [om vissa djur: lö-
pa i brunst]. Kymblä [märket] kund kumm 
av dum.. I synnarhait ungbaggar, när di gynt 
ränn um haustn, när ear blai baggalnä JK. 
Män int alltut lyckäs de, att konar bläi(r) 
äikalvä fyst gangän 	äutn bläir stäutgalnä 
annsn, de haitar, att di tar annsn el. rännar 
anns'n JK. 4) [bildl., m. saksubj., röra sig 
hastigt, fara]. Da rännar dän nöi snåiän fåmtn 
gangar värrä pa de skårpu [skaren], när de 
blasar JK(U). Kvänni har levädar u da gar de 
ojamt, sått iblant rännar a, sått a mästn skall 
skilläs at, u atar igän så stännar a JK. De bla-
säd duktut, u kvänni ränd värrä JK. Da blai 
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de int någ stöirsl i vangn'n . . äutn vangn'n 
ränd i däikä JK. De händäd iblant att varpår 
ränd, sum di bräukt sägä, (ner ä kåm ti blas 
någ ällar de var mik sträivar straum, da kund 
gani ällar varpår räk ste stor styckar fran där 
di var sättnä) OL. När da tramptugi u lun-
tugi har blitt bindnä lagum kårt ällar langä 
sått ä gapar, sum de skall, sått skyttln lidut 
me spolu äi rännar millum tradar JK. Ja har 
hårt kvinnfålki döivlä, när di .. har skutt slat 
äi . . blårgan, att de int har vitt ränt pa spolår i 
skyttln äutn har fassnä JK. De maskår sita(r) 
fast .. u de andrä maskår millum flaar rännar 
pa tjan'n [telnen] el. sitar laust pa tjan'n JK. 
Skudd ganä el. tradn skär in i fingri, så far n 
ta n skinnlapp millum fingri, sum ganä rän-
nar äi JK. U så sättar a igang ruckän u fästar 
saigän [ullrullen] bäi "särkän", sått a far 
snod i han, sått ä bläir gan av, sått ganä gyn-
nar ränn kring tain'n JK. Um ganä (slingganä) 
var lagum läimä, sått maskår sto gillt u int 
ränd i knurr JK. De har ränt furgå pa tradn 
OL. a) [löpa, glida, om knutar]. Knäutar rän-
nar (pa a gan älla slingå) = de släppa el. glida 
MK. Ja jär tvungän ti sla täu träi knäutar pa, 
annas kummar de ti rännä MK. Knäutar rän-
nar, u akslar bläir oläik langä JK. b) [om för-
nimmelse av smärta: ila genom kroppen, ry-
sa]. Mjölki ha var så kald, så de rännar ret i 
ryggän MK. De jär mästn så att ä rännar i 
kruppän, när n håirar slikt MK. Så sum ja sto 
u huggädä, så gynt ä ränn kring järtä u svartnä 
för augu JK. 5) [om fisk: simma]. U när da 
fiskar rännar pa nätä, så gir skånkä si upp JK. 

[växa snabbt, sprida sig]. De kåm än 
hundlök äi, u de ränd yvar hail gardn MK. 

[i lek föreställa el. likna (ngt)]. Ränn.  jaul 
[hjula, idrottslek] JK(U). Sårkar ränd jaul 
JK(U). — Särsk. förb. Ränn av: 1) [kausativt]. 
Han (hästn) ränd mi Iv u MK. 2) [löpa, om 
snöre]. Så lätt ja sMir ränn av tåskstikln 
JK. 3) [rusa iväg (med ngt)]. Russi ränd av 
me framvangn'n, u bakvangn'n ränd tibakas 
a gutt styckä JK. 4) [gå fort, om tid]. Täidn 
rännar av, så att nå jär iss mån'n släut för i ar 
JK. De jä bitöidlit, va täidn rännar fort av, ja 
tyckar, de jä int mang ar sin ja va bär sårkän; 
nå ha ja allt kumm än bit yva trättitalä JK. — 
De var rolit för sårk ti vad u ränn där i vattnä 
u ti säi smidn, när han fick säi någu gäddå u 
han rännäd ättar, sått vattnä sto sum än sköi 
i kring än, undar de att n rändä JK(U). — Di 
(lambi) ma ick ränn i gard någän stans, tänkt 
n .., män di ränd för'n hail vägän JK. — Di 
[: lammen] ränd ifran säin möidrar u kåm 
pa villstigän JK. Da kasta n än stam n el. någä 
i äidskåckä, u da rännar di ifran landä u äut i 

noti JK. — Såsum talldrickar u fat de ska kär-
vaskasku svar förä ti ränn igän me [lämna 
tillbaka] i stäuår [gravöl] JK. — Ränn ihop: 
1) [om läder, torka ihop, krympa]. Lädrä har 
ränt ihop u jär fö tårrt JK(U). 2) [sammandra-
gas, om nätmaskor]. Var de för läit läim i 
läimvattnä, så blai slingganä för lenläimä u 
maskår ränd ihop u vidd int sta, sum de hai-
täd JK(U). 3) [tvinnas ihop, om trådar]. Sin 
så skall tåpsar [angeltofsar] gäräs pa de väi-
sä, att n drägar tradn tibakas ginum täutn i 
rucknåli u gär tradn dubbäl u lättar bäg-
gi de tradar ränn ihop, sum di gär av för-
snodn . . När da tradar har ränt ihop .. da slar 
n knäut yvar dubblä tradn JK. — Ränn in: 
1) [om människa el. djur, springa in]. Ränn in 
ti prästmor! JK. Harn u hundn ränd in äi a 
ängä JK(U). 2) [bildl., om ämne, tränga in, 
uppsugas]. Um tjäru jär nöibränd .. da gar a 
bäst ti smöir me u rännar bäst in i träiä JK(U). 
— Ränn kring: 1) [om person: springa om-
kring, hastigt el. jäktigt gå hit o. dit]. När n 
ränd kring i skog u mark JK(U). Ner han 
skudd till Alltaim i Buttlä u så fräiä, da ränd 
han kring i grannlagä u håird ättar smidsindar 
ti skäur silbislagi me OL. I sundäs ränd ja 
kring pa flair otli ställa" u frågd ättar räum ti 
sårkar, män läik förbannat JK. Ja var rännäs 
kring jär um mårgnän för ti fa raidä pa, vaim 
av föreningsmädlämmar skudd till statsjon'n 
nå i viku JK. 2) [bildl., om vind, vrida sig]. 
Vädrä ränd kring imot sol da pa a dyngn JK. 
3) [bildl., om föremål, tyckas gå runt]. U så 
värkäd de i hud för na u sängi u stäuu vidd 
ränn kring, sägd a JK. 4) [bildl., svindla, gå 
runt]. I blant fick än häv, så att de ränd kring 
i skalln OL. — Tjänstpäiku kåm rännäs ner 
till mi u sägd, att ja gäinäst skudd kumm däit 
JK. — Ränn um: 1) [springa ifatt o. förbi 
(ngn)]. Undar täidn sum drängän hindräd si 
me supän, så ränd päiku för de mäst um än 
[vid kappspringning] JK(U). 2) [bildl., om 
vind, slå om]. Skudd de (vädrä) ha ränt um 
igän da? MK. — Ränn runt [röra sig kring sin 
axel]. De yvästä jaulä ränd runt [på lång-
stegsnurra] JK(U). Da gynt di tal um kling-
sagar, u att de klingår ränd runt JK. — Ränn 
sundar [genom att springa el. röra sig hastigt 
förorsaka att ngt går sönder]. Han (hästn) 
ränd mi av u, u han had naug ränt mi sundar 
me MK. Russi skäinäd me än [honom] u 
ränd sunda n JK. De kan till -u me var faigjaus 
mot gamblä kvännar, sum ränna sunda si 
MK. — Ränn till: 1) [i förbifarten stöta till 
(ngt)]. Ha ränd till armbugän för mi, så att 
pännu spräutäd ör si n hail hopän bläck pa 
papperä JK. 2) [bildl., sammandragas, gå 
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ihop]. Um de [garnet] bläir för sträivläimä 
da vill int knäutar ränn till sum di skall, när 
n bindar JK. — Så ränd ear tibakas igän, där 
sum di hadd åinä u så tibakas igän me ungän 
JK. — Ränn upp: 1) [vävn.] 'snurra garnet 
på rännvinden' ; ränn upp uppränningsrumpu 
MK. När de jär nystä, så jär de fårdut ti ränn 
upp JK. När di (kvinnfålki) skall ränn väv 
upp, så talar di da.. me varandrä, va mang 
änar di skudd ränn upp ätta mark, ätta sum 
ganä jä gråft älla fåint u så frågar di da dän 
sum rännar upp u räknar: ränd ä äut da? JK. 
Nä di ha ränt upp ganä, så haitar de rumpå 
JK. När di da har ränt upp, sått di far rum- 
pu lagli tjåck, da tar di a strumpband 	ti 
lägg imillum tradar för vart märkä JK. När de 
da jär hint si väväs a än [aln], så sättäs 
äntradn [alntråden] äi stadi pa töigä ti mel 
[mäta] .. va mang änar töig de bläir av de 
sum jär uppränt JK. När a gan-nystä rännäd 
runt äi a fat el. såll, när di rännäd väv upp, så 
räuskäd di kring me äldskul i fatä el. sållä 
JK(U). 2) [bygga (hastigt) upp]. Ja, än bräu-
kar säg um någän, sum gynnar byggä, att n 
har ränt upp stort, t. äks. um  en sum byggar 
stort u har läit rad: han har ränt upp stort, 
har n de, män de kummar väl ti sit ihop för n, 
um än far någ ti sla äi (bilden från väv) JK. 
3) [om myror, kasta upp jordhögar]. Nub-
bår = sma sand ällar muldhögar, sum maurår 
rännar upp ör jårdi OL. Ibland så jär de rau-
maurår, sum rännar upp täuår; där jär am, 
sum raumaurår ha ränt upp; de kalläs sand-
täuår MK. 4) [hastigt bege sig upp el. uppför 
(till en plats o. d.)]. Ja än kan ränn upp än 
backä JK. Kattn han ränd upp äi än tall JK. 
5) [springa ifatt (ngn)]. Ja, ränn upp, de kan n 
gär någän, sum laupar ällar kåirar för en u JK. 
Nå ränd ja upp di läikväl nå MK. 6) [springa 
upp, bildas en blåsa el. knöl]. Så sättäs griss-
lu in me bröi pa, så far di sta inn så läng, att 
de rännar upp någ sma bränd blasår pa dum 
OL. De ränd upp a stäur blaså pa handi OL. 
Han slo hud mot stolkantn .. så de ränd upp 
än storar påil OL. 7) [om vätska]. a) [kvälla 
fram]. Vattnä ränd upp iblant i tårr backän 
JK. b) [rusa, sprida sig uppåt]. Blodn ränd 
upp i hud för mi, sått ja blai raudar sum blod 
JK. — Ränn äut: 1) [vävn., om garn vid upp-
ränning, fylla visst alntal, räcka till så o. så 
många alnar]. När kvinnfålki skall sätt väv 
pa, u di har uppränningi i åruing, så jär de 
kånstut ti träff pa för dum ti fa de ti ränn äut. 
T. äks. vävän skall var 50 änar, u di har 10 
markar gan, da skall ä ränn äut 5 änar ätta 
mark, män de jär int gutt ti vit pa förhand för 
de kummar an pa, va gråft u fåint ganä jär JK. 

Jär ganä fåint, så rännar de äut flair änar ättar 
mark JK. U kvinnfålki gynt risslverä, mang 
änar di skudd ta ättar marki el. va  mik ganä 
kund ränn äut till JK. U så frågar da dainu 
dän sum rännar upp u räcknar: ränd ä äut da?' 
JK. 2) [om garn på spole, sprida sig utåt]. 
Män när de var nog me, att int spolår blai för 
bäukuä el. fö haugä u att int ganä pa spolu 
ränd äut pa ändar av råirä undar vävningi u de 
fassnäd JK. 3) [om torsksnöre, löpa uti. Så 
matt ja ta stiklän u lätt snöir ränn äut hailt OL. 
4) [om fågelsnaror, varpå öglorna lossnat o. 
raknat]. Smasnarår jär äuträndä JK(U). Sna-
rår jär så äuträndä, så di skall näpsäs upp 
mästn allihop MK. Har åiglår ränt äut älla 
ränt yva knäut, sum jär de samä, älla ränt mot 
knäut, skall snarår åigläs upp igän, u di sum 
ha(r) ränt äut, di skall fyst näpsäs MK. 5) 
[hastigt förflytta sig ut, springa ut]. A stort 
vitt vackat unglamb, sum a [kon] rännar äut 
u säir pa i var stund JK. När ja var i stalln u 
söisläd kåm A. rännäs äut till mi JK. Stäu-
tar rännar äut me ändn [från tisteln] JK. 6) 
[om fisk, simma ut fort]. När da tåskän ränd 
äut me snöir gang ätta gang för n . . JK. 7) 
[om havsvattnet, strömma ut från land]. När 
vattnä fallar ällar bläir legar ällar rännar äut 
JK. — Gaitar .. di rännar yvar staintäunar va 
di vill JK. Jfr små-ränna. — ränn-betel s.ränn-
bitl m.= änkäl bitl, änkälbitl [enkelt, oledat 
bett]. 0 ung russi .. di jär så hardmynt u 
hallgalnä ti kåirä, sått vörr matt ha rännbitl pa 
dum JK. -id s. pl. rännäidar [id som simmar 
omkring i gölar]. Rännäidar jä(r) stinnä; när 
äidi gar ner, jär de ingän strikä [ström], da 
gar äidi häit u däit i lungn u ro u laikar i säven 
u gylar MK. -knut s. rännknäut (OL)MK 
[löpknut]. -kula s. rännkäulå (OL)MK f., 
'en sorts gevärskula'. -maska s. rännmaskå f. 
[nätmaska med så lösa knutar, att den ändrar 
form]; = a maskå sum rännar MK. A bindi 
rännmaskå MK. [Se ill.] -pärra s. rännpär-
rå f., 'diarré'. -snara s. rännsna'rå f. Ja gär a 
rännsnarå av stainstråppår, sum än sättar nät-
stain'n fast äi JK. [Se ill.] -stol s. rännståul 
m. 1) sum bubbins-tainar rännar äi MK. [Se 
ill.] 2) = uppränningsvind MK. -valla s. ränn-
valdå f. (Convolvulus arvensis). Jfr vävalla. 
-vana s. rännva'nä m., bf. -va"n [ovanan att 
springa omkring?]. Di har n sånnar rännvanä 
MK. Di (päikår) ha rännva'n MK. 

rännel s. rännel m. el. rännpärrå, diarrM, ont 
i magen el. ont i läivä MK(1877). 

rännerska s. rännaskå f. [kvinnlig kapplöpa-
re]. Skudd n [: pojken] da vinn pa päiku, da 
vankäs ä fötträ pa, annas förlord n, ällar o var 
päiku dåli rännaskå OL. 



ränning 	 98 9 	 rätt 

ränning s. ränning f., bf. -i. 1) 'uppränning till 
en väv'. Va har Ärr för gan ti ränning (el. 
uppränning) da? Ränningf haldar intä JK 
(ordl.). 2) 'spring'. De var a olyckli ränning; 
um de ränningi fram u tibakas en gang to släut 
ändä! JK(ordl.). 3) [ilning, rysning]. Ont i hu- 
dä u värk i kruppän u så där ränning u 
röisning i kruppän JK. Jfr om-, upp- o. ut- 
ränning. -vind s. ränningvind m; bf. -n [var-
pa, ställning på vilken man "ränner upp" garn 
till vävning]. 

rännsel s. ränsl m., bf. -n, 'diarré'. 
ränsel s. ränsl m.; skummakaränsln [ett slags 
ryggsäck]. 

ränta s.1 räntå f., bf. -u, pl. -år [avkastning av 
kapital, låneränta]. Ja har ännu mair räntå 
obetald, u va ja skall fa ti de, de vait ja intä 
JK. Daim, sum skall ha pänningar för skadn, 
skall bital någ läit räntå pa pänningar ti spar-
banken JK. Da har di fat så mik gäld, så att 
di int kan bat bäi u betal räntu JK. U så beta-
lar int fålki räntår, när di skall JK. Jfr hypo- 
teks- o. över-ränta samt tressa s. 	ränte-fri 
a. n. räntfräit. A räntfräit lån JK. 

ränta s.2 räntå f., bf. -u [inälvorna av slaktat 
djur]. 1) Inälvår . haitar räntu, u därtill bräu-
ka n u räcknä iblant hudä u baini (män int all-
tut), sum bräukar var slaktans launi JK(U). 
2) [bildl., något invecklat]. Hadd ä int vart så 
förbannat inväcklä u krånglut, hail de där rän-
tu [om kristidsförordningar] JK. 

ränta v. ränt', [betala ränta]. Vill vör ha pän-
ningar, da skall vörr ränt dum! JK. Jfr tres-
sa v. 

ränteri s. n. bf. räntaräiä [avdelning av läns-
styrelse för uppbörd o. utbetalningar]. Så 
skudd J. pa räntaräiä u ha någ pänningar äut 
där för soknis räckning JK. 

räpa v. rä'pä, 'rapa'. Räp upp, 'rapa'. De var 
såsum ja sat, så gynt ja räp upp OL. Fräui 
mäin u mor jär i häusä di läidar av någ mag-
plågår .. di gar u räpar upp gang ättar gang 
OL. Di sitar da upp-pruppnä u räpar upp bär 
kaffidaun'n OL. — Räp' upp, 'upprepa' (OL) 
MK. 

rät a. retar, f. ret, n. ret, pl. retä. 1) [som 
saknar större krökningar, rak]. De, de var 
läikväl n bra stuck till artrolår [årämnen], 
för de att n var så rainar u retar OL. Ainsöilt 
träi (vridet mot sol); där jär känn'n retar, 
män äutvidn jär bridn MK. Späiburar, di har 
aldri någän skräu i ändn, äutn alesä jär ret u 
slet OL. De sum jä riktut ret älla rispret, de 
kan bläi läik så bra me klauä JK. Ret i träiä 
(mots. ainsöilt) MK. 2) [i fråga om båtars lä-
ge i vattnet]. När n [han] kåm pa köiln, da 
snod n [: båten] si retar, u när n da blai retar, 

u så n [han] da kåm äi än (batn), da gick än 
kring igän me köiln i vädrä JK. Särsk.: [i 
uttr.] pa retar köil [även bila]. Da kård n 
upp pa sagbuckar u vidstuckar .. sått ä gick 
kaväl umkring för n igän. Da var de ti fa de 
pa retar köl igän u så fa härrn i kanu [släden] 
JK. 3) [i vanlig el. riktig riktning el. ordning, 
mots. avig]. Ta u sno säckän, för..  avsäidu jär 
äutat u da bläir n retar JK(ordl.) An dail snod 
dum (träitalldrickar), u än dail hadd dum så- 
sum haitäs retä OL. a) [i fråga om stickning]. 
A ret lyckå [en rät maska] JK(U). Saum 
[sticka] avut u ret JK. Jfr lod-, risp-, stör- 
o. vinkel-rät. -holt s. re'thålt m. 'skräddares 
aln'. -kluven p. a. n. re'tklu'ä [om trä, som 
lätt låter klyva sig i rak riktning]. När träiä 
int jär snoä el. ainsöilt äutn rakt i rispu, så 
haitar de, att de jär rispret, retkluä u letkluä 
JK(U). Vaiftår [fläktar] sum klaudäs av risp-
ret ällar retklu(ä) tällä OL. -sida s. f. bf. re't- 
säidu, pl. -år. 1) [den sida av ngt som är av- 
sedd att vara vänd så, att den synes]. Sjaln 
jär avu; ta u sno än, så kummarretsäidu äutat 
JK(ordl.). När di släutaf me avgangän, sau- 
mar di all lyckår [maskor] ret, u da bläir de 
retsäidå u avsäidå pa sticksaumän JK. 2) Ret- 
säidu pa a bredä: dän sum jär at känn'n [kär-
nan] till MK. Um ja sagar itäu än stuck mitt i 
känn'n, så bläir de täu retsäidår el. gosäidår, 
u dän sum jär äutat barkän jär avsäidu OL. 

räta v.1 retä, 	, pass. -äs, imper. ret [göra 
rät el. rak]. Däu fart ret (janköln) yva bjaurn 
MK. Linjår [gränslinjerna] skudd retäs JK. 
Särsk. förb. Ret äut än späik OL. Ta u ret äut 
dän späikän MK. Um mårgnar matt ja ta äi na 
u ret äut na [långfingret] JK. 

räta v.2 re'tä, pr. -ar [om hona av husdjur: få 
av mjölk svällande juver i slutet av dräktighe-
ten]. Koi retar = sätter mjölk, el. "fa jaur" 
MK(1876, 78); om en ko som är långt fram 
med kalvningen: koi skall snart retä; de koi 
ha retar nå JK(ordl.). Koi retar, de gär a träi 
vikår förrn ha kalvar; da bläir jaur störr u 
störrä, da gynnar ha fa mjölk igän MK. Koi 
el. män i gynna retä, dvs. jaurä gynna bläi 
störrä (di skall snart kalvä ällar fylä) MK. 

rätning s. räitning HG f., bf. re'tningi MK, 
'tecken pa att en ko är dräktig, syns på juvret 
m. m.' HG; aindäst pa äifyl märar, di laga 
si ti mjölk MK. 

rätt s.1 ret m., bf. -n, pl. -ar, 'maträtt'. De 
gynt läid saint pa kväld u magän gynt bläi 
otulur u vidd ha sin ret JK. Gråit . sum jär 
dän vanliä matn el. retn till aftmat pa laudäs-
kväldar JK. Nå har ja jet mi a duktut mål 
kvällsmat, u de pa täu retar börrä: lungpyls 
u brö JK. U för yvrit så fick var u en av dän 
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retn [: bergfisk] så mik di hadd lust ti jetä 
JK(U). I kalas kan de iblant bi främst borä 
bläi kringbjaud si retar, sum just int. . bläir så 
bi de andrä bon i OL. U förr.. hadd int skaff-
rar sånt stort bestöir, för int bihövd di yms 
talldrickar millum var ret, sum di nå matt gä-
rä JK. Nå fö(r) täidn sättäs all mat pa bon el. 
all retar pa en gang JK(U). U så kummar da 
säist retn u de jä pannkaku, u de ha di täu u 
pa sumli ställar träi sårtar nå fö täidn JK. 
Mang retar har vart bårtå, så sum bärgfiskän 
me flairä [under kristiden] JK. Jfr efter-rätt. 

rätt s.2 re't m., bf. -n, pl. -ar. 1) [domstol]. 
Sit' i retn (OL)MK. Sakän jär nå avdöimdar 
bäi all träi retar JK. 2) [om det som tillkom-
mer en på grund vad som är rätt el. enligt gäl-
lande rättsordning]. Lägg ätt ård till godar för 
mi i iss sakän me skiftä, att ja kund fa min ret 
fram OL. Han had retän till de MK. Retn 
skall ha sin gang (OL)MK. 3) [i vissa uttr. 
som ange, att ngns mening, krav etc. medges 
vara riktigt]. a) [i uttr. ha ret (äi); fa ret]. 
Laksrar [laxfiskarna] .. di förlorar natäurlit-
väis, sum har ret JK. Ja, sått um närkar har 
ret ällar vör har ret, jär vör ännu läik klok pa 
JK. De hart du ret äi, maint P. pa JK. Ja, mang 
gangar far dän ret, sum har oret JK. b) [i 
uttr.] gär ret. Så skall di ha [: till straff]; da 
gär di ret sän JK. Um ja gärd mi ret, så skudd 
ja ta u gi Är flasku i skalln JK. 4) [i vissa 
uttr. som ange att man skaffar sig kännedom 
om ngt]. a) [i uttr.] fa ret pa = [få] reda [på] 
MK. Pluck ihop säin sakar u ställ dum pa a 
visst ställä, att, n kund fa ret pa dum, ner n 
skudd ga haim OL. Förr da var de så mik 
skog där nerat, så att n fick ga mang äidar 
för ti fa ret pa lambi MK. Vör fick int ret pa 
pruppän häldar MK. b) [i uttr.] lait ret pa 
[söka reda på]. Lait ret pa n [den] MK. Bär 
ja vidd .. jälp nä lait ret pa dairäs sjussn i 
mörkri OL. Jfr hamn-, härads-, jakt-, näv- ö. 
o-rätt. 

rätt a. retar; reita(r) HG; ret, n. re't, pl. re't', 
bf. m., f., n., pl. re't' , självst. (dän) retä, f. 
(de) re'tå, n. (de) retä, superl. retäst, bf. 
(de) retästä. 1) [som är i behörig ordning, 
som sig bör]. Aldri ja tyckar de bläir ret, när 
di räcknar MK(1877). Skudd n ha de ti pass 
ihop, så de blai ret, da skudd n riktut ha augu 
ypnä [vid lagning av fiskegarn] OL. De kund 
int var mair n ret u billit JK. Imillartäid jär 
de av stor vikt för uss till fa raid de, så att de 
kan bläi äi sitt gamblä ret skick igän OL. En 
gisst pa ätt u n annar pa ätt annä, män de va 
ingän, sum kund träff de retä JK. De kund 
nuck var n hail hopän, sum kund biskriväs u 
raidäs äut, um än bär kund träff pa de retä 

OL. a) [i-  uttr. som:] de jär (var) ret [riktigt 
handlat, riktigt svarat]. De samtyckt bad när-
kar u lauboar till att de var ret (ang. vägun-
derhållning) OL. b) [om språk: korrekt, rik-
tigt]. Att ja låimar de bokstavar bårtå, sum ja 
tyckar int håirs .. Skriv L. ti mi, lais han 
tyckar de jä retäst JK. De tycker ja, att de jär 
de retästä till skriv ättar sum bokstavsjaudä 
jär i årdi JK. Ja har skrivä ummansdrängar, 
män mor sär, att ungmansdrängar jär de re-
tästä JK. e) [den el. det enda tjänliga, passan-
de, lämplig]. Värst jär ä, när a fartöig kum-
mar för fördi u .. int haldar retar kurs .. JK. 
Dän tankän fallar mi straks in, u sum ja håp-
päs jär dän retä, att L. har nuck me årkår u 
ann ti gärä än skriv brev ti mi JK. De här de 
jär a gammäl am n (täidning); ja fick int tak äi 
de retå MK. Andas [Anders] var prässäis 
såsum jaul ha vart, fastn .. de ska var mot-
satsn u sam så.. spås de nå: att såsum fyst-
dagän u anndagän u tridagän jär, så skall Jan-
varus u Fibbavarus u Ma(r)ss bläi .. de u de 
arä slo de in .. u sumli maint pa, att de kund 
var de sam me de sum me "Andas", u de tår 
var de retästä JK. Nå jä de frågän um fö 
skaffrar ti fa all ti borä u pa sin ret plass JK. 
Han har int kumm pa retar plass! JK. Där var 
däuk si [dukat] pa fåir fåm ställar, så de 
vanktäs säi ättar, att di kåm pa ret ställä OL. 
d) [i uttr.] i retn täid [i rätt tid]. 1904 ars 
haust så var de så tårrt, att vör kund int fa sa 
någ haustsed i retn täid äutn en mån(ä) ättar 
dän vanliä ällar ret täidn JK. De träii, sum 
bläir huggnä i retn täid, di strävar mik längar 
än de andrä JK. Sletkalbrännväinä var läik så 
nödvändut ti tänk pa i retn täid sum någ annä 
OL. e) [som överensstämmer med gällande 
rätt; rättvis]. Gal jär ä u gal bläir ä där i Laus-
möir, u ret blai de aldri JK. 1) [etiskt el. mora-
liskt riktig]. Var u en far ha de sum n självar 
tyckar de jär retäst i dän vägän (religiös) JK. 
2) [i attributiv anv., riktig, sannskyldig]. 
Gränsn jär ret släutpunktn u int metartalä [i 
fråga om vägunderhåll] JK. Reita knäut, rik-
tig knut, i mots. till "käring-knut" HG. a) 
[med huvudord betecknande person som 
verkligen motsvarar begreppet, verklig, äkta]. 
Mårmår jär [här] u så had ha en retar bror 
till .. di radäd halv gardn bäi A. JK. Förklar 
prästdrängän sum ret far ti banä JK. Vörr all 
sjau var ret syskå allihop JK(U). 3) [som är 
den (det) enda— som med rätta tillkommer 
ngn]. Hässläböi Ållä var föidar bäi Hässläböi 
i Linde, u hans ret namn var 0. Lindby JK. 

rätt adv. re't, komp. -arä. 1) [rakt, i rak rikt-
ning]. Ro ret äut ti nårdaust MK. 2) [i sin 
ordning, som sig bör]. U så skudd ja .. säi 
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ättar, um ja had skriv ret JK. Ja, för n oler-
dar sum ja u flairä jär de [gotländska] när pa 
omöiglit ti skriv de riktut ret u korräkt JK. 
Ja har (me stavningi) hald mi ättar sum ja lerd 
i skoltäidn, fastn ja nuck aldri träffar ret flair 
gangar OL. a) [i uttr.] retarä (sägt). Sumbli 
böindar ällar retarä sägt bondkällingar var så 
nogräknädä OL. När n sar läin el. retarä läin-
fråi JK. Så skudd lambi ligg inn um netnar 
ti däss att ulli 91. retarä lydn fick vaks äut läi-
tä JK. Ja har vart i körkå i dag ällar retarä i 
skolu [på gudstjänst] JK. Där var stäuu full 
av kalar ällar retarä a hailt bord kringsätt me 
kalar JK. Möiri har vör ännu igän ti sla, män 
um vör skall kumm däit, da skall de var någ 
tårrvädar ällar bläi retarä [vara el. rättare 
bli], för ha star mästn hail undar vattn JK. 
b) [på ett sätt som överensstämmer med 
verkliga förhållandet, riktigt]. Ja kan int ret 
riktut tal um de, för ja har int mik fråg ättar 
de JK. Ja har grund för mik pa all laisamhait 
u bekymmar sått ja int ret riktut kan tänk 
raidut JK. Di mindäs int riktut ret historju 
JK. Um ja minns ret JK. c) [på ett sätt som 
är det enda möjliga]. Böit um bäi flest hald-
statsjon [hållplats], så kumma n ret sägd 
kondoktörn JK. Um di gick si vilsnä, da snod 
di kledi .. da kåm di ret igän JK. d) [i uttr.] 
Mik ret sägt [alldeles riktigt sagt] JK. 3) [i 
den ordning el. riktning, som är den normala 
el. riktiga]. Vörr hittäd pa, att vörr int skudd 
sit ret bäggi täu [: på hästen], äutn en skudd 
sit avut JK. 4) [såsom beteckning för att ngt 
sker el. är fallet i hög grad; ordentligt, allde-
les, rent av]. Iblant så har ja ret blitt argar pa 
mi självar OL. Da blai ja så räddar, att ja ret 
gynt darr i byksår JK. De sväidar ret ner i 
braustä för mi, nä ja hogstar JK. De gynnar 
ret gär ont JK. Ja kan int ret lug [lova] bi-
stämt OL. Så far ja.. tack så mik, för de att 
L. int ret har tat laidå pa mi OL. Ner ja nå 
säir, lains de har gat, så kan ja ret .skämmäs 
OL. De tycks såsum att de int ret vill smak 
någä, fastn än dail nuck kokar gutt kaffi OL. 
Ha har ret kans upp hattn (snyggat upp) MK. 
Aikän han jär så där päipur u garur u liknar 
ret råtting OL. Sumbli av dum kan ret fa 
mang äidar [id] JK. a) [ss. bestämn. t. adj. 
el. adv.: verkligen, riktigt, rent av]. De var 
ret gutt ti fa sätt si a stund JK. De jä int ret 
skoglaust läikväl JK. Int sag de ret någ in-
bjaudnäs äut OL. Någän sum int jär ret klo-
kar OL. Ret de gamblä [de riktigt gamla] 
trodä, att de var någ undarjordiskä väsn 
JK(U). Gränstaurar bihövar int karäs hailä 
u bön ret de gråvästä pa fåir säidår JK. I 
dag jär de int ret så varmt sum i går u förr- 

går JK. Fyst, när vör gynt me rygän, var de 
int ret så galä i någlä dagar JK. Män bi släik 
tillfällar jär ä int ret så kinkut OL. Da var vör 
ret av me än [kvitt honom] pa längä JK. Ja 
har hatt ret riktut väl bråttum i viku JK. Ner 
n da kåm haim, så var int kvinnfålki ret bäi 
mik gutt humöir OL. De jär ret så, att di 
(skaffrar) skall sta me rigisträ för si u kan änd 
ske oret iblant OL. 5) [tämligen, ganska]. 
Ha har vart dåli, män nå jär ha läikväl ret 
kradu MK. Ja, körku säir ret hyggli u fäin äut 
nå JK. Kokarmor, de jär iblant ret svårt ti 
fa någu OL. De gick int så präsäis saktä äutn 
hadd ret go fart OL. I går mårräs da snåiäd 
ä ret duktuä tag bäi stundväis JK. De frausäd 
till ret duktut a nat JK. Vörr har hatt frus u 
rainlit ret läng nå JK. Ner nå fåir u tjugå man 
slo i am n rak ättar si, skulläd de ret bra OL. 
Ja än far säi i täidningar ret täit [ofta], att .. 
JK. De snåiäd ret väl [mycket] a stund JK. 
De blai ret väl saint u mörkt, förrn ja kåm 
haim JK. Da i dann viku ryddäd vörr a par 
dagar, u da fick vörr av ret lagli väl [mycket 
(ved)] JK. 6) [använt för att eftertryckligt 
framhålla el. precisera något; alldeles, just]. 
Historiu har ja skriv förr för umkring tjugå 
ar sinä ällar ret i mäin fyst skriftar för L. JK. 
a) [i uttr.] ret sum de var [plötsligt] JK. 7) 
[använt för att ge större eftertryck åt ett på-
stående, verkligen, faktiskt]. Ja va ret sårk 
MK. De var n ladi sum vör (R/. u ja) lag ner 
bäi Nabbu u kastäd anglår. Vör var ret sår-
kar, ja visst int um vör var mair n tåll fjortn 
ar gamblä JK. De liggar ret lagväis [i lager] 
OL. Ja blai ret hailar upphöiskän [uppiggad] 
u tyckt ä hårdäs betöidlit vackat JK. Ja ret 
hurräd för Lekton JK. Va ja tyckar, så jär de 
int ret någ apartut av än präst ti ga för me sån 
äksämpäl OL. Mang de jär, sum jär sjaukä, 
har ja int riktut raidå pa, män de skall ret var 
mangä JK. De löisäd för augu för mi ret a 
lang stund JK(U). Skogsplantår di sag ret 
naknä äut JK. 8) [i uttr.] ret u slet [helt en-
kelt]. U int alltut äidäs källingar vävä, äutn 
di gär pa de väisä ret u slet, att di raisar ti 
spinnaräiä me ulli JK. Jfr upp- o. vind-rätt. 
-leda s. retlaidå f., bf. -u [rätt ledning, väg-
ledning]. Körkår söinäs längst äut, när de jär 
sjosöint, sått daim har n för de mästä ret-
laidå av el. ättar JK(U). Antingän har lansmä-
tan någ retlaidå bäi dän stalcän sum än sät-
tar .. ällar u så star en i dann ändn av finju u 
ropar JK. När ä blai tjåckå, ropädä Hansa u, 
sått Klinthamn hadd retlaidå ättar han [ång-
aren] JK. När de lantärnu jär slucki, så har di 
int någ retlaidå av dannu [den andra] JK. De 
var ingän laupstäig där till ha retlaidå ättar 
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JK. I fran årdboki har ja int mik retlaidå i 
dän vägän JK. Skall ja ta u gär de um ansn 
igän u ha B:s boki ti retlaidå för ti bättar 
kumm ihåg alltihop? (om bröllop) JK. Ainlit 
listus frågår um ämnä, så har ja int mik 
retlaidå ättar listu JK(U). Dålir ritmästarä, 
män kansk de kan var ti någ retlaidå läikväl? 
JK. Ja visst kan de ännu taläs um, ätt så u så 
sär Säibill .. män int att de tas på allvarå ällar 
tas ti någ retlaidå JK. a) [närmande sig bet. 
reda, ordning]. Ja skaffrar fortsätter da ännu 
trid dagän u da ha di årkå ti skaff all sakar 
i retlaidå igän ti bjär all stolar u bord igän 
. . u all flaskår u stop u JK. Har Maggistan 
någå retlaidå pa de? MK(1877). -tänkt p. a. 
pl. re'ttänktä, superl. -ästä [rättänkande]. 
Um all lauboar var så rettänktä ällar ivräd för 
ti fa rättväisu till ga iginum såsum L. OL. 
Ner di sär kristnä, -ni ällar -ning [i st. f. dö-
pa, döpt, dop], så tror di si till att pa de mäst 
trovärdustä, andäktustä u rettänktästä sätt 
ha äuttryckt si OL. -vis a. rättväisar, n. 
-väist. 1) [som handlar el. är i överensstäm-
melse med det rätta]. Um iss Lansmätan vidd 
var någ mair rättväisar, så skudd de just nå 
var letäst till gärä någän ändring för mi me 
skiftä OL. N sårk sum härsretn har sätt 
mi ti förmyndarä förä. Ja, u ti fa de rättväist 
för sårkens räckning, så to ja u lätt dairäs läil 
bo ga undar klåbbu JK. Vörr jårdbräukrar gar 
aldri in pa, att vörr blai rättväist bihandlädä 
framför de andrä klassar JK. 2) [om klocka, 
som visar rätt tid]. A rättväis kluckå JK(U). 
Jfr o-rättvis. -visa s. ret-, rättväiså f., bf. -u. 
Vör har läikväl .. fat så mik upplöisning, 
sått vör valt, va rättväiså vill sägä JK. Så-
väid de finns rättväiså någän stans i Svärgäs 
ämbetsmän, så.. vör skudd ha fat ret JK. Ja, 
me flair andrä, klagäd ti kungs för till fa rätt-
väisu till ga iginum för oä aigän dail [om skif-
tet] OL. 

rätta s. retå, gen. -år. 1) [i uttr. som beteckna 
vad som är rätt el. rättvist]. Dän sum haldar 
batgan, han far me retå [egentligen] int sung-
nä, för han skall svar förä till säi at JK(U). U 
me retå skall de haitä: de var int någ vattn i 
däikä i [icke] JK. Iss jämmardaln, sum de me 
retå kan haitä JK. Har L. någ vägfyrk? . . de 
skudd n me retå ha JK. [De] jär synd u skadä 
ti ta säikän nå, u de skudd me retå var förbud 
pa n nå iss täidn JK. 2) [om domstol]. Ga till 
retår me ngn [gå inför rätta], um int ann jäl-
par MK. Däu fart väl sta till retår för dei MK. 

rätta v.1 retä, re't' , pr. -ar, ipf. -äd, sup. ret'.  
1) refl. [i uttr.] ret si ättar (ngn, ngä) [an-
passa sig efter ngn el. ngt, ta ngt el. ngn som 
mönster, rättesnöre el. vägledning]. Var så 

bra u skriv um ä, så skall ja ret mi där ättar 
JK. De bläir galä [: gutamålet], u de beror.. 
pa att di .. retar si för mik ättar svänsku JK. 
Nå fö täidn så retar vörr uss int mik ättar sed-
dagar JK. De jä int sägt, att Säibill sär ret all 
gangar häldar, u int retar fålk si ätta na nå fö 
täidn häldar JK. Trost däu så att Gud retar si 
ättar barometan alltut da? MK. När n gläidar 
pa rak [drivfiske] u när n da far säi a gjauså 

um ha flaugar haugt, så skall n gi mik sank 
.. Ja de jär int sägt att n retar si där ättar läik-
väl me sankä JK. Jär har ja täunar ti ret mi 
ättar [i mörkret] JK. Dän sum kåm fyst u 
skudd sla, rissäd linju upp, u där ättar retäd 

si sinä me slaningi JK(U). Dän kaln de jär 
int ti ret si ättar, för de jär just så sum sno 
kring a flaug OL. 2) [genom att avlägsna fel 
söka bringa ngt i överensstämmelse med en 
viss norm]. Ja retäd n var gang han sägd galä 
JK. De kan väl händ, att de ännu var flair 
fail, sum ja int fick retä JK. Ja har ret all fail 
sum prästn had gärt JK. 3) [med avs. på fel-
aktighet el. misstag, avhjälpa, ändra till det 
bättre]. Där var.. mang änklä misstag, sum 
jär let ti retä, um viln jär me JK. De, sum jär 
oret, de jär nå ret täidn till fa retä, förr n W. 
har fat skifti fårduä OL. Han vidd söik u ret 
de, sägd n u (skiftesläggningen) OL. Um än 
[han] had lätt si ret någä u gärt läit ändringar 
JK. Jfr under- o. ut-rätta. 

rätta v.2 se räta v.2. 
rättighet s. retuhait f., bf. -i, pl. -ar. 1) [laglig 
el. hävdvunnen rätt, befogenhet, rättmätigt 
anspråk]. Vör huggar av så naug, sum vör 
har retuhait ätta lag JK. När byggmästan tar 
imot de [bygget] för dagspänning, så jär de u 
hans .. retuhait ti ta arbetrar mässi, så mik 
sum bihövs .. Män kan u bondn fa någän ti 
jälp si ti viluhait, sum än bräukar sägä, så har 

retuhait till JK. U var de så, att daim sum 
skudd pliktä .. int vidd bital govilut, så pan-
täd skallfogdar, de hadd di retuhait till JK. Di 
har blitt otulu pa han, för han had int retuhait 
ti gär de (gräva i Digerrör) MK. När millkaln 

bakkaln star i batn, där har n retuhait ti 
sättä [: fiskegarn] JK. Int far löidn [tjänst-
folket] putt de pänningar i lummu sum di 
förtjänar [: extra]; nai tack, daim tar ja, daim 
har ja retuhait till JK. När dän sämstä slusk 
.. far läik retuhaitar sum hygglit fålk JK. 2) 
[lov, tillåtelse]. Bräudi har u retuhait ti bjaud 
upp vaim sum hälst JK(U). Bid daim, att um 
.. de blai så mik yvar, att de var launf ti låim 
igän rästn [av garnet], att vörr fick retuhait 
ti de OL. 3) [om prestationer i form av varor 
el. arbete, som någon har rätt att fordra]. a) 
[klockarens naturaförmåner]. Skumästan, 
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han gick ikring u to retuhaiti upp: träi kannår 
sed pa åtndailn, lamblar u brö MK(1877). Nä 
di gick kring ätta jaul u to retuhaiti upp JK. U 
kluckan slo di ifran fö läng sinä de gohaiti, 
att n int fick ga kring sokni u ta retuhaiti upp 
JK. b) [undantagsförmån]. I retuhaitar skall 
n ha 50 kronår vart år (om en undantags-
gubbe) MK. 

räv s. räv m., bf. -än, gen. -öns, pl. -ar. 1) 
[om släktet Vulpes, särsk. Vulpes vulpes]. 
Räväns spur jär läit oläik hundns; di järvassa- 
rä i snäipu MK. All kalar i hail sokni fran 16 
till 50 ar, ja När u Gard me, jär uppbudnä ti ga 
pa skall i mårgå, män de jär int tvungsmål, 
äutn dän sum vill, slippa n. Män de tyckäs 
sum de jär fullt av räv jär äut at, u till u me har 
vör set n jär bäi uss mitt um dagän jär bakum o 
häusi jär um dagän. Di har vart ste pa skall n 
dag förr i vintar jär i När u Lau, män de var 
för läit fåk ste, sått di fick ingen, äutn rävän 
läuräd dum JK(1901). Rävän hadd spärr upp 
maurstackar u jet upp maurår MK. De jär n 
sängn, att rävän föirdäs häit pa landä, för de 
att han skudd ta täiv av lindarårmän MK. 
De var n katt u n räv, sum möitäs at i skogän, 
u rävän frågd kattn, mang rad han haddä 
JK [saga, Aarne nr 105]. a) [i ordspråk o. 
talesätt]. Nård vädar u sunn solskäin, de har 
Gud skapä, sär rävän JK(U). De gar int så let 
ti inbill böindnar, att rävar värpar ägg JK. 
Rävän bryggar [det är dimma på marken] 
JK(U). "Rävän bryggar" allt i kväld, ällar 
"väit håpu räidar", sum allt töidar pa fagat u 
gutt vädar i mårgå JK. De var så lungt u blöit 
[blitt], när ja gick yvar Lausbackar u i all 
dalar bryggäd rävän JK. b) [i jämförelser]. 
De gam vammälstråiu .. ha jär raud sum räv 
OL. 2) [i mer el. mindre bildl. anv.] Da för- 
sto än, att ä va räv innä ( = att det var fråga 
om något rackartyg) MK. -garn s. rä'vga'n n., 
pl. = [garn, nät, att fånga räv med]. Ja har 
nå sit u prat um, lais de gick till, när di gick pa 
skall förr i värdn, u så när di hadd rävgan 
JK. Va mang famnar rävgan skudd var u en 
ha da? De var visst pa var hämmänsdail; ja 
tror visst, att de var fåm famnar pa åtndailn. 
JK. -rumpa s. rävrumpå f. (Eqvisetum-arter). 
-skall s. rävskall m. [drevjakt efter räv]. De 
jär sträiv skårpå pa snåiän i skogar nå, sått ä 
jär int någät let arbet ti ga pa rävskall nå häl-
dar, ska ja sägä JK. -skinn s. rävskinn n., 
pl. =, bf. -i. All pliktar u all rävskinn, de to 
skallfogdar upp, all pänningar för pliktar u 
rävskinn föstas; de hadd di n kass av, sum di 
kaupt brännväin förä JK. -skytt s. m. bf. 
rä'vskyttn. Såsum dän gam rävskyttn Löi-
rungsjannä bräukt sägä OL. -sticka s. f. pl.  

rä'vstickår, ällar ganstakar .. Di skudd var ti 
häng gani upp pa JK. -öl s. rä'vo'l n. [gille ef- 
ter rävskall]. All pänningar för pliktar u räv- 
skinn .. de had di n kass av, sum di kaupt 
brännväin förä, u da had di ätt duktut kallas 
.. de kalla' sä kalldäs för drick rävöl, u de var 
alltut jaultäid ällar så däri hälgmillum, sum di 
drack rävöl JK. 

räven i s. rä'varäi n. Pa rävaräi, på list MK. 
rö a. rau, n. raut, 'spetsig, om takresningen 
på ett hus'. De takä blai väl raut. De blai väl 
rau raisning pa häusi; ja de skadar intä, för 
när de jär flatt (takä), da ruttnar de fodarä 
JK(ordl.). De had nuck int vart fläistak pa 
äutn bredtak, för takä var för mik raut u int 
så flatt, sum när de jär fläistak JK. Halv bygg-
ningän var flatt tak u fläistak pa, män dann 
halv var raut tak el. höigar [högre] raisning 
pa JK. 

röd s. se brunn-röd. 
röd a. raudar, f. raud, bf. självst. (de) raudå, 
n. ratt, rytt, pl. raudä, raud' [om färg]. a) 
[attributivt, i stående förbindelser]. Raudar 
musä, [se mossa] MK. Raud akaros [klätt]; 
raud sedblåmmå [klätt]; raudä killingtändar 
[rödskiftande getväppling]; raudä sugblåm-
mår [rödplister]. Sväinsläkå .. de jär sam 
sårts släkå sum raudar nöiar musä JK. Rytt 
snäus MK. b) [om trä]. A bit gammäl säl 
[sälg], när han var så där raudar inäi OL; 
[om säd]. Ha [säden] jär ännu så raud i hal-
män, så de jär int ret någän hast me ti skär 
nå ännu OL. c) [om sol o. måne o. dager]. 
Soli rinnar raud ner .. u de modar u tåra 
JK(U). Månän rannt upp så raudar sum säi n 
glodback i späisn JK. Da hugga n dum [trä-
skorna] så tunnä, sått när n käikar in äi dum 
.. da skall raud dagän söinäs iginum träiä 
JK. d) [om huvudhår]. A mänsk me rytt häu-
dä MK. e) [om hudfärg, hy, som är röd av 
hälsa, ansträngning el. sinnesrörelse]. Rau-
dar u tjåckar u frodur jär n [pojken] JK. Ha 

jär tjåck u raud u säir fräisk u frodu äut 
JK. Fräisk u rask u tjåckä .. var fålki JK. 
Raudar u bräusnäs el. raubräusnäs MK. Ung-
domar.. me raud rosår pa kinnar OL. Han 
blai raudar upp undar åiru; raudar sum blod 
JK. Da drog än andn hastut ret hart .. u blai 
raudar i ansiktä [om en döende] JK. Raud u 
svaitnä [av slåttern] OL. t) [om svullnader, 
sår o. utslag]. Bainä var hailt rytt, sum de 
sat i kläm (på gåsungen) MK. Täibjällar [tå-
knölarna] jär sullnä u raudä JK. Um än har 
sår någänstans pa kruppän, u de jär rytt kring 
kantar .. OL. Så var hail kruppän fullar a 
raud prickar ällar fläckar JK. g) [om texti-
lier]. Färnbock koktäs ihop me ganä .. män 
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de blai ratt el. rytt JK. Dän sjaln han jär så 
raudar; ja far ta en, sum jär stadur [diskret] 
MK. Iblant n raudar el. grannar trad i åiru pa 
unglambi i ställ för klaprå JK. Han gick pa 
gardn me raud vintamyssu pa si JK. De gam 
vammälstråju . . ha jär raud sum räv OL. h) 
[om djur som har rödaktig päls el. fjäder-
skrud]. Ätt ratt u ätt bräunt russ MK. Dain 
russ de var rytt, män dann de var så där gra-
skymblut OL. Raudar häst, stäut, kalv; raud 
ko u kväindå u a ratt ungnaut JK. Raudar u 
väitar stäut, kalv; raud u väit ko JK. Fläcknä 
naut, sum jär väit u raudä JK. De raudå (mä-
ri) fick ja tak äi, man de svartå, ha gar ännu 
ner äi angä MK. Da fick di säi n hund, u han 
var hälvar raudar u halvar väitar, u de sum 
var ratt, de var äld rytt, u de sum var vitt, de 
var alldeläs kräit vitt JK. Jaugässnar . di jär 
arg pa bräun el. raud hundar JK. Kalkons-
han'n jär argar pa gäult u rytt, för han'n [tup-
pen i sagan] var gäular u raudar JK. — Hynsi 
jär så raud i kronu, di kummar snart ti värpä 
JK(U). i) [om gräs m. m. som förtorkat]. I 
maj u n dail av jäuni da var jårdi gröin .. sin 
har jårdi vart raud u uppbränd av solhitä u 
tårk u stårm JK. Pa grunn jårdar u backar har 
allt grasä brinn av, sått ä jär hailt ratt (el. 
rytt) av solhitn u tårkän JK(U). j) [i substan-
tivisk anv.]. De var blöigaspinnår, sum böi-
täd [växlade] ratt el. rytt u blat el. blåt JK. 
Kalkonshan'n jär argar pa gäult u rytt JK. 
Jfr blek-, eld-, ljus-, mörk-, svart- o. sten-
mosse-röd. -aktig a. n. raudaktut JK, pl. -ak-
tuä. Raugränä jär .. int så vitt äutn raudaktut 
JK. Putäljäroår .. var raudaktuä uppför jårdi 
JK. -beta s. robättå (sälls.) (OL)MK f., pl. 
röbetår JK. -blommig a. raublåmmur. -blå a. 
n. raublåt. Bainä .. var hailt raublåt JK. 
-bläsig a. raublä'sur [röd i ansiktet]. Han var 
ret väl druckän, sått n sag ret bläsur el. rau-
bläsur äut JK(ordl.). -bom s. raubåum m. 
(Rumex crispus). -bomlfrö s. raubomfråi 
JK(U), [frön av "raubom", användes i nöd-
bröd]. -bomIgröt s. raubåumgråit m. [nöd-
föda el. djurföda]. -brun a. raubräunar JK, 
f. -bräun, n. -t. Än läitn raubräunar fäugäl 
JK. De män ha var så där raubräun ti fårgän 
OL. Bräun män i har a läit raubräunt fyl JK. 
Råinbarkän däugar ti färg raubräunt me JK. 
-brusandes a. raubräusnäs [rödbrusig]. -bru-
sen a. raubräusän 'rödbrusig]. -brusig a. 
raubräusur [= föreg.]. Dän kaln han sag så 
raubräusur äut i ansiktä OL(ordl.). -brånan-
des a. raudbrunnäs [rödflammande]. Molni 
skall var mair raudbrunnäs, när de skall bläi 
torsvädar MK. -bär s. raubä'r n., pl. = , bf. -i, 
'smultron' (Fragaria vesca). -bärsIglonge s. 

raubärsglåugä m. [smultronblom]. De jär n 
fläck, sum jär hail i raubärsglångä MK. -bärs1 
kas s. raubärskas [m.?] 'smultron o. mjölk'. 
-bärsIlind s. raubärslind m. [smultronblad]. 
-bärsIstånd raubä'rstand n. [smultronplan-
ta]. -bärsIställe s. n. pl. raubärställar [smul-
tronställe]. Nå ska di säi ätta raubär-
ställar MK. -fläcken a. raudfläckän (?). Dän 
(kalvän) sum vör fick i går jär raudar u väitar 
älla raud u väitfläckän [ändr. t.] raudar u 
väitfläckur [i orig.] JK, MK. -färg s. raufärg 
m. [färgämne, varmed man målar rött]. Sumt 
(somliga) vetäd a %int snöir i sot u vattn ällar 
i raufårg u vattn u så snörslo dum [då man 
"brunade" bräder] OL. När täun'n [slantu-
nen] jär i åming, så bräuka n måläs me rau-
fårg JK(U). -gran (-gräne) s. raugrän f., bf. 
-i JK, pl. raugrä'nar [gran som växer pa 
sandbackar, växer fort o. har löst, rödaktigt 
trä]. Raugränä jär int så säkat ällar starkt 
bad ti ruttnä pa u annas ti va sum hälst. De 
jär girvaksä u int så kännut u hart u int så vitt 
äutn raudaktut u vaksar pa backar ällar pa 
raudsandbackar JK. Trodar av väitgränä . 
jär 	bättar än raugränä JK(U). -grå a. rau- 
gra' [om färg]. Vaktl, än raugra fåugäl MK. 
De gam vammälstråju ha gynnar bläi hail rau-
gra OL. -hund s. m. bf. raudhundn [röda 
hund, en sjukdom]. Äutslag pa kruppän, så 
sum mysslingän el. u raudhundn JK(U). 
-klöver s. raudklervar (Trifolium pratense). 
När n sar till ypi akajård till fodar, så sar n 
klövar u timmänte ihop ällar u så bärt klövar-
fråi raudklövar någ ann slag har ja int set 
jär äutat JK. I ladissedä .. sar n till me de 
samä, me raudklövar u humblälusärn ihop 
JK. Blålusärn u humblälussärn slas täilit, um-
kring missåmmar. U så sin raudklövar u al-
sik-klövar där nest JK. -krita s. raukräitå f. 
De har ja skriv pa me raukräitå. Ja far kaup 
a bit raukräitå OL(ordl.). -kärne s. m. bf. 
raukänn'n [märgen i stammen på barrträd]. 
"Märg" i träii .. de jär dän laus randn längst 
inn i känn'n, sum haitar raukänn'n JK(U). 
Avsäidu [på ett bräde] jär dän sum jär längst 
ifran raukänn'n OL. -kärnlbräde s. raukänn-
bre'dä* = de innästä bredä mitt äi stuckän, 
sum raukänn'n sitar äi MK. -kärnlveda s. 
raukännvi'då f. [båtbord med rödkärna i]; 
sagi mitt i batvidstuckän, de jär a rackartöig 
ti vill sprickä MK. -mosig a. raumo'su [-åu], 
[röd i ansiktet]. -myra s. raumaurå f., pl. 
-år [ettermyra, särsk. Myrmica rubra]. 
Svartmaurår u raumaurår, di har ing stackar. 
Träi raumaurår kan ta läiv av än kal, män ja 
huksar int pa vack ställ di da ska sitä. Rau-
maurår de jär de värstä ti pissä MK. Ibland så 
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jär de raumaurår, sum rännar upp tätår; där 
jär am, sum raumaurår ha ränt upp; de kalläs 
fö sandtäuår MK. -pära s. f. pl. raudpii'rår 
[rosenpotatis]. -ribes s. raurips m. o. koll. 
'röda vinbär', (Ribes rubrum). Bäri jär raudä 
u haitar raurips u vaksar pa kippår . . Bäri 
ällar rauripsn jär säurä u tillvärkäs saft av u 
gar an ti kok säupå pa, sum di jär JK. Rau-
rips-blad, -grain, -kvist JK. -ribesibuske s. 
rauripsbuskä m., bf. -än, pl. -ar. -ribeslkippa 
s. rauripskippå f., bf. -u [vinbärsklase]. -ri-
besirot s. f. pl. rauripsröitar JK; ingän stum-
bäl [stubbe]. -ribesitorn s. rauripstånn JK 
m., pl. -ar MK [röd vinbärsbuske]. -rullig 
a. raurullu(r) HG, pl. raurulluä, 'rödskif-
tande'. Sårkar [ett slags råttor] jär raurul-
luä pa fårgän MK. Hankli jä raundluä MK 
(1877). -sand s. raudsand m., bf. -n [röd-
aktig, något grovkornig sand]. Raudsandn 
kan nuck pa säin ställar var läik fåin sum väit-
sandn JK. Muldaikä vaksäd i skogmark, pa 
raudsand u dåli jård JK. Pa haidar sum jä 
mojård älla raudsand, när all skog bläir av-
huggän där, da tar graun'n läiv av plantår 
JK. -sandbacke s. pl. raudsandbackar JK. 
Raugränä vaksar pa raudsandbackar JK. 
Tallar sum har vaks .. pa raudsand, jär fait-
vidstumblar int så faitä .. i synnarhait um di 
star pa haug raudsandbackar, där jär di sämst 
JK. De jårdi, sum vaksar tält pa.. där ådläs 
de .. till däss att de int bläir skog pa någ ann 
jård än raudsanbackar u hällbackar JK. 
-sandljord s. raudsandjå'rd [jord innehållan-
de rödsand]. "Mojård" de bitöidar dåli jård 
el. raudsandjård JK. -spättig a. rauspättur 
[rödfläckig]. -trissla s. rautrisslår f., bf. -u, 
pl. -år JK, 'rödstjärt' (Luscinia phoenicurus); 
än läitn raubräunar fåugäl, sum ja minns sin 
ja va sårk, di hadd raidar i bandfast täunar 
JK. -trissleIreder s. rautrissläraidar n. [röd-
stjärtbo]. -vit a. rauväitar, pl. -väit', [vit 
med skiftning i rött]. De bani di har sånnar 
fräiskar höi, di jär så rauväit u säir så froduä 
äut OL. -ögad a. raudaugar, -aug', f. -aug(ä), 
-aug', pl. -aug' [som har röda el. rödkantade 
ögon]. Va jär de mi di da? Hatt u vart ste u 
säup i neträs? Däu jäst så raudaugar MK. Ha 
jär så raudaug, sum a har gratä. Grat int så 
mik sårk, da bläirt u så raudaug' jå! Di var 
raudaug allihop, sum di hadd gratä JK. Häus-
fålki gick taraugä u raudaugä i tjärlukti u tjär- 
råikän JK(U). De päiku ha matt nöili .. ha 
grat, för ha sag raudaug äut, ällar dän kaln 
han sag så raudaugar äut, ällar de fålki di säir 
så läit raudaug äut OL. -ögen a. f. raudaugi 
[= föreg.]. 

röda s. se brunn-röda.  

'rädandes p. a. raudnäs, 'rödhet'. Raudnäs jan 
[glödande järn] MK. De janä de var så 
varmt, så att de var hailt raudnäs OL. Var 
di [liarna] hardä . . så värmäd n dum me 
raudnäs jan JK(U). Djäurläkrar brännar dum 
[hästarna] spattn me raudnäs jan JK(U). 
Kyldi äi baini de jär mang sum har, u bot-
medli . . di jä mang . . u ti bränn dum me raud-
näs jan älla hald raudnäs jan så naug bäi, sum 
än kan tulä JK. Raudnäs späik har ja lägt mot 
tann'n MK. 

röde s. raudä m., bf. raudn, 'äggula'. Själv 
trudn [groddfläcken] han sitar i äggplomu 
han el. i raudn JK(ordl.). Jfr ägg-röde. 

rödja v. ryddä, rydd', pr. -ar, ipf. -äd, sup. 
ryddä JK, tydd', pass. -äs, p. pf. n. (av)-
ryddä, -rydd', (av)rydd si JK, pl. tyddnä, 
imper. rydd, 'rödja', [hugga bort träd o bus-
kar, genom borthuggning gallra skog]. Vör 
skall ste u så ryddä; vör ryddar um dagän 
JK(ordl.). Di har rust ner i hagän u ryddä 
OL(ordl.). Y. [en pojke] har vart .. mämmi 
ner i skogän, när ja har ryddä u skutt försöikt 
ti rydd me me a läiti yks . . män ti lägt ainästry-
sår på hopar de har gat äutmärkt för n JK. 
Träii var för go ti huggä ti vid. Därförä så 
ryddäd di am n [ene] u va di kund fa tak äi 
haim i hagar ti brännä, fastn di had duktuä 
skogar JK. Vör ryddar am n i hagän u brassar 
pa i späisn i vardässtäuu JK. Rydd ainä har 
A. u ja gärt a par dagar äut i hagen, u så har 
vör kårt haim .. än duktur hop me häck JK. 
När de jär sånnar vällaik, att ä int snåiar äl-
lar rängnar, så jär vör äut i hagän u ryddar 
am n u tynnä JK. Han skudd hugg bandar sum 
han .. hadd let för ti fa, ättar sum han ryd-
däd am n i Smiss hagän, u da fanns de bandar 
i ainäsbuskar me de samä JK. För ti fa vid 
u slipp u kaupä så har ja när pa i hail fib-
bavari månä gat äi n hagä u ryddä JK. När 
de jär gärt [stockarna kapade], så jär de ti 
kast stuckar pa säidå u ti ryddä u säi ättar 
va n skall kåirä el. kumm bäst fram JK. Ja u 
så huggar di el. fäliar.. när di da fyst har fat 
rydd raint kring buln el. stumbln nerä, så att 
di har fräit ti huggä JK. Särsk. förb. Rydd av: 
1) [borthugga träd el. buskar]. Da rustäd vör 
ner i ängä u ryddäd am n av JK. Pa ättamid-
dagän gick ja ner i Kauprä äng u ryddäd av 
någ tynn, sum har vaks upp i buskar u jär till 
förargälsä, när n skall klapp lau u sia, u de var 
skaplit till rydd ällar hugg bårt nå JK. Där inn 
i stäuu i stäur späisn .. har vör bränt ainä, 
sum ja har rydd av jär i hagän .. De sum vörr 
har kårt haim jär snart släut, män vän har 
mair avrydd si JK. De jär a halltunnland; till 
vissar dag skall de var avryddä OL. 1) [flytta 
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undan saker för att få utrymme]. Rydd av i 
stäuu läitä MK. Så bjäräs jaulgräni in u skall 
kledäs .. när da allting jär avrydd u pa sin 
plass JK. — Ta u rydd bårt all dän bråtn MK. 
— Rydd upp [hugga av och samla ihop grenar 
m. m. till ved]. I dag ha vör vart i skogän 

rydd grainar upp ällar kast grainar pa hop 
JK. I mårgå ha vör ärnä uss upp i Syllskogän 

rydd grainar u vid upp u sno pa hop JK. 
Vör ha(r) vart kåirnäs i skogän va ivist n dag 

rydd vid upp u hatt lass haim um kväldar 
JK. De sum ja har liggnäs i skogän jär int 
ann vid u grainar, sum int har någu nöd, börr 
de bläir upprydd u uppkast pa hopar JK. — 
Rydd äut, föra ut saker ur ett rum MK. — 
rödje-sax s. ryddsaks f., bf. -i, pl. -ar [röj-
sax]. Gar ja äut i hagän än halvar dag, så 
klippar ja av me ryddsaksi, u de sum jär för 
gråft ällar tjåckt huggar ja av me yks mang 
häckar ällat lass, sum räckar nemrä fjortn da-
gar [till bränsle] JK. Ryddsaksar (ti klipp 
tynn av me) JK. -ved s. ryddvid m. [ved som 
erhållits genom röjning]. Nå har ja hugg av 
de tallar, sum star för tet .. sått de jär n väl-
dur hopar ryddvid JK. När n har ådlä någän 
läitn bit, u så n har gutt um ryddvid u fag, så 
att n fa braid yvar någän bit me de u så bränn 
upp de .. JK. 

rödjning s. tyddning JK [borthuggning av bus-
kar m. m.] Statn bitalt jårdbräukar för åd-
läning u ryddning u annä JK. 

rödma v. ryddmä, ipf., -äd, (el. rydnä), [rod-
na]. De rydmäd (el. rydnäd) i austar i mårräs, 
när soli rannt upp, de modar stårm; de ryd-
mar el. rydnar så mikä JK(ordl.). 

rödme s. ryddmä sh• •-• m., bf. -än, 'rodnad' 
[på himlen o. folk]; kring ett sår. De jär n sån 
rydmä (el. -nä) i västar i kväld, de modar gutt 
vädar JK(ordl.). Um än har a sår någän stans 
pa kruppän, u de jär rytt kring kantar: bär ja 
visst lains ja skudd fa bårt dän rydmän OL. 

rödna v.1 ryddnä, pr. ryddnar, 'rodna'. De 
ryddnar pa himln MK. När de rydnar ällar 
himln säir raudar äut um mårgnar modar 
stårm; um kväldar när soli rinnar ner, modar 
gutt vädar JK. När de ryddnar i austar, förr'n 
soli brautar, de modar stårm el. blasvädar pa 
dagän JK(U). De ryddnar i västar i solner-
gangän, de bläir lungt, fåint el. gutt vädar i 
nat u i mårgå JK(U). De rydnar undar soli så 
mik i kväld, de säir äut ti bläi än storar stårm 
OL. "De ryddnar i kväld, de bläir vackat 
vädar i nat," u pa mårgnän: de ryddnar, de 
bläir ovädar u stårm i dag JK. Ha har så let 
fö ti ryddnä MK. Jfr rödma v. 

rödna v.2 raudnä [bli röd]. När kissbäri gynt 
raudnä, da var di så sma u tårrä u baisk såm 

tjärå MK. De (håiä) ska gynn raudnä fyst 
(förrän det kan slås) MK. Ja, visst har di än-
nu någ baitar jär i hagän .. män backar jär i 
hagän gynnar allt raudnä, u baitar brinnar av 
JK. De var ti gynn raudnä jär pa lairu, män 
nå kummar de nuck ti gröin igän (efter ett 
regn) MK. 

rödne s. ryddnä, se rödme s. 
rögla v. rauglä, pl. -ar, ipf. -äd =krållä el. 
rållä [myllra, vimla, krylla]; 'vara överfullt 
av krälande djur' JK(ordl.). Ja ja, all stainar, 
sum L. har samblä .. de rauglar nuck all 
stäns, sått ä tar täid ti arbet me, kan ja tänkä 
JK. Ust sum än kaupar, kan råll(ä) u rauglä 
hail fullar av skämming JK(ordl.). Där i sko-
gän bräukar rauglä hailt fullt av maurår; de 
jär så fullt av banungar, sått ä rauglar all 
stans JK(ordl.). De raugläd me maurår, fålk 
o. d. MK. De rauglar me hynsungar u ban 
MK. De var så fullt, så de raugläd me trastar 
MK. A .. släktä, sum bani skall kumm ti 
rauglä kring JK. 

rök s. 1 rauk m., 'rad med skupar' ; [skyl]. 
Skupsedi (ryg u vaitä) bräuka n mik sätt i rak 
ällar rauk, sär de gamblä, u när di bläir bra 
uppsättnä, strävar di bra för rängn, när de int 
haldar bäi alltför längä JK. Vör skärd av än 
åt näi lass än dag u sättäd de i rauk (sär de 
gamblä) ällar i rakar JK. Jfr stad-rök samt 
rak o. rauk. 

rök s.2 råik m., bf. -än. 1) [gasmassa som i 
synlig form avgår från ngt som förbrinner]. 
Upp i Buttlä pa äldsläcknmg varia sum vör 
matt ga där i äld u råik u solhitä; de var otriv-
lit JK. Da kummar han rännäs mäd dum, 
sått råik u äld star av dum ["bandar"] JK. 
När de da kummar ti brinn gillt i galtn [bastu- 
galten] 	stängäs duri till, u da far råikän u 
hitn var innä JK. När de blai för mik råik i 
stäuu, så luckäd vörr stäuduri upp, sått råi-
kän fick ga äut JK. Råikän slar ner iginum 
kusstain, da bläir de rängn MK. När råikän 
slar i jårdi ör kusstain'n, så bläir de snart 
rängn JK(U). Di sag råikän fran kaffiställä, u 
da visst di, va de bar hän OL. Nå har vör fat 
bil [lokomobil] .. ner i K.N. T:s Storhagän, 
sått vör håirar sagi u säir råikän pa gardn 
JK. a) [i ordspr.] De jär aldri råik äutn äld 
JK(U). b) [i jämförelser]. Da had a [hon] 
bär set så sum än råik framför si, sum had 
glid av me n oskapli fart at körku JK. U just 
såsum ja sto u sag pa na, så försvanns kattu 
såsum än råik JK. Bråttum jär de nå all dagar, 
män hälsu ha vör Gu skillå, u arbetä gar sum 
än råik för uss JK. Ja tyckar för min dal!, di 
(vikår) gar av sum än råik ällar tar faslit snart 
släut JK. 2) [ånga, dunst; i luften svävande 
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partiklar av damm, snö m. ml. En gang 
var ja äut i möiri n kväld, .. så gynt ä löis 
kring mi all stans u så var ä bär såsum någ 
råik ällar ång, sum kåm upp ör jårdi JK. När n 
kummar däit till han, så star han me myssu i 
handi, u råikän star av än, sum än jä svaitn 
JK. Russi jär så svaitnä att råikän star um 
dum MK. När di hadd fat väitläim 	amn 
vägg, så draivs de pa ti skäur inn bak sängar, 
så råikän sto ikring OL. De rängnäd så att 
vän-  blai ginumvat .. män de bar ihop me 
hugg bandar u töin, så att råik u damb sto a 
uss JK. När de snåiböiar kummar, da jä de en 
råik MK. 3) [i vissa bildi. uttr.] Pa råikän 
el. rökän [berusad]. Han va ret väl pa rökän 
(ej råikän) (JK)MK. Da jär n läit pa råikän 
OL. Jfr krut-, sol-, stenkol-, tjär-, tork- o. 
ved-rök. -hatt s. råikhatt m., 'på skorstenar, 
två stenflisor med en [flisa] tvärs över' MK, 
de har ja int hårt mair n pa lampår (JK)MK. 
-hål s.n. bf. råikhu'lä [hål varigenom rök kan 
passera]. -luft s. råikluft m. [luft bemängd 
med rök]. Såsum när di brännar jård u luftn 
bläir fullar me råik; de lag såsum än råikluft 
ner yvar Smiss; de kan var bad me u äutn 
råiklukt. När int vädrä bjär pa, så känns ingu 
lukt MK. -lukt s. råiklukt f. [lukt av rök]. Ex. 
se föreg. De finnäs go råiklukt u fåul råiklukt. 
Tobaksråiklukti tyckar en dail jär go .. Ra 
bärrä bläir baiska fåular råik av u fåul råiklukt 
JK(U). 

röka v. råikä, råik', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, sup. 
råik' JK, pass. råikäs, ipf. -täs, p. pf. (ner)-
råikän JK, n. råikt, pl. (ihel)råiknä JK(U), 
imper. råik. 1) [använda rök, dels om person, 
dels om anläggning för rökning]. a) [använda 
rök för att fördriva skadedjur, sprida vällukt 
el. till behandling av sjukdomar]. Råikäd me 
ainäsbärrä el. u så såckar gärd di till fa fräisk 
go lukt i stäuu JK(U). Pyff, lukti av a råttå, 
int någ annä antingän kan ja ta a ainästryså 
ti råik me ällar a linnpaså, så tar de lukti bårt 
JK. Kledar u allting, sum da had begangnäs 
.. de skudd råikäs me svaväl u sprit [efter 
smittkoppor] JK. Nå far ja tal um, lais di bo-
täd fålk förr, när di råikäd dum .. Ånnu jär de 
väl någän häit u däit, sum lättar råik si, u 
ännu någu botkälling, sum kan de .. När käl-
lingi råikäd Kaupräfar, så had ha äld äi a lang-
pannå, u så sto far yvar dän äldn grainslit 
me bär skörtu, män va de var, sum de brannt 
äi, de kan ja int bistämt sägä . . de skudd var 
näi slag, u ätt slag var ungskvast, u dann de 
var någ blåmmar ällar örtar, sum vaksar vilt 
i marki, män di skall pluckäs dagän för mis-
såmmasdagän ällar missåmmasnati såsum 
stolt Hindriksbladar, stjännanäis [stjärn-anis 

s.] u tarald, män all botkällingar had int lik 
si JK. b) [låta rök omsvepa o. intränga i ngt 
för att konservera det]. Gam Lundkaisä, ha 
va de säist sum råikädä (bäcking) MK(1893). 
Nå jär de ingän sum råikar bäcking jär äutat 
JK. Aikruckå 	nyttäs ti råik kyt me JK. 
Råikt kyt JK. c) [biodl., använda rök för att 
få bin att flytta sig el. för att döda dem]. Vidd 
di ha hånnungän ättar bäiår ör n bäihålk, så 
råikäd di i hel bäiår JK(U). 2) [använda rök 
av tobak]. Han råikäd u snäusäd u tuggäd u 
så saup än brännväin JK. När en halv var 
druckän, da kåm tobaksskräinä pa borä 
u så vass-säin stäur lang råikpäipå, u så ti 
stupp u råikä.. När di da hadd råik a päipå u 
tat si någlä präisar snäus undar täidn, så tos 
de a par kallpäiskrar [supar] igän JK. De 
dracks viskytåddjar u råiktäs siggarar u skål-
däs u JK. Ta iss siggarn u råik u ro fram 
me historju me de sam .. JK. När di slo ag 
[till taktäckning], så slo di fyst a slag, u sin 
så stuppäd di råikpäipu u råikäd ti däss to-
backän va släut u päipu slucknädä. Da sag 
di ättar pa agstubbän, um agän hadd gynt 
vaks någä. Hadd n da röirt si någä .. da var 
agän tjänlir ti sla JK(U). 3) [om ngt som för-
brinner el. glöder: utsända rök, ryka]. Bran-
dar gynnar nå råikä, tror ja MK. De jär n ång-
båt, sum råikar så väldut äut pa sjoän; han 
fyrar pa duktut MK. a) [om eldstad: ryka in]. 
I vardässtäuu råikäd späisn förrbaskat JK(U). 
Späisn råikäd så olycklit mikä JK. b) [om 
ljus: ryka]. I jaulotu .. minns väl L., lains de 
haimgärd talgjausi osäd u råikäd JK. 4) 
[opers., alstras rök, ryka]. Da sag ja äldstrå-
lu. Da sägd ja; "de slo ner", u de gynt straks 
råikä MK. 5) [om ngt som icke brinner el. 
glöder, men ger ifrån sig en ånga el. d.; ryka]. 
A daun [dunst] sum raukäd el. råikäd äut 
pa tårgä. Brännväinsdauni raukar ör n el. råi-
käd ör n JK. A. var bårtå a läiti stund, så var 
n tibakas, sått svaitn råikäd av än JK. a) [om 
(kärl innehållande) varm mat.] Jamnarsgråitn 
håisäs nå upp u star u råikar pa borä JK. 6) 
[om rök, små partiklar av damm m. m., virv-
la, omkring, ryka]. Da to han bölgstangi u 
ti blas me smidbölgän .. sått kul u askå råi-
käd kring mi JK. Sin så nytta n träiskonavan 
ti grav ör me, sått spånar råikar kring än JK. 
Han damp i backän, så sagdusn råikäd kring 
än OL. Langutändn ner i vägän, så att stövän 
råikad kring OL. a) [bila] De skudd tas rai-
då pa, vaim sum hadd gärt ä.. bön n fick tak 
i hamnfogdn, så skudd di fa plikt, sått ä råi-
käd ättar JK. 7) [ge ifrån sig små partiklar, 
ryka]. a) [om vissa blommor: avge frömjöl]. 
När ainä råikar, de har di ti märk, att svärtar 
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gynnar värpä MK. När ain'n glångäs u ainäs-
buskar råikar, da värpar svörti JK. I dag har 
ja set sedi råikä MK. 8) [om snö, virvla om-
kring i luften]. De hävd int ner (me snåi), 
män de råikädä = de äuräd av dän snåiän, 
sum liggar ner pa jårdi (a propos yrsnö) MK. 
Ja jär säka pa, att ä liggar fullt igän [: av snö 
pa vägen], för de stårmar duktut äut nå, u hä-• 
var de int ner, så råikar de ällar dambar ällar 
äurar av dän gamblä snåiän JK. Ja, snåiän 
har råik såsum duft el. fåinästä mjöl JK. — 
Särsk. ftirb. Till slakt bäiår [bin] var de vanliä 
sättä förr ti "råik i hel dum" me svaväl, um 
di hadd a grop i jårdi, sum di had gammäl 
fuktur halm el. u gamblä pasår, sum di stråid 
svaväl äi, sått de kåm ti råik duktut. Där yvar 
sättäd di bäikäupän .. När bäiår var ihelråik-
nä, så to än ör de döid bäiår ör käupän u så 
sin all bäikakår JK(U). Män n bigangnar u to-
baksråik ör a råikpäipå, sum än blasar pa 
dum, da bräukar di fa bråttum ti ga in [i ku-
pan]. De haitar till "ta in" bäiår el. "råik in 
dum" JK(U). — Än äusl kammarä sum jä 
nerråikän u svartar sum a kölnå JK. — rök-
pipa s. råikpäipå f. Da kåm tobaksskräinä me 
Bällmans råiktobak äi pa borä, u så vass-
säin stäur lang råikpäipå JK. Da svard n [den 
döde vännen], att n vidd ha a råikpäipå u så 
n talldrick me muld pa; u de fick än, u da 
sätt n si ti råik muld me päipu JK. -tobak s. 
råiktåubak m. Tobaksskräinä me Bällmans 
råiktobak äi JK. Brännväin u råiktobak rannt 
av borä ner pa gålvä JK. 

rökig a. råikur (OL)MK, råiku JK, n. -ut [be-
mängd med rök]. Luftn säir så märkvärdut 
varmar u mörkar äut u råiku u tjåckar JK. 
Råikut i luftn [av solrök] JK(U). 

röllika s. ryllickå f., pl. -år (Achillea millefo-
lium). Ryllickå, de jär medisinsväkst MK. 
Ryllikår jär go ti kok te pa MK. Ryllickår 
jär galnä ti fassnä i gani MK. 

rön s.1 råin [erfarenhet], [i uttr.] napp råin 
[få erfara]. De fart däu nuck napp råin av de 
MK(1877). Vör far napp råin av de självä (när 
vör har gärt någänting galä) MK. 

rön s. 2 raun f., bf. -i, 'rand, kant'. Jfr is-, slä-
ke-, snus-, sörje- o. tobaks-rön. 

rönn s. råin f., bf. -i, pl. -ar (Sorbus aucupa- 
ria). De var läikväl a vackar råin, ällar sum 
de haitar, ner n skall ha märkar ifran land, när 
n kastar snarår: "Matts Olsns råini pa de sma 
tallar i Smiss hagän". Ner n kastar i hålm-
millum, så har n de till laidä OL. Råinar di 
vaksar stäur sumliä, u vör har am n jär pa o 
gardn, sum just int jär så läiti me någlä star-
bäurar äi, sum starar sitar u singar äi um da-
gar JK. Råinblad, -grain, -kvist, -plantå, -rot, 

-sav, -stam, -stilk, -stuck, -stumbäl JK. Jfr 
flog-rönn. -bark s. råinbark m., bf. -än, pl. 
-ar, däugar ti färg raubräunt me, u iblant nyt- 
täd di n förr i ganlitn, sum di litäd fiskgani me 
JK. -bär s. råinbär n., bf. -ä, pl. = , bf. -i JK. 
Råinbäri, så vackrä u raud u grann di säir äut, 
så däugar di int jetäs. Vör fösöikt nuck iblant, 
när vör var sårkar .. män de var häut, va di 
var baisksäurä .. Män fåuglar jetar dum, så-
sum trastar u grafåuglar u krakår. Äikånn'n 
bräukar u nist jär i o råini um haustar u jet 
råinbär. Ja vait int, att fålk flyttar dum ti någä 
jär äut pa landä, äutn fåuglar far gutt av dum 
JK. Um de jär gutt um råinbär, modar strang- 
ar vintar JK(U). -sveg s. råinsvaig m., bf. -än, 
pl. -ar [rönnspö, -telning]. En [skogslott] 
skudd säläs vart ar ti rakt ram n äuthuggning 
.. Ja, nå ha di hald pa u gärt raint där a vådlit 
styckä, såsum säi a stor möir me häit u däit 
någ tallruskår u gränniskår u någ råinsvaigar 
JK. 

rönne s. råinä, råin' m., bf. -n [koll., bestånd 
av rönn; rönnvirke]. Där har di planter råinä 
MK. [I änget] där sto pa flair ställar sma 
gruppar ällar riktut sma lundar me lauträi av 
björk u äsk u hässlä u bainvid u råin u ko-
bärsträi OL. Råinä jär mik saigt, starkt träi, 
såsum till silbroar u silsvänglar u till yks-skaft 
u andrä skaft. Klain späirår av råinplantår jär 
äutmärkt saig bra sväipskaft, u när di jär ännu 
klainarä än sväipskaftgråvä, till räivbugar. 
Råin' vaksar vilt i skogar pa säin ställar, män 
ja har int set dum så stäur(ä) där, sum daim 
sum jär planternä haim bäi gardar JK, MK. 
Flugråin .. de jär av sam såns råin sum vanli 
råinä, män .. de ska vaks t. ex. i någät ann 
träi JK. Ja har set råinä ällar råinar vaks pa 
Visbymäurn u pa Aidkörkår ällar ruinar där i 
böin JK. Jfr flog-rönne. 

rör s.1 råir n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. 1) [styvt, 
ihåligt grövre strå av vissa växter.] Se säv-
rör. 2) [ihåligt föremål av cylindrisk form]. 
U han (besparingsspäisn) bars .. in i kökäs-
späisn u så råiri pa u så äld äi JK. Ällar såsum 
de u haitar um jan- ällar plåtråir, där Var a 
stäurt langt råir äi än späis OL. Så gärd råirä 
n skarpar knyck mitt pa MK. a) [rör av tegel 
vari vattnet ledes i täckdike]. Har n gutt um 
grastain, så kan n bigangnä de i ställ för tegäl-
råir. U de pastas, att de jär bättar n råir JK. 
b) [ett slags degspade?]. Grannbrö, därtill 
kokäs hitt vattn u så slas me a slaiv ällar råir, 
sum di röird ihop daigän me MK. c) [i uttr.] 
gäinar sum råir, de jär a vanlit äuttryck män 
än besynnali läiknälsä .. "Dän talln han jär 
gäinar sum råir, de jär skad ti hugg han ti 
vid" JK. 3) [om rörformig gång i eldstad]. 
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En kusstain pa takä, sum var fåir råir äi JK. 
4) [om tänder i vävsked]. De gamblä väv-
skaidar var råiri ( = vävskaidråiri) klaunä av 
bambbaråir. Män nå pa sainrä täidns vävskai-
dar jär råiri av stål ällar stålråir JK. Matt-
skaid de ha far gärt am, där jär de langt mil-
lum råiri, u råiri jär av ainä MK. Så tar n a 
vävskaid u gynnar kast i skaid, u da har n fåir 
(4) tradar millum vart råir i vävskaidi, sum än 
drägar iginum ällar millum råiri me n apartu 
näps JK. För de mästä trädäs de täu tradar 
millum vart råir i väv skaidi JK. De jär väv si 
[vävt] en trad i råir = entränning MK. Jfr 
glas-, järn-, plåt-, skorstens-, spol-, säv-, 
täckdiknings- o. vävsked-rör. -dika v. sup. 
råirdäik' [lägga rördiken]. Di had råirdäik 
för någlä täusn kronår MK. -dike s. pl. råir-
däikar [täckdike av tegelrör]. Täckdäikningi 
jär av flair sårtar: råir-, stam-, trodar- u räis-
däikar, män bäst råirdäikar JK. Råirläggrar 
älla daim sum läggar råirdäikar, har av Hush. 
sällsk. 200 kr. laun um arä, u när da n bondä 
skall ha dum ti lägg råirdäikar älla täckdäi-
kar, han skall betal dum 2 kr. dagän läikväl 
u mat u kvarter till JK. -dikning s. f. bf. råir-
däikningi [anläggande av rördiken]. Råir-
däikningi de trod n int pa; di had råirdäik för 
någlä täusn kronår MK. -ledning s. f. bf. råk-
laidniygi. Jär har di nå råirlaidningi MK. 
-lik a. pl. råirläikä [som liknar ett rör]. 
Vagnsbussar jär hol [ihåliga] u råirläikä, sum 
L. vait JK. -läggare s. pl. råirläggrar [an-
läggare av rördiken]. Ex. se rör-dike. -lägg-
ning s. råirläggnivg [nedläggning av led-
ningsrör]. Di matt grav päiphålt u däikä för 
ti laid vattnä bårt (råirläggning, täckdäikning) 
MK. -spis s. råirspäis m., pl. -ar [spisel med 
flera "rör" i st. f. en enkel skorstenspipa]. 
Förr i de gamblä ypnä späisar var de .. int 
mair n ätt råir, sum gick läik upp .. u int nå-
gän råirspäis fanns de int.. När de sinä blai 
råirspäisar av tigäl u kackläunar me spjäld äi 
.. så var de gamblä mik missbilåtnä JK(U). 

rör s.2 råir n., bf. -ä, 'stenhop', [stenröse]. 
Daim [stenarna], sum di kård bårt antingän 
me vangn el. stainslep, läggd di för de mäst 
pa a råir, u de iblant mitt inn i akrar JK(U). 
Aut pa När bäi Räikvid, där jär n trakt, sum 
jär fullt av gamblä stainråir, de kalläs för 
Räikvid råir ällar där äut pa råir OL. U så 
raid n da ti Digaråir, män förr n läst upp bryl-
laupsläksu fö trulli, så raid n flair otli slag 
kring råirä JK. N präst me tillhjälp av all sok-
nis kalar, sum kastäd a stäurt hul ner i råirä 
(Digerrör) för ti söik ättar gos JK. Ja, u så had 
R. sägt, att n had set n har' ränn runt umkring 
råirä (Digaråir) .. Ja har självar fat set n har' 

bäi Digaråir, när ja har kast me digaråirstai-
nar sum sårk u tyckt de hårdäs rolit när ä 
skrambläd u sangläd i råirä JK. Jfr gråstens-
o. sten-rör. 

röra s. röirå f., bf. 7u. 1) [villervalla, oreda]. 
Där pa de ställ där jär ingän årning; ja kåm 
däit n mårgän, män där inn i stäuu, där sto 
de i am n röirå alltihop OL. När gubbar fick 
läss av, så gick di in i kökä U där fick di 
mat u brännväin u kaffi u halvar U prostin-
nu gick mitt äi de röiru bäi all gubbar u pratäd 
mäd dum u var glad JK. 2) [hoprörd bland-
ning avsedd till mat el. foder]. Hynsi far . . 
röirå av kokt pärår u kläi JK. Hynsi skall ha 
mair n känn, di skall ha röirå u: jårrpärar u 
kläi me läit kalk äi JK. Jfr hop-röra. 

röra v. ro*rä, röirä, röir', pr. -ar, -a, ipf. röirdä, 
röird', sup. röirt, pass. röiräs JK, sup. röir-
täs, p. pf. röirdar, ro'rdar, n. röirt, pl. (äut)-
röirnä. I. tr. [m. person- o. saksubj.]. A. 
[Sätta i rörelse el. aktivitet o. d.] 1) [komma 
ngn el ngt) att utföra en handling, som innebär 
lägesförändring; sätta i rörelse]. a) [med avs. 
på levande varelses kropp el. kroppsdel]. 
När vör fick tak äi n, da var n ännu int ret 
dödar, da röird n ännu dain armän läitä JK. 
Di tackäd så saktä [tyst], sått di knafft röird 
munn'n JK. Gladå 	sum än far säi iblant 
flaug jär yvar u röirar knafft vängar äutn si-
mar fram i luftn JK. Ja vait daim sum nyttar 
vägän läik så mik sum böindnar män röirar 
aldri säin hand därbäi JK. Stäur stark kalar 
star u säir pa u röirar aldri a tingar u jälpar 
dän läil stackln JK. b) [komma ngt att loss-
na, rubba ngt]. Di trod, att nårmar speld me 
stainar sått R. kund int fa n end kal ti röir n 
stam n mair JK. Spräng sunda n, så kan n röir 
n [stenen] JK(U). 2) [åstadkomma en om-
flyttning av beståndsdelarna i en massa el. 
vätska m. m. med handen el. ett redskap]. 
a) [vispa, omröra]. Mäns ha sto u röirdä 
[gråit] JK. b) [röra om säd m. m., luckra 
upp hö]. Män ti da fa bärg de ra u vat sedi, 
att ha int skudd bläi munki u fåul, så matt vörr 
ga u kast u röir äi na n täu träi gangar um 
dyngnä JK. Röir håi [med en räfsa el. gaffel 
luckra upp o. sprida ut hösträngarna för att 
torka bättre] JK(U). Mor ha jär ner i lundar 
u röirar håi JK. Vör har rust me .. tårk fodrä, 
såsum kast äut de u pick upp de u röir de . . 
JK. 3) [psykiskt påverka, göra intryck på 
(ngn), gripa (ngn)]. Ja blai lissum läit rördar 
u räddar a mi (vid trollsynen) JK. N skall var 
hardar, um n int skall känn si röirdar, ner n 
håirar sånt kaum [jämmer] u lat kring si OL. 
— B. [vidröra, beröra o. d.]. 4) [om sak el. 
person: ta på ngt, vidröra]. Röir de banä, de 
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jär sum kumm bäi tynnä MK. Ja vait mästn 
int um ja tråistar röir de stainar, förrn någän 
lerdar härr far säi pa dum JK. Ja drog upp u 
sag pa baitä; de var aldri röirt, u kastäd äut 
[torsksnöret] igän JK. a) [i tales.] Säi män 
int röirä JK(U). 5) [genom beröring företaga 
sig ngt med (ngn el. ngt)]. Äut bakum häusi 
had n än stäurar staurhop, u dän bannsättäd 
n häusfålki, att ingän fick röirä, u int rörd n 
än självar häldar JK. Min nytpusn skall ja 
gåimä u int röirä, förr n de bläir jaul JK. De 
ällar de fart u ta, män dann [det andra] de 
vågar du int röirä OL. Han nändäs int ta någ 
av säin pänningar ti kaup någ förä .. förrn 
han röird el. to någ av daim, förr svältäd n i 
hel JK. 6) [behandla ngt i tal el. skrift, av-
handla]. Någ särskilt äutgidd böikar, sum 
röird jårdbräukä, söintäs int blant fålki OL. 
Därför har ja skriv än hail hopar, sum int 
röirar Tranängä män läikväl jär i samband 
me slaning u sletkalgildar OL. De fyst röirar 
någ, lains di hadd ä ställt i gamblarä täidn OL. 
7) [ss. beteckn. för ett inre samband med ngn 
el. ngt]. a) [med saksubj., angå, gälla]. Ja, 
um vör far halv skörd ällar ingu skörd, de 
röirar ingän JK. — II. refl. 1) [om levande 
varelse el. sak: utföra en handling, resp. un-
dergå ett skeende, som innebär lägesföränd-
ring]. Mor, ha had så ont i ryggän, att a mästn 
int kund röir si JK. När prästn gynt i dag, så 
sat vör all kalar, u ingän sum röird si JK. Ja 
fick ryggskått, sått ja mästn int har kunt röirt 
mi sinä JK. Röird ja mi aldri så läitä, så skä- 
räd de till där ner yvar kårsä JK. Däu kanst 
väl röir di läitä JK(U). Ja säir någ sum röirar 
si där hänn pa vägän JK(U). När hail sträm- 
mingmoän röirar si lissum, da håirar n a sånt 
där fäint jaud JK. Lungt u still, sått ingän 
kvist röirar si n gang JK. Handi var ner pa 
kald, u ja kund int märk, att pulsn röird si 
JK. Säi pa skuggän där pa väggi av gräni, han 
röirar si MK. a) [om plantor: skjuta i höjden, 
växa]. Havan u kånnä .. har int rökt si el. 
vaks pa flair dagar JK. Vaitn har alls int röirt 
si pa haug tårr lairjårdar pa yvar åt dagar, så 
att han star bön u tväivlar JK. b) [i vissa 
uttri. U de stor oskaplihaiti de sat där i akan, 
sum de sat, u aldri röird si ör n fläck JK. Män 
läit ältar han gick därifran, så lag män i avräki 

u kund aldri röir si ör fläckän JK. 2) [oeg. 
el. bildl., i vissa stående förbindelser]. a) [ha 
ngt till sitt förfogande, ha resurser]. Fålki 
kaupt någ bättar raidskapar, jårdi blai bättar 
arbeti, gav så bättar skörd .. fålki fick någ ti 
röir si me OL. — III. [i vissa prep.-förbindel- 
ser]. 1) Röir pa di JK(U, frgl.). 2) Däu fart 
ta u röir i gröitu a stund, att int gråitn bläir  

svidn OL. När n röird i gröitu me gröitskaidi 
.. så skudd n röir me sol JK(U). Da skall n sit 
u röir i dän helgröinsgråitn i flair täimar JK. 
Gubbän sat u röird äi än storar kättl JK. 
Sväinsläkå .. när di värmar vattn pa u röirar 
mjöl äi, så jetar sväini de bra JK. 3) All de 
gamblä (däiki) skall fylläs ällar läggäs till .. 
de har vör ännu int fat rökt någ bäi alls. De 
kan vör int fa röirä, förrn sedi kummar av JK. 
Um än röirar bäi de [eldhärden] .. da jär de 
äld äi läikväl OL. — Särsk. förb. Röir ihop 
[genom omrörning blanda]. El. u så kan n 
lägg sörpu i haggvannar bäi russi u stråi pa 

_mjölä där u röir ihop de JK. .A slaiv ällar råir 
sum di röird ihop daigän me MK. Hånnungs-
gråit de jär hånnung u siktmjöl .. sum ska 
röiräs ihop JK. Brännväin u kånjak u så ägg-
gäulår, sum har röirtäs ihop u drickäs varmt 
JK. — Röir (i)kring [röra om]. Ograsä 
sum int springar [gror] .. så läng sum än int 
plöigar el. röirar ikring i jårdi lissum JK. Röir 
kring (ej: um) MK. Lydn [lödjen] läggäs i 
varmt vattn, när n tvätta n, u så röira n kring 
me hännar ällar n käpp JK. Um kaffigräddn 
jär säurar, da bläir de "kattungar" i kaffiä, 
um än int röirar kring väl JK. — Röir äut [rö-
ra om]. Röir äut håi [röra i hösträngarna med 
en räfsa el. en stake] JK(U). Var de röirsträng-
ar, så bräukt n röir äut dum, u håiä fick ligg 
äutröirt än dag u tårkä JK(U). Di jär äutröir-
nä MK. Så ligga de [maltet] två dyngn pa 
luftä äutröirt äi a tunt varv MK. Jfr o- o. upp-
rörd. — rör-sträng s. pl. röirsträngar [hö-
strängar, som var så tjocka, att de måste rö-
ras om] JK(U). 

röral a. röiraldar, f. röirald, pl. röirald', 
[om] en som är gammal men likväl rörlig 
MK. Morskällingi jär snart nitti ar, män ha jär 
ännu rask u röirald. Farsgubbän jär ännu i 
röirslä um dagän u jär röiraldar. Di jär röirald 
allihop ännu de gamblä u jär pa baini um da-
gän JK. De kvinnfålk ha jär så röirald ha, äl-
lar dän kaln han jär röiraldar a si han, täilit jär 
n uppä, u bråttum har n u hinnar me all årkår 
gär n, så han jär duktur OL. De mänsku ha[r] 
nuck vart röirald u hatt bråttum jamtill OL. 

rörelse s. röirälsä, röirlsä m., bf. röirlsän, pl. 
röirlsär JK(U). 1) [handling, skeende, som 
innebär lägesförändring]. Så sättäd hail all- 
maju [skaran] si i röirlsä JK. Trampu [på 
spinnrocken] som .. sättar hjauli i röirlsä 
(När U). Han gärd int dän minst röirlsä el. 
röird si intä JK(U). 2) [varuomsättning, han-
del]. Pa skattmöiti jä de röirlsä me mik sa- 
kar u ting, sum fålk jär där u sälar u bjaudar 
äut JK. De var läit kräk pa tårgdagän, sått 
de var dåli röirlsä me kräk JK(U). 3) [verk- 
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