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intä OL. 4) [skicklig, duktig]. A. jär n säkar 
kusk JK. Ja var så säkar ti känn till o lambi 
JK. Daim sum skudd sia förä, de var alltut 
någän sum var ansedar för säkräst ti sia OL. 
Di skudd ha säkrä skallar ti hitt pa slikt (får-
märken) MK. De jär ingän säkrarä till gi uss 
upplöisning um än han JK. Sånn sum var 
säkrä i pärkspel .. da bjaud di iblant av äut-
soknar pa våg me. . . Alskboar var u* säkrä da 
.. Dän täidns Fäidrängar ansags för de säk-
räst jär kring .. di var säkrä i all spel OL. Ti 
beväis pa va säkrä di var ti möit pa ymsnä 
håll, så slo lauboar in bålln fämtn gangar till 
jaugänningar sum var innä JK. Så säkrä var 
di (lauboar) pa de speli, u han maint pa ti 
släut, att så säkrä blai aldri lauboar mair JK. 
De fanns u daim sum var så säkrä me ti dräg 
hank JK(U). 5) [hållbar, kraftig, stark]. Dän 
kättingän jär ogrundut säkar JK. De var en 
me säkar [hård] skallä, skall ja sägä, u han 
livar ännu JK. De buräs hul iginum bandä 
u ner i räiändar, sum slas n säkar hel äi JK. 
Jär de säkar buttn, såsum pa häll äi a däikä, 
så star di (grastainstäunar), um di bläir bra 
läggdä JK. De tugä jär spunnä av goar ällar 
säkar hamp, sått de bristar aldri av JK. Förr 
färgäd di haimä .. me sakar, sum int kustäd 
dum någä, sum blai säkar färg u vackar färg 
JK. Kaln skall var säkar, ifall källingi stretar 
imot [se stocka v.] OL. De bläir int riktut 
säkar häll, förr n kummar fäir änar ner JK. 
Uppa troländar, sum liggar pa uppäst bandn, 
lägga n a säkar trolå JK. Um int rangi [span-
ten] jär säkar, da sträikar ha av JK. De jär 
annas sånn säka jård, sått tårkän int bata bäi 
JK. Tännar [i träharv] skudd var av säkat 
träi, såsum ungt aikä el. sväinbärstynnä JK. 
Ja, de skudd bläi säkrä böigatår ti kåir pa JK. 
De skudd säkrarä kallbäitarä till MK. Björk 
jär säkräst u bäst, bad i hallsl u släitsl [till 
träskor] JK. Ainäsbandar, sum nuck jär de 
säkrästä u bästä, huggäs i ainäsbuskar JK. 
Täubandtäun, sum mästn jär .. de durrab-
lästä u säkrästä täunar JK. Bäst u säkräst 
fodataki bläir av ag .. Ja, dän där agän var 
dubbält, ja kansk träi gangar så säkar ti ruttnä 
pa sum vanlir ryghalm JK. Da kummar de 
bön an pa, vaim sum har säkräst armar u 
starkäst skallar [vid slagsmål] JK. De bläir int 
säkart u starkt (me stikältäun) JK. N slar 
styttstaurar i uppäst bandn, för de gar mindar 
bandar till u bläir läik så säkat JK. Nå i 
sainarä täid .. har sigdskräuän . jet äut de 
där remi . . för de jär mik starkarä u säkrarä u 
snällarä gärt OL. 6) ss. adv. a) [med visshet, 
utan tvivel]. De bläir säkart vackat vädar i 
mårgå (= troligen) MK. Idag förtjänt ja mi n  

täi fämtn kronår, tror ja hailt säkat JK. Ja jä 
sum säkräst haim ättar klucku säks um kväl-
dar JK. b) [fast, stadigt, ordentligt]. De gar 
sakt u säkat rak vägän fram JK(U). Duri var 
säkat lest JK. Slepskoän .. han kriveräd, el. 
de kund int någän fa han ti sit så säkat JK. De 
skall n duktu kätting till, män da far u Stumb-
lar sit så säkat di vill, så fa di upp JK. Bad 
knapän u bomän skall späikäs säka(r)t fast 
JK. Så sätt n hattn riktut säkat pa si JK. A 
stark sla sum gar ifran väisn u upp i stangi 

u sättäs fast där säkat JK. Sta riktut säkat 
JK. Jfr o-säker. -het s. säkar-, sti* kahait, gen. 
-s f., bf. -i. 1) [visshet, trygghet]. Va läng ha 
så (= rask) far varä, de har vör int någ säkar-
hait pa OL. Att di sändar äut de till Aitlaim 
pa onstäskväldn, så att ja me säkarhait kan fa 
hämt de pa torstäsmårgnän OL. [I vissa 
uttn]. För säkarhaits skuld far ja nuck tal um 
de' fyst JK. Fö säkarhait så ska ja försöik u 
skriv upp all dailar u benämningar pa vävän 
JK. Ja vait int bistämt, um ja kummar ti böin 
ti jaul 	u int jär de säkart, um ja far täid ti 
skriv., så ifall de int bläir någ av någä, så far 
ja i säkarhait ynsk frödfull jaul JK. I säkar-
hait så to ja u gick ner förbäi K.L. JK. I 
säkarhait så to vörr skodoningar me uss JK. 
2) [pant, borgen]. Ja lämnar fullgo säkarhait 
för borgän 	Förslagä ti säkarhaiti jär de 
fystä: en förbindlsä .. A ann förslag.. um L. 
vill ha ti säkarhait någ av lausaigändomän 
JK. -hets I nål s. säkarhaitsnål 	MK. 

säkerligen avd. siVkaligän, -hän, säkliän [med 
visshet]. De uppar u ävar [hoppar och häver], 
kräuntappän jär säkaligän lausar (citat ..) 
MK. De bläir säkaliän i gynningän av jäuni, 
sum di ska kummä JK. De fanns säkliän 
drakgos där i grastainar JK. 

sälg s. 	m., bf. -n, pl. -ar. 1) [sälgträd, Salix 
caprea]. Säln han kan vaks ret storar, män de 
jär int mik gutt um dum jär äutat nå JK. 
Glångän pa päil u säl vait int ja u mäin häus-
fålk någ ann namn pa än .. päilglångä u säl-
glångä JK. 2) [sälgvirke]. Skudd n ha än goar 
träibit ti gär sigdspån av, da skudd n lag så, 
att n kund fa tak äi a bit gammäl säl OL. Va 
jär dän sigdspån'n av da? — Av säl JK. När n 
(säl) var så där raudar inäi, de var mairndails 
de bäst träiä ti gär spån [:sigdspån] av OL. 
De jär laust träi män int ret så laust sum päil. 
De jär äutmärkt ti sigdspånar u haitar da 
säl(sigd)spånar (sigd fallar fö de mäst bårt 
där), u någ ann vait ja just int att träiä nyttäs 
till JK. Sälrot, -stumbäl, -stuck el. -stam, 
-grain, -kvist el. -stilk, -blad JK. -glonge s. 
sti'lglåggä m. [sälgblom]. -planta s. sälplantå 
f. Vörr had a par styckän [sälgar] jär i o 
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Stainhagän, män di tårktäs bäggi täu, u ja har 
int set någu sälplantå vaks upp sin där JK. 
-spån s. sälspånar JK [liesticka av sälg]. 
-trä s. sälträi, 'sälg', de bäst ti sigdspånar 
MK. 

sälja v. sälä, säl', pr. sälar JK(U), ipf. sälldä, 
sälld', säläd JK(U), sup. sällt, säll, pass. 

ipf. säldäs, p. pf. m. säldar 	, n. 
sält [avyttra, försälja]. De sum vör har ti sälä, 
jär int någ präis pa JK. Har böindnar någ ti 
sälä, så jär de kaupmännar sum bestämmar 
präisar u sam så jär de me de sum än skall 
kaupä JK. Ti säl u kaupä u ligg i affärar u 
fa pänningar pa let väis JK. Där var ännu mik 
mair ti säl (skog), sum ingän vidd ha, u ja 
ankäd, att ja int ropt in mair .. för ja kund ha 
sält ä sin u förtjänt pa de JK. Någ bläir väl ti 
yvas ti sälä, män slipas hugga ja aldri en ti 
sälä, fastn ja had kunt sält flair otli lass, sum 
andrä gär JK. Ner da bredi blai.. i årning, da 
var de ti läss pa a lass u så pa Jaugan me u 
sälä OL. Män när.. G. .. dödä u Gogs blai ti 
sälä, så kaupt L.J-n Gogs gardn JK. Visst 
föidädäs kräk upp så väl sum nå ti sälä JK. 
De sum böindnar jär i soknar hadd ti sälä var: 
fisk u lamb u skog JK(U). Di fick iblant väl 
strämming u så.. var de ti gi si iväg uppat 
landä u säl fiskän OL. 1 onstäs kväld raist ja 
ti böin pa tågä ti fa säl n halvar slaktn gräis 
JK. Haldar präisar si så lag sum nå, da launar 
de si int alls längar ti föid sväin ti sälä JK. De 
launar si int för uss ti ådlä såckarbetår äutn 
vör far ådlä roår u fodabetår ti konar häldar u 
säl mjölk JK. Vickän handlarä sum hälst jär 
pa landä hadd retuhait ti säl n ankar bränn-
väin JK(U). Sin, när di int fick säl brännväin, 
så säld di kaffi JK. Ja kaupt en [plog] .. av 
svensk tillvärkning .. män .. ja fick säl n igän 
JK. Ti säl de var mäst btedar da ännu, ner di 
had bladsagar; nå ramsar di sundar i all möig-
liä fasonar u sälar bär för ti fa åid av [avöda] 
OL. Fö nöds skuld.. säla n si fö naug [nära] 
um haustar JK. Någän arbetskal .. han - kård 
ti strandi u kauptä [strömming] u kård upp i 
landä u sälldä JK. A källing förr .. sum di 
kalld för Lund Kaisä, råikäd bäcking, sum ha 
gick kring u sälldä JK. Ja har ank så oskaplit 
mik, att ja sälld dän stäutn för sånt gutt präis 
JK(ordl.). Hästn säld n straks u vidd var av 
me jårdar, män de var ingän, sum vidd gi så 
mik för dum, sum han gav JK. Dän täidn sum 
di säld brännväin JK. Iss G:s föräldrar had 
vart så snål u sniknä, så att ner någän fatti 
kåm däit u skudd kaup än laup sed ällar 
pärår, så fick di alltut bitalä så de knäckäd 
ättar, hälst sum di alltut säld pa sån täidar, 
sum ingän annan haddä OL. Sum bondgub- 

bän sägd, sum säld ärtar ner bäi strand .. JK. 
Böindnar u kaupmännar jär pa När, sum har 
sält mat ti dum (rallrar) JK. Vör had 13 
styckän smagräisar ti sälä .. Män fair styckän 
har vör läikväl fat sält nå JK. N. har sält all 
skog där i hagän för 2 000 kr., riktut vackar 
skog JK. Ja har vart me um u sällt strämming 
för säks skilling u en dalar valn ner bäi 
strandi JK. Had de bur upp.. så had ä kunt 
blitt .. n 15-16 tunnår, så att vör had fat någ 
fäir fäm tunnår ti sält JK. Ja had kunt sält 
flair otli lass JK. Ja har ännu int fat sält 
någänting möirkånn JK. Än dail har fat sällt 
säin jårdbitar ti arbetskalar JK(U). Di had int 
fat sält strämmingän u int fat sagä u fat någ 
bredar ti sälä.. sått di had int någ pänningar 
ti bital skattn me JK. De var duktuä tallar 
sum säldäs JK. Lambkytä kårdäs för de mäst 
i Böin u säldäs Iblant så säldäs lambkrup-
par en u en ti böikällingar u fräuar. Män .. 
sum täidäst 	säldäs hail lassä pa en gang 
JK. Gardn blai säldar u kåm i villfrämnäs 
händår JK. När pastår K. kåm u fick säi, att 
stoln va säldar, da sägd han, att n int fick 
säläs MK. Körkrippasjon'n ha vart pa avsjon 

u jä säldar till n byggmästarä fran Alvä JK. 
När J. dödä, så blai gardn u alltihop sält JK. 
När da P. gick åt pa sjoän u de blai sält si bäi 
Bjärgäs, flyttäd P.H. ti dotri säin bäi Botvidä 
JK. Särsk. förb. Säl bårt MK. 

säljare s. m. bf. sälan JK(U), pl. sälrar. A viss 
summå pänningar, sum kaupan skall bitalä 
till sälan JK(U). Daim sum skall kaup kräk 
där (pa tårgdagän) di har mang ti väl pa, fö 
för de mäst så jär di flair sälrar än kauprar 
JK. 

sällan adv. sälln, sällan [icke ofta, någon en-
staka gång]. Sälln dräga n någät varp mair n 
en gang um dagän, så väid ä int jär säik sum 
ländar in JK. Sälln far n säi kvinnfålki jär bäi 
uss käik äi någu bok ällar täidning täidarä än 
um sundagar JK. Sälln jär ä brist pa a dåli 
varå, sum de haitar JK. Um .. än skall ro äut 
u har motvinn (för sälln kryssäd n äut) JK. 
Flair sårtar av -fodar kåm i u me de sam i gang 
.. Sått sälln liggar jårdi tredi nå JK. Män 
sälln plöga n tresjårdi mair n täu gangar JK. 
Nårdn, han bräukar sälln va bårtå um lading-
ar JK. Dagar gar av pa de väisä, att n sälln far 
var bäi am n årkå hail dagar JK. Ja jär sälln 
ifran .haimä någän dag u talar me någän JK. 
Janväggän [järnkilen] gar väl äi stumbln 
män de jär sälln ällar int täit, sum stumbln gar 
sundar för de JK. Säidmäurar mäuräs sälln 
yvar attn (18) tum tjåckä JK. Vör jär äut pa 
landä jär sälln mörkräddä JK. Strandbräukrar 
matt kåir kring landä självä u bjaud äut fis- 
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kän, um di vidd säl n, för de var sälln någän 
av upplänningar kåm kåirnäs ner u vidd 
kaupä JK. Skattrist el. -räst var de sälln nå-
gän haddä, för de halldäs för a stor skam JK. 
De haitar nuck iblant: ha jär fäul-läggi u han 
-gän .. män de jär nuck sälln än far håirä JK. 
Nä di .(sedaksi) far var äut än åt dagar älla 
någä, da tular di väl kyld, u da jär de sällan 
sum kyldi tar dum JK. Sämst vädrä fö tåskän 
de jä aust u sudaust u äutli sunnä; da jä de 
sällan sum tåskän vill ta JK. De bäst jär, um 
än har a vattntätt skötskinn, män de jä sälln 
än har JK. För fämtn tjugå år sen hadd di 
ännu säin laikstäuår .. nå jär de sällan di har 
någu sån OL. De händar sällan, att di har 
någän dans, äutn di far sit av de OL. De var 
int täit [ofta] ällar sällan sum någän bond 
arnderäd äut någät bit jård OL. Vädasluk u 
vattnsluk .. kan träff till jär iblant män mik 
sälln JK(U). Sälln u aldri MK. Pa uddar u riv 
kummar sälln u aldri släkå in JK. 

sälle s. säl/ä, säll' m. [gynnare, krabat]. Smidn 
var n inmarur u skälmskar sällä JK. Förban-
nat, sägd ja — de var mårgböini, min ogudak-
tuä sällä JK. Ja sag i täidningi .. att stårmän 
had far fram sum än vildar säll där i böin JK. 

sällsam a. pl. sällsamm' [egendomlig]. Säll-
samm älla ovanliä .ård JK. Så jä de mang 
sällsamm ård u binämningar pa sakar u ting i 
kvännar JK. -synt a. sällsöintar, n. -söint, pl. 
-söint' [sällan förekommande, ovanlig]. En 
gang sum S. u ja drog snarår fick vör n säll-
söintar fäugäl i daim JK. A sällsöint träislag 
JK. Ginum de så kummar årdä [atvarsl] mair 
u mair bårt el. bläir mair sällsöint JK. Förr 
var de int så sällsöint ti fa säi näckuä russ JK. 

sällskap s. sällskap n., bf. -ä, pl. -ar. 1) [sam-
varo, umgänge, följe]. Ja u så än just int har 
någ sällskap ällar någän ti ga u prat me JK. 
Mang tackar för gutt sällskap dän täid Är var 
jär JK. Tack så mik för sällskapä, sum vör 
hadd i fylg i sumräs! Kvinnfålki .. di har allt 
möiglit till bistöir me; di far hald si i Martas 
sällskap OL. Dän drängän u päiku sum 
tyckar um varandrä, di slar da i sällskap u gar 
i fylg ainsumnä JK. Jä de någän kal, sum jä 
bekajän me någ slags andlihait u de finns 
någän av kvinnfålki me av dän sårtns mäns-
kår, så slar di i sällskap u gynnar väin 
["vina"] upp någän av säin härliä sångar JK. 
Så var de en gang, sum än had siat sällskap 
mei än annar spitsbov JK. 2) [samling perso-
ner, grupp, krets]. De var flair än ja äi de 
sällskapä JK. Iblant sällskapä en gang så var 
de a stäur tjåck fait källing JK. 3) [lag, sam-
kväm]. När n kåm i sällskapar u de lissum 
skudd säupäs i kämp JK(U). 4) [förening]. De 

där sällskapä, sum jär bild i U. för ti studder 
språkä i all soknar i räikä, de var da någän-
ting märkvärdut JK. 

sälta s. sältå f., bf. -u [salthet, salt mat]. Di har 
staik saltar strämming pa ristn, u de där sältu 
u saltläkän de frätar ganä JK. Ja jetäd för mik 
sältå i mårräs, så nå sen så har ja läikväl vart 
så ginumtåstur, så.. OL. Ja skall bör ha läit 
vetå pa iss sältu (salta fisken) MK. Att n 
läggar saltkyt el. u saltar fisk i vattn, för att 
vattnä skall dräg saltä el. sältu ör kytä JK(U). 
Di jär så galnä ättar brännväin sum gaitnar 
ättar sältå OL. 

sämre a. komp. sämmar, superi. sämst. 1) 
[dåligare, underhaltigare, bristfälligare]. a) 
[om person]. Han blai sämmar i målä; va ret 
lagmeltar MK. Bad källingar u kalar bläir 
sämmar bad i dain u dann nå för täidn fram-
för förr JK. E. jär n mik lustur kal ti pratä 
sum kan säin stumpar .. u ja vidd int var 
sämmar föstas JK. Fastn de int var tvung att 
all skudd gi [:brudgåva] .. så vidd ingän va 
sämmar än dann'n JK(U). Ner di nå kåm i 
körkå, så vidd int dain va sämmar än dannä, 
ner di tändäd äld pa säin jaus OL. b) [om sak 
el. förhållande]. Män di (plogar) jär int bättar 
(snararä sämmar.tyckar ja) JK. Så har vör fat 
de erfarnhaiti, att de jär bättar u int sämmar ti 
vänd göidningi djaupt ner JK. En dail av de 
var bra u mik bättar än va de var dän täidn ja 
var där, män en dail var sämmar, tyckt ja JK. 
Undar dän läil täid av iss århundrädä, sum ja 
har gat jär u vankä, iblant i bättar u iblant i 
sämmar umständuhaitar OL. Sumt blan-
däd sadar i maltä, u däriginum var malt så 
mik sämmar OL. Ja sändar fämtn kr. till kaup 
brännväin förä u av de 46%; någ sämmar vill 
ja int ha OL. När gamsåldan u arbetsförmågu 
bläir sämmar ällar mindar JK. Nå för täidn 
nyttäs de int träi ti gålvi i häusi 	äutn sim- 
mänt .. män jär nuck kaldarä u sämmar för 
kräki JK. Män • så mik kan ja sägä, att för 
bondns räckning var di (täidar u sidar) int 
sämmar atminstn JK. Va de anbiträffädä me 
själv äggdomtä ällar sigdar, så var di u* mik 
sämmar förr OL. I lairjård u myldå .. da jär 
di [en sorts plogar] sämmar ti plög me än 
spitsplog JK. Bär [bara] såsum örvi di var bra 
sämmar di, int hadd di någän nackskräu OL. 
I mandäs så var slidvägän int rei så dålir 
män i täistäs da var de mik sämmar JK. 
Haldar iss kyldi bäi, så jär de ovisst, um di 
(aksi) far glångäs, da bläir de mik sämmar för 
uss i år än i fjor OL. Ti skär pa slag el. pa  
sträng .. kvinnfålki pastar, att ä jär värr el. 
sämmar ti ta upp [säden] JK. Män skäuräd di 
intä .. da var de ti ta till spitsplogän, fastn 
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änskönt än visstä, att de var sämmar JK. De 
sum ja plögäd ner, de blai bäst roti pa; de var 
bär någän bit, sum ja klysäd ner, män dej var 
straks sämmar OL. Jär de klokt slikt av än 
förrättningsman, sum int kan vit lag u förår-
ning, u ännu läik gal u mästn sämmar av än 
ägodelningsrätt u härshövding JK. I dann 
viku var ja pa haidi ättar tråskräiar [trösk-
riar], män da var ä sämmar väg JK. Nå gyn-
nar de bläi sämmar buttn nå MK. Nå, när de 
int jär någ bräuk till dragrar um dagän .. da 
far di sträv me sämmar ranson JK. Så har di 
sämmar brännväin nå än förr OL. Slingbym 
jär n bit slingå av någ sämmar gan JK. Vörr 
skall bitalä 30 ör kilo .. u de för sämmar varå 
[om råg el. vete] JK. När vör kåm yvar 
Gardä u i Löjä .. så blai slidvägän sämmar u 
sämmar JK. Vör jetar de någlä dagar mål 
ättar mål .. män så gynnar de smak sämmar u 
sämmar, u än gynnar längt ättar de gamblä 
vanliä bröiä JK. När de frausar um netnar u 
tåiar um dagän . . da gar roti bårt u de bläir 
sämmar u sämmar så läng frustnetnar haldar 
pa JK. Tjanar [telnarna] blai sämmar u säm-
mar, längar vör kåm äutat ändn JK. Grän jä 
bättar till trodar än fyrn u sämmar till vid än 
fyrn JK. Lydä .. de jär sämmar än ulli JK. 1 
fjor da sad vör läit yvar täu u a hall tunnå u 
fick trätti tunnår, u de var mästn sämmar jård 
än va vör had sat äi i ar JK.. Män . de var int 
sämmar för mi än för andrä, sum had pa sam 
sårts jård JK. Män de var bär tårrt u varmt.. 
så att gröidn blai undarhältur ällar sämmar 
yvar allt, än va de annars kund ha vart OL. 
Dän täidn var de nuck sämmar me dairäs 
sladoningar, än va de jär nå för täidn OL. 2) [i 
fråga om hälsotillstånd, krassligare, svagare]. 
Me hogstn u hals u braustä jär de sum de jär 
vaskän bättar ällar sämmar för mi än igår JK. 
Han har blitt faslit sämmar MK. 3) [moraliskt 
klandervärd, usel]. Di tynnar äi si mair n va 
di förmår u bjärä u bläir så liggnäs .. me läit u 
int förstand,• ja sämmar n sväini OL. 4) [i 
socialt hänseende lågt stående]. Mammä, de 
årdä har vart vanlit . till sägt av gammält 
bade av bättar u sämmar fålk OL. 5) ss. adv. 
Ja vait, att ja jär int mäst vanlåttn jär pa jårdi, 
äutn de jär daim, sum ännu har de sämmar 
JK. De gar sämmar än a läus pa a tjäru vägg 
JK. [Me] Pärår gick de ännu sämmar av för 
uss JK. I mang fall had di de bättar (förr) u i 
mang fall sämmar JK. Da hadd n duktur 
stranddräng bär n trätti håigst förti kr. för årä 
u mik sämmar me kledar OL. Da, när n to så 
djärvt, var de sma tåsk allihop, män da för-
äut, sum än to sämmar, var di störrä - JK. 6) 
superl.• sämst. a) adj. Mitt um dagän jä vägän 

sämst, för da jä de bär syru i slaskä JK. När 
vör fick skill a me vaitn, så arbetäd vör me 
kånnä a vikå 	u de var ännu sämst av 
alltihop JK. Janaikä, sum jä de förnämstä, u 
så spjäldaikä, sum jä sämmar, u så muldaikä, 
sum jä de sämstä. JK. Fyst klippäs läivä u 
lan, sum jär sämst ulli JK. All haug aur-
backar, sum jär sämst jårdi JK. De ska haldäs 
gilt raidå pa va gam' gani jär, för de sämstä. 
ska langt ifran batn MK. Di pastår att hörr-
gan bläir av de sämst blårnar JK. De var en 
me de sämst dagar, vör had ti uppväis OL. 
Betår jär int de sämst för uss i ar, vör far väl 
millum 16 u 17 täusn pa a gutt tunnland JK. 
De sum häkläs fyst bläir sämst blårnar JK. 
b) adv. Russ gir de mäst pänningar ti sälä, 
män di jär så förbaskat döir ti föid upp, sått 
de launar si mästn sämst ti föid upp ti säl 
läikväl JK. 

sända v. sändä, sänd', pr. -ar, -a, ipf. -äd, 
sänd', sup. sändä, sänd' sänt JK, pass. -äs, 
pr. sändäs JK, ipf. sändädäs JK, p. pf. n. 
sändä, sänd', (äut)sänd si JK, pl. sändnä, p. 
pr. sändnäs, imperat. sänd. 1) [låta ngn gå 
ngnstädes för att utföra ett ärende]. Än läitn 
drängbyffäl 	sum än just int kan läit pa till 
sänd va sum hälst OL. Vill da L. sänd päiku 
ällar någän äut pa statsjon'n u håir ättar a läiti 
lådå OL. 2) [sölja för att ngt blir bragt 
ngnstädes]. Nå tyckar di, att di vill sänd än.  
läitn änkäl prässant nå ti jaul OL. Så gar de 
an ti sänd me daim äutn prässäis pa påstn JK. 
Ja far nå äntligän .. sänd ätt tack för de sum 
L. sändäd mi i sumräs OL. Har de slat in någ 
släkå .. så jär de ti sänd bud kring i gardn, att 
ä jär släkå innä JK. Ja, till u me matt di mang 
gangar sänd sån atarbud,.sum di had lug langt 
föräut OL. Ja sändar a tunnå väit pärår me 
tågä OL. Dän (harn) sändar ja nå äi a läiti 
lådå JK. Nå sändar vör a kort [fotografi] a 
na, slikt de jär JK. Da sända ja de me han 
(prästn) alltihop bad böiknar u brevä JK. 
Män kan de sta till, att di kan fa någän [fågel], 
så kummar de int pa frågän, ick di sändar JK. 
Tack så mik för allnackår, sum L. sändäd 
uss! JK. Mang tackar u för de sum L. sändäd 
mi, me fräu K. JK. Ja sändäd bud kring i 
ploglagä, att all kalar skudd möitäs at bäi uss 
JK. Ja undrar, um L. har .. fat läst någ pa 
mitt brevä ännu, sum ja sändäd i säistäs JK. 
Han sändäd pänningar haim ti källingi .. för a 
par ar sinä had n sänd så mik pänningar häit, 
att all skuld var betalt JK. Stort tack för all 
brev u pänningar,- sum L. har sändä! JK. Han 
skrivd upp u frågd, va fråiä bad tat vägän, för 
han had int fat ä, fastn di änd had skrivä, att 
di had sändä [sänd ä?] JK. Daim har ja sänd 



sänder 	 1429 	 sändningkorg 

pa tågä för läng sinä JK. Vör fick kårgän fran 
K. langfredäsaftn, u da had K. sänd haim än 
till uss me J.A. JK. Um ja visst att L. u M. 
had vart haim bi K:s dän dagän, så skudd ja 
ha sänd bud till dum OL. Ja har nuck vart i 
böin a par gangar atminstn .. sin ja har sänd 
någät brev JK. Nå sändäs ulli pa spinnaräiä 
JK. Förr .. när de fanns fålk ti grbetä jär äut 
pa landä, ti de int sändädäs lydn el. ulli till 
fabbrikar JK. Han fick brev ifran fråikontorä, 
att fråiä var sändä JK. Um de kund ga för si, 
att ganä hadd blitt sänd me låudäspåstn, så 
hadd ä vart faslit bra OL. Da var di (täidning-
ar) sändnä el. sändnäs läikväl, män .. MK. Ja 
jär mästn räddar för att L. kan laisnä pa ti fa 
sån plakat sändnäs ti si OL. — Särsk. förb. Nå 
tror de andrä, att a (sildi) liggar i böin, män 
att A.B. int bröidar si um ti sänd a na pa än 
täid OL. Nä ja sändar av iss brevä JK. Ja had 
ärnä skriv mair u tal um mair, förrn ja sändäd 
av iss brevä JK. Ja har tänkt, att ja atminstn 
skudd fa iss arkä fullt, förrn ja sändäd iss av 
JK. Um de kund ha blitt avsänd pa fredagän 
till Stangä OL. — Sänd bårt MK. — Sänd' 
ättar MK. — Nå har ja tänkt ti släut för iss 
gangän igän u sänd in issä JK. Räkningi 
skudd fylg me, så skudd di sänd pänningar in 
JK. Um de nå skudd väis si, att ä int jär någ 
värd i de papperi, sum ja sänd in.. OL. Ifall 
int stickganä skudd bläi insänd ifylg me 
brevä, tror ja de snart kummar ättar JK. — Ja 
har sänd me ätt ark, sum mästn jär yvar-
skrivä OL. — Sänd ste [åstad, bort]. Ja har 
sänd skattn ste me astu O.A. JK. Yvaråckän 
had ja sänd ste u färgä JK. — Kärä de bihövar 
di int ta bitalt förä, för de sändar ja tibakas 
framdeläs OL. I fall de kan bläi någ ann 
skaplit bud ti sänd fråiä äut me (någän Lau-
älla Närkbo) JK. Ja .. vill järme bid, att L. 
sändar någän äut pa statsjon'n ättar dum 
(pärår) OL. Allnackår, sum L. sändäd äut till 
uss .. var astu R. jär inn bäi uss me JK. Så 
har di sänt kort äut, att vör kan fa kaup jan ti 
jårdbräukä JK. Prästsårkar kåm häit me de 
paketä, sum L. had sänd äut JK. Ha hadd fat 
äutsänd si a allnackå JK. 

sänder [i uttr.] i sändar. De slepar si änd så 
fram än dag i sändar för uss någ var OL. 
Drängän gynt läss pa en staur i sändar JK. 

sändning s. sändnigg, sänning f., bf. sänd-
ningi OL, pl. sändniggar, sänniggar. 1) [för-
sändelse, ngt som sänts till ngn]. De jär langt 
imillum ja gynnar pa var sändning, älla va ja 
skall kall de förä JK. Tack så mik för de säist 
sändningi me postn OL. 2) van!. pl. sänning-
ar, [förning], 'sändning, s. man för med sig 
till bröllop etc.' MK; 'gåvor av mat vid kalas, 

ifrån gästerna' JK(ordl.). När n skall i bryl-
laup, da skall n äut me bad pänningar u sän-
ningar, i begravälsär, da slippa n änd börr me 
sänningar JK(ordl.). U så kummar di me sän-
ningar kväldn föräut, u daim skall skaffarmor 
u häusmor svar för ti ta imot; u daim sum 
kummar me sänningar, di skall ha någ ti bäs-
tår di u*, när di kummar, såsum kakå u kyt u 
pannkakå u limpå u kaffi u så n kakbullä, u så 
skall de läggäs någ i kårgän haim u*. Sänning-
ar di bestas äi täi till tjugå stäur saffransbul-
lar, täu u träi stäur vaitäskakår u am n ällar täu 
räisgröinspannkakår u n bit smör; u daim 
sum jär naug släkt, di har kyt mässi ättar a 
halvt lamb ti staikar, så att sumli matt kåir ste 
me sänningar, för di kan int årk bjärä JK. De 
aind sum int hadd sänningar, de var prästn u 
kluckan u båsmann'n JK(U). Än stäurar ust u 
a stäur kakå, sum hait fladä, de var kunmäd-
rus sänningar JK. Um fred' skall vör ta pärår 
upp, u bak sänningar till bryllaupä skall 
kvinnfålki gär da JK. Förr så hadd gästar 
sänningar ti kallasä [gravölet] .. Nå fö täidn 
föirar ingän sänningar mässi ti bigravälsäkal-
lasi JK(U). Di gir pänningar när di int gir 
sändningar (till bigravälsä) MK. Vör had int 
tankän pa ti hald kallas ällar begravälsä mair 
n en dag, män fålki bar så mik mat u sänning-
ar häit, sått när fyst dagän var släut, så var de 
ännu så mik kakå u mat igän, sått vör sag uss 
int kans me ti jet upp de självä .. sått vör bad 
dum dann dagän me JK. De var fullt kallas 
dän dagän häusatingi var. Di had sänningar 
mässi ungefårliän sum nå, när de jär bryllaup 
ällar begravälsä JK. Förr i gamblä täidn bi-
gangnädäs ust u kakä ti sänningar i häusat-
ningar u bryllaup u bigravälsar JK(U). Jfr in-
sändning. -bulle s. pl. sänningbullar [bullar 
som ingå i "sändningar"]. JK(U). -kaka s. 
sänningkakå f. Till sänningar pa kallas: bryl-
laup, bigravälsar u bansöil, baktäs de kakå, 
limpår u bullar av bästmjöilä .. De haitäd 
sänninglimpå u sänningkakå u mair därtill ti 
sänningar JK(U). -kanna s. sänniggkannå f. 
[kanna med öl som till jul sändes kring i 
grannlaget att avsmaka]. Jå, när jaulhölä var 
hi hårning, så gicks de kring hi au l grannlagä 
me sänningkannå JK(citat). -korg s. m. bf. 
sänningkårgän, pl. -ar JK(U) [stor korg med 
lock vari man förde "sändningar"]. Stäur 
sänningkårgän va fullar JK(U). Skaffamor el. 
u så häusmor bräukt ta imot sänninåkårgar 
me sänningar äi Sänningkårgar, sum häus-
mor.. el. skaffamor hadd tat imot u töimä, 
läggdäs äi a limpskäivå, en vanlir kakbullä u a 
kakskäivå u en bit pannkakå. När all had gat, 
sum hadd vart där me sänningar u fat säin 
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sänningkårgar tibakas 	JK(U). -kött s. 
sändningkyt MK, sänningkyt JK(U). För de 
mäst förr så gav di varandrä "sänningkyt" i 
grannlagä el. i gardn, när någän av dum slak-
täd, till kok färsksäupå pa JK(U). Däu fickst 
änd sändningkyt nå när di slaktädä vait ja 
MK. Di kåm me sändningkyt ifran Cedagren 
MK. -limpa s. sänninglimpå JK(U), [limpa 
som ingår i "sändningar"]. -pannkaka s. sän-
ningpannkakå f. [pannkaka som ingår i 
"sändningar"]. Saffrans- el. sänning-pann-
kakå bakäs för de mäst i runt pannkakspan-
når JK(U). -smör s. sänniygsmö'r n. En tåpp 
sänningsmör hårdäs u till, föstas, ti sänningar 
JK(U). 

säng s. sägg f., bf. -i, pl. -ar. 1) [bädd, sov-
plats]. Nedäst sängi bäi duri kalldäs för dur-
sängi u dannu där flest Fars u Mors sängi 
um summan bräukt Kall u Jannä el. Gret u 
Kaisä flytt äi a annu säng äi a ann räum 
sått da lag di täu u täu i var säng, män ja hadd 
min såffän ti ligg äi JK. Raid sängi MK. Ja 
far bär kast till sängi MK. Ungfålkis sängi 
skall bräudpäikår bäddä JK(U). När n njau-
sar yvar sängi, när n bäddar, ällar förr n far 
döinu pa, far n spör läik JK. Fort ste u fa 
sängar äut pa gålvä, de jär så mik gammäl 
väitläimning, sum sitar laust pa väggar.. Så 
drogs de pa, ti stäuu var väitläimi u rain-
skäurd u sängar pa sin plass OL. Bräudi el. 
bräudgummän skall ha mässi fran haimä .. a 
uppbäddi säng: maddrassar, lakän, täu lang-
döinår, ståpptäckar u filtar JK(U). A döinå u 
n kådd har ja väv i vintar de, a halv säng.. a 
hail säng: täu döinar u täu kåddar MK. Di har 
läikväl så mik döinår, att all sängar jär fullä 
OL. Ja fick än kammarä ainsummän [till logi] 
me täu uppbäddnä sängar JK. När n lag i 
sängi a nat, så kåm de a par kalar in till n JK. 
Ha fick ligg i vardässtäuu i mäin sängi u så 
fick ja ligg i kamman i ställä .. Ja straik 
bardaust i säng i kamman JK. Män när ja 
kåm i säng, kund ja int sivä JK. Män ännu far 
n int ga i säng, äutn att n lägga si pa säng[i] 
me kledi pa si u väila si .. u nä klucku bläir 
yva näi, da gar vör äut i stalln u gir kräki 
natjetå JK. Klucku täi .. da gick bwidn i häus 
u da fick drängar ga me förstas .. u gi kräki 
natjetå, sen fick di lug u ga i säng OL. U ner 
de jär avskilt (= fa mat), så jär de pa hud i 
säng OL. De andrä ha gat i säng allihop JK. 
Min hogstn blai så tåpp galn i går.. sått pa 
ättamiddagän matt ja ga i säng JK. 1 14 da-
gars täid har vör ingu nat vart i säng MK. U 
när da prästn jär me, da skall bräudfålki sing-
äs i säng i bräudkamman JK. I laudäs matt ja 
va så go u hald sängi hail dagän JK. Far 

haldar ännu sängi JK. Bäggi kvinnfålki där.. 
liggar ti sängs u jär sjaukä JK. Gamblä Mor 
Lisä, sum nå föräut har ligg ti sängs n langar 
täid, ha sitar nå u kardar um dagän JK. 2) 
[trädgårdssäng]. A säng jårdgubbar skudd a 
sätt där till JK. Män nå skall de sättäs u sas 
någ i all de där sängar el. kvarteri, sum jär u 
bläir uppgr.avnä där JK. Jfr barn-, barnsöls-, 
blomster-, bön-, drag-, kammar-, krydd-, 
.sparlakans-, syster- o. trä-säng. -balk s. 
säygbalk m., bf. -än [(yttre) sidan av sängen, 
sängkant]. U ungmor ha kåm int i säng till n 
um nati, äutn ha matt sit pa sängbalkän um 
nati JK. Ja matt häng hännar ällar armar 
äutför sängbalkän JK. Ja dråimädä, att de „ 
värkäd i sängbalkän u ti fa bot för de var ja 
ste ättar n snickarä u raiv sundar sängi u gärd 
nöiar sängbalk JK. Dän stor gubbän han kåm 
till sängbalkän igän, u de blai läik hallgal i 
sängi igän, sått di fick int frid ällar ro de nati 
häldar [om spökeri] JK. -ben s. sängbain n., 
pl. =, bf. säygbaini. 1) bain sum .. sängar 
star pa. 2) Nedäst gavin pa a säng, stim än 
haldar baini imot, haitar u "sängbaini" 
JK(U). I sängbaini där hadd di säin raidar u 
värpädä [hönsen] JK. -dags adv. säygdaks 
[tid att gå i säng]. Klucku gynna läid av ti 
sängdaks JK. Soli rinnar nå just ner, så att de 
jär afttäidar nå u snart sängdaks JK. Da kåm 
ja int haim förrn sängdaks ällar när ä var 
sängtäidar JK. När n sitar kväld um vintar-
kväldar .. så bräuka n jet kvällsmat millum 
sjau u åtä u så arbeta n sinä ti sängdags 
JK(U). Da gaispäd vör bäi slingtjaugu u päi-
kår bäi spinnruckar um mandäskväldar, män 
de fick ga läikväl ti sängdags millum 9-10 JK. 
-dun s. sängdäun u sängfjädar (= flädar el. 
däun i sängdöinår = bålstadäun) JK(U). 
-dyna s. f. pl. sängdöinår JK(U), [bolster.] 
-halm s. sänghalm, bf. säyghalmän. Dän 
täidn var ä int bräuklit jär äut iblant fälki ti ha 
madrassar, äutn da hadd di sin raiduä säng-
halm, sum di lag pa, u ner di nå bäddäd, så 
russläd di upp halmän läit me de samä .. män 

kledat ti lägg pa sänghalmän, di kalld dum 
änd för läktar OL. H.K. had fat någän läik7 
bainbit ner i sänghalmän, u de var för dän 
skuld, sum di int fick ro JK. -håpa s. säng-
håpå f. =följ. -häst s. sänghäst el. -håpå 
stickes ner, att int sängkledi skall fall äut 
MK. [Se ill.] -kant s. säykant. -kläde s. n. pl. 
säykle'dar, bf. -i. Gasdäun .. de jär däun sum 
däugar u jä äutmärktar ti ligg undar u ha i 
sängkledar JK. De gar mästn upp unda luftä 
me sängkledar bäi daim MK. Läit u dålit ti 
hyll pa si, när di gar i säng ällar dåli sängkle-
dar - JK. Ja straik i kammasängi u läggd mi i 
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sam sängkledi, sum Maj' hadd liggä JK. Han 
låimäd alltut smakräk (läus) ätta si i sängkledi 
JK. -lag s. säygla'g n [sällskap i sängen]. Sum 
de väl lag i artn så var L.G:s dotar nödu 
um ti ha sänglag bade me sårkar u drängar 
OL. -liggandes p. a. säygliggnäs. Halsrä-J. 
jär sängliggnäs; han har stått [stött] si läitä 
MK. I ladis blai G. sängliggnäs u blai int någ 
mair av än, äutn pa summarn blai de släut me 
än OL. A gammäl äutlivd mor, sum var säng-
liggnäs u sjauk i mang ar förrn a dödä JK. 
Mårmår jär sjauk u sängliggnäs, så att a 
årkar int var upp någ alls JK. Far jär läit 
krasslur sumli dagar män jär int just sängligg-
näs någän hailar dag läikväl JK. Han blai 
sängliggnäs ti släut JK. -liggare s. pl. säyg-
liggrar [person som ligger till sängs]. Hogst 
har vör (ja u de bäggi täu sängliggrar) JK. 
-lätta s. säygletå f., bf. -u, 'tåg som hänger 
ned från taket med ett handtag i att lyfta sig 
upp i sängen' MK; 'sänghjälpare som hänger 
i taket över sängen' JK. Klucku älvå um 
kväldn, sum ja ännu var uppä, maint n (far) 
pa, att ä skudd ha vart bra, um än had hatt a 
sängletå u sägd till mi, att n had smäid n krok 
me gängår pa, sum lag i årning äut i smidu, 
sum börr skudd skräuäs äi luftä. Mor maint 
pa till n, att n gärd int me någu sängletå, för 
han kund int årk let armar upp fran döinu n 
gang JK. Ta u sätt upp a sängletå, de jär så 
bra ti ta äi, när n skall stäig upp ör sängi. 
Vaim har gärt de sängletu, ha var fasht grann, 
ha vätjä. De jär int gutt um ti fa säi någ 
sängletår nå för täidn JK(ordl.) [Se ill.] -plats 
s. sängplass JK(U) m., bf. säygplassn. 1) 
[plats i säng]. Ai de stäur braid väggfast spal-
lakänsängar .. var de sängplass till fäir 
styckän, sått var ä ont um sängplass, så var ä 
sum täidäst, att täu par, päikå u dräng, lag 
vartannä i am n säng JK(U). 2) [plats för säng]. 
Elias sängplassn um vintan, dän ha vör ti 
vidräng; de blai ann slag de MK. -rum s. 
säygräum m., bf. sängräumä JK(U). Daim 
sum nå int hadd någ sängräum ti yvas mair n 
de di lag äi självä inn i stäuu, där fick hant-
värkrar ga äut i nöistäuu u lägg si där OL. 
Daim [av bröllopsgästerna] sum int skall 
haim, såsum äutsoknar u andrä .. far liggä 
sumbliä i bryllaupshäusä, så langt sum säng-
räumä el. sängar räcka(r) till JK(U). -skåp s. 
sängskåp [skåp över el. invid en säng?]. 
(Ligg i sängi u jet ör skåpä) MK. -ställ s. 
säygställ n. [säng med tillhörande sängklä-
der]. Ner någän giftar si ste någänstans, så 
har di alltut a sängställ mässi, u så räknäs de 
da pa, va mang döinår di har mässi OL. 
-ställe s. säj(g)ställ' n. [sängplats]. Han had 

sitt sängställ unda takfinsträ JK. -tid s. säyg-
täidar, -täid m., bf. sängtäidn JK(U), [tid att 
gå till sängs]. Så var dagän släut u sängtäidar 
JK. De jär saint u sängtäidar JK. Ja, siså, nå 
jä de allt sängtäidar igän JK. V. var upp bäi 
G:s ättar täidningar, u sin had n årkå me 
daim, ti däss de var sängtäidar JK. Nå jär de 
sängtäidar, så att de jär täidar pa ti ga i säng 
JK. De jär langt yvar sängtäidar JK. Ja, nå 
hinna ja int mair fö i kväld, fö de jä sängtäida 
nå JK. När ja da fick vask sumpän av styvlår 

u lapp suckar, da var de ännu a par täimar 
igän ti sängtäid JK. Sått ä jär lagli langt lid pa 
kväld u int just langt ti sängtäid JK. Säng-
täidn han varjerar mikä JK(U). Klucku atä jä 
de sängtäidar fö dän latä, u klucku näi jä dän 
latäs sängtäidar föbäi MK. -värmare s. Till 
sängvärmarä har ja set gamblä fålk bigangnä 
varmt vattn i stor staingaitar u värm än gra-
stain i späisn u svaipt pasar um än u lägg n i 
sängi JK(U). -värme s. sängvärmä (OL)MK 
m., bf. säygvärmän. Äldn har slueknä i 
späisn, sått de gynnar bläi kallt, sått de jär 
bäst ti kräup i sängvärmän JK. Ja har ännu 
sån olyckli hogst 	hälst um netnar, nä ja 
kummar i sängvärmän JK. Ja förköild mi i all 
fall någ i neträs, för ja gick för letkledar upp 
ör sängvärmän JK. Nå i dag ha ja ligg i 
sängvärmän hail dagän u kvinnfålki har lägt 
gråit imot [bölden] JK. 

sänka v. säykä, säyk', säykar, ipf. sänkäd JK, 
sup. säykt, pass. sänkäs JK, p, pf. m. (ner)-
sänkän JK(U), n. säyt. 1) [bringa att sjunka]. 
U allt möiglit sänkäs u liggar pa sjöbuttnän 
[under kriget] JK. 2) [göra lägre]. Da fick di 
de beskeningi, att di skudd sänk vägän ällar 
gär n legar pa a halv än [aln]. 3) refl. Raki 
[näträckan] fick sta, ti däss att mån'n kåm 
upp, så sänkäd strämmingän si JK. Inn'n de 
var avskilt, så had soli sänkt si ret väl OL. 4) 
p. pf. ['skuldsatt']. Di jä väl skulduä, älla de 
jä väl sänkt pa dän partn JK. — Särsk. förb. 
Sänk ner mi äi än brunn, sänk ner mi pa jårdi, 

äi vattnä um ja bläir nersänkän av någän 
annar, sum sänkar ner mi me a tug el. a läinå 
JK(U). Da gynt di sing pa n läiksalm u hålt 
bäi 	tilldäss di fick sänk läikä ner i gravi 
OL. I dän ändn, sum än sänka ner, binda n än 
lagli stäurar stam n JK. Så bant n all ganflaar 
ihop u så bant n hallar fast i flaar u sänkäd 
dum ner äi n brunn me vattn äi JK. Jfr gäld-
sänkt. 

sände s. säykä, säck' n., bf. =. 1) [tyngd att 
sänka en rev el. d. med]. Tåsksnöirä jär pa-
ringlä pa tåskstikln u nedäst ändn haitar 
smälta, u sum sänk' sitar fast äi, sum • fö de 
mäst jär a blöi män någän gang a jan u, u 
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umkring träi tjärndailar (3/4) tungt u någän 
gang a mark, um snöir jä gråft, u så jä de a 
avlangt hul i uppäst ändn tvärs pa sänkä, sum 
de sitar.. n lädabit äi me hul äi, u där äi sitar 
de fast äi snöirä JK. Ja, u så tar n da tåsk-
snöirä u sätta n minning [strömmingbit] pa 
u spyttar pa baitä iblant u kastar äut sänkä u 
haldar i pinnu u lättar snöir ränn av stikln ti 
däss ä jär i buttn JK. N kan känn n [torsken] 
me sänkä, ällar sänkä kan ståit imot dum, 
män de kan var lyngn, att n kan ta JK. Nä ja 
da kastäd sänk u krokän äut me bait pa så 
kåm än [:torsken] u to gäinäst JK. Tåsksnöirä 
me sänk u krok u stikäl (kr. 2:75, 2, 1:75). 
Lodsnöirä me sänk u stikäl (kr. 2: 25, 2, 1: 50) 
MK. U så far bak-kaln lodsnöirä u kastar äut 
sänkä u lättar de ränn ti buttnän u melar va 
mang famnar djaup de jär JK. Jfr bly- o. 
torsk-sänke. 2) sänke el. vangnsänkä n. a) 
[sänkhammare], till sänk vangnsakslar me 
MK; såsum hammarä me skaft MK. b) = un-
dasänkä [sänkform]. [Se ill.] Jfr under- o. 
vagns-sänke samt navar-stamp. 

sär-deles adv. o. a. sä*rdailäst [synnerlig]. Har 
någät kräig 	avlaup me någän särdailäst 
vinst för daim sum har vunnä? JK. -skild a. 
särskildar, f. -skild, n. -skilt, bf. särskild' JK, 
pl. särskild'. 1) [avskild för sig, speciell]. De 
skudd byggäs en särskildar byggning till skol-
läran JK. De tår fodrä sitt särskild kappittl 
JK. 2) [åtskild, var för sig]. Täidningar de tar 
int fålki varå pa, män när n har de särskilt, da 
bläir de bättar tag si varå pa JK. 3) [speciell, 
synnerlig]. Mairndails jär de någän särskil-
dar, sum svarar för ti ta äut braidsräum OL. 
Ja sändar a särskild notå u brev till spritbo-
lagä JK. De var int någät särskilt nöi' [nöje] 
för varkän fålk ällar kräk OL. Attar sum de 
int just jär någ särskilt ti tal um, så släutar ja 
JK. Ja har just int någ särskild nöihaitar ti 
skriv um JK. 4) [ss. adv.]. De var särskilt pa 
ätt ställ jär i sokni, de var n bond av gamblä 
stammän OL. Någ särskilt äutgidd böikar, 
sum röird jårdbräukä söintäs int blant fålki 
OL. Ja jär.. gladar yvar, att ja.. int begärd 
någ särskilt fullt för mäin skrivning JK. 

särk s. särk, scerk [tpl.] m., bf. -än, pl. -ar. 1) 
[lintyg]. Ha had än stäur langar väidar särk 
JK. Skörtå el. särk kalläs .. av de gamblä fö 
linnä el. finnar el. linntöigä, -gi JK(U). 
Kvinnfålki 	söir skörtår u särkar u kållar 
[-år] JK. De var n dräng, sum vågd mot a 
päikå, att ha skudd fa ränn däit till han um 
kväldn, när ha kled a si me bär särkän. Ja när 
ha kled av si um kväldn u fick bär särkän, så 
sto de int till, att ha kund bigå si, äutn ha 
skudd ti rännä, män da raiv ha särkän a si u 

kast särkän pa n stol, sum sto i stäuu, u när 
ha de gärdä, så arbetäd särkän me stoln u 
vidd ha stoln mässi äut, män ha hadd ingå 
nöjd sen JK. 2) [bildl., del av klädsel på 
majstång]. Längar ner [på majstången] var de 
träi fäir braid pappersrimsår me grann färgar, 
sum haitäd särkän. 3) [bild!., garnstump på 
spinnrockstenen]. Pa tain'n bräukar sit fast n 
ganstump ti fäst bäi, när n skall gynn spinnä, 
u dän ganstumpän haitar särkän JK. Jfr brud-
särk. -arm s. pl. särkarmar . . iblant me bär 
kärt särkarmar el. bär armar JK(U). 

särs-ring s. sä'rsrigg m., bf. -än, pl. -ar, = 
hårmöitä. 

säte s. setä, set' JK(U). n., bf. =, pl. -ar, bf. -i 
[stol, bänk, sätet pa d:o]. Laikän [låna eld] 
gick till pa de väisä, att all sum var me, skudd 
ha n stol el. någ ti sit pa.. När da all hadd fat 
a set ti sit pa, så gick dän sum hadd käppän 
kring u frågdä . daim sum sat el. hadd setar, 
skudd sit så langt ifran si .. sum möiglit 
Kund da brandsgubbän kumm pa n stol el. a 
setä, sum var tomt, da s1app än ifran ti va(r) 
brandsgubbä JK(U). Dän stoln jär så ripur i 
setä OL. Jfr bak- o. stol-säte. 

sätt s. 1 sätt n., bf. -ä, pl. =. 1) [förfarande, 
metod]. Försäkrä gröidn i fru stskadförening-
än .. de jär u a sätt ti bläi av me pänningar 
JK. De jär mang sätt ti förtjän pänningar JK. 
Sättä (ti bygg häus) jär mik umändrä bad me 
dain u dannä JK. De jär oskaplit, va de gar 
saktä me förbätträ någänting u kumm ör de 
gamblä sättä JK. Nå för täidn hugga n int 
skogän [byggnadsvirket] äut äutn sagar äut n 
.. de bläir mair bistämt ättar mått u i vinkäl 
sått de jär onaiklit, ick de jär bättar, män de 
gamblä sättä gick an de tt' JK. När de valktäs 
pa de gamblä sättä JK. De var n duktur jård-
bräukarä ättar dän täidns sätt JK. Ja fick 
arbet u gno u ler mi undar täidn allt va sum 
hårdäs ti lantbräukä ättar dän täidns sätt JK. 
Nöibyggt u någlund storståtlit ätta nå täidns 
sätt JK. Nuck ättar iss nöi täidns sätt kan 
akasinap förstöiräs me syrår JK. 2) [i uttr.] pa 
sätt u väis. Kytfätt .. de kund pa sätt u väis 
ga an, män .. di pasto, att spanar [sigdspå-
narna] blai hard av ä OL. En sårk, sum var så 
oskaplit modnäs u djärvar pa allt sätt u väis 
JK. Ja, de var n toku gubb pa allt sätt u väis 
JK. Än annar en arbetar av all säin förmågå u 
försöikar pa flair sätt u väis, män läidar ändå 
brist JK. 3) [handlag]. Skudd n sletkal hald n 
sigd i årning .. da skudd 	kaln ha gutt 
förstand u bra sätt ti föir sigdn OL. De jä stor 
skillnä pa, lais n ha sättä ti föir sigdn u örvä 
JK. 4) [skick, uppträdande]. Go talgåvå u 
riktut bra sätt ti var präst JK. G. jä int ill 



sätt 	 1433 	 sätta 

präst, män har int någ bra sätt ti talä äutn 
prekar för ojamt, sumt fö haugt u sumt fö lagt 
JK. Kvickar i sättä [om en pojke] MK. Jfr 
av-, byggnads-, om-, skriv- o. tale-sätt. 

sätt s. 2 sätt MK [omgång, uppsättning]. Se 
hysken- o. kak-sätt. 

sätta v. sättä, sätt', pr. -ar, -a, ipf. sätt, sät-
tädä, -äd, sup. sätt, sättä, pass. sättäs, pr. 
sättäs, ipf. sättäs, -ädäs, p. pf. sättar, sättn 

f. sätti JK, (håup)sätti, (fast)sätt OL. n. 
(upp)sätt, sätt si, pl. sättnä, (upp)sätt' JK, p. 
pr. sättnäs, imper. sätt. A. tr. 1) [bringa i 
sittande ställning]. Di matt ta u sätt n [ho-
nom] pa gålvä u så sätt en stol undar var arm 
OL. 2) [anbringa, ställa (upp)]. Di har nå sätt 
täun äut längs vägän. Jär de trodartäun ällar 
staintäun, sum di har sätt däit? OL. Skall n 
sätt täun ällar bandfastar täun pa nöiar väisä 
.. så kåirar n bäi värkä [virket] JK. Jär sedi 
bra tårr u bra moi, så sättäs ha i stack JK. 
Män de fick ligg pa band u tårkä en par dagar, 
förr n vör fick bind ä u sätt ä i rak JK. Fyst 
sätta n a halvt lass (30) pa änd me stubbän 
ner at pa jårdi JK. Sin matt vör kåir halm äut 
i akrar ti sätt stackar pa JK. Ner n nå läggar a 
sitbredä ällar sättar n akstol pa [:släden] OL. 
Så kummar skaffamor u -päiku u läggar bår-
dokar pa u sättar talldrickar pa bon i JK. Da 
sätta di fö de mäst all mat pa borä fyst inn i 
nöistäuu JK. A stort fat sättädäs pa borä JK. 
3) [anbringa, fästa]. Sätt trad pa nåli MK. 
Sätt skaft pa a yks JK. Sigdn sättäd di pa 
örvnackän i ställ för nackskräu me a läda(r)-
rem u n träikäil JK. Dän där, nackskräuän . 
han sättäs fyst ällar trädäs fyst pa örvändn 
OL. A hul i ukä, sum stakän sättäs äi JK. U 
så skall di [kardorna] var lagum sättnä, el. 
tännar skall inte var för langt ifran si u int för 
naug bäi si JK. U så jär de väl sätt si nöi el. 
ann [andra] finstar äi JK. U så skudd di ha a 
läit bit smör ti sätt pa spån'n OL. När n skall 
gräusä ällar sätt gräus pa spån'n .. de skall 
var så där läit vat [vått], att ä hängar ihop 
läitä JK. 4) [placera, föra]. De jär n sån lang-
ar täid .. sin ja sist sättäd pinnu ällar har sätt 
pinnu pa papperä JK. Um du nå int gart äut, 
så sättar ja bain i ändn pa di MK. De var 
stånd ti sätt bain undar n de; han fick äntlin 
rännä MK. Sätt bain för nå'gän för ti fa n kull 
[sätta krokben] MK. Så sätta n träi styckän 
russ för plogän JK. 5) [åstadkomma, göra]. 
En gubb, sum jä sådär klokar pa kräk .. han 
sättäd hul pa na [kon] JK. Ja far ste u sätt äld 
i lampu JK. Ja .. gärd äld pa u n duktu brasä 
u sätt äld i lyftu u äut i stalln u gav kräki JK. 
Jär di galnä da, sum int sättar äld pa lantärnu 
JK. Så sättäd n äld äi de u bränd upp de  

[ogräset] JK(U). 6) [häkta, sätta i fängelse]. 
Sättar, sättn, sätti (äuttryck för ti var häktn 
el. häkti) .. han jär sättar el. sättn, ha: sätti 
JK(U). De ungå, dän slar n; had n vart i 
Ammerika, så had n blitt sättar (= i fängelse) 
MK. 7) [plantera]. Nå skal vörr ännu sätt 
pärår; än dail har vörr allt sätt JK. Sätt pärår, 
sum di alltut nyttäd spitsplog till el. plöied 
pärår ner me förr.. (JK(U). I fredäs sätt vör 
pärår ti middagän JK. De var väl [rikligt] 
pärk undar .. män vör had sätt läitä JK. 
Pärår blai sättnä för saint MK (1877). Ja sätta 
kål MK. Lök har a allt sätt a säng u jär nest 
[här näst] så skall de sättäs bönår JK. Um 
de skall sättäs u sas någ köksväkstar i de 
sängar JK. Han sättäd (= planterade) dum 
(äidgränar) bäi broi bäi grindi MK (1877). De 
gamblä planterningssättä att ä sas ällar sättäs 
fråi i skogän .. de gar int .. JK. Såckabetfråi 

had ofålki kaupt läit av na u sätt jär äut i 
träigardn JK. Ja, de var int någ ann rad, äutn 
fråiä skudd sättäs för hand JK. De var ret 
rolit ti säi pa allt vackart, sum di had planter 
älla sätt där [i botaniska trädgården] OL. De 
sum skudd vaks ner i jårdi (rotfruktar) skudd 
sas u sättäs, när de var nidår.. de sum än sad 
u sättädä, så vaksäd de bäst, um de blai sätt 
si u sat si i nidår JK(U). De var n sårts väkst 
till, sum var planter si el. sätt si där JK. Ännu 
har vör int fat sat u sätt någänting, för jårdar 
har vart för vatä JK. Ja tyckt da, att jårdi var 
lagum tårr ti bräuk till, ti sätt u sa äi JK. 
Jårdar var för vat, när vörr skudd sa u sättä 
JK. Ja nämd .. att vörr nyttäd int nå sum förr 
jårdi i träiskiftä, äutn vörr sar u sättar flair ar 
ätta si, när rotfruktsådläningi kåm i gang JK. 
"Sätt roår" [sällskapslek] JK(U). 8) [lägga ut 
fiskegarn, nät el. not, ofta abs..]. Ö.J. hadd 
sätt ätt gan, sum än skudd ha tåskbait pa JK. 
Ja hadd int sätt mairn täu gan JK. Far han 
förhåirdä u sättäd o gani u ja sättäd G:s JK. 
Gani sättäs alltut me vädar JK(U). När da all 
gan jär sättnä, än trätti styckän u där yvar 
iblant .. i am n raiå ifran stäutn u ti batganä 
JK. När da nätä jär sättä u fast i bäggi ändar 
bäi taugstainar, da ror n innför nätä at landä u 
plaskar JK. Dän sum skal sätt noti, sitar pa 
baktuftu JK. Till sätt a rak [garnräcka] tular 
.. än täimä JK(U). När stäutn el. förlaupan 
jär sättn.. da tar n millkalns gan u sättar JK. 
Ja har int sätt(ä) mäin näti mair n en gang u 
da var ja börr me i batn när di sättädäs u 
drägdäs JK. När ä jär läit sank.. så kasta n 
klåbbu äut straks, när bak-kaln gynnar sätt 
pa ganä JK. När da stainingi jär gärd, da jär 
de färdut ti sätt(ä) ättar fiundrår JK. U så blai 
än da äntliän så gammäl .. att n däugäd sätt 



sätta 	 1434 	 sätta 

ättar angläbaitä JK. De klassar, sum än da 
had gat iginum var: sätt ättar angläbaitä ällar 
sätt bäi landä ällar sätt fast .. JK. Ja, än 
bräukar sätt bäi landä (sätt fast) ättar baitä 
JK. Sårkar .. ner di nå fick håir de gamblä ga 
där u prat .. um ti sätt i väiki .. Sätt i väiki 
de var jå mäst vanlit pa ladistäidn; ner di nå 
hadd täur ti fa någän val strämming, da blai 
de a bråskå av all de andrä sum bräukt sätt i 
väiki 	OL. Få' lki rustäd u sättäd pa rak i 
gynningän pa viku a par netar JK. Ja, J. han 
sätt da flair netar, u så kåm N. ner n mårgän 

JK. Di had sätt i neträs u had lagli sträm-
ming sumli batar JK. Så gick L.L. ti strand n 
kväld ällar retarä n dag u skudd sättä JK. De 
jär oskaplit va de haldar si stårmut ällar bla-
sut, sått n kan int fa söik s.trandi ällar sättä 
JK. N.J. han sägd, att han had försöikt u 
sättä ällar sätt fast, män had int fat någänting 
JK. Jär n int mik langt äutä .. sått n säir 
körkår u märki ifran landä.. da bräuka n int 
lod förrn än sättar, äutn än lodar, när n ha(r) 
sätt av .. Ja, u nå har vörr kumm äut pa 
plassn, u skall sättä um \lön har räum ti 
sätt där vörr jär el. har ändräum u säidräum 
för andrä batar.. Bad säidräum u ändräum 
har n gammal fiskarä ho [hov] pa, u när mill-
kaln u bak-kaln star i batn, där har n retuhait 
ti sättä.. Män dän batn, sum sättar nerförä 
el. undar i vädar, gir han fö läit räum, da 
kummar dän batn, sum sättar uppförä 
(= uppför i vädrä) ner pa dairäs gani, sått di 
kan int fa sätt äut dum allihop. Kummar n bat 
u tar räum sainarä bäi dän sum sättar, da 
tar .. dän batn, sum sättar, a ar u sättar i 
vädrä u vaiftar me, um di.. sättar fö naugä. 
Ja, nå har \lön tat räum, u nå sättar vän. 
Framkaln ror gani äut, millkaln svarar för 
klåbbår u sanki u bakkaln sättar. Fyst så 
kasta n stäutklåbbu äut .. När n sättar, så 
låisa n gani ifran si fyst i stammän u lyftar 
de ör stammän u tar tak i hallar u kastar 
daim äut i vattnä .. En sum jä(r) vanar u 
snällar ti sättä, sättar a rak el. umkring än 
trätti gan pa träi kvart JK. Daim sum nå 
sättar, så släutar di täilit pa haustn 	JK. 
Män så sag ja da, att ä var rakt otjänlit u gick 
int ti sätt me bakändn imot (i värst fall så 
sätta n me framändn imot ällar sättar undar 
framarar) JK. Strämming had di lagli väl 
sumli batar da i dann viku, när de var lungt i 
någlä netar, sum di sättädä JK. Ja rod in där 

innför Glassgärdsrivä u sättäd där JK. Far 
Ar int någä, så kaup än fäir fäm valar av 
daim, sum jär pa rak, um någän har sätt JK. 
En av de andrä drängar .. had sättä ällar var 
pa rak JK. Där var Nabb-boar u Djaupdöis- 

boar ihop, än förti fämti batar, sum had sätt u 
kåm i land da pa mårgnän JK. De var knafft 
aldri fräit för fålk bäi Nabbu 	undar dän 
täidn, de kund sättäs, u var de int för mik 
kallt u vintar, så sättäd n mästn ti jaul JK. 
Ner di sättar ättar tåskbaitä, så sättar di van-
litväis naug [nära] innä, pa n träi fäir ja fäm 
famnar, så naug in sättäs de annars aldri, 
därför haitar de sätt bi land OL. A par arbets-
kalar, sum hadd hatt Nilsäs gani ti sätt ti 
hältns (.. när n sättar andräs gan far dän sum 
jär aigar um gani hältn strämming, u dän sum 
sättar dum far dann hältn) JK. Ga ti strand u 
sätt mäddi, att du kanst fa någ ti liv av! JK. 9) 
[blanda till en deg]. Sättä daig = röir ihop 
daigsmaitn MK. 10) [betecknande rörelse]. 
När de väl skudd sättäs i gang, da var biln 
olagli [sönder] JK. När täimän var innä tos 
landgangar bårt, u så sättädäs masjin'n i gang 
JK. 11) [införa i tryck el. skrift]. Ja, u av-
sjon'n had n sätt i täidningar, sägd n (prästn) 
JK. Så väid vör ha hälsu u livar, fa ja sätt 
därbäi JK. 12) [bildi., bestämma, fastställa]. 
Han had sätt möitä me Botlskalar där bäi 
broi klucku täu JK. Gåttlänningän ansäir 
de för a skam ti fa skatträst älla ti int betal 
skattn pa sättn dag JK. Han kåm stasnäs a 
nat pa sättn täim (= utsatt tid) JK. Visst hin-
nar ja int me alltihop, sum de skall u bord 
gäräs u just prässäis pa sättn täid, män.. JK. 
13) [bildl., i vissa uttr.]. Sättä sol i stäuu, um 
ett raskt hastit mänskä MK. Dän betöidliä 
stor ovädardagän sum sättäd skräck i någ 
var JK. Ja för min dail sättar int alltut tro till 
all sån där ovädartäckän JK. Nuck trod de 
gamblä fiskrar pa de (atvarsl), män ja u mäin 
jamnläikar sättäd aldri någ tro till de JK. Än 
tjänarä, sättar int värd pa um di har träfft bra 
få'lk . äutn um de jär någän, sum bjaudar 
stor laun OL. Bläir de int sätt si p för snart, 
så jä de snart släut me skogän pa Gåttland 
(slipashuggning) JK. — B. refl. 1) [intaga sit-
tande ställning]. När n gick ste u fräidä, till 
päikus föräldrar, så skudd n int sätt si, när n 
kåm in, förr'n had främt sitt ärndä JK(U). Da 
kåm ha häit u sätt si MK(1877). Ja u de andrä 
sätt uss ti borä u drack kaffi JK. När ja väl 
had sätt mi, u han sägd att vör skudd sit still, 
kåm ja ihåg, att .. JK. När n var atminstn åt 
änar fran jå'rdi, sätt n si pa a tårr aikgrain, u 
ha brast av JK. Sätt si pa änd, sätt si pa rövi 
JK(U). U så to ja a gammäl bok u sätt mi ti 
läs äi, män såsum ja sat a läiti stund, så kåm, 
någän iii iginum körkduri u gick u sätt, si äi 
n bänk JK. Da sätt n si ti råik muld me päipu, 
så läng bräudgummän sat bäi borä.JK. U så 
sätt n si ti ro, så mik än nåksn kundä JK. Så 
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fort drängar kåm in fran äutårkår, så var de ti 
sätt si bäi slingtjaugu OL. Da sat allt all de 
andrä bäi kaffibordä . u vörr fick sätt uss bäi 
me JK. De var int värt ti ga in vaim sum hälst 
u sätt si bäi, för de var a stort släktregistar pa 
de ställä, u di skudd ti bors fyst u främst OL. 
De jä gutt ti fa sätt si ner JK. När sjussar kåm 
ti bakas.. så var di [räfserskorna] i årning ti 
sätt si pa pa sjussar JK(U). Um Är vill sätt Är 
pa, så kan Är fa ak mämi JK. Jå, sätt i [sätt 
dig] pa me börrä JK. Jå, ja sättäd mi pa JK. 
R. sägd uss beskening, förr n vörr sättäd uss 
pa pa janvägän .. så sto de a dråskå 	u 
väntäd pa uss, sått de var börr ti sätt si pa 
JK. Börr vörr kan hinn till Löj körkå, så far 
vän nuck sätt uss pa, för da slippar vörr 
nuck av me än (spökhunden) JK. Godmännar 
u arbetrar kåm ti K. me u lant si där n litar 
brännväin u sätt si till ti spel kårt JK. U så 
sätt n si upp pa körktakä JK. Skummakan, 
han straik i körku än kväld u sätt si till u 
söidä JK. 2) [sjunka ihop o. bli fastare]. Pa 
säidår [av vägen] gynnar sumpän sätt si läitä 
ällar stäivnä u tårk av JK. Nä knåbblar gynna 
sätt si läitä, dvs. just nä di gynna tåiä JK. 
Vägar jär när pa buttnlaus ti kåir pa, förr'n 
jårdi far sätt si [efter tjällossningen] JK(U). 
Bläir de a duktut hart rängn .. da bräuka n 
[vägän] sätt si u bläi hardarä JK. 3) [i vissa 
uttr. o. särsk. förbind., även 	Vägän 
var så tilläurn, att russi mästn skudd sätt si 
fast JK. Vör har sån krånglu ällar klåtru bäi-
väg.. hälst där i Prästbaitningi där i all ainäs-
buskar, sum liggar snåidryftar ällar dräivår, 
sått kräki sätta si fast JK. Saigar [ullrullarna] 

sättar si fast häl armar u kledi JK. Sätt si 
förä; sättäd mi för [föresätta sig, besluta] 
MK. Ja sättäd mi förä, att ja skudd ner u kast 
anglår i haustäs, män .. JK. Ja, ja sättäd mi 
de förä, att så väid ja livar u far rad, så vill' ja 
var aigarä av na (boki) JK. Ja sättäd mi för' 
att vör aldri skudd lägg till någän kalv mair 
MK. De bläir faslit glist me skrivningi .. nå 
för täidn, män i dag har ja sätt mi förä, att ä 
skall ske JK. Han had sätt si för, att ingän 
skudd fa vit ä JK. Ja blai förargän yvar de, 
föstas, u sätt mi i sinnä, att ja skudd ta u skriv 
en bit in i täidningi JK. När di skudd sätt si 
ner pa aigi hand, sum ä hait, ällar sätt upp aig 
bo OL. När.. täimän var innä, så sättäd hail 
allmaiu si i röirlsä JK. Ättar sum ja försto av 
brevä, så var de omöiglit för L. till så präs-
säis .sätt si in äi mäin tankar u ynskningar 
OL. Skön affärar ti va bond nå för täidn! Ja . . 
när n gynnar grund pa de u sätt si in äi de, så 
vill mästn hårä rais si pa skalln JK. Så .. 
ainväisä kan böindnar var imot si, när di  

sättar si pa tvärn imot si! JK. Varpu, ha sätt 
(imp.) si pa änd MK. För de trid så skudd di 
radslas ällar sätt si upp [anteckna sig] för va 
mik malt var u en skudd lägg ihop OL. — C. 
[intr., fara, rusa]. Så had ja ärnä sätt gäint 
ifran krämpän pa storvägän JK. Da sättäd 
hundn i gard MK. När vör nå far kånnä u 
havan in u pärår upp, så kummar ja väl sätt-
näs i böin en dag um int mair JK. Vör tänkt 
.. att i dag far nuck prästgubbän va så go u 
bläi haimä, män när vör kåm upp ti L. A:s, 
kåm än sättnäs läikväl JK. Päukän kåm da 
sättnäs um nati JK. — Särsk. förb. Sätt an 
[anfäkta, plåga, pressa]. De sättäd an så hart, 
sått ja hadd naug' sträik åt (t. ex. en sjukdom) 
MK. Di sättäd an mi u vidd pråmt vitä MK. — 
Sätt av: 1) [avsätta, avskeda]. N. har prek 
träi sundagar u trid sundagän gick de allde-
läs bra, så att n sättäd av o gambln [gamla 
prästen] mang gangar JK. 2) [göra färdigt 
med sättning av fiskegarn o. dl. När vör had 
fat sätt av u ligg till en täimä .. så sag vör at 
JK. När di hadd fat sätt av el. sätt gani äut, så 
var de fäint vackat vädar JK(U). 3) [sätta 
igång, starta]. Um någän sägd någä .. när di 
(skallfogdar) sättäd av skalln, så fick di plikt 

JK. 4) [fara, ge sig i väg]. Såsum ä var, så 
slo di (stäutar) baini i vägän u så sått di av i 
flyg OL. Pa de ställi, sum di hadd langt ti 
kåirä, där sättäs de av me fann, för de var 
visst va mik di skudd hinn för dagän OL. — 
Mang, sum hadd säin lang läiår ti sia me, 
matt sack ättar, ner de gamblä riktut sättäd 
bästpampän bäi [lade manken till] OL. Jär de 
bra vattnkraft, så kan täu par [kvarnstenar] 
ga pa en gang. De haitar ti sätt bäi täu par 
JK(U). Framkaln .. han ska svar för sätt 
storseglä u fåckän bäi OL. — Sätt bårt fiasku 
MK. Um laudäskväldar.  .. da var spinnruckar 
u kardår u slingtjaugår bårtsättnä JK. — Män 
när da slepskoän to i täuå'r [tuvor(na)] .. så 
gick än ifran el. sundar. Ti sätt däit a jaul i 
ställä [på plogen], de hadd int gubbar för-
stand um JK. Vaim hadd gärt ä? ingän hadd 
sätt namnä däit OL. Han fick täu stämmår 
kassernä [på orgeln] .. män ja tror.. di bläir 
nöi däitsättnä JK. — Sätt' ättar MK: 1) [slå in 
ngt med ett verktyg]. Dörkänstuck at slå in 
dörken med ("sätt ättar" dörken med), 
(skom.). 2) [eftersätta, försumma]. — Så var 
farsgubbän u astufar kåirnäs i Böin u hadd 
sätt russ imot si [en häst var] JK(U). — Sätt 
fast: 1) [fästa]. I väisn u upp i stangi el. drekti 
glyggäs a hul, sum sättäs a stark sla sum 
gar ifran väisn u upp i stangi el. drekti u 
sättäs fast där säkat pa bäggi ställar JK. I 
ställ för laidstang så hadd di laidartug, de var 
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n säkar tugstump, sum var fastsättar inn fran 
storaxlän u äut i ukä [i vandringströsk] 
OL. Navu blai .. fastsätt i jaulkränku OL. 
Kronå u krans.. sum bräudslöju var fastsätti 
äi JK. De ribbår .. di jär fastsättnä me pinnår 
JK. 2) [sätta ut fiskegarn o. förankra dem]. 
Än rod äut me sättningstain, raip u städå pa a 
ställä, där n visstä att strämmingän bräukäd 
hald till u laikä, u sin fick de sta där pa ställä 
ti sätt fast bäi JK(U). 0 strandbräukä var da 
ti sätt fast bäi landä a varpå gan (råm 
styckän) ti fa tåskbaitä u angläbaitä JK. När 
n sättar gani fast el. sättar fast, dvs, att n gär 
gani fast äi a raip (fastsättningsraipä, sum 
sitar fast i buttnän me n taugstain) .. Ja, än 
bräukar sätt fäir ällar fäm gan bäi en stam n JK. 
När n skall sätt fast u än tar äut a ställä i 
sjoän pa de ställä bäi raipä u städu sätta n 
fast, sum ä haitar, el. sättar strämmingan JK. 
När n sätta fast, så ligga n int bäi gani äutn 
ror iland u ligga iland JK. Jär upp bi Nabbu 
da pa ladistäidn där rustäd di u sättäd fast, 
ällar sättäd bi land sum ä hait, um netarnä 
OL. — Sätt' fram MK. Skaffrar skudd sätt 
fallbori fram, för kalar skudd ha kaffi .. När 
fallbori blai framsättnä i nöistäuu, så släutäd 
dansn, u di däuktäs pa JK(U). Nå fö(r) täidn 
sättäs all mat pa bod u sin så far var u en.. 
jet ättar bihag av matn, sum jär framsättar pa 
bon i JK(U). De star framdäuk si pa borä; 
säs mäst framsätt pa borä OL. — Sätt för(ä): 
1) [placera framför]. När all balkar jär äi-
sättnä i lidä, u falu jär försätti, så haitar de att 
lidä jär tilltäppt JK(U). 2) [spänna dragare för 
åkdon o. d.] Ann var äut u jälpt mi pa gardn u 
haldäd i russi, när ja skudd spänn el. sätt för 
daim JK. Di fick sätt för a par russ för vang-
nän u kåir till a hästkvänn u mal där OL. Sätt 
förä el. spänn förä jär ätt u de samä JK(U). 
När ja gick pa snåikastning, sättäd A. russi 
förä u kård ner i hagän JK. När ja kåm haim 
da sätt ällar sättäd ja russi för u glaid ällar 
kård i släkdöiän JK. När A. had fat middagän 
äi si; så sättäd han förä u kård straks JK. Ja 
skall ta u sätt o [våra] russi för gäinäst JK. Di 
matt sätt för a par stäut för n vangn JK. När 
.. n har fat matbitn äi si, så sättar n kräki förä 
JK. Storstraklå sum än sättäd n häst förä 
JK. Sätt för russi u kå'ir äut i akan u plöig 
JK(U). — Sätt äi: 1) [anbringa ngt i ngt]. 
Pännu jär äutsliti, ja far sätt äi a nöi pännå 
JK. De (till sätt finstar äi) har ja ännu int hint 
me JK. Sumli har infinstar, män di sättar int 
äi dum MK. När da drekti var i årning, så 
sättädäs kvistn (plogkvistn) äi JK. Pa kär 
[:laggkärl], där buttnän jär äisättar, da haitar 
de, de laggi lär avslagi OL. De kärä de har 

någu läckå .. där sum hanickän jär äisättn 
OL. De far ja akslä bårt, för de jär så aksl-
drugä, u så far ja bind äi ällar sätt äi a sprund 
[om fiskegarn] JK. Ner di da kåm in i äng 
inför täun'n, de var någlund mitt för där, sum 
di skudd sätt umgangän äi OL. Mang, sum 
hadd säin lang läiår, matt sack ättar, när de 
gamblä sättäd bäst pampän äi [gjorde sitt 
bästa] OL. 2) Sätt äi = bjuda på vid auktion 
MK. 3) [införa i en tidning]. Sätt äi någ pa 
lansbomål (i tidning) JK. — Da var ä ti sätt 
ifran si de sigdar, sum än had till yvars, in äi 
än buskä OL. — Di sättäd i gang de gamblä 
vanliä laikar OL. — Sätt ihop: 1) [samman-
foga]; (= säggä) MK. Bräuklavä, pa sam väis 
hopsättar sum sörplavä OL. Nä skogän [vir- 
ket] jär ihopsättn 	haitar säidår grindar [i 
kvarnhuset] JK. Där sum kvistn jär hopsättn 
i drekti me n kinn äutför av drekti jär burn 
än starkar hel iginum JK. Mjöltrumbu u mjöl-
lådu u så letu [lättan], sum jä hopsätti av flair 
bitar JK. Kåggjaulskrämpår, sum jär ihop-
sättnä i skäggi me säggar JK. 2) [packa ihop]. 
Män skudd de gal varä, att jårdi bihöväs plö-
gäs kårt för saningi .. sått a int far sätt si, så 
sättar vörr ihop na så gutt vörr kan me ring-
vält el. kambringvält JK. 3) [volma hö]. Int 
hadd vörr någ bisvär ti tårk fodrä u sedi ti 
kast äut u sätt ihop, sum sumbliä ar, när ä jär 
rängnut JK. 4) [författa]. Ti sätt ihop rais-
beskrivningar JK. Per han sättäd ihop bryl-
laupsläksår han MK. Skolläran had någä 
(bruttbondtal), dails sum än had sätt ihop 
självar u dails sum än had fat av andrä JK. Så 
väid han had sätt ihop de värsar självar, så 
var di äutmärktä JK. Um L. ansäir, att dän 
skrivälsn jär ihopsättar så, att n skudd kunn 
lämnäs W. OL. Jär de för dålit ihopsätt, så 
far de var me hail affärn OL. Fyst lästäs 
värsar upp .. u di tyckt, att di var bra hop-
sättnä JK. — Sätt in: 1) [placera ngt i ett slutet 
rum]. Hampän u läinä .. de fick ligg där fran 
kväldn (de hait att di sättäd in) ti klucku träi 
fåir pa mårgnän [i bastu] OL. Skudd n brak 
toä pa bastäuå .. så skudd toä sättäs in pa 
dagän .. De var alltut n apartur kal, sum 
svard för bastäuu el. sättäd toä in u äldäd upp 
na JK. Ner da ungnän jär så där brunn'n . så 
sättäs grisslu in me bröi pa OL. Da kåm O.K. 

u D. kåirnäs i gard där u frågd, um di kund 
fa sätt in hästn i stalln 	; OL ropt äut ti 
kalar .. sätt hästn in, för vörr far lug ti fa 
kvarter jär Jå .. di sättäd hästn in fyst u så 
kåm di in JK. Russi sättäs el. ställäs in i stalln 
JK(U). När .. än har kumm så haugt, sum 
durkarmar skall sta, så sättäs di in JK. 2) 
[placera pengar]. Jårdaigrar . sum i fyst dag 
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har satt in grundfåndn JK. — Ja, da to ja da i 
färd me u sätt sväinhäusä i stånd JK. Yvar-
råckän skudd till skräddan u prässäs u sättäs i 
stånd u lagäs upp JK. De jär ståndsätt si [i 
ståndsatt] nå sinä MK. Till dän u dän dagän 
skall all ha säin tilldailt täunar u äutstäuår i 
ståndsättnä JK. Så skudd vägar var så i år-
ning el. stånd sättnä JK. — Sätt ner: 1) [placera 
på golvet o. d.]. U nä läikä bläir nersätt pa 
sangasgålvä, så stämmar kluckan .. upp än 
läiksalm JK. 2) [nedsticka, nedföra]. Fyst så 
sättäd n ner fäir pålar JK. När linju jär upp-
laupi prässäis, u stainar jär nersättnä JK. 
Så kumma n da ti plassn, där sum noti skall 
sättäs ner, sum de haitar. De hulä, sum noti 
sättäs ner äi, haitar nergivu MK. 3) [sänka, 
reducera]. U så jä de mul [mulet]; de sätta 
ner gradtalä gäinäst MK. Förrn de [skiftet] 
bläir avskilt [fullbordat], da sätta de ner u 
fösämrar o hämmän JK. Har aigan sätt upp 
dum (kräki) för haugt, så sättar nämdi ner 
dum JK. Män så sättäd di präisä ner pa såck-
arbetår JK. Vör svärar u döivlar yvar rikstas-
gubbar nå, för di har sätt ner fläsktulln JK. 4) 
[förklena, misskreditera]. Däu hart .. jaug pa 
mi, sätt ner mi, svärt ner mi JK(U). — Sätt 
um: 1) [ersätta ngt med ngt annat av samma 
slag]. När råiri jär åidnä ällar släut pa a väv-
skaid, så kan de sättäs nöi råir äi dum, u da 
haitar de, att di sättäs um JK. Sätt nöit skinn 
u tännar pa dum [kardor], de haitar ti sätt um 
dum JK. 2) [taga ner o. sätta upp (volmar, 
skylar o. d.) på nytt]. Havan sum sto i köis-
lingar matt vörr sätt um än hallsti [tio] häckar 
JK. De var ti sätt um rakar el. skupar var dag 
JK. 3) [förnya (o. verkställa avbetalning på)]. 
Um L. vidd var så innalit bra u sätt um än 
väksl pa Gåttlandsbankän för mi JK. — Sätt 
pa: 1) [anbringa ngt på ngt]. Snodn var nöi 
pasättar, han har tän si MK(1877). Så sätt' n 
hattn pa si u sätt nykln i duri JK. Tuppa 
[toppseglen] sättäs pa upp pa storsjäglä u 
baksjäglä .. Tuppar rulläs av splei u spleäs 
nerä, förr n sättar pa dum el. hivar upp dum 
JK(U). 2) [köra in på en okörd väg]. Da sätt 
vör pa där (körde in på "bäivägän") u kåm 
lycldit fram ti Hallbjäns JK. 3) [börja plöja]; 
me plögä, antingän sätt pa bäi raini älla mitt 
pa tväri MK. Sätt pa mitt pa tväri, da bläir de 
motvändning, u när n sätta pa bäi rainar, da 
bläir de franvändning MK. 4) [slå första sla-
get vid ängsslåtter]. Fyst slagä, sum för-
mann'n gynt pa, sum för de mästä va(r) tvärs 
pa ängä, haitäd ti sätt pa, u de andrä, sum 
gynt pa slagä, dain ättar dann'n, haitäd ti sia 
si äi JK(U). 5) 'bestämma' MK. Vör sättar pa 
att vör int spelar längar n ti klucku sjau MK. 

När n da blai äutlerdar pa bind slingå .. så 
sättäd Farsgubbän pa, att minst täu styckän 
av uss skudd bind äut vassäin slingå pa vin-
tan JK. De var int någ visst pasätt, va n 
skudd ha [:spelmannen] JK. Da blai de pasätt 
si, att n int fick giss pa så läitä sum ätt, när n 
kallskogädä MK. Skummakan han sättäd da 
pa än hail hopän pänningar (på vad) JK. 6) 
[ansätta ngn med ngt, tilldela ngn en uppgift]. 
Undar täidn 	singäd di väisår, sättäd pa 
varandrä gåtår. JK(U). När prästn sättäd pa 
n de frågu i läilkattkesn 	JK. Läst upp ä 
(brevä) u sättäd pa de andrä prästar, um di 
försto de JK. — Han gärd aldri någ ann än sätt 
förargälsä ste [åstadkom f.] MK. — Sätt till: 1) 
[anbringa ngt vid ngt, föra intill]. Sätt till, gi 
skupar upp vid tröskning MK. 2) [hissa, upp-
spänna segel]. Sätt till u ta ner (sjägli) JK. Ti 
sätt sjäglä till u siglä iland JK. Män så gynt ä 
blas läik gal igän, sått da to ja u drog taug u 
sättäd sjäglä till u lätt ä bas iland JK. Ti sätt 
till el. pa  tuppar i blasvädar u sjogang skall 
säkrä u stark armar till JK(U). Di hadd int 
tråist sätt till mair n än tupp JK. Så fort di 
bärr kund hinnä u fa batar ti flautä, så var ä ti 
sätt till så mik di haddä OL. När vör sättar 
till, da bläir de lungt (sc. segel) MK. U så 
sättäd vörr da till sinä u sigläd i fylgä JK. Ner 
di da hadd kumm äut u fat sätt till allihop 
(kåm ti sjägäls ) OL. Årkar n int ro längar, 
da tar n u sättar till älla sättar sjägli till JK. U 
så sag ja da, att dain batn ätta dann'n sättäd 
till u straik i land JK. 3) [nyttja, taga till]. U 
(gaitbuckän) tänktä: ja skall sätt hånni till u 
kåir i bringu för Är (russi) JK. Puttäs gär de 
rackrar [baingyl] när di sättar spjäuti till JK. 
[Bildll De jär någrä sån där ungä sokänkung-
ar, sum sätt hänni till u vidd ha bårt all 
hundar OL. Han kåm u sättäd bystar till 
["reste borst"] män de var int launt JK(U). 
4) [blanda i, tillfoga]. Flipp, sum blandäs av 
öl u brännväin, kakå u äppäl, män brännväin 
.. de sättäs till ättar bihag OL. 5) [tillsluta]. 
Män när ja da skudd sätt till de (kuvärtä), så 
sprack hail lortn JK. 6) [utnämna]. De var n 
annar en (präst), sum var tillsättar MK(1877). 
7) [uppoffra, förlora, mista livet]. I onstäs-
kvälls var de ret när.. att n rallarä had gat 
åt ällar fat sätt till i äurn, män sum väl var 
han träfft häit JK. Hans sun 0. .. var duktur 
ti bräuk strandi u sum än u där fick sätt till 
läivä el. drunknäd JK. U snart sägt mang har 
mästn sätt läivä till för na (släku) JK. 8) 
[ansätta, bli svår]. När rematismän sättar till 
JK. Tårkän sättar till när pa läik gal sum i 
fjord JK. De var otrolit, va tårkän sättäd till u 
va alltihop blai fort mo [moget] yva si JK. Nä 
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sätta de till me a släik aholi kyld JK. — Sätt 
tibakas [göra avbräck]. Allt de där de to mair 
n de gav u sätt tibakas a par träi täusn kronår 
atminstn JK. I de hail så gärd stårmän än stor 
fölust fö någ var.. hälst allt känn u skog u 
sättäd tibakas me arbet i mang dagar JK. 
Bainä (pa män) blai int gutt förrn fjortn dagar 
gick um, sätt de sättäd tillbakas otäckt för uss 
me årku JK. De var n otäckar vällaik, u han 
sättäd mi tibakas pa ätt hundra kronår JK. Iss 
fingrä, sum ja dras me, ha sätt tibakas me så 
mik årkå för uss, så att de jä frågän um vör 
raidar uss föräutn laigä JK. Tillbakasättar 
ginum de, el. de sättäd han tibakas (om sjuk-
dom o. d.) (OL)MK. — Sätt upp: 1) [lyfta upp, 
resa]. När n da int kan na u stick upp längar, 
så sättäs drektar upp .. bredar, sum sättäs i 
jamt si pa änd mot vastä [på agtak] JK. 2) 
[lyfta el. bära upp o. ställa; särsk. om  säd, 
hö, lin o. d.] Da var de ti pass pa u så sätt 
upp de i rakar JK. A sedstäckä sättäs alltut 
upp av a lass skupar JK. Skupsedi bräuka 
n mik sätt i rak u när di bläir bra uppsättnä, 
strävar di bra för rängn JK. Ta upp läinä 
bind ihop de ti läintuppar u ti sätt upp tuppar 
pa änd me knuppän upp at JK. Sin [efter 
rötningen] sättäs de upp u tårkäs JK. 3) [stap-
la upp]. Sin så skudd ä [:veden] klauäs upp.. 
ti skäid 	u sättäs upp i floar JK. 4) [ställa 
upp o. fästa i jorden]. Så gynt di da [:plöja] pa 
a tvär, när de da var melt [mätt] fyst me stig 

u än stak uppsättar i dann ändn av strikä ti 
sätt pa ättar JK(U). U n sättar stakar upp ti 
plög ättar JK. 5) [lyfta upp o. fästa högt upp]. 
För de mäst så finns de alltut någän starbäur 
bäi vart häusald uppsättar till n JK. 6) [uppfö-
ra, bygga]. Han sättäd upp a nöit häus av 
timbar MK. U så raiv di ner dän halv bygg-
ningän u sättäd upp än nöiar manbyggning 
JK. De .. har ja ännu int hinnt me, sin ja sätt 
(imp.) tråskhäusä u lädu upp JK. Di har nå 
sätt upp nöjt bäihäus OL. Astu E. har sätt 
upp a strandbod där nerä pa sitt skiftä JK. 
Dän stäur gamblä byggningän, sum var upp-
sättar i bärt kalkbräuk JK. Dän sum nå star 
där, blai uppsättar el. uppsättn i ställä JK. 
Sumli av de byggningar .. har vart uppsättnä 
i äkta goar kalkbräuk JK. Byggning u bod u 
majaräi u häusar, sum var uppsätt av träi 
alltihop JK. Årjår skudd sättäs upp var bit 
sum di var JK. Vintan ättar körku var ripp- 
ren u årjår uppsättnä 	JK. När de sagi 
byggdäs um, så var ja där nerä u arbetäd um 
dagar, när klingsagi sättädäs upp JK. De gar 
fort ti sätt upp än räcktäun JK. 7) [fästa upp, 
vika upp]. Da jär de Mai-Lisn da, me hann 
uppsättar MK. 8) [ordningställa (anglor) för 

fisk]. Sätt upp anglår. De jär mang ar sin ja 
sättäd upp = sätt krokar pa tåpsar u tåpsar pa 
raivän MK. Sätt upp a klau anglår dvs, göra i 
ordning a klau anglår MK. 9) [iordningställa 
för vävning]. Sen var ä ti sätt upp säin vävar 
OL. När di da har ränt upp .. så bjäräs vävän 
[vävstolen] in u sättäs upp JK. När da vävän 
jär uppsättn u i årning, u de skall bomäs pa 
JK. 10) [färdigställa, bereda]. De sätta däu 
väl upp sjäkv de (om luktvatten) MK. 11) 
[börja med, grunda]. Ner di skudd sätt si ner 
pa aigi hand, sum ä hait, ällar sätt upp aig bo 
OL. 12) [nedskriva, avfatta]. Um än sånnar 
skrivälsä blai uppretn [upprättad] ällar upp-
sättar OL. 13) [förteckna, skriva upp, upp-
taga (till försäkring, taxering o. d.)]. Da va de 
ingän end, sum int vidd ha säin namn upp-
sättnä: att di int vidd ha ådlingslån JK. K.K. 
jär uppsättar för böiknar JK. Kaupräkalar sto 
uppsättnä för 90 styckän aikar pa Kauprä 
hämmän JK. Vör skall nå betal bran(d)stol 
um laudä, u de var kanhänd så läit uppsätt 
(upptaget, taxerat), så att de var kanhänd 
värt dubbält JK. Vör har o (= kräki) upp-
sättnä allihop, så där triddailn unda värdä 
fK. De var i någlä ar, sum än dail babbtistar 
int hadd säin aigändomar uppsätt i bran[d]-
stoln JK. Mor, ha bläir nuck uppsätt mang 
gangar, ha [i MK:s anteckningar] MK. 14) 
[höja, öka (pris el. värde), värdera]. Aigan 
har retuhait ti sätt upp dum (kräki) självar 
sum än tyckar, män de jär nämdi 	sum 
bestämmar värdä, för har aigan sätt upp dum 
för haugt, sä sättar nämdi ner dum JK. Vägar 
da tomvangn'n t. eks. 321 kilo, nuck fankår 
sättar di upp än ti 320 kilo JK. Janhandlar 
sättar upp präisar JK. Så väid di int har sätt 
upp präisä, så har di sämmar brännväin nå än 
förr OL. — Sätt äut: 1) [utplacera, lägga ut]. 
De var mang sum skrubbäd upp mi, för ja 
*udd var så dräistur u sätt gani äut äi n sån 
oskapli stårm JK. U så ti sätt äut ätt varp 
till [vid notdragning] JK. Bak-kaln sättar gani 
äut JK(U). Vörr sättäd äut hail raki [garn-
räckan] JK. Batganä .. De ganä sum sättäs 
säist äut när n sättar pa rak JK. När da noti 
har blitt äutsätti u kumm undar äisn MK. 
2) [överenskomma, bestämma]. Um Är da 
vill ha besvär u skriv till uss, så kan Är fa lug 
u sätt äut, vickän dag Är vill i de viku, börr 
int pa mandagän JK. Ner di nå sen kåm ti sätt 
äut slaningdagän u så gynt fråg ättar slaning-
jälp OL. Um änd int all kummar ste dän 
dagän, sum gasskalar sättar äut .. så kåirar 
daim ste sum kan kumm läikväl JK. Han 
sättar bön äut, va n skall möitäs pallä u så 
klucktäimän JK. Sätt klucktäim äut [bestäm 
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viss timme] JK. Um int ,mair n täu styckän 
sättar äut, att di vill ner u böit u sno upp 
(släkå) JK. Di sättäd äut me slaningi pa en 
dag OL. Ja straik upp ti prostn u sätt dag äut, 
när begravälsän skudd varä JK. Fyst gangän 
vör sättäd äut, fick vör bud kväldn föräut, att 
vör skudd i släkdöiän .. dann gangän när vör 
had sätt äut, kåm de ti rängnä JK. Um torst 
ha ja sätt äut (= bestämt) .. ti jälp mi grav 
däikar JK. Fålki jär allt ti bid sletkalar u har 
allt sätt äut ti sla JK. I mårgå har J. u ja sätt 
äut, att vör skall gläid äut i möiri u gravä JK. 
Täu träi gangar har vör sätt äut, sum ja skudd 
ga äut pa När .. me de JK. I dag hadd vör 
sätt äut, att vörr skudd kåir vid ti majaräiä 
män de blai int någ av JK. Sumbli skudd da 
sla ältar hadd sätt äut me slaningi pa en u sam 
dag OL. Så sättäs de da äut n kväld, sum di 
skudd bjär äi ällar bjär ge sitt malt OL. När 
bryllaupsdagän var äutsättar 	JK(U). Sla- 
ningi pagick dän dagän de var äutsätt si 
JK(U). 3) [underkasta, göra till föremål för]. 
De finns dåck län inum Svärgä, sum var äut-
sättnä för de sam ondä JK. 4) [våga, slå vad 
om]. Ja vågäd mot dum (baptistar) att ja 
skudd liv ännu fäm ar atminstn: "vill Är sätt 
äut täusn kronår?" JK. 5) [utbjuda på auk-
tion el. entreprenad]. De anbudi blai int go-
tagnä, för vör tyckt, de var för mikä [för 
skolbygget]. Nå, de sättäs äut ansn igän, u da 
fick vör ner K:s anbudä till älvå täusn JK. — 
Sätt yvar: 1) Sättar yvar (näti): när en kastat 
sina nät o. sedan en annan kommer tvärs 
över med sina MK. 2) [översätta]. Bäcking-
käulå skall de haitä, um än skall sätt yvar de 
pa laubomål JK. För ti fa någ rolit pa kallasä, 
så sättäd ja yvar a par prästhistorjår pa gått-
länskå JK. Ja kansk kund sätt yva de me 
andrä ård JK. Jfr. bann-, bo-, fort-, skuld-, 
skär-, sten-, syssel-, tillbaka- o. över-sätta, 
samt från-, suder-, tät- o. ut-satt, fly-, full- o. 
kring-sätten. — sätts-hammare s. sättsham- 
marä, sätthammarä, 	ii 	. När n gär 
muttrår; sättar an me dän ti själv plåtn MK. 
Ti sla bändar pa spann u drick-kär u bunnar u 
ti sla ner muttrår, att di bläir fäirkantuä, mäns 
muttadornän sitar äi; så bräidäs da [glöides 
[?] dän (annat MS)] u gängäs sinä MK. [Se 
ill.] 

sättare s. 1 se fast-sättare. 
sättare s. 2 sättarä m., än sårts karmä av 
bredar, sum buttn u gavlar sitar fast i ätt, 
män säidfjälar kan tas ör; slaar jär glyggnä 
ginum a tvärstyckä undatill i buttn framm u 
bak. Nå kåira di göisl me sättarä älla lavar; 
de har ktunm till nöis MK(1901). [Se ill.] 

sättning s. sättniyg f., bf. -i. 1) [plantering]. 

När betår skudd sas .. så var de instruktörar, 
sum skudd undarväis uss bad me saning u 
sättning u hail vägän fram JK. Artar u pärår 
fick myr tillräcklit ättar saningi u sättningi 
JK. 2) [utläggning av fiskegarn]. Sättningi gar 
till pa de väisä, att bak-kaln sättar gani äut, 
millkaln melar sanki u kastar klåbbår äut, u 
framkaln ror gani äut JK(U). Framkaln, sum 
skudd ro gani äut, var sjaukar u spöidä, män 
de gärd ingän ting undar sättningi, för batn 
räkäd av fort tillräcklit i stårmän läikväl JK. 
U så läit längar fram, när de blai raksättning, 
da va ja mästn pa rak va ivist a nat, när de 
var sättning u så de blai någä JK. Um Gud 
kund ställ vällaikän så, att de kund bläi sätt-
ning u så de blai någ fisk OL. Vörr glaid 
äut pa rak me n gammäl bat, för vörr kund int 
fa någän annar, för de var allmänt sättning 
um kväldn JK. När ä har vart sättning, så har 
flairfalduä fisksjussar kårt jär föbäi JK. 
Sumbli hadd strandi ällar sättningi pa löiru [i 
sinnet, "på hjärnan"]. OL. 3) [antalet fiske-
garn som sättes i en räcka]. När n strand-
bräukarä .. har näi el. täi gan, så kan n fa 
gläid pa rak u sättä, u de haitar: att n har a el. 
am n sättning el. bisättning gan JK(U). Vör har 
int flair gan ner än am n sättning JK. När 
strämmingar jär avbainnä av all gan el. sätt-
ningi (= näi täi styckän), så skall di "brai-
däs" JK(U). Jfr av-, fast-, fort-, grundgarns-, 
hop-, i-, på-, pär-, sten-, ström-, syssel-, till-, 
upp-, vrak- o. över-sättning. -pära s. f. pl. 
sättningpärår JK [sättpotatis]. -sida s. f. bf. 
sättniysäidu [den sida av båten från vilken 
man sätter ut fiskegarnen]. Framkaln u mill-
kaln läggar säin gani mitt imot si pa säidu i 
bakändn mot plikti, antingän pa sättningsäidu 
(hygasäidu bakifran) älla drägningsäidu (vän-
star bakifran) JK. -sten s. sättniygstain m., 
bf. -starn [förankringssten vid "fastsätt-
ning" av fiskegarn]. Sättningsstain'n jär n 
någlund stäurar flatar kalkstain me pick si 
[hugget] a hul iginum u .. me a vidå av am n el. 
björkä iginum hulä ti gär raipä fast me JK. 
Sättningstain'n jär de fyst sum kastäs äut me 
raipä 	Sättningstain skall alltut varä bäi 
fastsättning (20-25 kilo), män gumbrästain jär 
int nödvändut MK. Sättningsstain'n jä(r) 
stöist 	dä(r) förä, att gani skall sta pa ställä 
u int räkä, när ä kummar ti bias JK. Att n 
gär gani fast äi a raip (fastsättningsraipä), 
sum sitar fast i buttnän me en taugstain ällar 
fastsättningsstain JK. De gick när pa så tungt 
sum dräg än sättningstain ifran buttnän JK. 
[Se ill.] -väder s. sättningvädar [lämpligt vä-
der att sätta ut fiskegarn]. Um di skudd yvagi 
sättningi u gläid pa marknän, ällar di skudd 
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bläi haim u så gläid pa rak, ifall ä blai sätt-
ningvädar OL. 

säv s. sir),  m., bf. sävän [vass, Phragmites 
communis]. An vassä 1 /43) 	jär i träski, u för 
de mäst äi a bukt, sum de har slat in (slamm 
till) me laus blaikå u vaks fullt av säv JK. A 
styck sum di kalld för brummå'r u var tillvaks 
me säv, sum var gillt kalshåigd yvar vattnä 
OL. A ovanlit stäur gäddå, sum sto där i 
sävän OL. Da gar äidi häit u däit i lungn u ro 
u laikar i sävän u gylar [i Närsån] MK. Han 
star sum n säv (t. ex. vete) dvs. vacker MK. 
-kant s. m. bf. sävkantn. A läit nät sum di 
sättäd äutför sävkantn [i myren] OL. -lunde 
s. sä'vlundä m. Än sävlundä ällar n vassä 

Ändnar [änderna] liggar äi sävlundn äl-
lar vassn 1 /41/ MK. Äut i möiri där var n stor 
sävlund, sum hait Brummår, u där var så 
föskräckli fullt av starar MK. -pinna s. f. pl. 
sävpinnår [vassrär]. Sumbli (sigdar) fallar 
styckar ör .. för grasä, (dvs.) där sum jär någ 
grå'ft gras såsum någ hundlökkäppar ällar 
sävpinnår u mair sånt sum jär hart u sträift 
OL. De var sånn sävpinnår, sått sigdar skall 
int var lenä u int hardä för ti fa av dum MK. 
De [rotting] jär int stort gråvar' n sävpinnår 
äut i möiri MK. Fiskar di gick in u gåimd si 
där sum de var vassar u sävpinnår MK. -rör 
s. sä'vråir n. o. pl. [vassrör]. 

sävlig a. sä'vliar, f. 	se'vli, n. -lit [långsam, 
trög]. Ha jär så sevli (stillsam) a si JK (ordl.). 
Allar n far säi a sån kumm laupnäs sävlit u 
sakt pa n väg. De var faslit va ha gar sakt u 
sävlit. De, de far vör far vackat u sevlit me 
JK(ordl.). Skall de ännu stiftäs lag yvar de, 
da kummar de ti tul läng nuck, för de vait n, 
va sevlit u sakt de gar JK. -het s. sevlihait. 
Kan sägäs um än stöirälsä, de jär aldri någ 
bivänt mädum, de gar bär me a sån lamhait 
ällar sevlihait, sakt u me klainar årning OL. 

söcken-dag s. syttndas,  m., pl. -ar 'vardag'. 
(Syckändagar sägd gam' Lindelins i Buttle) 
MK. Nå had ja tänkt ti väil middag a stund, 
sum ja annas int ha gärt pa faslit längä, vas-
kän någän sundag älla syttndag, sä de gamblä 
JK. Ja ännu har vörr en dag igän, ti arbet pa, 
ällar n syttndag sägd de gamblä JK. De jär 
gutt um hälgdagar nå n täid av (vid jul), så att 
de jär int mang syttndagar (sä de gamblä) 
ällar vardagar nå a par vikår JK. 

söd s. saud in. (gammält), = brunn. -krok s. 
saudkråuk in., bf. -än (g1t), [brunnskrok]. 
-si holk s. sauds(h)ålk m., bf. -än (g1t), nu 
brunnshålk. 

söde s. såidä, såid' n., pl. -ar, bf. -i, 'tjärmila'. 
Vör skall bränn såidä i nest vikå; de jär int 
mang, sum har någät såidä, förr var de gutt 

um såidar JK(ordl.). A såidä har för de mäst 
finnäs bäi all gardar ällar hämmän i Lau förr i 
täidn, talar de gamblä um. Män nå har fait-
vidsstumblar u millut-tallar älla millut-skatar 
tat släut u jär int gutt um nå de häldar, sått nå 
jär ä int mair n träi styckän (såidar) sum jär i 
stånd JK(ordl.). Nå jär de int mang sum brän- 
nar såidä 	u såidi liggar förfallnä JK. För 
umkring än säksti ar sinä, så brändäs de för 
de mästä a såidä vart u vart ann ar, för de 
mästä ti häusbiho u någ ti sälä .. män i sma 
pa.rtäiar t. ex. ti strandbräukrar JK(U, 1930). 
Lad in såidä, dvs. arbetä me ti lägg in vidn i 
såidä .. Själv såidä (= tjärdaln) var int en 
bondä, sum var aigarä av .. äutn all böindar 
el. partar (bondpartar) i en gard .. Män de 
skall mair vid till ti bränn såidä än faitvid el. 
tjärvid, de skall "ändvid" till u Såidar var 
alltut anläggdä pa n tåtrar backsluttning inn 
äi än skog.. sått de var) levädar för blasvä-
dar u stårm .. för fick vädrä el. stårmän tak, 
sått de brautäd hul pa såidä, när de .. brän-
däs, så kund hail kuddiljän brinn upp.. När n 
[han] sättäd äld i såidä .. så gick än imot sol 
.. runt umkring såidä u påttläd u läsäd för 
si självar någä . Ättar handi sum de nedästä 
varvä av ändvidn hadd blitt bränt ti kul .. 
släcktäs me vattn .. för bäi såidar var de för 
de mästä a vattnbröiå int langt ifran. För de 
mästä så jär de täu styckän, sum haldar vakt 
varann'n gang 	u gar kring såidä u säir 
ättar, att int äldn brautar iginum 	Undar 
täidn såid brinnar, gar in ner i källan .. u 
sättar melpinnu ner i haggvann'n u melar mik 
tjärå de jär äi än .. När de int kummar mair 
tjärå så släckäs int såidä, äutn de far brinnä 
a dyngn ti däss n jär säka(r) pa, att all vid 
jär brändar ti kul .. Da släcktäs såidä 
Täidn pa sumrar när n bränd såidä var för de 
mästä i släut av jäuni el. jäuli, när de var 
längst dagar .. u lungnäst u bäst vädrä 
JK(U). Sätt in, bränn såidä; Masrä såidä 
MK. De bläir åid me de såidä, sum än bräu-
kar sägä JK. [Se MK, Spridda drag .. , s. 
27 ff.] Jfr pinn- o. stock-söde. — södes-arbete 
s. såidsarbetä 	_L 1 /4-,  n. [arbete med 
"såidä"]. -backe s. m. bf. såidsbackän [plat-
sen vid "såidä"]. När stumblar var upp-
brutnä i skogän .. så k'årdäs di .. pa en hop 
pa såidsbackän pa vintan JK(U). -brännare s. 
m. bf. såidsbrännan, pl. -brännrar [den som 
sköter om "såidä"]. För de mästä så jär de 
täu styckän, sum haldar vakt (en till såids-
brännan) JK(U). Sumbliä så'idsbrännrar, så 
sum fran Alskå, läggd ner pa erl'n ribbår 
undar faitvidn, sum di kalläd för brostickår 
JK(U). -bränning s. såidsbränning f., • bf. -i. 
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Pa 1800-talä var de just int någ mik tjärbrän-
ning el. såidsbränning jär at iss soknar 
äutn de brändäs ti häusbiho JK(U). -gubbe s. 
såidsgubbä m., bf. -än, pl. -ar. Daim sum 
svard förä ti lad in såidä.. de var gamblä van 
gubbar, sum 	kalldäs för såidsgubbar 
såidsgubbän hadd uppsikt yvar arbetä, när de 
var flairä än han, sum arbetäd me de arbetä 
.. så att såidsgubbän var laigdar av dän sum 
var aigarä av så'idsvidn JK(U). När såidsgub-
bän har set ättar att de jär sum de skall 
alltihop, da sätta n äld i suglä ["sovlet"] me 
böinar bad ti Gud u päukän JK(U). Såidsgub-
bän Albar [Ahlberg] MK. -haggvann s. sålds-
haggvann _Lk.9 m. [ho vari tjäran rinner 
ner]. -kol s. såidsku'l n., 'kol som fås vid 
tjärbränning'. Såidskul begangnädäs förr ti 
smäid bäi JK(U). -kula s. såidskäulå f., [mil-
koja]. Bäi vart såidä så var de a läit sköilä me 
tak yvar, sum haitäd såidskäulå, där n förva-
räd sitt matförråd u me än bänk ti sit pa u ti 
ligg pa, när n skudd väil si el. sivä. Någu dur 
var de int, för såidskäulu äutn var ypi pa ätt 
håll JK(U). I Smiss såidskäulu MK. -källare 
s. såidskällarä m., bf. -källan, 'som ett litet 
rum kring främre delen av haggvann'n' MK 
(Spr. drag. s. 38): -plats s. såidsplass m. 
[plats för "såidä"]. De jär avtag si [avtaget] 
såidsplass MK. -ved s. såidsvi'd m., bf. -n, 
'ved till tjärmila'. Klau så'idsvid MK. Da 
huggdäs stumblar sundar till såidsvid i bitar 
millum 7-8 till 14-16 tum langä u 2-4 tum 
tjåckä JK(U). -ärle s. såidse'rlä m., bf. -än 
[bottnen i "såidä"]. Så'idserlän han jär lägg-
dar me flat stainar äi lairbräuk umkring sjau 
änar tvärs yvar u hallannu än [aln] djaupar 
me a hul i mittn, sum haitar augä MK. 

söder s. o. adv., se suder. 
söka v. söikä, söik', pr. -ar, ipf. söiktä, söikt', 

söikädä JK, söikäd, sup. söikt, pass. ipf. 
söiktäs, p. pf. n. söikt si JK, imper. söik. 1) 
[bemöda sig om att finna]. Da matt prästn flöi 
ti flest man u söik säin lyckå där [vid husför-
hör] OL. De jär ingän, sum söikar någ soar u 
gyltå'r, för få'lki jär rädd för ti fa gräisar i ladi, 
för de jär ont um pärå'r . u fläskä jär för läit 
präis pa JK. 2) [i uttr. rör. fiske]. a) Söik 
tåskän [meta torsk]. Ja .. bainäd av någlä 
kast strämming .. sått ja fick gailar ti baitä ti 
söik tåskän me JK. Da söikt ja tåskän u fick 
någlä tåskar, män han var traugar ti ta.. När 
ja had ligg än täim du staig ja upp u söikt 
tåskän igän u fick någlä styckän .. Di söikäd 
da tåskän där bäi mi män fick int någän JK. 
Da kastäd ja tåsksnöirä äut me bait pa krokän 
u söikt tåskän .. Da söikt ja tåskän pa n träi 
fäir ställar till sudar upp at Närkhålm män 

fick aldri känn'n. Män had ja int(ä) glid äut u 
söikt tåskän, så hadd ja gat u ank [ångrat] de 
sänn! JK. I åktobar bräukar de var gutt um 
tåsk jär äutförä, u da hadd ingän söik jär i 
ifran Djaupdöi u Nabbu pa längä, sått ja glaid 
äut n dag pa försöik JK. Ja var äut u söikäd 
me snöir u krok än träi fäir gangar, män fick 
än par träi styckän [torsk] var gang JK(U). Ja 
har int vart ner u söikt el. sättä u vart pa 
tåskän, män andrä har söikt, när de har vart 
någu lungn nat JK. Hadd ä vart fäint vädar i 
haust, sått n hadd kunt fat söikt me nät el. u 
så anglåt, så hadd ä nuck blitt flundrår, män 
de har aldri vart vällaik ti fat söikt JK. Var de 
någän sum söikäd någän end gang, så fick di 
aldri a läiv, vaskän gäddår säik el. äid JK. Di 
fick flair hundrä badäidar, daim sum äiktäd 
me not el. tt flåignät, var gang di var äut u 
söikäd ättar äid, män nå pa haustn så har de 
int blitt någä u di har int kunt fa söikt häldar 
för stårm u rivlaik JK. De var n gubb fran 
När. . han bräukt ga u vad me bär baini langs-
at strandi u söik ättar ål JK. b) Söik strandi 
[fiska, ge sig ut på fiske]. De jär oskaplit va 
de haldar si stårmut ällar blasut, sått n kan int 
fa söik strandi äflar sättä JK. Ja aust-nård-
austn vill int bläi lungnar, äutn han star u 
tjägar, så att di kan int fa söik strandi JK. 
Stårmut u blasut um haustar, sått fålki .. int 
har kunt fat söikt strandi någänting JK; 3) 
'försöka', [pröva]. De kund ingän kumm at u 
plög i retn täid .. ja var iblant ste u skudd 
söikä, män .. OL. Ja, han årkt mästn int 
mair, män han fick söikä OL. Um .. de kum-
mar ti fraus i nat, så kan vör ännu fa söik kåir 
me slid i mårgå JK. Ja skudd söik fråg än, så 
skudd n fa biskening um ä JK. Da gav ja än 
de förslagä, att n kund söik . skriv av någlä 
styckän OL. Vör har någ bredar äut i vangn-
bodi vör far söik ga däit u säi OL. Nå far ja 
söik skriv någ um va de fylgäd för bistöir me 

sletkalgildar OL. Um di [sigdar] var för 
hardä el. u för lenä de kund ingän säi 
förr n fick väss dum u söik sla me dum 
JK(U). Skriv pa papper me bläck u pännå 
har a [hon] int söikt för JK. Vör skall söik u 
laitä [försöka att leta], så kansk att vörr kan 
fa igän han .0 JK. Han .. bad hänn, att ha 
skudd söik u så fylg än [honom] JK. Ja skall 
söik u ap mi ättar OL. Var u en söikar ti 
försäi si av de nödvänduä OL. Bäst jär de, att 
var u en söikar ti kratt si fram så gutt n kan 
OL. Er far söik ihop me någän [söka vidtala 
ngn] sum förstar si pa ti bot sånt OL. Söik 
yppnä duri, sått vörr far känn u säi, va de jär 
fö n sårt[s] vädar JK. Ja, söik gi märk pa um 
de int bläir så jä [här] pa G. (skogsförödelse) 
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JK. Um än har bani sma u astufar kummar 
in, så sär n: söik ga ste u häls pa astufar i dag 
OL. Så läng int mänsklihaiti har kumm längar 
ännu i dän vägän [till fred] .. De jär söikt si 
[försökt] i dän vägän pa flairfalduä sätt u 
väis, sum historju talar um JK. Ja ska söik 
nöit (= prova nya kläder), lätt bläi mi MK. 
Mäin äldar bröidar sättäd för a par stäutar u 
så äut äi än lairakar, sum lag bäi haimä, för ti 
söik dän där nöi vändplogän JK(U). Vänd-
plogän kummar nuck ti ga, män int ii de lair-
jårdi, sum Er har söikt n äi JK(U). Annu har 
ja int fat söikt plogän JK. 4) [uppsöka (ngn 
för att få hjälp), anlita]. Ja frågd n da.. när n 
sat bäi späisn u sag så dåli äut, um ja skudd 
söik dåktar för n u um ja skudd ta dåktan häit 
ällar um än vidd fylg me JK. Ti var sjauk u 
söik dåktrar, de vait någ var, sum har söikt ä, 
va de vill sägä JK. De ska ha sin täid ti jet si 
[bulna] u monä [mogna], um än änd söikar 
dåktrar för slikt JK. Att int ungfar ha söikt 
dåktar, nä de ha vart gå gal ti värkä! JK. Han 
. . had söikt dåktan pa Hämsä u pa Jaugan 
JK. Ja tror.. att ä int jär launt ti söik någ för 
n (näml. bot) JK. De kan bläi gal nuck mang 
gangar fö de att n int söikar bot straks, män 
de bläir aldri av ti söik någän dåktår, förrn de 
gar vald yvar makt JK. De jär int ti undrä pa, 
att fålki jär äut pa landä söikar kvacksalvrar 
JK. Fålki .. tror, att di ha kumm äut för någ 
gal u bläir sjauk av de u söikar ännu släik sum 
skall läs bårt ä . . Ha har kumm äut fö någ gal 
vädar, u de ha di söikt en jä i Lau, sum haitar 
P.H. JK. Da var de n gubbä, sum di kalld för- 
Väskingubbän 	sum di kård till u söikädä 
JK. Bäst de var så kåm int ko'i ti mjölk 
någänting .. ja, de var klart, att di söikäd 
N.N. vätjä JK. Hainumbokällingi söiktäs u 
fläitut av allmänhaiti jär äut pa landå JK. En 
båsman ifran Rone, sum hait Kaj,jäutn, var en 
sum söiktäs mikä JK. 5) [ansöka, inlämna 
ansökan om].. Till u me så var de daim sunt 
var så ung att di matt söik ti kungs för ti fa lug 
u gift si OL. Fyst u främst så har ja nå klag u 
söikt u vitt hatt ändring i all instansar .. 
förrättningsmann'n .. han vid söik ret, de 
sägd n OL. När ä var äutlöist till val [av 
skollärare], så var de int mair n S., sum 
söikäd ainsummän JK. 0 duktuä kluckan . 
han har söikt jär ifran .. Han har söikt till 
Västargötland JK. 6) [lagsöka, anlita laga 
myndighet]. Otäckt jär ä när n skall söik la-
gän; de jär de värst ja vait JK. 7) [matta, 
anstränga]. Sånn räkning [räfsning] de söikäd 
armar för kvinnfålki OL. U så pa ladingar, 
när jårdi bläir bär, da jär de sum vällaikän 
söikar gröidn sum mäst, för när de da jär 

kaldar tårrar gaist u frausar um netnar u tåiar 
um dagän . . da söikar de gröidn da för lairjår-
dar JK. 8) refl. a) [draga sig från en plats till 
en annan]. Smafäuglar söikar si ör skogar u 
till gardar [mot vintern] JK(U). b) [söka reda 
på åt sig]. Så söikt var u en dräng si a päikå 
för ti fylg hänn haim JK(U). — Särsk. förb. 
Söikä ättar MK. — Söik pa: 1) [fresta på]. Ner 
nå täu par dragrar u iblant träi to äi u drog, så 
söikäd de allt pa, att ringän vidd gi si ner [i 
vandringströsk] OL. 2) [försöka på]. Så hadd 
ja da ärnä sätt gäint ifran krämpän pa Storvä- 
gän 	u upp till Linä, u där var ja ti söik pa, 
män där var så olycklit djaupt me snåi, sått ja 
matt ga tibakas igän JK. — Dän söikäd ja upp 
MK. Jfr lag- o. under-söka. 

sökande s. söikandä m. Börr en söikandä ti 
skollärartjänsti u täu ti kluckatjänsti JK. 

sökare s. se gods-, skatt- o. under-sökare. 
sökning s. söiknigg f. 'försök'. De kan var a 
söikning ti söik ätta n, vät jä (vanl. försöik) 
MK. Jfr an-, lag-, skatt- o. under-sökning. 

söl s. såil n., bf. -ä. 1) [plottrig, hindersam 
sysselsättning]. Nå jä de väl någ såil me rip-
pasjon i prästgardn igän, sum aldri jär annä 
sum andrä skall ha bestöir u såil me JK. 
Vickät bassl u såil A. had mämmi ti ga u bad 
imot me • varmt JK. Stainar [sänkstenarna] 
vill gänn kivlä si ihop undar sättningi, u da 
skall n låisä ti fa de raidut igän, u de jär a 
jäklä såil JK. Da ska di pass rängarnä [span-
tema] äi, u de jär u a stort såil OL. Ja, de jär 
kibbäl u måk u såil me all släik tvistuhaitar 
JK. U alltut jär de någ ärndär u såil, sum än 
skjautar upp me um vardagar till sunndagar 
JK. De ha vart hindar u såil nå för mi all 
sundagar, sått ja har int fat täid ti skriv ti L. 
JK. Ja har hatt såil u ränn mästn va ivist n 
kväld JK. Sumli dagar, när ja int har hatt någ 
ann såil för mi, har ja hinnt u kårt fäir lass um 
dagän JK. De jär aldri ann [annat än] såil um 
sundagar u JK. Män så jär vör nå u lagli ifran 
de där såilä för n täid igän JK. 2) 'smolk'. De 
har kumm någ såil i matn; de jär såll i mjölki; 
de jär så mik såil u lort JK(ordl.). De ha 
kumm någ såil pa tefatä MK. De kåm såil i 
mjölki MK(1876). Såil i augu MK. De jär någ 
lort ällar såil, sum har kumm in undar dain 
augänlukä OL. 

söla v. såilä, såll', pr. -ar, ipf. sållädä, -äd, 
såildä JK, .sådd', sup. såilä, såll', pass. pr. 
såders. 1) [mackla, krångla, knåpa, sysselsät-
ta sig med ngt besvärligt el. resultatlöst el. 
onyttigt, el. tids spillande arbete]. Ja har gat u 
såil me iss [detta] hail dagän; ga pa de väis(ä) 
u såilä; ja sållar u skrivar gåttlänskå; ja såiläd 
så läng me de JK(ordl.). Ja vait aldri lais de 
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Fäi-Lassäs såilar ällar bjärar si at .. da sat 
Jakå bäi bor(ä) u skrivd mitt i brå täidn pa n 
fiatar vardag, u Las han sto u töind aisum-
män, ja.. han [Lars] ha bön hat lust ti sta så 
där bäi haim u snick u såilä, u gynnar nå Jakå 
sit u funder u såil pa de väis me, da.. skattu 
fa säi, att de bläir lort av där JK. Vör matt 
harv um jå'rdar u såilä JK. De jär bär ti laup u 
såil me (gasungar) MK. Kvinnfålki kund hållt 
simpält säg ståpp (rör. rum till lekstuga), för 
int had di vii [vilja] me de; int årkäd di såil me 
de u int had di täid häldar OL. När n hadd väl 
[rikligt] läin u hamp u än int vidd såil u tårk 
de i ungn'n haim .. så glaid n pa basstäuå me 
de JK. Had ja skutt såil längar me väkslar, da 
had ja vart gardlausar JK. Karbidlampår 
de jär a häckänfält ti såil me JK. Såil me slikt 
(OL)MK. När n gar u såilar me kräki, så bläir 
n hailar i lort MK. Ja har söikt u lätt smidar 
väss u härd stainburar för mi, män di far dum 
aldri a grand bättar än ja, äutn ja såilar me de 
självar JK. Skillnätäckni daim kan ja int sätt 
däit sum di skall; ja sållar u sättar däit någ, 
män de jär int pa langt ner ret JK. De jär så 
ont um fisk, att um än änd såilar el. äiktar 
[idkar] bäi strandi dag u nat, så star de int till 
ti fa så mik, sått n kan fiskföid si JK. De jär 
int mang sum såilar me brandning nå för täidn 
JK. Ja var inn u så skudd me! läikä [mäta 
liket], u lains ja såilädä, så kåm ja mot ä me 
handi ällar armbugän OL. U va lains gubbar 
sat u såilädä, så fick di snäusdosu ner äi ätt 
säupfat JK. Lains di såiläd, att i int fick någ 
ban MK. Ja har fat a par fättplumpar pa iss 
arkä .. så va de Mor, sum fick pa dum, lais 
ha såildä JK. Gubbän fick bråttum u skudd 
sätt mjölkbunkän upp pa hyllu, u lains n 
så' ild, så slo n hail mjölkbunkän yva(r) si JK. 
Lains di hadd såilä, så hadd rorä fassnä i 
batganä JK. Lains han hadd' såjl' me kräutä, 
di hadd naug skut i hel si MK. Lains di had 
såil, så hadd i låimt duri ypi MK. Undabrakar 
de kardäs u såiläs me, sum n kan MK. 2) 
'dröja' MK. — Särsk. förb. Halv dagän i går 
såild ja bårt me dän där avsjon'n JK. Ja 
såiläd mästn bårt a par täimar där (i kvänni) u 
fick int iginum stort mair n en laupsdail JK. 
Da hadd ja gat u såil hail dagän bårt MK. Da 
var n så aumar [ond], att n skudd såil pänn-
ingar bårt MK. Fastn när de kummar ti 
kräitu, så såilar n nuck bårt dagar u stundar 
onö(i)dut nå u JK. — Såjlä ner (si) [smutsa ner 
(sig)] MK. — Vör gar u såilar yvar, u de bläir 
aldri någ av MK (1878). — söl-sam a. n. såil-
samt [hindersamt, tidsödande, besvärligt]. 
De sum di kalld för rem u drag; de var mik 
mair såilsamt [att fästa lien med] OL. 

sölig a. såjlur MK, n. såilut [(n.) otydligt, ore-
digt, sluddrigt]. Tal' såilut u oraidut MK. 
Drucknä fålk, sum sitar u pratar såilut ällar 
singar sam så OL. Ja löidäs, u de var någän, 
sum ropäd mik matt u såilut: insijörn! JK. Ja 
skrivar såilut u dålit framför L. gär JK. Nå ha 
ja rip pa ret fort a stund, så att de ha blitt 
såilut u dålit skrivä JK. 

sölja s. sylgå, sölgå, sölgå (1877) f., bf. -u, pl. 
-år, 'sölja, spänne'. Törgln har gat sundar i 
sölgu JK (ord!.) Svältremi .. me a sölgå i dain 
ändn, u sum än trädar dann svältremändn 
iginum sölgu JK. När ä jär a rem t. ex. me a 
sölgå pa, sum skall knäppäs ihop me sölgu, så 
sitar de .. n smallar lädabit straks bakum 
sölgu pa remi. När n da fyst har fat törgln, 
sum sitar i sölgu, iginum a hul i remändn, da 
träda n dän ändn, sum jä ti yvas, undar slai-
fän JK. Så straik sölgu sundar i estampän u 
russi fick laus tyglar u var fräiä JK. Skakäl-
knäppår av lädar me sölgår äi JK(U). Jfr bet-
sel-, drag-, es- o. sel-sölja. 

söm s. 1 saum m., bf. -än, pl. -ar. 1) [syning, 
sydd kant]. Armar [skjortärmarna] söis ihop 
me en saum JK. Saumän har rissnä upp el. de 
har rissnä upp i saumän MK. Söi saumar till 
MK. Da kan skummakan söi ihop saumar 
MK. 2) [stickning]. Va gärd däu av saumän 
(= sticksaumän), Stäin' da? MK. Jfr beck-, 
kläd-, pöls-, sido-, stick- o. sticktröj-söm. 
-korg s. m. bf. saumkårgän, pl. -ar JK(U), 
[korg vari stickning, garn m. m. förvarades]. 
Saumkårgar ti ha sticksaumän äi JK(U). 
Sticknålar hadd di .. i saumkårgän .. där di 
hadd säin saumsakar äi JK(U). -saker s. pl. 
saumsakar [sticknålar, garn o. d.] JK(U). 

söm s. 2 = hästsko-spik, se d. o. — söm-ten s. 
sömtain m., pl. -ar [smal järnten att smida 
hästskosöm av?]; ti väll bäi [svetsa vid], när 
n skall smäid häskospäik MK. [Se ill.] 

sömlig a. söimlir, -1i, n. -lit, 'vacker; pas-
sande'. Däu särt int någ söimli äut äi de 
myssu; dän byggningän säir int någ söimlir 
äut. Kledi sitar så söimlit JK(ordl.). Jfr o-
sömlig. 

sömma v. 1 söimä, söim' pr. -ar, ipf. -äd, 
'passa, klä, se vackert ut' MK. Kummar de a 
finstar pa där, så kummar de ti söim upp 
bättar; de söimar int någä = ser inte vackert 
ut; de söimar bra, de söimäd int bra 
JK(ordl.). Framgavlän ur halv säidbredi di jär 
a par tum smallarä, de söimar dum läit mair 
[om kana s.] OL. 

sömma v. 2 saumä, saum', pr. -ar, ipf. -ädä, 
-äd, sup. saumä, saum', pass. pr. saumäs, 
ipf. saumdäs JK, p. pf. saumän, saumdar 
JK(U), f. saumi, n. saum si JK(U), pl. 



sömma 	 1444 	 sömn 

saumnä JK, 'sticka'. Nå ska ja sätt mi ner u 
saumä MK. Ja skudd änd saumä män ja far 
aldri frid för de bryggarhäusä MK. Kvinn-
fålki .. di hadd alltut sticksaumän mässi u 
kund saum än hail hopän undar täidn [när de 
körde släka], så di bade kåird u saumäd OL. 
Kvinnfålki söir u saumar i dag JK. Mor jär pa 
baini i dag u sitar upp u saumar JK. Ha 
saumar ti mårmår MK. Ha kardar u spinnar u 
saumar JK. Någ ann sumja hård mor u A. tal 
um .. när di sat bäi späisn u saumädä JK. Um 
di akäd så saumäd di, u sam så um di laupäd 
JK(U). När kvinnfålki gick ste u mjölkäd me 
mjölkspannä pa armän u dän omistliä stick-
saumän, el. sum di alltut gick u saumäd me 
de samä, sått sticknålar vickädä JK(U). U 
såsum ha sat bäi lampu u saumädä, så .. JK. 
Ha har int vart årklaus i sängi .. ha har .. 
saumä u söit JK. Ha har saum mik äi sin täid 
JK(U). Ja skudd saum a lyckå, män ja kan 
mästn int hald armän uppä MK. Ha skudd 
saum a par strumpår (husår) ti L:s ducku, 
sum a kund saum själv JK. De ska tas tumhul 
upp; ja har set ungmor saum tumhul me de 
samä MK. Kvinnfålki söir skörtår u sär-
kar, saumar hankäl u strumpår u iblant unda-
tråjår el. sticktråjår u kalsångar JK. De var n 
galn avgang däu hart saumä JK. Än läitn bit 
ättar uppkastningi, sum saumäs läit anna-
lundä, haitar avgangän JK. Hankli saumäs 
av ullgan JK. Muddår saumdäs pa sam 
väisä, me sticknålar, sum hankäl JK. Säildo-
kän saumdäs me sticknålar sum vanlir stick-
saum JK(U). Saum svicklå pa strumpskafti 
JK. När di släutar me avgangän, saumar di all 
lyckår ret, u da bläir de retsäidå u avsäidå pa 
sticksaumän .. män um di saumar avut u ret, 
så bläir bäggi säidår liksi JK(U). De nöiästä 
sättä, när di saumar för hand, haitar ti saum 
yvar fingar, män de gamblä sättä: ti saum 
ättar gammält JK(U). När di saumar yvar 
fingar, så har di tradn el. ganä i vänsträ handi 
u da liggar han [tråden] millum tårpan (ring-
fingrä) u langstangi u så yvar pekfingrä, män 
när di saumar ättar gammält, så har di tradn i 
hygrä handi millum tummän u pekfingrä 
JK(U). Till saum dubbält el. me täu tradar el. 
täu slags oläik gan, sum int jär en färg pa, 
bigangnäs när di saumar rosut u räutut u 
grant, såsum ti haugtäidshankäl JK(U). Bod-
mamsälli u dann mamsälli sum saumar pa 
masjin JK. Mang gangar hart u saum 
kring = va mang varv hart u saumä? MK. 
Sumbliä möidrar hadd virkän el. saumän list 
[på spädbarn] JK(U). "De finns vaskän lyckå 
ällar hank" svard ainbaintn, fö bjaudan (bryl-
laupsbjaudan) had ingän saumän trad pa si.. 

han hadd ingå saumi lyckå pa si JK. Avgang-
än .. saumäs alltut me lyckår: "avut u ret", 
sått n bläir randur, um än änd jär saumdar av 
enfärg gan JK(U). Fingarhankli jär saum si 
[stickat] a räum äi ti tummän u till vart fingar 
JK(U). Drägninghankäl jär saumnä pa sani 
väisä sum fingarhankäl JK. I min ungdom så 
valkäd di.. saumnä strumpår u sticktråiår pa 
störr valkår JK(U). — Särsk. förb. Saum av 
heln jär int de sam sum fäll av MK. Ja skall ta 
u saum bäi dum (husår) u saum nöi föitlingar 
äi dum JK(ordl.). Jär strumpskaftä . . int 
äutslitä u sundar, män föitlingän jär äutslitn 
.. så klippa n bårt föitlingän u saumar nöi 
föitlingar u de haitar ti "saum bäi", sått de 
haitar bäisaumnä strumpår el. u bäisaumnä 
suck JK(U). Saumä bäi än föitling MK. U så 
sitar handklätummän däitsaumän pa säidu 
JK. När strumpskaftä jär ifärdut saumä, så 
gärs de hel JK. Avgangän jär iårningsaumän 
pa bälghanklä suckän, strumpu JK. — 
söm-rask s. saumrask [f.?], bf. -i, 'ledig kväll-
stund' "ti saum' u prat' pa" MK(c:a 1876). 
Jfr skum-rask. 

sömmerska s.f. bf. sömmarsku, pl. sauma(r)-
skår, sömmerskår JK(U). 1) [stickerska]. Än 
dail saumarskår saumar tummän i årning me 
de samä sum di saumar hanklä i årning 
JK(U). Stickmasjinar daim sum saumar el. 
stickar pa daim haitar för de mäst "stickas-
kår" u int saumaskår, sum de andrä haitar än 
dail, sum när pa bärt [enbart] söislsättar si ti 
saumä el. stickä för hand JK(U). 2) [söm-
merska]. De sömmarsku ha had aldri så någ 
lerpäikå ifylg mässi ha i OL. Kvinnfålks-
skräddrar (el. sömmerskå'r sum di u* haitar) 
JK(U). 

sömn s. svämn m., bf. sväm'n, pl. svämnar. Ja 
kund int sivä; aldri svämn MK. De andrä har 
allt siv svämn tänkar ja (= siv än langar goar 
svämn) JK, MK. När n fick si a duktut skråv-
mål av fisk u pärår, sum var kokt bäi strandi, 
så gick bad tråtthait u svämn bårt JK. Ja kan 
int fa någän svämn; nå har ja siv än go 
svämn; ja har int siv mair n en svämn i nat; ja 
har siv mang svämnar i nat, ja JK(ordl.). Ja 
sivar mästn aldri mair n en svämn, um netnar 
MK. Bäst jär um ja kummar ti siv straks 
um kväldar, när ja läggar mi, u ja sivar i en 
svämn, ti däss ja stäigar upp JK. Ta si en 
svämn = lur MK. När n far a jårdtårvå yvar 
nasar .. da siva n än svämn så söitar, sum än 
int har siv någu nat mäns n livdä JK. Äut-
märkt goar svämn har ja JK. Um netnar had 
ja int någän go svämn, äutn ja dråimäd u 
fanseräd um allt möiglit JK. Att n int skal läs 
kårt förr n gar i säng, hälst rummanar, för da 
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far n än oroli svämn um nati JK. Da bar de i 
svämn MK. U sväm'n kalläs me retå dödns 
bror JK. L. .. lag u braid si i sängi u brod 
sväm'n ör augu för ti bläi riktut vakän JK. Så 
sum han lag u sivdä, så sag han i sväm'n ällar 
dråimän, att de kåm än kal .. däit till n JK. U 
så jä de så varmt, u da jä de mang, sum 
kummar ör sväm'n, u pa någän änd skall n 
siv tt jå MK. Ha gär så kå'rt svämnar 
(= sover korta stunder) MK. Jfr hård- o. vak-
sömnt. -byse s. svämnby's [ap.?] m., bf. -n, 
pl. -ar= sjusovare MK(1876). -drul s. svämn-
drul m. [sömntuta]. Dän drängän de jär n 
sånnar svämndrul, de jär sum än kummar 
kull, så sivar n sum stam n OL. -gök s. svämn-
gauk, 'en sömnig karl el. kvinna'. -sjuka s. 
svämnfaukå f., bf. -u [sömnighet]. Svämn-
sjauku va ivist en kväld (OL)MK. -sticka s. 
svämnstickå f., 'en trästicka, som man bryter 
på mitten och klämmer till om ögonlocken, så 
att den sitter fast'. Han sitar u sivar jå; ta u 
sätt svämnstickå pa augu för n! JK(ordl.). 
-tå'ka s. svämntu'kå f., bf. -u, 'sömntyngd', 
[halvsovande tillstånd]; int' sivar han u int jär 
n ret vakän äutn liggar daudur (liks. död). 
Han jär ännu äi svämntuku (= han är ännu ej 
rätt vaken) MK. Ja lag i svämntuku u visst int 
va ja sägdä. Ja störtäd mi upp i svämntuku u 
ränd haud i väggi JK(ordl.). Ja lag just i 
svämntuku u skudd gynn sungnä; ja lag så 
där i svämntuku u skudd vaknä; ja räusäd 
upp i svämntuku JK(ordl.). Da ropar gubbän 
till: va i fan'n, va va de? mäns n da ännu var i 
svämntuku JK. 

sömnig a. svämnur, -u, f. -u, pl. -uä, -u', 
komp. -uarä. Nå har ja hald bäi u skriv så 
läng, sått ja gynnar bläi svämnur u sit u gais-
pä JK. Nå jär ja läikväl så svämnur. — Gu nat! 
JK. När n da skall ha kaffi . när n kummar in 
u så da sin aftmat .. da bläir de .. int langar 
täid, tills n bläir tråttar u svämnur JK. Så 
maint Y. [pojken] pa: nå har simmandar 
kumm ti mi, för nå jär ja svämnur JK. 
Svämnu u tråttar jär ja nå, sått ja far ga i säng 
JK. Tråtta jär ja nå me i kväld, u svämnu 
gynnar ja bläi JK. När n jä svämnu mot nå-
gän [:någons ankomst], da bläir n räikar JK. 
Mor ha bräukar ännu var upp um mårgnar 
förrn ja, män ha jär svämnu um kväldar i 
ställä JK. Di blai svämnuä, för di had aldri fat 
hårt någu histodå, sin ja gick, sum di kund fa 
gräinä u hald si vaknä JK. Di slippar u ga u 
dravvaltä langsat vägar um sundäsnetnar u 
gar u gaispar u jär svämnuä u jär trått pa 
mandagar JK(U). Bani had rolit, u när di blai 
svämnu u trått, så gick vör haim JK. Jfr ut-
sömnig. 

sönming s. saumniug f., bf. -i [stickning]. 
Biskriv själv arbetä el. saumningi me ti kast 
äut u fäll av u ti saum avut u ret u ti fäll 
lyckår ner u JK. Uppkastä, där sum saum-
ningi el. arbetä gynnar JK. Mäin saumningi 
bläir aldri av MK. Dän täidn pa arä, sum 
saumningi mäst har vart i bräuk u ännu jär, 
de jär i hälgtäidn el. jaultäidn, när spinn-
ruckar u kardår tos pa säidå el. int bräuktäs 
ifran jaulaftnän till tjugändagän u da var 
sticksaumar i gang i ställä JK(U). U alltut så 
skudd de fämt sticknåli var tom när di släutäd 
me saumningi, um de aldri var så bråttum me 
någ ann årkå, män vaförä .. de har ja int 
raidå pa JK(U). -(s)1 kalas s. saumnings-, 
saumningkallas JK(U). Förr så var de int 
ovanlit, att a sällskap päikår el. att all päikår i 
grannlagä var bjaudnä pa a ställä i grannlagä 
pa saumningkallas i hälgtäidn, u sum var u 
am n av dum hadd sticksaumän mässi u sau-
mäd för säin aigi räckning. Däit sum di var 
bjaudnä bistos trakterningi .. me kaffi u mat 
u undar täidn sticksaumar gick, så singäd di 
väisår, sättäd pa varandrä gåtår, kämpädäs 
me saumä pa de väisä, att di meläd upp stick-
ganä för varandrä .. Dän sum fick saum upp 
de melnä ganä fyst hadd vinnä u var de duk-
tustu ti saumä .. Män kväldn var langar.. u 
saumningi blai langtradu, så hadd di säin lai-
kar, sum di äutföirdä me sång .. Iblant så 
träffäd de nuck till att drängar kåm däit me pa 
kväldn pa saumningskallas u de obiddä fö de 
mästä u da så blai de ännu mair rulljans me 
laikar u sång.. De giftä el. källingar bräukäd 
ha säin saumningskallas för si .. JK(U). 

söndag s. sundagar 	_L 1 /4-), sundag 
sundä, sund' m., bf. sunda'gän, pl. -dagar. I 
dag så ha vör, sundagar igän JK. De jä körk-
dagar ällar sundagar i mårgå u JK. I går sum 
ä var sundagar u sum ja da hadd tänkt .. när 
ja rustäd äut i häusi bäi kräki pa mårgnän u ja 
da sinä fick bjär in rängi full av ainä u så ja .. 
fick rak mi u vask mi u gär mi läit i årning u 
snyggar, da skudd ja skrivä JK. I går va de 
visst läikväl fagat, män da var de sundagar, 
sått da kund vör int fa äutret någä JK. I dag 
jär de sundagar, u han jär snart släut JK. Nå 
fyst haldar ja sundagar, fastn de har vart 
mörkt a stund u klucku har slat säks. Jär till 
har ja vart i silar hail dagän JK. Ja har int 
hårt n j:prästen] ännu, män ja ha tänkt, att ja 
snart skall ga ste u håir n än sundag JK. De 
jär hindar när pa va ivist n sundag me JK. 
Vaim sum skall bidäs ti gär kistå (läikkistå) 
de las alltut ättar pa fyst dagän ättar döds-
fallä, så väid de int jär sundag ällar ann hälg-
dag OL. De jär int ann' än 'n flatar sundag 



söndagsandlig 	 1446 	 söndagskväll 

[vanlig söndag] JK(U). Ti(11) ga till dum u 
främ a ärndä, de jär int launt pa sundag, män 
pa vardagar da jär di sum vanliä mänskår i 
allmänhait (jortrianar) JK. När källingi mäin 
fick håir, att vör vidd kåir vait in pa sundag, 
så blai a missbelåti u tyckt, att ä var galä; 
män ungmor tyckt, att de gärd ingän ting, um 
de änd var sundagar, u ha vidd jälp uss röimä 
JK. Um sund skall drängar u päikår våg i 
Tranängä JK. Ja kummar ti böin u in till Ar 
um sund' pa tågä JK. Ja kummar um sundä 
JK. Di straik i körku um sundagän JK. Ja var 
i körkå järum sundagän JK. Han blai bättar 
um laudagän u sundagän JK. Så kummar vör 
ti var i böin um sundagän till mandagän JK. 
Pa sundagän så matt vör kast (snåi) en trätti 
man halv dagän JK. Pa sundagän var ja upp u 
i säng varann'n gang JK. Ja, u så gick dän 
dagän all värdsns väg u så kåm sundagän JK. 
Sän pa dagän [julafton] skall kvinnfålki skäur 
golv u ha all lort äut sum int har vart så nog 
me föräut 	sum di far skjaut upp me ti 
nemrä jaul u därför så.. kalla n sundagän 
för jaul fö "svart sundagän", u sum än u 
värkliän ha skäl äi ti haitä, för da gar lortn 
upp undar åiru pa sumli ställar JK. De har ja 
gitt märk pa mang gangar, att um sundagän 
jär orolir u mandagän vackar, så bläir de 
andrä dagar oroliä MK. N. . . har prek nå jär i 
Lau träi sundagar ätta si; fyst sundagän gick 
de betöidlit skralt JK. Far talt um, att nä han 
va dräng, så slo di u skärd u kård sed in pa 
sundagar ätta prekä JK. Nå för täidn jär 
strandbräuk avlägt pa sundagar OL. I sundäs 
[förra söndagen]. I sundäs had ja tänkt ti 
gynn u skrivä, män .. JK. Nå var sårkar ste i 
sundäs u skjaut n harä OL. Jär var slidpartäi 
åt dagar i sundäs OL. Lätt mi säi — jå de var 
väl åt dagar i sundäs, sum ä äuräd, sått ingän 
kund säi handi ifran si JK. I sundäs mårgå 

i söndags morse MK. Jfr fast-
lags- o. palm-söndag. -andlig a. sundäsandlir, 
-Ii [som håller söndagen strängt helig]. Han 
jär sundäsandli u lättar int tal mässi pa sunda-
gar MK. De gick int för mi da ti fa någu böin 
el. botböin, u de var för dän dail, att ä var 
sundagar, för gubbän sum kund dum .. var 
sundäsandlir, sum ja int visst um JK. -arbete 
s. sundäs arbetä k-i kf ,  i-' n. Rak' si, de jär 
sundäsarbetä MK. -bestyr s. n. bf. sundags-
bestäirä. Sundagsbestöirä jär pa de väisä: 
stäigar upp gär ja millum fäir u fäm um mårg-
nar .. JK. -byxor s. pl. sundäsbyksår. Sun-
däsbyksår el. hälgdagsbyksår JK. För um-
kring fämti ar sinä så nyttädäs gravammäls-
byksår bad till sundäsbyksår u körkbyksår, 
så väid n int had sårg JK. -eftermiddag s. sun- 

däsättarmidda'g 	k-,  kJ 1 /4-,k1, 	m., pl. -ätta- 
middagar. Vågän var alltut pa n sundäsättar-
middag äi a slet vackat ängä JK. Di (lauboar) 
arbetäd me de (pärkspel m. m.) u öväd si hail 
äutlang sundagar, när int prästn var pa prek-
stoln, ällar pa sundäsättamiddagar u um var-
dagar me JK. Pa sundäsättamiddagar da hadd 
vörr [ungdomen] fräit ti ga va vörr viddä, 
aindäst att vörr skudd söislä u så skaff vid in. 
U så pa laikstäuå sinä JK. -fred s. sundäs-
frid. Di svard .. när maiarsku sägd, att ä 
[mejeriet] skudd ga all dagar, "att di vidd ha 
sundäsfrid", u därförä så far de sta um sun-
dagar JK. -helig a. sundäshailir, best. -hailiä 
JK [som håller söndagen strängt i helgd]. Jå, 
dän sundäshailiä gubbän sum kund stillnä 
blod u bot ann rackatöig, gick ja äut till n dag 

u skudd försöik u pump ör n någ böinar, 
män de var lyngn de .. Han var mair n sun- 
däshailir u sundäsandlir 	JK. -hållare s. 
sundäshaldarä m. [som håller söndagen i 
helgd]. Han jär ingän sundäshaldarä mair n ja 
MK. -klippt p. a. n. sundäsklippt, pl. -klippt'. 
Sundäsklippt hår u sundäsklippt naglar kum-
mar aldri till körrgass. Dvs. dän sum klippar 
hårä u naglar av si pa sunndag bläir int bigra-
vän pa körrgardn JK. -kläder s. pl. sundäs-
kle'dar, bf. -kle'di. Di gick äi säin haimgärdä 

kledar Aindäst ner di skudd ha sundäs-
kledar el. hälgdagskledar (kalar hälst) svart el. 
mörkbräunä, så sändäd di vammälspackän 
till Böin ti någän färgarä JK. Pa sundagän 
ättar begravälsän, när ja kåm upp .. u ja fick 
sundäskledi pa mi .. to ja käppän i handi u 
laup ner till strandi JK. Sin så to ja ihop me 
rak mi u tvätt mi u kast de gamblä paltår av 
mi, in pa bär skinnä, u ta sundäskledar pa mi 
JK. -kväll s. sundäskväldar, -kväld m., bf. 
-kväldn, pl. -ar. 1 kväld, fastn de jär sundäs-
kväldar, så kåm ja just nå haim JK. Han kåm 
häit till Lau skolå en sundäskväld u haldäd 
fördrag JK. För de fyst så fick di väl lug till 
ga ihop någän sundäskväld sådär för jaul u 
hald rad [om hopläggning] OL. Förr så hadd 
ungdomän laikstäuå (el. dans) va ivistn sun-
däskväld bäi någän av böindnar i sokni JK. 
När vörr (drängar) var i fylgä än sundäskväld 
pa laikstäuå el. bäi körku, så kåm de [!] yvar-
ains, vaim sum skudd var vågrar JK(U). Fyst 
var vörr pa kallas sundäskväldn millum jaul 
u nöia'r JK. När ja raist ifran böin da um 
sundaskväldn, så träfft ja slaktan J. JK. Ja 
var bäi Kauprä um sundäskväldn, u da frågd 
J. u K. mi JK. Äutsoknar haldäd pa me 
kallasä trid dagän me älla kård int haim förrn 
pa sundäskväldn JK. Därimillumat kund de 
ga an till sit haimä um sundäskväldar; nå jär 
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de sällan di har någu (laikstäuå) män de skall 
u* var bra stort ovädar ällar någ ann lag förfall, 
um di skall sit inn någän sundäskväld OL. 
Gar äut um sundäskväldar de gär di ännu nå 
sum förr, u da möits di alltut at upp bäi 
körku, drängar u päikår JK. I sundäskvälls 
[förra söndagskvällen]. I sundaskvälls fick 
vör främnäs JK. Ja fick int skriv mair i sun-
däskvälls, för .. JK. -lisa s. sundäsläiså f., att 
en sum jär sjaukar känna si fräiskarä pa sun-
dagar (JK)MK. I dag jär ryggän bättar för mi 

u ja håppäs att de snart bläir bättar mämmi 
nå, så väid de int jär sundäsläiså vättjä! JK. 
-lätta s. sundäsle'tå f. Me sundäsletå föstas 
när någän liggar hart sjaukar u så än bläir 
bättar pa n sundag, män da liva n int läng, 
äutn da dåir n snart, sär n JK. -morgon s. 
sundäsmårgän, -mårgå m., bf. -mårgnän 

kz,  k -4, pl. -mårgnar. Ja, u så var de en 
sundäsmårgän vör had vart ste u dräg not um 
nati 	JK. De jär langt lid yvar sängtäidn, 
män .. ja sivar så mik mair i mårrtäili, för de 
jär sundäsmårgän JK. Sin pa sundäsmårgnän 
gick ja i körkå JK. Vör säir sumt [somliga] 
kumm haim pa sundäsmårgnän fyst OL. 
Mäst [regn] fick vörr ännu um laudäsnati el. 
um  sundäsmårgnän kl. 1-3 JK. Ja minns sum 
ban, att vörr fick bön kaffi um sundäsmårg-
nar JK. I sundäsmårgå [i söndagsmorse]. I 
laudäskvälls var ja int haimä, män ja hannt 
täis nuck i sundäsmårgå JK. När ja to av 
bindlar i sundäsmårgå, så had sulkän gat bå'rt 
JK. Um sund(-)mårgå [nästa söndagsmorgon] 
JK. Ja tror int de bläir någ raiså av .. ja far 
säi, va de kummar ti ta mi um sundmårgå JK. 
Ja skall ga upp till 0. um sund mårgå JK. 
-morse adv. sundäsmårräs. I laudäs gynt kal-
lasä kl. 10-11 u räckäd bäi ti kl. 4 i sundäs-
mårräs JK. -människa s. sundäsmänskä n. 
[som håller söndagen strängt i helgd]. Da 
sägd han, att de var n mik kånstur gubbä u 
i dag pa sundag .. fart du int a ård av än 
knafft Jasså .. de had ja aldri någän tank 
pa, att de var a sånt sundäsmänskä JK. -natt 
s. sundäsnat f., pl. bf. -netnar, -ne'tarnä 
(OL). 1) [natten på en söndag]. Di avlugäd all 
träi, att aldri pa rak [drivfiske] mair någu 
laudäs- ällar sundäsnat mair JK. Da var de a 
sundäsnat, sum di had vart pa laikstäuå 
JK. U så var de a sundäsnat, så had di gat ste 
ättar allt russkyt JK. K.M. sum jog pa laik-
stäuå, ättar a var gift, um sundäsnetnar u 
lätt gubbän J. sit haim bäi sårkar hail sundäs-
netnar JK. Ga u dräiv äut langsat vägar pa de 
väisä um sundäsnetnar JK(U). Ja, dän täidn, 
mäns di sättäd ällar var pa rak um sundäsne-
tarnä, da fick int stranddrängar fräit pa sun- 

dasättarmiddagar än gang äutn matt fötträ till 
strand OL. 2) [i uttr.] i sundnäsnat [förra 
söndagsnatten]. Ja i sundäsnat kastäd vällai-
kän um JK. Aindäst nati, sum de har vart 
tungt u blikt pa sjoän, de var i sundäsnat u i 
går ti middagän JK. -orka s. sundäsårkå f. 
[söndagsgöromål]. Rak si de jä sundäsårkå 
MK. -sko s. pl. sundäs-skoar JK [finare sko-
don]. -skola s. sundässkåulå f. De jä bar'nfäst 
i dag me all ban, sum ha gat pa sundässkolå, 
fö W. N. .. har hald sundässkolå nå unda 
täidn han ha vart haimä JK(1890). -troll s. 
sundästrull 	Vardäsbräud u sundäs- 
trull, de jär när n kledar si fäinar um vardagar 
u slamsur um sundagar MK. -tröja s. sundäs-
tråiå f. [kavaj], (sum än nyttar till ha pa si um 
sundagar) JK. -väst s. sundäsväst m., pl. -ar 
[mansväst till söndagsbruk]. Fäin sundäs- el. 
hälgdagsvästar me dubbält ryggstyckä me 
fäint sattäng innförä JK. 

sönder adv. sundar [i stycken, söndrig, trasig]. 
1) [med intr. v.]. Plomår, de ha vart så mik 
pa, sått träii rakt ha skutt brist sundar JK. 
Haldäd ä, så haldäd ä; gick a (noti) sundar, så 
fick a ga JK. Ner di huggäd av säin barkar, de 
var alltut i savtäidn .. da släppar di stammän 
bättar, så att di int gar sundar OL. Kummar 
de någ [porslin] sundar, så bitalar värtn nat-
täurlitväis JK. Di bihövd int var rädd för att 
talldrickar skrambläd sundar, för pa de ställ 

hadd di träitalldrickar OL. U när själv 
bilduddn to u kräki had någlund go fart, så 
var de krats, så var plogän sundar JK. De jär 
int någ tårrar vid sundar [sönderhuggen] MK. 
Rissar sundar (intr.) JK. 2) [med trans. v.]. 
Ja, nå har ja fat flovidn sundar, umkring åt 
kastar JK. Ja fick sundar a par kastar um 
dagän JK. De tyckäs sum um mynduhaitar 
har hald upp bad vädar u vattn för uss, sått 
vörr mästn int har kunt fat sundar någ sed 
[:fått mala] JK. Vid de ha vör da sundar 
[sönderhuggen] JK. Så fick ja biskeningi av 
nämdi, att ja skudd säi ättar, att di hadd vid 
sundar u vid innä JK. Kalar di ska ha vid 
sundar, så att de atminstn strävar jauldagar 
yvar .. män annas så huggäs de nuck vid 
sundar iblant i hälgmillum JK. Hugg sundar 
någ jaulvid har ja int fat täid till ännu JK. Ti 
säl de var mäst bredar da ännu, ner di had 
bladsagar; nå ramsar di sundar i all möigliä 
fasonar u sälar OL. Så klaiv än upp i nyt-
hässlgrainar, sått n raiv byksår u kledi sundar 
i pasår JK. Äutn att i trampäd sundar russ-
göisli, de bräukar kunn ga för si .. män ti sia 
sunda na, de va vän än slas mot ryssn JK. 3) 
[i uttr.] sin hals i sundar [långt bort, åt 
fanders]. Ja, de jär int någän annastans, äutn 
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än skall jär ner i skogän sin hals i sundar, när 
n skall skäitä JK. När n lyft n (hveten) ifran 
jårdi, så blast de sin hals i sundar ällar halsi-
krok sumt JK. De fråii di jä så sma u letä, att 
i flaugar sin hals i sundar, um än ska sa, nä de 
blasar JK. Jfr även blåsa, bro, bråka, dela, 
falla, hugga, karva, klyva, krama, krossa, 
köra, mala, pinka, plocka, putta, remna, 
rispa, sjärga, skava, skära, slå, smölja, 
spränga, sticka, stumpa, såga o. tyna sönder. 
-bråken p. a. sundabrå'kän. I laudäsmårgå 
när ja kåm, upp .. gärd ä så ont i kruppän all 
stans för mi, såsum ja rakt kund va sundabrå-
kän JK. -möljen p. a. sundamylän MK, 'sön-
dermalen'. -riven p. a. n. sundartv' , pl. 
-rivnä. Bär för de att skog u ängsmark skudd 
bläi sundarriv u förstöirt OL. Gani, sum di 
hadd nytt summarn föräut u fat sundarrivnä, 
att di u skudd lappäs 	OL. -slagen p. a. f. 
sunda(r)sla*gi. A. kåm haim me byksrövi ör u 
rövi sunda(r)slagi JK. -tränslen p. a. n. sun-
datränslä, 'något söndertrasslat'. Mors för-
klä gick iginum tråsktunnu, män da var ä bön 
någ tränslår igän av ä, sått ä var rakt sunda-
tränslä JK(ordl.). 

söndrig a. sundrur, f. -u, pl. sundruä JK, OL 
[trasig]. Me n sundrur ståppväst JK. A sun-
dru lairskål el. förkasti JK. Förr.. så var de 
sum täidäst, att n fick ga me sundruä u dåliä 
sko u styvlår, mäns n väntäd pa skummakan 
JK(U). Så var ä ti lapp u lag säin sundruä 
kledar OL. 

sör(en) s. söirn m. (bf.?), = mäuln; 'de yttersta 
läpparna' [på nöt] MK(1878). 

sörja s. syrå f., bf. -u, 'is-sörja', när jårdi jär 
vat u säur MK; [snösörja]. Män snåiän hannt 
int u tåi raint bårt läikväl, fastn de blai syrå u 
plask u sjask JK. Sin .. kåm de ti tåiä u så 
kåm de ti rängnä u blasä, u de blai syrå u 
sjask u slask u vattn JK. Mitt um dagän jä 
vägän sämst, för da jä de bär syru u slaskä 
JK. Ja ha vart i skogän i dag, u de star syrå u 
vattn unda snåiän u sträiv skårpå uppa än JK. 
Vintan jär bär lortu, för de att de jär ofrus u 
gal i skogar, där jär int ann snåi u syrå u vattn 
u gar int bra ti kåirä äutn gar tvärt iginum JK. 
I dann viku, mäns de var någ väg, sått n kund 
kåir u slep me slid i syru u slaskä . . arbetäd ja 
u kård i skogän JK. De jär häut, va äis u syrå 
de jär jär äutförä, sum vör skall iginum, förrn 
vörr far tak i snark . . Män bäst ä jär så bläir 
syru så tjåck, sått n sitar fast u kan vaskän 
kumm fram ällar till bakas. En gang var ja me 
um u sat fast i syru, u vör var radlausä a 
stund, u de räkäd äut i suddaustn me uss JK. 
De värst pack ti kumm äi de jä tjåck syrå 
MK. Drägar äisnot gär n, när äisn jär så 

tjåckar, sått n haldar u int bristar ner, u så de 
int jär syrå unda n JK. Jfr snö-sörja. — sörj-
band s. syrband n. [bälte av sörja]. Ner n gar 
me snarår u så de jär lägt me äis imillum land 
u hålmar .. ner n da säir att de jär yp i 
hålmmillum, .. män.. ner n kummar däräut, 
så kan de var.  .. n syrrand, a syrband, sum jär 
så tjåckar att de jär omöiglit ti ro iginum än 
OL. Så kumma n iginum äisn u äut äi a 
syrband, sum räkar JK. -brun s. syrbräun f., 
bf. -i, pl. -ar, kant av syru el. av snåisyru. 
Syrbräuni frau sar snart ti äis jär inn at landä 
JK(U). -bräde s. syrbre'dä n., pl. -ar, de jär 
(ä)n bredäskimb pa än stakä, likt a grolakå 
(glodrakå), sum än klämmar ner i syru u drä-
gar u skjautar, sått n far batn fram läitä för 
var gang JK(U). När syru har kumm räknäs 
nårdar ifran, så har ha mästn vart förbäi 
Nabbu, förrn vör kund kumm ör na. Int kan n 
fa ro u int kan n fa stydä u int kan n fa hak si 
fram, när n kummar in äi tjåck syrå; da har n 
a syrbredä ti skjaut ättar me MK. -klump s. 
pl. syrklåmpar. Så var de stäur syrklåmpar, 
sum fallt ner pa nackän MK. -rand s. syrrand 
m. [bälte av sörja]; = syrband [se sörj-band]. 
De räkar en syr-rand . . jär äutförä i sjoän 
JK(U). Än syr-rand, sum räkäd sudar äi MK. 
De har hänt, att snarkalar har hald pa u skutt 
tat läiv a si, sum har fassnä äi än tjåckar 
syrrand, sum har räk ti sjös mäd dum JK(U). 
-rön s. syr-raun f., bf. -i, pl. -ar, rändar 
langsat sjokantn av syrå el. snåisyrå (äis u 
släkå). De liggar a syr-raun langsat sjokantn, 
sum sjoän har slat in el. upp JK(U). 

sörja v. sörgä, pr. -ar, ipf. -äd, sup. sörg' JK. 
Ja jär int gärdar av sånt dålit värk [virke], att 
ja gir mi yvar ällar sörgar u jär laisn yvar slikt 
JK. Ja tror för min dail, att n hail hopän fålk, 
sum jä(r) galnä, har sörg si galnä JK. 

sörjig a. n. sy'rut [fullt av sörja]. 
sörpa s. sörpå f., bf. -u, 'ax, agnar el. hackelse 
med vatten på att ge kreaturen' JK(ordl.); 
bistar av angnar u aks el. drussl u hackälsä, 
sum jär av sundaskurn halm, sum hälls vattn 
pa, sått ä bläir vat, u så blandäs de mjöl där 
äi, vickän sårts mjöl sum hälst, u gis bad russ 
u naut JK. Vör gir russi sörpå; gi nauti läit 
sörpå; stråi mjäl pa sörpu! JK(ordl.). När n 
blandar ihop sörpå, så lägga n sörpu äi n lavä 
(sörplavän) u hällar vattn pa u lättar vattnä 
rinn av ginum a hul i sörplavän äi a spann, u 
när vattnä jär avrunnä (de sum int sörpu har 
drick äi si), da stråir n mjöl (havrämjöl älla 
kånnmjöl ällar havrä- u kånnmjöl ihop) där pa 
i lavän u blandar de bra ihop u tar de äi a 
skopå u läggar de i krubbår ällar haggvannar 
bäi russi, ällar u så kan n lägg sörpu i hagg- 
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vannar bäi russi u stråi pa mjölä där u röir 
ihop de där. De kalläs för ti gi russi ansn 
[andra gång], u när di har fat jet upp de, da jär 
di färduä till spänn förä u ga äut i arbetä till 
-rniddag.  åri JK. Sen fram pa vintarn a slag da 
gynt di gi sörpå .. di to än maning halm, ryg 
ällar vaitäshalm, de to di än sådd imillum 
händarnä u brod ti däss n brast av .. ällar blai 
läit mjaukarä, sen to di u läggd ner n äi a baljå 

u hälld vattn pa u sto u blåitäd OL. Gi 
dum sörpå, sumbli di to .. läit ryghalm u 
stampäd ner i haggvannar (vattnhoar) u så 
hälld vattn pa u stråid pa någlä nävar mjöl 
OL. Di to än sigd u sätt fast äi a rivå .. i 
håimdväggi me uddn it, .. dann ändn 
dän hadd di mot braustä pa de väisä sto di 
u skärd sundar halmän, sum di skudd ha ti 
sörpå OL. När aksi u angnar to släut, sum n 
annas gir ti sörpå u ja gynt sta u gno me halm 
pa skärkränku någlä gangar, så tänkt ja: nai 
.. än hackälsämasjin skall ja ha JK. U all 
kånnangnar, de jä betöidlit gutt ti sörpå ti 
russi JK. Havräskalar nyttäg u ti sörpå JK. 
De gar väl [mycket] håi till, när n int kan fa gi 
sörpå ällar fa mal ti dum ti stråi pa JK. A 
skopå sörpå MK. Vör har gat u sörpä me 
kånnä o snöt u vänd pa de i rängnvädrä 
män de säir äut, sum de bläir sörpå av allt-
ihop JK(ordl.). — sörp-lave s. sö'rpla'vä,m., 
bf. -än, 'större låda' MK; a stor lådå,  ällar 
lavä, sum jär hopspäikän av bredar u sum di 
läggar aks ällar hackälsä äi, sum blåitäs u 
stråis mjöl pa u sen gis russi till fodar OL; a 
stäur tet lådå umkring träi änar lang u täu 
änar braid u a än [aln] haug me a hul u tapp 
ner bäi buttnän i dain ändn, sått n kan fa tapp 
vattnä av JK. 2) sörpå, även där det är vat u 
styggt ti ga (OL)MK. 

sörpa v. sörpä, sörp', ipf. -äd, pass. -ös, sup. 
= inf., p. pf. sörpän, n. -ä. 1) 'rimsalta' 
JK; 'strö salt på strömming o. röra om torrt; 
detta verkställes en el. två gånger, innan den 
saltas' MK. Sörp strömming, saltas första 
gången (huller om buller) (OL)MK. Skudd di 
da kåir me hästsjuss haim, så var di tvungnä 
ti gail fiskän u skyll än årdäntlit u stråi ällar 
sörp pa läit salt.. u så gi si iväg u kåir 	u 
bjaud äut fiskän OL. Strämmingän har ja nå 
sörpä; kytä jär börr sörpä; fiskän jär börr 
sörpän läitä; strämmingän skall sörpäs ansn 
JK(ordl.). Ja har hårt [hört] sträimsaltn 
strämming u sörpän u fullsaltn strämming 
JK. 2) 'arbeta i regnväder med foder el. grö-
da': ga u sörp me så mik fodar i sånt vatvä-
dar, de jä int för rolit. Vör har så mik håi äutä 
ti ga u sörp me i vetu; vör har gat u sörpä me 
kånnä um dagän u snot u vänd pa de i räng- 

vädrä u trot, att vör en gang skudd fa de 
tårrt, män de säir äut sum um de bläir sörpå av 
alltihop, um de int bläir fagat snart JK(ordl.). 
Vör har mästn ännu halv äng stanäs pa roti 
(ällar oslagä), u de kund vör väl mästn ha 
skilt av me slat, män vör har tyckt, att de blai 
för mik ti sörp me, ifall de blai vatvädar JK. 
Vörr hadd umkring än fäir häckar hårdvalls-
håi äutä sum vörr gick u sörpäd äi i vetu, 
sum än bräukar sägä JK. 

sörpla v. sörplä (när 'n jetar) ss. om  russ; 
sörplä äi- si (OL)MK. 

söt a. söitar, f. söit, n. sytt, best. sötä, söitä, 
pl. söitä, söit'. I. [egentl.] 1) [som smakar 
som socker]. Hail sväinhaudä äi a fat me 
söitar sinapsdupp till JK. Nytkänn'n 	jär 
söitar u goar JK. Sytt u gutt MK. Iss äpplä de 
va så säurt; gi mi a sytt JK. Daim sum jär så 
gröinä, di jär söitä MK(1878). 2) [färsk, o-
skummad]. Söit mjälk OL. Söit nöimjölki 
mjölk JK. II. 	1) [om dofter, ljuv, 
härlig]. Blåmmår sum luktäd mik söit u goä 
OL. 2) [om sömn, lugn]. När n far a jårdtårvå 
yvar nasar .. da siva n än svämn så söitar, 
sum än int har siv någu nat, mäns n livdä JK. 

. Ja gick i säng u sivd sytt u gutt ti klucku sjau 
dann mårgnän JK. Ja skall ga jär ifran .. i 
mårrtäili klucku fäm, när da ännu all böiboar 
sivar sytt JK. Läil V. sivd da ännu sytt u gutt 
i vaggu JK. 3) [ironiskt: "snygg", "fin"]. 
Läik förbaskat haldäd ä pa ti snåiä. Ja, sått ja 
var riktut söitar ällar hail lungvatar, när ja 
kåm haim JK. Betår .. di var söit u go ti 
klabb äi i kyldi u stårmän JK. 4) [vänlig, 
älskvärd]. Söitä gullä mor! JK. Säg a sytt ård, 
förrn däu dåirt! MK. Säg a sytt ård, sägd 
källingi ti gubbän, förr'n han skudd dåi. Säi-
rapp, däin markattå, sägd gubbän JK(U). 5) [i 
utrop av förvåning, överraskning el. dl. Min 
söitä frid ändä! MK. Nai sötä täid vick stäur 
vackrä grann brö däu kanst fa u har bakä! 
JK. Nai sötä täid ändä! Fäi [Fie] kåirar vait in 
i dag pa sundag JK. Min sötä, vick a raidå! 
MK. Ebba Ö.: "Ja skall nå bak till bryllaup; 
ja skudd nå bid ti fa lan någ pannår, så mang 
ja kan fa". — Smiss Mor L.: "min söitä 
värd"! MK. Jfr sur-söt. -körvel s. söit-körväl 
(Myrrhis odorata), sum vaksar i träigardar, 
sma sum buskar me kräusuä blad u nyttäs när 
n kokar kaipår el. kaipkål JK. Såsum till 
luckbaitä ti fa bäiår ti ga in i käupän bigang-
näd di än väkst, sum haitar "söitkörrväl" pa 
gåttlänskå, sum di gnäidäd käupän me innäi 
JK(U). -mjölk s. f. bf. söit-mjölki [färsk, o-
skummad mjölk]. Vör kan tillvärk smör haim 
u', u för yvrit begangn uss av söitmjölki 
haimä till uss självä u ti kalvar u gräisar JK. 
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-mjölksikalv s. söitmjölkskalv m. Än dail av 
böindar, sum har mang kor, lättar kalvar ga 
bäi konar u mamm' el. sick koi u kalvän 
haitar söitmjölkskalv u bläir äutmärkt gutt 
kalvkyt av JK(U). -picka s. f. pl. söitpickår 
JK [små söta päron]. -sak s. pl. söitsakar. 
När vör [pojkarna] skudd ha kaffi, så fick 
vörr vassin såckarbit av na [prostinnan], u så 
hälld a säirap i kaffiä till uss, för ha tänkt 
förmodliän, att vön nuck tyckt um söitsakar 
JK. -sur a. söitsäur. De säupu .. ha var så 
söitsäur u go JK. -äpple s. söitäppäl JK. 

-äpplej apel s. pl. söitäppälapald n., pl. -ar 
JK [sötäppleträd]. -äpplelträd s. söitäppäl-
träi JK. 

sötma s. söitmä MK m. 
sötna v. söitnä (OL)MK, pr. söitnar, 'bli söt'. 

Maltä skall ligg u söitnä (OL)MK. Maiskän 
skall sta så där n täimä, att n söitnar MK. 

söva v. sO'v', ipf. -äd, p. pf. f. söivi. Dåktan 
matt söv än, förr n fick na (aksli) i lag igän 
JK. U så to än u söväd na .0 fick armpäipår 
ihop, sum di skuddä JK. A. lag da söivi pa a 
bor JK. Jfr svår-söven. 



tabbertnystan 	 1451 	 tacksam 

tabbert-nystan s. tabbu'rnystä [nystan av en 
sorts tråd]. -tråd s. tabbnertra'd [en sorts 
tråd]. 

tabell s. tabbäll m., bf. -n, pl. -ar [tavla med 
bokstäver el. siffror att tjäna som förskrift el. 
ledning]. De höigst avdailningar, sum hadd 
tavälräkning, di sat bäi säin tabbällar me de 
beskeningi, att i skudd läs pa reglår .. Ja när 
n hadd sit bäi tabbälln i någlä dagar, så to än 
än annar JK. Så staig N.B. fram igän u väist 
n storar tabbäll fullar av siffrår för ti väisä, 
um sväinuppföidningi launäd si JK. Jfr skol-
tabell. -stil s. tabbälstöil [handstil som liknar 
förskriftsstil]. De var riktu tabbällstöil 
MK(1886). 

tack s. tack n., pl. -ar. [Sekundär gen. -år i 
uttr.] till tackår MK. 1) [erkänsla, tacksam-
het(sbevis)]. I sumräs ner L. var jär äut så 
fick ja .. int säg så mik sum a tack för all 
tjänstar OL. Män i fredäs skudd Gud ha tack, 
sum än bräukar sägä, för da kåm de ti rängnä 
u snåislaggä u blasä, sått vörr blai ginumvatä 
in pa kruppän JK. Män mot kväldn skudd 
Gud ha tack, sum än bräukar sägä, kåm de ti 
värk så förbannat, sått .. JK. Ja fick int tack 
än gang JK. Stort tack för alltihop! JK. Stort 
tack för brevä, sum ja fick i säistäs JK. L. 
skall ha så mik tack för sitt bisvär OL. Täusn 
tack för de brevä OL. Täusn tack fö lan fö 
böiknar JK. De haitar äi a ordspråk: "bäi 
tack föida n int hustru u ban" JK. Fa skam 
till tackår MK. Däu fart ha mang tackar så 
längä; vör vait int någ annä MK(1878). Mang 
tackar skall L. ha fö lan JK. Mang tackar för 
säist u för alltut ja jär inn bäi Är u gär paläit 
JK. Mang tackar för mi u så gu nat, sä de 
gamblä JK. Mang täusn tackar! JK. Mang 
mang täusn tackar för säist ja var inn bäi Er 
ur gärd paläit u besvär JK. 2) [mera interjek-
tionellt]. "Ja kan häls Är fran MK". — Tack 
fö de, sägd ja JK. Tack så mik för säist JK. 
Nai tack, .. JK. Guddag u fröidfull jaul! Tack 
ä! JK. — tack(s)-värd a. n. tacksvärrt JK 
[tacknämligt, värt tack]. De var mik tacks-
värrt, svard gubbän, män .. JK. Så kåm hin-
hålä u frågd n, um än vidd ha jälp ti sla .. De 
var mik tacksvärt, tyckt bondn, män de kåm 
an pa 	JK(U). -sägelse s. tacksägälsä JK, 
-sajälsä OL m., pl. tacksä'gä1sär.1) [avtack-
ning i kyrkan över en avliden el. över en 
räddad]. För daim gärd prästn tacksägälsä 
förä, sam sundagän di kåm haim JK [vind-
drivna fiskare] JK. Tacksajälsä för läik OL. 
2) [tack, tacksamhetsbetygelse]. Tacksägälsä 

för go mat JK(ordl.). Ja far släut me mang 
tacksägälsär för brevä JK. U häls ti Lekton 
fran all kvinnfålk 	u all tacksägälsär u all 
täusn tackar u välsignälsär fran daim, sum 
fick allnackår JK. Mang tacksägälsär för 
boki! JK. 

tacka v. tackä, tack', pr. -ar, ipf. -äd, tackt', 
sup. tack' JK, imper. tack. Han fick väl ga in 
u tack u häls hadjö OL. Int någ ti tack för; läit 
ti tack för MK. Däu skatt tack me hygrä 
handi (= slå i hand); gär si int besvär u ga u 
tack, de var int någ ti tack förä JK(ordl.). Ja 
vör far tack Gud så läng de jär sum de jär, att 
Är int skall äut i kräig JK. Dän sum int vill ta 
lerdom pa si u så ta si till varå, han far tack si 
självar OL. Tack vill ja, sägd L-sku, i o ung-
dom.. da var änd fälki klokä JK. Tack vill ja 
förr i värdn i fars ungdom, när han bräukt 
strandi JK. Tack vill ja i stan, där kan ja börr 
ga pa tårgä u kaupä JK. Nai, tack vill ja 
arbetä, hälst äut äi de fräiä JK. Tack vill ja 
dän gamblarä täidns ungdom OL. Ha tackar 
så mang täusn tackar fö boki, sum a fick JK. 
Så läsar prästn a bordsböin u tackar Gud för 
matn, sum de haitar JK(U). När trakterningi 
var avskild, tackäd ja u bad um äursäkt, att ja 
int had täid ti sit u prat längar JK. Sumli 
tackäd fö gutt kvarter JK. När mor Gretä 
kåm upp i kökä, så fick a allnacku u tackäd u 
var glad u pratnäs JK. Ha tackäd för budä 
(= sade nej) JK. E. .. frågd, um ja vidd väntä 
.. så skudd ja fa kaffi. Män de tackäd ja förä 
[tackade nej] JK. När ja had fat kaffiä u 
halvän äi mi .. da tackt ja så mikä u gick min 
väg JK. Dirriktörn .. to imot mi u tackt mi så 
mik, att ja kåm JK. Erlandson . . to mi i handi 
u tackt mi, när ja hadd släutä JK. När da tågä 
skudd ga u vörr da föräut hadd tack u häls 
hadjös JK. Häls u tack Läkton så mik ifran 
uss JK. När Er kummar till skriv till nä, så 
häls ifran Mor.. u tack na .. för vykortä JK. 
— Särsk. förb. T. av f. en död; t. av kumpnäiä 
[avtacka kompaniet] MK. Jfr full-tacka. — 
tack-sam a. tacksammar, n. -samt, pl. -sam-
mä JK, -sam'. Um L. kan lan mi någ böikar 
mair, så skudd ja var mik tacksammar JK. Va 
de kummar an pa .. att kund ja fa de äru, 
skudd ja var mik gladar u tacksammar JK. Ja 
jär fyst u främst mik tacksammar för de att ja 
.. har blitt så väl mottagän OL. Allnackår 
blai mik tacksamt mottagnä av allihop JK. 
Kaffi pa sängi .. de kund nuck var mik vänlit 
maint u mik tacksamt, män vör var int van de 
JK. Ja tänkar att .. n stor dail av de lärd u 
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fårskrar bord' atminstn var Lekton mik tack-
sammä JK. Kvinnfålki jär mik tacksamm 
för prässantn OL. Allt de yvriä, sum di jär 
mik glad u tacksamm förä JK. -sam 1 het s. 
tacksamhait f. Ja kan int me ård (ick mindar 
me gärningar) äuttryck mäin tacksamhait mot 
Lekton JK. -samlhetsiskuld s. tacksamhaits-
skuld. 

tackla v. taklä. Kvinnfålki gynnar bädd sängar 
u taklä av si ällar kle kledar av si u lag si i 
årning ti ga i säng JK. Taklä av ätt fartöig 
MK. 

tacklage s. m. bf. taggla'sn 	[tackling]. 
Di gar nårdar äi, de säir ja pa tagglasn; di 
skullar så naug bäi MK. 

tad s. tad JK(U), tadä [äldre dat.?], [gödsel, 
gödning]. Sävän sär: "Mars kåirar tadä" äl-
lar snåiän i mars göidar jårdi, män de jär int 
så, äutn: Aprill kåkar tadä, haitar de i ord-
språkä, ällar "Aprill snåi jä så gutt sum fåra-
gö", haitar de i Säibillä JK. De gamblä, så 
sum min faffar han kalläd int göisli för göisl 
äutn för "tad" JK(U). -gata s. ta'ga'tå, tag- 
gatå 	f., bf. -u, taggatu JK(U), pl. 
tagga'tår, gålv millum basi MK; 'gången mel-
lan båsraderna i ett fähus' JK(ordl.), [d:o] 'i 
ett stall' MK. De var a braid taggatå Er har i 
stalln; taggatu i kohäusä jär int ret så braid 
JK(ordl.). Tagatu ällar tadgatå sägd de 
gamblä JK. Tagatu .. ha liggar n träi fäir tum 
lesar än tildar i basi 	Tagatu jär umkring 
träi fäir änar braid u läit höigar mitt äi, för de 
skall hald si tå'rrt där JK. Undaslag ti lägg 
taggatår pa i stallar u kohäusi JK. Dän äu-
tästä basstuckän jär dän sum star mot tagatu 
JK. Lydningi el. klippningi [av får] skudd 
anga inn pa a gålv sum var raint såsum 
pa lädlauän ällar pa a taggatå JK. Kast göisli 
äut u sop u gär raint i basi u pa taggatu JK. U 
så had ja a lass väitsand haim mä mi fran 
strandräum, sum vör har ti stråi pa taggatu i 
häusi för kräki, när de bläir vat u kallt JK. 
Sumt sägd tagatu u sumt tjäln MK. -hop s. m. 
bf. tadhopän [föråldr., 'gödselhop'] JK(U). 

tadel s. taddl (OL) MK 
tadla v. taddlä (OL)MK. 
tafatt a. ta fattar, pl. tafatt' [bortkommen, 
fumlig]. Prostn, han gynnar bläi gammäl u 
tafattar nå män jär raskar pa sin åldar läikväl 
JK. Da bar få'lki än sånnar vördnä för prästar, 
att ner di gynt bräuk säin mynduhait, så blai 
fålki så rädd u tafatt, så di svard iblant mair 
gal än klokt OL. 

tafsen s. [i uttr.] pa tafsn ["på skallen"]. A 
jäklä klåpar, u de var int alls mair n lagum, 
att n fick läit pa tafsn för ä JK. 

taft s. tavvs [tygsort]. Så lägd n da tunnar  

mjaukar vaksdok ällar tavs där äut pa [på 
svulsten] JK. 

tag s. tak, tag n., bf. -ä, pl. tal, tag, ä. dat. 
takum, bf. -i. 1) [grepp, fäste]. Ja har int fat 
tak ännu; ja fick int tak me skick; vänt ti däss 
ja far bättar tak; spytt i nävar u ta ansn tak; ja 
fick för äuslt tak JK(ordl.). Ja fick int tak äi 
de me hännar; napp tak äi de; klå tak äi de; 
hald de takä u hald äi JK(U). Än kal ällar 
dräng .. listar si i närhaiti av dän av kvinn- 
fålki sum 	skudd tas.. tar så a kraftut tak 
tvärs um nä u så rullar si iväg me nä OL. 
Nårdn [nordan] han bräukar ta tak så där n 
täu träi gangar fyst MK. U to tak me nävän i 
nykln JK. L. u P. sum to tak i tugä undar 
bokspröitä .. män så släppäd P. tagä .. da 
fick L. tag i tråjkragän för n me am n hand JK. 
De var just såsum någ kund kumm flaugnäs u 
så to tak pa de ställä [om gastgrepp] OL. Sum 
di int visst ård av, så knäppt n tak äi a källing 
ällar päikå u gav si iväg OL. Så gynt n .. klå 
ättar till fa tak i luggän för dum OL. J. han 
fick tak äi a par arar, sum haldäd n uppä JK. 
Hulä (i Digaråir) var för läit ällar näggt, sått 
de runt grastainar int had fäst ällar tak pa 
varandrä JK. De gynt vurm kring i hud för mi 

u gynt raiglä u skudd fall kull, um int 
kvinnfålki had fat tak äi mi u laid mi i säng 
igän JK. En av dum släppt tagä u gick till 
buttnän JK. Vintan vill int släpp tak 1K. I 
kväld ha ja tak i pinnu [pennan] igän JK. Ja 
har hatt tak i pinnu u rip u skriv sum täidäst 
um kväldar JK. Nå har di funder pa, att i 
skudd fa någ tak i ansäiändä me avsjon'n, 
män där jär omöiglit för dum (tak = tag, svag 
punkt el. formfel att överklaga) JK, MK. 
Länsmann'n 	hald 	förhåir me J., män 
lains de var, så hadd n (J.) någ kräuphul .. så 
att Länsmann'n fick int tak me än dän gang-
än, för J. han naikäd föstas JK. 2) [i uttr.] fa 
tak äi [finna, hitta, få fatt på]. Fort haim u så 
fa tak i någ fålk ti jälp si gailä OL. Förr i 
värdn .. da var de int så svårt ti fa tak i någän 
ti jälp si sla OL. Ja far ste u fa tak i A. u håir 
va han tyckar JK. Int visst ja, um han var till 
fa tak äi ällar um han lätt si tal me OL. Da 
matt ja upp ti astäuås u fa tak äi a par russ 
JK. 1 millartäid har de vart krånglut nuck all 
täidar ti fa tak äi någ go sigdar OL. Nai, 
skudd n ha n goar träibit ti gär sigdspån av, 
da skudd n lag så att n fick tak äi a bit 
gammäl säl [sälg] OL. En ting .. sum gärd 
mik ti sakän, de var va n hadd fat tak äi för 
gräus OL. Iblant kan di ha fat tak i någ gräus, 
sum .. de kan häit u däit finnäs någ sma 
aurkånn OL. Så var ä bär ti ha bråttum u fa 
lägg in sigdar u fa tak i örv u spån u så fa lägg 
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ner de i sjussn OL. U ättar sum de gynnar 
traut för mi, va ja skall fa tak äi ti tal um mair 
i kväld, så .. JK. När ja käikar i L:s brevi 
da fattar ja mod u skrivar, va ja far tak äi JK. 
Ja vaivtäd me myssu fyst .. män sin så fick ja 
tak äi än väitar nasdok u nyttäd dän sinä 
JK. Ja har fat tak äi a bok ifran Lau biblio-
tekä, sum ja .. skall läs iginum JK. 3) [sätt, 
skick]. Måffar 	gar ännu kapprakar me 
snarv tag i läggar u sär, att n kännar alls int 
någ krämpår JK. Han ha sam tagi äi si sum J. 
bad me stjäl u allting JK. 4) [en i en serie 
likartade rörelser]. a) 'den bit, en sigde tar för 
var gång man slår eller skär' JK(ordl.). När n 
föirar örv u sigdn fran hygar u ti vänstar, så 
lägga n sigdn el. läiu jamt ner pa jårdi, u de 
bläir a tak, u så svänga n örv u sigdn ti bakas 
igän u tar a nöjt tak igän, u de haldäs pa så 
tak ättar tak .. Vart tak, sum sigdn el. läiu tar 
grasä av, jär umkring a kvarter JK(U). Läiår 
sum jär n go bit längar män smallarä än sig-
dar, u jä(r) de slet mark, så tar di störr tak u 
läidar mik mair n sigdar JK. Vör har int slat 
någät tak ännu JK. Bi (el. bäi) takum bäitar 
sigdn aldri a grand JK [snarast = 'stundom']. 
b) Bäst takä [den böjda delen närmast udden 
på en lie] JK(U). c) [om kardning]. Unda-
kardu lägga n pa knäii .. me tännar uppat u 
läggar n tutt ull i dän u haldar fast i skaftä u 
så tar n pakardu me hygrä handi u så drägar n 
da.. någlä tag.. Sin så karda n da någlä tag 
igän ti däss att ulli däugar ti gär saigar av.. 
da tar n ör na igän u kardar int flair tag, än att 
de bläir lagum mik ull äi na ti saig JK. d) [om 
trädfällning]. Ti släut fick di de [trädet] ti gi si 
n tum i vart tak JK. 5) [omgång, gång, stund]. 
Ja had vart äut a tag da pa mårgnän u blitt 
vatar JK. Var de sant.. så mjölkäd di (konar) 
ingän ting mindar, um di fick arbetä a par 
täimar i tagä a par gangar um dagän JK. I de 
där tagä så jär de väl äursäktlit, um dåktårn 
kråmar till um de sjauk ställ läit ovanlit hart 
OL. I mårräs var ä solförmörkälsä just i tagä, 
när soli rannt upp JK. I sam tag(ä), — takä [i 
samma veva]. I sam tag, sum di aggeräd me 
än, så var n läikväl så ättarlåtn, att G. fick 
gardn tillbakas JK. I sam tagä kummar fars-
gubbän in JK(U). Så kummar dän trid kam-
ratn ner i sam tagä u skall sättä JK. I sam 
tagä kåm än arbetskal in ifran Böndä JK. Da 
kåm vör mästn däit i sam tagä; di had just 
kumm in i dairäs batn a läiti stund förrn vör 
kåm däit JK. Ja, u så rug pa olycku, att 
kronofogdn död i sam tagä me JK. Män i sam 
takä sum sjaukdomän va sum värst för uss, 
da kåm äntliän dåktar Pontin ifran böin äut 
JK. Bräudgummän u skaffrar di sto pa luftä 

(de var i sam takä, mainar mårmår pa, ällar 
läit ättar di had 	JK. 6) [göra, "jobb", 
dust, svårighet]. Arku [arbetet] har gat fort 
bad me dain u dannä, män ännu så jä de fullt 
tag ällar fullt sjau, sum än bräukar sägä, bad 
pa dain väis u dannä JK. De har läikväl blas 
så mik i dag, sått ä har vart fullt tag ti stöir 
vädakvännar JK. De var ret fullt tag ti kumm 
fran körkår imot vädar JK. Kyld u snåiböiar 
me nårdaustn, så att de va riktut fullt tag ti 
begå si äutä JK. De var n otäckar galn väg ti 
kåir i neträs, sått russi had ret fullt tag me 
lassä pa säin ställar JK. Jårdar var jäklut hard 
u galnä av allt rängn, sått träi russ had fullt 
tag JK. Fyst tagä um mårgnar .. har vart ti 
gläid äut i Kluckabjänn u arbet me a stor vast 
där JK. De tagä me Lausmöie, när nå V. 
[lantmätarn] var äutä, hindräd mi fäm dagar 
JK. Han fick kaup a stäur aik av än Jaugän-
ning u sum de var tag ti fa pa vangn'n JK. 
Män gi märk pa gamblä stainråir .. så bläir de 
allt tag ti lyft u bjär u kast dum JK. Ja, de näi 
gani, sum da var igän, var de älläs tag ti fa 
upp, för de blai så ohanterlit, så .. JK. De 
kan var tag nuck iblant ti ro i land JK. Gub-
bän Jakå sat framm u haldäd batn bra bäi 
ällar imot, de kåm int pa frågän, män tag var 
de nuck för n JK. Ja ska säg Är, de var tag u 
annä, bräukt gubbän N. sägä, ti huld si fast 
pa vang'n, när vör kård haim yvar burgi JK. 
De speltäs alltut frampärk el. puttpärk, u där 
var tag u ann, ska ja sägä, u där var hugg el. 
hagg sum int var lenä JK(U). I dag har ja 
arbet me full tag ifran de ja kund säi i mårräs 
till däss ja int kund säi längar i kväld JK. Ja, 
nå i iss viku ha vör arbet duktuä tag hail viku 
bad fålk u kräk JK. Nå har vör fat vintar u 
kallt ret duktuä tag i nårdn JK. Ja, i ar jär de 
riktut a knalt ar för uss, u de jär riktuä tag för 
uss ti vinn yvar u ga iginum skarp ladingän 
JK. Där blai andrä tag, för de var än duktu 
slagskämpä JK. 7) [dust, smäll, bråk, stri-
dighet]. Ja, a förbaskat tag u a riktu olycks-
stund var de [om ett benbrott] JK. Ätt förbas-
kat tag ja kåm äut för i går, u kummar de int ti 
ga yvar snart ällar bläi bättar, så vait ja int, 
va de bläir av JK. Vör har aldri nämt mot 
varandrä de tagä MK. Jär i Lau körkå jär ä u 
tag um bänkar, sumli vill ha nöiä, u sumli vill 
ha de gamblä JK. Dårum var de körkstämmå 
i mandäs .. män da skall ja säg de blai tag a 
stund JK. 8) [i uttr.] i tagä, -i [i gång, i farten]. 
De bläir nuck a lang ravväinå av, tänkar ja, 
um ja träffar pa ti kumm i tagä me de JK. Ja 
var da ännu inn i tagi, ällar mäin tankar sat 
ännu fast där, um humbugsmedisin'n JK. Ja 
kåm int i tagi me de (att tala om historier) JK. 
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Jfr ben-, famn-, för-, hand-, häv-, krabb-, 
kraft-, ler-, miss-, risp-, sork-, spad-, stor-, 
undan-, år- o. över-tag. 

taga v. ta', pr. tar, 2 p. ta'rt, ipf. tåu, 2 p. to'st 
[tåust], sup. tat, pass. tas, pr. tas, ipf. tåus, 
p. pf. (mot)takän, tagän, f. -i, n. ta'gä, ta'g', 
tag si, tat si, pl. tagnä, (måut)ta'knä, 
-tagnä, p. pr. (in)taknäs, imper. ta'. A. tr. 
[med utsatt el. antytt obj.]. 1) [gripa, fatta]. U 
to tak me nävän i nykln JK. Sätt skut äi . . att 
n skärd ör kanhänd tjärddailn av läinä .. så 
fick än ta a sånt styck av a ann gan .. OL. 
När da täu styckän [släkehögar] jär justernä u 
lik si storä .. så lutäs de iblant, vaim sum 
skall ta ätt av de stycki U dän sum kastar 
[:lott] frågar dann'n, sum skall ta: kronå el. 
klavä? Krdnå; liggar kronu uppat, så har n 
vunnä u skall ta, män liggar klavå uppat, så 
har n fölorä, u dann'n, sum kastar, skall ta 
JK. Än kal .. listar si i närhaiti av dän av 
kvinnfålki, sum skall tas .. tar så a kraftut tak 
tvärs um nä u så rullar si iväg me nä OL. Så 
to än da läintuppän, tvärs um än, me bäggi 
hännar at roti till u drog .. dann ändn 
imillum tännar pa läinkambän JK. Da to ja a 
yks u skudd pick el. hugg sundar läit grainar 
u vid JK. Bäuklydn [buklödjan] tas fö si själ-
var JK. 2) [träffa, nå]. Pärkän .. där skudd 
bålln träta, annas så haitäd de .. att n to 
stang u att n to framsticku el. u så baksticku 
JK(U). Att u int tost dän! (bollen) MK. De 
kan någu tigälpannå blas av u ta di i hudä JK. 
Nai, me ro tar ja int land, u kan ja int ta land 
me siglä, så jär ä omöiglit JK. Bållän to än 
[träffade honom] täu gangar JK(U). 3) [häm-
ta]. Dän ringän had di tat haim JK. 4) [räcka, 
lämna]. Ta häit säi [:så får jag se] a par träi 
styckän JK(U). 5) [gripa, fånga]. Slingår bin-
dädäs .. me störr el. mindar maskår för ti ta 
störr el. mindar strämming me JK(U). Ja, så 
gar de .. till, när n tar badäid JK. Pa Väilu 
där jär tat si mang fiskar där MK(1878). Så 
skudd int trullä kunn ta än JK. 6) [angripa, 
skada, förstöra]. Jårdi bläir laus u lukar 
uppa', sått int tårkän tar rotfruktar så fort JK. 
Um di (gani) int far häng vat inn i bodar u så 
där.. de tar dum väl JK. Rygän har vör skilt 
av me, för dän to haglä JK. Had rygän kumm 
i aks sainarä .. da had int kyldi tat aksi JK. 
Kyldi har tat pärår för uss JK. U pa all 
backar tar nå tårkän rakt i grund JK. Späikar 
ja väl tagnä av råst JK. Sedroti säir ret tagi 
äut pa säin ställar JK. Ja ha set där sum de ha 
ligg mik snåi pa sedi, att a jä väl tagi JK. Nå 
föräut var de blöivädar u rängn för var dag, 
sått snåiän var ret lagli tagän JK. Sdåldräivår 
jä lagli tagnä allt JK. 7) [sätta sig i besittning 

av, stjäla]. Iblant händäd de, att di sum int 
kund hald fingri, di to stuckar av andrä u 
sagäd sum säin aignä OL. Fick än int bränn-
väin så mik än vidd ha, så to än älla stal av 
N.J. 	u to sed u va sum hälst u slepäd ör 
häusaldä JK. Han matt ga bäi, att n hadd tat 
de andrä stuckar, sum var bårtå OL. Vaist 
du, vaim sum har tat min batn? — Jå, dän har 
Ö:s J. tat JK. 8) [beröva, avlägsna]. Att ä 
bläir någän, sum kummar ti ta läiv a si i a'i 
JK. När de var .. nätt u jämt så svalt inn i 
bastäu, att dän sum svard för na kund ga in 
föräutn ta läiv av si i hitn u råikän kåm all 
daim sum skudd brakä JK. 9) [upptaga, krä-
va]. A tunnland (betår) har vör tat upp, de jär 
a jävlä bo ti tulä u ta täid JK. Skudd di ha 
gråitn goar, så skudd n kok langsamt, u de to 
täid OL. De to fö mik täid JK. 10) [intaga, 
upptaga i sig]. Ta brännväin JK. Av dann 
sum tar starkvarår, så ta(r) di ätta(r) mått 
[måttligt] JK. Ingän var druckän ällar had tat 
för mik starkvarår JK. 11) [mottaga, undfå]. 
Ta, um a mär [:bli betäckt] MK. Ta stäut. To 
a stäut? Eji vidd int ta baggä; gaiti vidd int ta 
buck MK. Gaitnar tar buck. Män i har tat 
häst. Ko'i har tat stäut. Ei har tat bagg. Kattu 
har tat katt JK. Um a ei int har tat baggä ällar 
.. int har blitt ungfull 	JK. Män int alltut 
lyckäs de, att konar bläir äikalvä fyst gangän, 
när di tar stäut, äutn bläir stäutgalnä annsn, 
de haitar att di tar annsn u när "di tar trid 
gangän, da har di gat yvagangå täu gangar" 
JK(U). 12) [få bukt med, besegra, rå på]. 0 
[vår] män i skall int mang håpår ta (= rå på) 
MK. De var ingän sum to dum (lauboar) vas-
kän me pärk ällar varpå ällar hank.. så säkrä 
var di pa de speli JK. Dän sum da bläir tagän, 
sum de haitar, el. far träi slag, han bläir kaprå 
[kapare] me JK(U). Att L. har fat någ täid 
ti fa gno äi mäin papperi da undar fräitäidn 
u ja förställar n att hältn jär nuck tag gillt 
["avverkat", genomgånget] JK. 13) [accepte-
ra, välja till make]. Var int gali u ta han .. 
yvagi dän slokän u ta dann'n! Mor däin .. ha 
tyckar .. att däu kanst gänn yvagi dän fäul 
Hassä u ta Härman, sum jär så hygglir u 
gildar JK(U). 14) [begära, fordra]. Aldri har 
ja väg någän tåsk i min täid äutn tat ättar sum 
stäigän har kustä JK. 15) [köpa]. Ja to älla 
kaupt n nöi besparingsspäis ifran n i ladis JK. 
De var n stor dail, sum tos pa räkning um 
ladingar OL. 16) [begagna, utnyttja, börja an-
vända]. "Vör tar gjårdar", u da fylgäd hals-
ukä me [om seldon] MK. Allt um längä så 
blai rygän sått han däugd tas ällar skäräs JK. 
Gräisar skall tas (säläs) el. di skall stängäs 
ifran u far int sick längar JK. 17) [sätta kurs 
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på]. Da gärd vör ätt slag till, u da hannt vör 
Djaupdöi, u sin to vör Nabbu JK. 18) [uppfat-
ta, upptaga, tyda]. Ja tror, att dän täidn jär 
förbäi, att di i värklihaiti tar ä ällar far ä så 
rolit sum di da haddä OL. Di tar ä därtill, 
hälst de nödropä, sum jårdgummu hårdä, att 
ä bläir någän sum kummar ti ta läiv a si i ai 
JK. Ja to de därtill, att ja dråimädä JK. Ja har 
tat dän tankän, att L. har för bråttum nå 
undar skoltäidn JK. De säir äut, sum um ja 
har vart badä argar u otacksammar; de fyst-
nämdä de jär ja da ret fräi förä, män de säist 
de kan tas till vick sum hälst OL. 19) [i vissa, 
ofta bildl. uttr.]. Kansk, um ä tar mi, ja kum-
mar ti böin ti jaul JK. Kansk ja snart kummar 
i böin män de kummar an pa, va de tar mi, u 
um ja far täid u rad JK. De korti, daim tost u 
[fotograferade du] jär ifran OL. Kåm a 
snaikst däit, ner taki var tån, så kund de 
snart ta äld OL. De jär tag si hul pa täunar 
[man har tagit .. ] JK. Strämming, sum än 
aldri tar laidå pa [blir led vid] JK(U). Ja har 
mästn tat laidå pa de där måkä u bråkä JK. 
Han blai räikar kal, så att de strävd i hans 
täid u i sun'ns, män sen i trid lidä da to de 
släut u blai stam n åidä pa dän partn JK. Ta 
varå pa [ta hand om, ta reda på, spara, beva-
ra], Jå, täidningar de tar int fålki varå pa, 
äutn di kummar bårt, män när n har de sär-
skilt [:i särtryck], da bläir de bättar tag si 
varå pa JK. Bomärki gynnar kumm mair u 
mair bårt u bör så fort sum möiglit tas varå 
pa, annas så fallar di i glåimskå JK. De sum 
fallt ner undar braknar i fylg me skävän, u de 
var någ tagå [tåga] äi, tos varå pa u haitar 
"unda(r)brakar" JK. De bläir tag si varå pa 
jårdbitar annlund n förr MK. Um de bläir 
årnä så, att all jård bläir tag si varå pa JK. 
Bygglådu jär nå yvar tjugå ar.. u ja tänkar ha 
räckar ätt släktlid till, um ha bläir tag si varå 
pa JK. — Ja visst aldri, va däu tost vägän 
MK(1877). Va tost u vägän nå da MK. Va to 
di da vägän, sum akt pa stäutsjussn, da? OL. 
Da försto di, va de andrä (stuckar) hadd tat 
vägän OL. De to a gali gatå för n [gick illa] 
JK. 20) [i uttri. Han for av så mik sum ta 
kundä JK. Så fort sum ta kundä (av all kraft) 
JK. Di fick int täid ti ta varå pa någän kättl 
[:förtrollad kittel] äutn haim så mik sum ta 
kundä JK. Ungmansdrängar straik da för i 
flygnäs fläng .. u ungfar ättar hack i hel, så 
mik sum ta kundä JK. Han had allt gat i säng, 
män upp så mik sum ta kundä JK. Dann'n 
fick ränn så mik sum än ta kundä JK(U). — B. 
intr. o. abs. I. intr. 21) [m. prep.]. De fanns u 
mang sum hadd fullt upp ti ta av badä till mat 
u drickä OL. De fyst sum di to ättar um 

mårgnar, när di kåm upp, så var de bränn-
väinsflasku JK. De jär langt hädan u däit, 
sägd källingi, när a to ättar mån'n JK. Han 
gar äut u arbetar va ivist n dag, så att haim 
där far n int ta i årkå [arbete] OL. Slepskoän 
to i täuår [fastnade i tuvorna] JK. När täiår 
[tårna] el. snäipår tar mot a grain JK. De 
söins så raidut, så sum de kund var tag si 
[taget] me fingrar um OL. Ti fa de kväiar upp 
[:farbara] .. de ska(11) ja säg var någ ti ta um 
[slita med] JK. Da hadd di bär "kronskattn" 
.. Män nå jär de någ ann ti ta um nå! JK. De 
gär ont, när n tar älla känna pa a, dä sum ä jä 
sullä JK. De hadd vart någän inn i kohäusä u 
tat pa koi, u a kväindå hadd di hatt i kohäusä 
me .. ha had u blitt förgärd me de samä, för 
ha hadd tat pa hänn me JK. Träiskoar .. tar 
[trycker] pa ristar JK(U). Körkluku .. ha to 
pa läggar för n JK. I neträs va de ofrus me, 
sått i dag kumma de ti ta väl pa snåiän [tära 
på]. De har ret tat ällar tåi ret duktut pa 
snåiän nå iss dagar JK. Annars var de bestut, 
va dän solhitn to badä pa fodar u föidä OL. 
Ta ti(ll): a) [med inf., börja]. Da blai han så 
laisn, sått n to ti gratä JK. Da to (h)a ti gratä 
JK. Kvinnfålki to ti le at n JK. Han.. to ti 
säup äutn ho JK. Vör .. to till ränn så mik 
vör nåksäns kundä JK. Han skudd ta in russi 
ällar hald äi dum, att di int skudd ta ti skäinä 
JK. När vör had fat skilt av me de (stalln), da 
to vör ti sla läikväl i rängnä JK. Nå kummar 
ja igän, ta int ti misstyckä OL. b) [med 
subst., tillgripa]. Da var de ti ta till spitsplo- 
gän JK. Int fick vör kle jaulgräni 	bani u 
hälst E. to till augu [:grät], män da lugd ja 
dum ti nöiar [nyår] i ställä OL. 22) [ss. 
hjälpv. i sammanställning m. och]. Ja skall ta 
u rit äut a tvär [teg] JK. Er jär tvungnä ti ta u 
flytt kohäusä JK(U). Så kåm ja i håg, att ja 
skudd ta u skriv någlä ård ti Lekton JK. Ja.. 
vill järme bid, att L. sändar någän äut pa 
stationen ättar dum (pärår) u så tar u läggar 
ner dum äi än källarä OL. Han to u huppäd 
upp pa ryggän pa de [fölet] JK(U). Di to u 
läggd ringän däit igän [i forngraven] JK. De 
täu körkväldrar blai tåpp galnä pa målan u 
vidd int betal n äutn to u stämd n JK. Da to di 
u plöigäd upp säin baitningar JK(U). Da to ja 
u drog taug u rod sudar äi n bit JK. De gynt 
allt ga tråkut ti skriv för mi ijåns, så att da to 
ja u gick ste de ärndä, sum ja ha talt um JK. 
U så blai de så kallt pa däck, sått da to vör u 
gick ner i för-räumä JK. I går to vör u sadä 
JK. Så hälld han äi a hailt ölglas väin ti mi u 
sägd, att ja skudd ta u drick äut de. De to ja u 
så drack äut 	JK. Murrättår 	daim to 
tårkän så mikä, sått .. daim har vör tat u plög 
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upp JK. Så gav di si av där i sokni i stäuår u 
frågd ättar russi .. Till släut fick di dum bäi 
än bondä, sum hadd tat u sätt in dum i häusi 
JK(U). Ta däu u bräid ganstuckän, så far ja 
hald i rumpu (ganrumpu) OL. — II. absolut. 1) 
[gripa, gå inåt]. Um än lättar späikar "ta för 
mikä", dvs, att späikar kummar äut ör ho'i 
[hoven] för langt upp pa ho'i, sått di kummar 
för naug diln (kvicken) JK(U). 2) [suga sig 
fast]. Ja da ha vör säks sjau iglår, da sätt ja.. 
så att vörr fick fäir styckän ti ta där sum de 
var svartblåt JK. 3) [tära på, fräta på]. U väl 
rot var de pa [:säden] i haustäs någ var stans, 
sått snällarä bräukar de ta ällar ruttnä, när de 
jär väl rot pa [om snöskada] JK. 4) [vinna, 
segra]. Kummar hans varpu nemrä än dän 
sum kastäd fyst, da ropa n "to!". De varpu, 
sum bläir liggnäs nemäst pinnu ha(r) tat el. 
har, sum ä haitar JK(U). To han da? (i varpa) 
MK. 5) [nappa, låta sig fångas, om fisk]. 
Gailar av strämming bräukar var bra ti baitä 
ällar tåskbaitä, när tåskän jär traugar ti ta JK. 
Sjoän var galn, u dyningän gick haugar, u 
tåskän vidd int ta' JK. Va? kummar däu allt i 
land? — Jå, de blasar ret lagli väl där äutä u jär 
så olycklit kallt, u så vill int tåskän ta' någän 
ting JK. När tåskän jär traugar till ta u än int 
far någät napp, när de (snöirä) har kumm ti 
buttnän .. så halda n int handi el. armän still 

äutn tar handi upp u ner .. u "pundar" 
JK(U). När da tåskän tar el. nappar baitä, 
sum sitar pa krokän, så känna n de i fingri el. 
handi, sum än haldar i snör me, u da så dräga 
n upp JK(U). Nä de da jä skervattn, da kan n 
säi tåskän pa buttn u till u me säi, när n tar 
JK. När n gläidar äut um mårgnar, så ligga n 
äut ti middästäid .. så väid tåskän tar JK. Ja 

rod sudar äi n bit, sått ja fick hall fämt 
[4½] famn. Där to tåskän ret bra igän, sått ja 
drog umkring än stäig JK. Tåskän to så mik 
sum ja kund hinn u drägä JK. Kanhänd att 
vör kan fa någ strämming ällar att strämming-
än kan kumm ti ta JK. Liggar till (läng) gär n 
allt ättar sum ä jär gutt vädar u strämmingän 
tar JK. När n da har ligg till .. en täim igän 
När n da säir pa de, u de jär läik mik pa me 
strämming igän, da baina n av [plockar av] de 
igän, u da haitar de, att strämmingän tar 
JK(U). När strämmingän tar jamt hail netnar, 
så ligga n till, ti däss n ansäir, att n int kan fa 
in mair JK. Strämmingän to flukst (när n far 
väl strämming pa a läiti stund) JK. Vör had 
fat sätt av för saint, u strämmingän had tat 
ättar handi vör sättädä straks pa kväldn JK. 
De kåm int någän strämming pa mair el. 
strämmingän to intä JK. C. refl. 1) [med "da-
tivobjekt"]. Där to än si a par stakar JK. 

Källingi to si a skaid JK. I mårgå ha vör 
skattmöitä, u da bräuka n ta si fräit dän dagän 
JK. U daim sum jär tuggrar, di tar si än buss 
[:tobak] OL. Så har ungdomän tat si till van 
[vana] nå, att så fort de bläir laudäskväldar 
så jär de bär ti lag si i årning u OL. 2) [m. 
prep. o. adv. uttr.]. Ja far visst ta mi av [ta 
mig samman, ta mig tid] u ga däit snart JK. 
De tar ja mi int av (= det bryr jag mig inte 
om). De to han si int så hart av. Di to si int 
mik av de MK. De jär int någ, sum någän tar 
si av MK(1877). Frågår daim skudd han allt 
raid upp, så att päukän skudd fa ta si ättar 
[ung.: se sig om] ti fa vaskän daim älla någ 
annä JK. I dag pa ättamiddagän var de mästn 
omöiglit ti ta si fram vaskän me kåir ällar 
laupä, för de gick mästn ti grains me snåi pa 
vägar u all stans JK. Män de var letarä sägt 
än gärt ti ta si fram i fålkträngsli JK. Da hadd 
ä vart omöiglit ti tat si fram JK. Ta si för 
[företaga sig]. Dansä u för rästn av allt, sum 
vällustuä ungdomar kan ta si för OL. Di vill 
liv [leva], sum di bräukar säg um sån män-
skår, sum tar si bra fram OL. All oskapliä u 
onöduä "byggrasar", sum fålki tar si för 
nå, när di byggar JK. Da .. var de mang 
böindar, sum de sat hart ihop för, ner di 
skudd ta si för sån därä (sletkalgildar) JK. Di 
var rädd för att ha int kund ta si haim i äurn 
ainsummi JK. All de andrä .. di fick ta si 
haim så gutt di kundä OL. Da far n ro tibakas 
mot hålmsvikti igän u söik ta si i land mat 
hålmän, så gutt n kan OL. Vör undräd, um 
Klinthamn [ångaren] skudd kunn ta si in [i 
hamnen] i tjåcku JK. De sum da bläir igän 
kalläs fö(r) tagå u de bindäs ihop till n krans. 
— Ja, sum ja int tar mi pa [åtar mig] ti beskrivä 
JK. De andrä stranddoningar .. tar ja mi int 
pa ti skaff de för bättar präis JK. Ja, de äidar, 
sum vör nå far, daim tar ja mi pa ti jet upp ra 
MK. Ta si till [företaga sig]. När ja da kåm in 
u sat bäi späisn u int just visst va ja skudd ta 
mi till .. JK. De fyst sum än tar si till, de jär ti 
bröinä [bryna lien] OL. Far han to si da fyst u 
främst till ti jälp upp bräuksdoningar u skaff 
si fåiså u janharväl etc. JK. Han kård ste u 
skudd stjäl a lass grainar .. när di da kåm, så 
frågd di n, va än to si till JK. Godmännar u 
arbetrar har int kunt fat tat si någ till JK. Han 

arnderäd n hail hopar jård .. me de bäst 
släkdöiar till .. u to si upp-at me de mikä JK. 
De jär int så gutt, ner n har kumm pa knikår 
fyst i [inte], ti ta si uppat OL. Ta si äut: a) 
[komma ut]. De var omöiglit fö(r) daim ti 
ta si äut pa storvägän JK. b) [se ut, synas]. 
Dän sum nå gick så där.. u bitraktäd lains 
de värkliän to si äut, så kund di int .. tyck 
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någ ann än att de to si vackart äut OL. — Ja 
matt ta mi at haimä så äimän [så mycket] ja 
kundä JK. 3) [i_ kJ] 'repa sig', [bli bättre, 
förkovra sig]. Han gynt ta si läit ällar blai läit 
bättar um laudagän u sundagän JK. Hogstn 
jär ännu styggar för na — ja, ha rna ick väl 
snart ta si, vätjä JK. Kräki var för de mästä 
pa ladingar magrä .. män di bräukäd ta si pa 
sumrar äut pa båtar JK(U). Dragrussi, sum 
har dras me de där djävälskapä (kvarku) 
längst, gynnar nå änd ta si läitä u jetä JK. De 
tyckäs, sum um de bläir n duktu präst av, um 
än så kummar ti ta si för var sundag JK. 
Kånnä säir väl metag äut av kyldi, män kan-
händ att ä ännu kan ta si, um de bläir varmt 
snart JK. Läil A. ha ret tat si lagli nå me läs 
raint JK. Rygroti u vaitäsroti ha ret tat si nå i 
iss blöi vällaikän JK. — D. dep. [strida, tvis-
ta]. De var n duktu slagskämpä, sum int var 
så go ti tas me JK. Ti släut maint n pa, att ja 
var int goar ti tas mot u var int dummar JK. 
När da J. kåm ti ådlä, så gick han a styck yva 
märk' inn pa N:s jårdi. N. han blai da galn pa 
J. yva de därä u de andrä fäikalar di bröid 
si int um de, äutn di fick tas sum di vidd 
självä JK. Jfr tagas v. — E) [p. pf., medtagen, 
svag, skröplig]. Gam' G.J. ha u döt nå i 
dagar, män han va yvar sjutti ar gammäl, så 
att han va väl åidn u tagän, så att han årkäd 
int arbet någänting JK. Da var ja läikväl så 
tagän, sått di fick laid upp mi fran batn MK. 
Änku bor ännu i de gam' träistäuu, sum säir 
mik gammäl u tagi äut älla pallfari, sum än 
bräukar säg iblant JK. Russi di var rakt sun-
daslagnä u hail full av stor knölar u påilar, 
sum hagli had slat dum, u var väl [mycket] 
tagnä u åidnä, u var så öim, sått ingän kund 
fa ta pa dum JK. — Särsk. förb. A.B. to partäiä 
an [tog sitt parti?] JK. — Ta av: 1) [avlägsna, 
ta bort, avlyfta m. m.] Ta av myssu; ta av 
lukä [locket]; ta tråju av di; ta av tråju u sit 
ner JK. Ta av si skoar JK(U). Ta av baini 
[strumpor o. skor av fötterna] MK. När ja to 
bindlar av . . så had sulkän gat bårt JK. Än tar 
int av strämmingän langs at hail ganä fran 
tjän ti hallar äutn bäi äidväis JK. Läinknup-
pän tos av pa läinkamb JK. Tar n lydn [löd-
jan] av dum [fåren] förrn di bläir undagronä, 
så bläir di när pa hail flagnä JK. Ångan kund 
int arbet u ta av skipä JK. Rumpu [av garnet] 
jär upptäii [uppknuten] u avtagi av upprän-
ningvindn JK. Di skudd fort ta av borä [duka 
av] OL. 2) [ta undan, reservera]. L; skrivar 
u, att ja skall ta av någän dag u så ga ste till 
någän, sum kan trjullhistoriår u slikt JK. Vör 
kund ta av någän sundag ällar någ, tyckt n 
JK. De kund ha gatan ti ta av än täu tunnland 

ti idråttsplass OL. G. kund bär [bara] ha tat 
spannmål av u livt äutn bekymmar JK. Jårdi 

jär avtagi ti ta aur ti lag vägar me JK. De 
jär avtag si såidsplass MK. 3) [taga bort, 
kräva utrymme av]. Fåisnä däikar .. di tar av 
el. bårt mair jård än gravnä JK. Ypnä däikar 
.. di tar av än hail hopän jård JK. 4) [skära 
av]. Ta av a snaldå u gi mi (skär av en bit ost) 
MK. Säi ätta(r) fartöig, att di int gar yvar raki 
u tar hänn' av JK. 5) [skära av, slå av hö 
o. d.]. Um de jär n snarvar sigdä, da tar n av 
grasä så jamt u snatt OL. Dän sigdn to aldri a 
strad av JK. Akafodrä skudd tas el. slas av 
JK. 6) 'dela av'. Ska vör ta av jär (= dela av 
o. börja räfsa så långt ifrån medelpunkten, 
där höstacken skall ligga, att det kringliggan-
de höet räcker till en stack) MK. 7) [ta ifrån, 
beröva]. Dän, sum slo ättar han, läggd sin 
håisträngän i hans slagä u pa de väisä kåm 
för han u to slagä av än JK(U). 8) [avvärja, ta 
emot]. Armar u hännar hadd tat stöist ståitn 
av JK. 9) [fotografera]. I fall di vill var jä äut 
någän täid u ta a(v) älla fotografer fålk me 
JK. Jä de så, att vör vill ta av uss, så har vör 
måtlit langt ti Hämsä JK. Ja sag de var n 
härrä, sum to av mi 	u att ja skudd bläi 
avtagän, de var ja mik läit låta um JK. Inum 
någlä ar tår all de där fläistakbyggningar va 
väck .. så att de kund var a gammält minn 
ätta Lau, um di blai avtagnä JK. 10) [avtaga, 
minska, tackla av]. Gamblämor gynnar ta av 
nå u bläi gammäl JK. Kraftar gynnar nå ta av 
för han ar me ar MK. Män ätt sum int tar av 
för mi äutn snararä tyckäs ta till mair u mair, 
u de jär hogstn JK. Strandbräukä .. talt vör 
um, u haldäd de pa till ta av, såsum de nå har 
gärt .. så maint L. pa, att ä kåm raint ti ga äut 
JK. Säupingi tar av ar för ar me ret stor stig 
JK. Sakän var så, att ä (pärkspelet) to av JK. 
— Ta bårt: 1) [avlägsna, bortskaffa]. Ta bårt 
matn fran borä; ta bårt me våld MK. Um 
jårdi jär för mik saig u hopvaksi .. far n ta 
åiru [plog-öronen] bårt u plög föräutn JK. 
Dän andrä, sum har stul si bäi pa dann säidu 
[av slipstenen], hans sigdn tar mästn bårt allt 
vattn fö dän andräs sigdn OL. En gang to än 
vädavärväl en hailar kånnstack bårt för mi 
JK(U). A fartöig had tat bårt a bit av bak-
stammän JK. De gamblä armar [hamnar-
marna] .. skall di tas bårt i yp vattn, så skall ä 
a stäur flätå till u taljår u blåck JK. Handbal-
kar gar äutför spärrträii n bit .. u ändar tas 
bårt jamt me spärrträiä i äutkant JK. Män ti 
släut .. så blai täunar så pallfarnä u åidnä, 
sått di int däugd lagäs upp .. sått da tos 
grindar bårt JK. När klucku blai hall näi, tos 
landgangar bårt, u så sättädäs inassjin'n i 

67-822415 Laumålet 



taga 	 1458 	 taga 

gang JK. De har gat n väg där förbäi, sum nå 
jär bårttagän JK. Bäi Hörtä .. har di ännu 
stainvastar ällar brostainar äutlägd i vattnä i 
all länningar, män bäi Nabbu u Djaupdöi jär 
di bårt-tagnä JK. Äutn de gam' jauskronår 
skudd bläi bårttagnä u skaffäs nöi i ställä! JK. 
2) [bringa att försvinna, utplåna]. Ta bårt 
fläckar, värk etc. MK. Dräivår kummar ti ta 
sedroti bårt JK(U). Kvadlukti to bårt mänsk-
lukti MK. Ta a ainästryså ti råik me ällar a 
linnpaså, så tar de lukti bårt. 3) [van!. bildl., 
avlägsna, utplåna]. Jär de da a källing me 
dålit ryktä, så tar ha täurn bårt JK. a) [om 
döden, bortrycka]. Nai täidn var livdar u Gud 
to bårt n, sum än bräukar sägä JK. b) [om 
ljus, ljud o. d.] 'skymma undan'. Till beväis 
pa va haugar sjoän laup, så när di (ångrar) 
gick straks bäi uss, så to sjoän tåpplantärnår 
bårt JK. Lauän [lövet] va fö mik äut pa lau-
träii u skyggäd älla to bårt fö mikä (för foto-
grafering) JK. — Ta ättar: 1) [gripa efter, lägga 
an på, inrikta sig på, ta itu med]. Så var ä ti 
ga 	u fa lan a par styckän (go sigdar); där- 
nest var ä ti ta ättar u fa vässä OL. Var ä nå 
så, att di int fick räum me all sed, da bräukt ti 
ta ättar u tråsk basä tomt OL. Undar dän 
täidn skudd ä u tas ättar me ti plög ansn 
[andra gångän], att int tis slår u ogras fick ta 
yvarhandi OL. Vaim sum skall bidäs till gär 
kistå (läikkistå) .. de tas alltut ättar pa fyst 
dagän ättar dödsfallä OL. Har nå gräusä blitt 
i årning, så tas de ättar spånar OL. Sum 
vanlit jä pärkspelningi de fyst sum tas ättar 
OL. De fyst, sum da tos ättar, de var in u så 
fa kaffi OL. 2) [ta reda på, hålla efter]. Så 
gynt strandaigrar ta ättar sitt fiskvattn u vidd 
ha pänningar.  .. för fiskvattnä, um någän vidd 
dräg not JK. Ner di da fick skill av [sluta] me 
arbet i möiri, da skudd ännu ladissedi tas 
ättar OL. Skolår jär inställd . . män de jär farå 
förä, ifall de jär gal ti smittä, ick de kummar ti 
hald läng bäi, för di fick ga för läns ihop, 
förrn de blai ättatag si JK. 3) [beivra]. Ån hail 
hopän släkå har n snot upp fö mik äi än döi, 
sum än har ihop me Y-kalar, u um Y-kalar 
kummar ti ta ätta'n, så jä de frågän um va de 
kummar ti ga av me än JK. De skall int mik 
till, förrn de bläir ättartagä MK. — Ta imot: 1) 
[gränsa intill, vidröra]. Notflaar skall bindäs 
så naug bäi si att ändar mästn tar imot si JK. 
2) [med händerna taga ngt, som räckes en]. 
En ti bjär halm u en iblant täu ti ta imot 
halmän [vid tröskning] JK. Håiä 	skudd 
lässäs i häckar . . u en jär för de mäst i 
häckän, u de haitar att han tar imot u trampar 
håihäckän .. Dän sum lässar av .. han röimar 
av el. ör, u dän el. daim, sum skall transpor- 

terä håiä längar [på hö-loftet] haitar: att di tar 
imot. Ängshåiä förr röimdäs u tos imot me 
fam'n förr'n håigafflar kåm i bräuk JK(U). 
Nå en par träi dagar i iss viku ha vör tråskä, u 
ja ha rust u tat imot halmän JK. 3) [taga till 
sig, i sin vård, i sin ägo, åtaga sig]. Män de 
tråkustä var, när int ear vidd ta imot ungar, 
sått di int kund fa sickä JK. Er kan gänn ta 
imot L:s .. bön n fjortn dagar i summar JK. 
A. had sägt, att di to int imot någ inkvarter-
ning mair JK. Sen vör to mot rigerningi [hus-
bondeväldet], så har vör skutt föid u vård nä 
OL. Sen to dairäs ban imot gardn OL. Så to 
Kauprä Jannä imot de bäi Kauprä JK. Han 

arbetäd si ör all skuld, sum där var, när n 
to imot de JK. Ja, u så frågd ja, um di vidd ta 
imot u grav u planterä JK. Jå, de sum di 
gravd i fjord (de där sängar) kund di väl ta 
imot, män int mair JK. 0 tank jär i Lau var 
dän, att V. [lantmätarn] skudd ta imot ä u 
värkställ de pa en gang me Lau skiftä JK. Ja 
söisläd lambi .. till däss farsgubbän to imot 
de [:arbetet], när han int årkäd någ annä JK. 
Än arbetskal kan ta imot u töin fö visst [på 
beting] JK(U). Pänningar fick a [hon] väl int 
så täit .. för arbetä äutn för de mäst matvarår 
.. när a to imot toä ti kard u spinnä JK. Vör 

kåm till ta imot u bygg upp äuthäus till 
skollärarn OL. Da talt i börr me någ kalar jär 
i sokni, sum to imot ä (arbetet) för någ år-
däntlit skaplit präis JK. Nå för täidn, när de 
skall byggäs .. så jär de en byggmästarä, sum 
tar imot byggrasn, antingän för a viss summå 

ällar u så mat u drickä pa ställä u så 
dagspänning JK. 4) [upptaga, rymma]. I 
kvälls sto hular u vätar full av vattn uppa 
jårdi, män .. i dag jär de tårrt, sått jårdi tar 
imot ännu mik mair, förrn ha bläir full JK. 
Män de jär knafft vattn äi någät hul ällar 
däikä upp pa jårdi ännu, atminstn int pa sand-
jårdi, sum tar imot mäst, när sandn bläir rik-
tut tårrar JK. 5) [möta (en besökande), bemö-
ta, välkomna]. Ja jär . mik tacksammar, för 
de att ja nå såväl sum förr har blitt så väl 
mottagän JK. Han bläir mottagän me ypnä 
armar u jär välkummän JK. Späisn blai ja bra 
mottagän me bad där (i Stånga) u när ja kåm 
haim JK. Allnackår blai mik tacksamt mot-
tagnä av allihop JK. Rus si fröisar [frustar]; 
vör bläir väl mottagnä, när vör kummar fram 
JK. Vör jär int biddä, män vör kan ga läikväl; 
vör bläir nuck väl mottaknä MK(1877). — Så 
tar ja listu fram u läsar upp .. JK. Da to ja 
skrivdoningar fram u skudd ihop me skriv-
ningi JK. När ja had fat gärt mi i årning så to 
ja täidningar fram u läst iginum de, sum ja int 
had läst förr JK. Ta förä [fly]. Rävän tar för 
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ropä, förstas JK. Åbar han tyckt bra um mi, 
för de att ja int to förä (= flydde, sökte smita 
undan) MK. — Ta äi: 1) [fastna i]. Fästar i 
jårdi sum plogän to äi JK. 2) [hugga i]. Nå jär 
de läikväl så mikä, att ja kan ta äi någ me 
vänstru läikväl JK. Däu vas så go u tart äi u 
rort, annas JK. När han skudd ta äi me 
fåisu (= hald i fåisskaftä u ta muld i fåisu), så 
kård vörr sårkspitalar .. så att fåisu gick 
kring me de samä JK. Vör kummar ti gläid pa 
änd bäggi täu, när vädrä tar äi MK. [Särsk. 
om dragare]. Stäutar vidd int ta äi JK. Di 
hadd a märruss 	sum va så gali u "slo 
tibakas", när a kåm i silar u skudd ta äi fystä 
JK. De gick så let, att russi aldri fick ta äi 
någän gang, så att silraipi blai späntä JK. — 
Ta ifran: 1) [avlägsna, taga bort]. Ta ifran 
halmän [vid tröskning] JK. Ja skudd svar för 
ti ta ifran tunnu ällar ta halmän fran tunnu 
JK. Da tos föidlambi ifran daim sum skudd 
slaktäs JK. 2) [om dragare: spänna ifrån]. De 
launa si int ti ta ifran russi, fö di gar aldri in äi 
än främnäs stall JK. Kräki tos ifran, u lassi 
fick sta pa vägän JK. 3) [bildl., reducera, ta 
bort]. Frantag si, de blai de väl int de (när jag 
läste Thure S:s historier) MK. — Ta igän [kän-
na igen]. Var u en to säin kräk igän ättar 
märkä JK(U). Äutn däu tart igän na (= kän-
ner igen) MK. — Ta iginum 1) [tränga igenom, 
skära igenom]. Skudd sån kalar ha si en (hal-
vä), så skudd de var n sånnar en (dvs, myc-
ket stark), för annars tar de int iginum dairäs 
förbränd munlädar OL. Bläir de da int rängn, 
sum tar iginum, da springar int sedi JK. De to 
iginum pa säin ställar i aurn (släden skar ige-
nom snön) JK. Män jär i skogän jär de för läit 
snåi u tar iginum pa stainar, där sum int jär 
äisgatå JK. Där sum snåiän blast av, var de 
dålit u to iginum pa knåbblar JK. 2) [han-
drensa flundrenät, se ill. till flundrenät]. — Ta 
ihop: 1) [samla ihop, slå ihop]. Nå lär ä täidar 
pa ti ta gani [fiskegarnen] ihop u gynn bjär äi 
igän [:i båten] JK. Um gani ännu hängar pa 
braidning ti tårkår, så skall di tas ihop el. slas 
ihop .. så skraida n hallar ihop fyst, sum 
hängar yvar ganasn . . så gar n ti flaar el. 
tjan'n, sum hängar pa ganstakar I all buk-
tar pa tjan'n .. putta n tampän av tjan'n 
iginum — drägar ganstakän ör, u sin så siar n 
en hall-knäut .. av tampän u tjan'n, sått flaar 

tjan'n jär i ätt knippä. Sin tar n hallar.. u 
lyftar yvar ganasn 	u läggar daim yvar 
vänsträ armän u slar a hallslag me läinä kring 
daim, sin så tar n bukt ättar bukt av läinä u 
lissum svaipar kring hallar u armän u så tar 

tampän 	u drägar iginum all buktar av 
ganä, sått da jär ganä i ätt knippä u da jär ä 

färdut el. ihoptagä. När da gani jär ihoptagnä, 
så bräuka n bind el. sia täu u täu ihop me 
tampar u bjär dum yvar akslar .. i batn JK. 2) 
[i förb.] ta ihop me [ta itu med, sätta i gång 
med]. Ja har int täid ti ta ihop me de arbetä 
JK(U). U så rissleveräd A. u ja, va vör skudd 
ta ihop me för arbet i dag JK. Ungdomar.  .. di 
fick, ner di nå to ihop me de väitläimningi 
arbet si varm.. OL. Tänk di förä, förr n däu 
tart ihop me a årkå JK. Pa skolu, sum Lekt. 
har tat ihop me igän JK. De kan hända, att de 
tas ihop me ner-räivningi i nest vikå JK. Ta 
ihop me far, för han jär int så dummar; han 
botar nuck hästn JK. Så har ja tat ihop me a 
stor grastainsvast, sum a stort gränsdäik skall 
ga JK. Ha vidd ta ihop me de straks pa 
langfredagän JK. När kräki kummar äut .. så 
skall de bläi rolit för mi ti ta ihop me de 
(skrivning) någu stund JK. Ja, däu mast tro, 
att de jär int de bäst ti ta ihop me (ti botä) 
Um de int bläir bättar pa träi dyngn, så säg da 
ti mi, så ska ja ta ihop me di en gang till OL. 
Ja far söik u ta ihop me någ i ar u JK. Nå tår 
de var bäst ti ta ihop me ti beskriv plögningi 
JK. När de var gärt, så bar de ti ta ihop me ti 
smö(i)r batn JK. Ner di kåm ner i ängä, da 
var ä ti ta ihop me ti kle a si de yvarflöduä 
kledi u lägg daim paa ställä OL. Da to ja ihop 
me ti rykt a russ, sått ja blai läit varmar u 
mjaukar i lidar JK. I täistäs så känd ja mi just 
int någ sjaukar um mårg'n, män nä(r) ja to 
ihop me ti arbetä, så blai ja straks åidn igän 
JK. Ja, nå fyst skall ja ta ihop me u skriv av 
strandstrappasn JK. Ja har tänkt pa att ja 
skudd ta ihop me u skriv um täunar JK. Da 
va de kväldar u lagum ti ta ihop me söislä JK. 
I kväld har ja läst i täidningar a käulå, förrn ja 
to ihop me skrivä JK. När n fick rygän undar 
tak u n fick tråsk sedryg .. så to n ihop me 
tråsk vaitn JK. — Ta in: 1) [införa, bringa 
under tak, placera inomhus]. Ja skall nå ta in 
all doningar i (strand)bodi i kväld, för ja skall 
ga haim JK. Ja.. låimt tåsktaugi u någ mair 
vat doningar äutä, u daim skudd ja da ner u ta 
in i bodi i dag.. män när ja kåm ner ti Nabbu 

skudd ta in dum, så var di int ti fas, män ja 
tänkt straks, att N.J. har nuck tat varå pa de 
för mi u tat in de i säin bodi JK. När n da har 
fat de [linet] så tårrt, sum än kan fa de äutä, 
så tar n in de undar tak JK. När di [bina] har 
sätt si.. så bräukar di sätt däit .. än käupä el. 

a lådå sum' än tar in dum i käupän ifran 
sinä [sedan] .. män har di int de gärt [gått in i 
kupan] da håisa n el. föira n in dum me a stor 
träiskaid i lådu el. u i käupän .. män n bi-
gangnar u tobaksråik .. De haitar till "ta in" 
bäiår el. "råik in dum" JK(U). 2) [ta om- 
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bord]. Bak-kaln .. svarar förä ti stöirä 	u 
sättä u ta gani in u håisä u.s.v. JK. När de jär 
väl strämming pa, u di skall läggäs .. i mill-
räumä så jälpäs bak-kaln u millkaln at ti ta in 
dum JK. När vörr da fick gani drugnä u 
intagnä i batn.. så var ä n hail hopän tåsk pa 
dum JK. När gubbän had dräg näi gan u ja 
had tat in dum i bakstammän me n fåir fäm 
valar strämming pa vart gan, tyckt gubbän 
JK. Ta in på hals [se d.o.]. 3) [insläppa, låta 
komma in]. Så skudd n var försiktur, att int 
batn to vattn in OL. 4) [mottaga, upptaga 
som (familjemedlem, t. ex. fosterbarn)]. An-
das u Lenä var banlausä män to in a ståck-
hålmsban JK. A.P. blai intagnäs bäi Sun-
körkä, ättar sum di var banlaus där JK. När a 
äktnskap jär banlaust, så sär n, att stammän 
gar äut, män tar di da in a ban (sum de 
haitar), u sum haitar fosta(r)sun el. fostado-
tar, till aignäs [eget], u de för de mästä a 
syskänban el. a släktingsban, så fortsättar 
släktaskapä JK(U). 5) [om jord: införliva, in-
gärda(?)]. De blai yvar de hailä 40 kr. för 
tunnlandä me all mark ällar jård, sum jär 
intagi sum vattnsjauk JK. 6) [erövra]. Tyskar 
. . had tat in Libau JK. 7) [hålla in, hejda]. 
När han skudd ta in russi el. hald äi dum, att 
di int skudd ta ti skäinä JK. 8) [ta i besitt-
ning, besätta]. Var u en skall ta in säin plas-
sar [vid matbordet] JK(U). Män när ä jär gutt 
um strämming pa någät särskilt strik, t. ex. 
millum 25 u 30 famnar, så jär n u sanslausar, 
att n kan kumm fyst äut .. att n kan fa ta in 
bäst plassar JK. 9) [m. avs. på känsla, sinnes-
stämning o. d., fatta]. Han .. to in umhöir u 
lättäd bläi u arbetä u kåm ti grubblä JK(U). 
10) [ta tillfälligt logi]. Så var de gänn aldri frid 
för sårk, sum gav si i väg iblant för u iblant 
ättar för till säi u pass ättar, lains n dail gick u 
va di to in någän stans [på hemväg från dan-
sen] OL. — Ta kull [fälla]. Dän talln graväd 
vörr upp me rot u to stumbln upp me, när vör 
to kull n JK. — Ta mässi [taga med sig, medfö-
ra]. Ha bisvär u sänd äut säckar u så dän 
pusn, sum L.A. glåimt u ta mässi äut OL. — 
Ta ner: 1) [lyfta ner]. När di da skudd kard 
smasaigar .. så puttäd di handi iginum bändn 
i buttnän pa ullmaisi u to ulli äut där iginum 
.. sått di slapp u ta ullmaisi ner JK. När da 
rumpu jär avtagi av uppränningvindn u han 
jär hopslagän u nertagän, så skall de kastäs i 
skaid JK. 2) [reva segel]; Sätt till u ta ner 
(sjägli) JK. När n har rull ihop sjäglä pa spleä 
.. så slar n um skotä, de haitar ti bisla sjäglä, 
u så tas de ör sjägälfästä u läggäs i bat, u de 
haitar till ta ner JK(U). Jär ä vinn, så sigla n 
. . in i vikän .. da tar n tuppar ner u undasjägli 

.. sin så tar n ner sjägli, när di jär ihoprullnä u 
bislagnä, u läggar dum i batn JK. Så lugnäd 
de av .. så di matt ta ner u ro a läiti stund 
(= ta ner seglen) OL. Vörr .. kund int bat bäi 
[förmå] u ro längar. Da to vörr u sättäd till u 
sigläd äut i nårdaustn, till vörr fick trättifäm 
famnar, u så to vör ner u sättäd där JK. När 
ja to sjägli ner u lodäd, så had ja tjugå famnar 
JK. När vör kåm pa säks sjau famnar, to 
Hallandar ner. — Va, tar Är allt ner? maint ja 
pa, skudd ä var någän tåsk så naug inn da?.. 
de andrä to u* ner. Ja gick äutför H. än bit u 
to ner u kastäd taug JK. Ja sag, att u tost ner 
(seglet) MK. 3) [bestorma (ngn), ivrigt bön-
falla]. Di to raint ner fålk ätta jälp MK. — Ta 
um [gripa tag, fatta]. Ha ällar han vidd aldri 
sickä ällar, sum di sagdä,. de jär omöiglit ti fa 
än ällar nä ti ta um (till ta tak um vårtu ällar 
braustä) OL. — Ta pa: 1) 'hugga i'. A källing 
sum börr gar i stäuu u läta si u int tar pa för 
hart (= hugger i) MK. Så far vör, sum ung 
jär, dra lånkän ällar ta pa u arbet så mik vör 
kan JK. 2) ta pa si [ikläda sig, sätta på sig]. 
Ta pa si skoar JK(U). När n skall ta gani ör 
batn u bjär upp dum, så haitar de ti ta dum pa 
si JK(U). Till ta gani pa si ör batn gar till pa 
de väisä: än tar hallar fyst u läggar yvar 
vänsträ aksli, sin tar n läinä me strämmingar 
pa u läggar pa vänsträ armän, till däss att n 
far tjan'n u flaar, da läggar n daim (flaar) pa 
hygrä aksli bjärar läinä me strämmingar pa 
pa armar framför si i famn'n JK. 3) [åtaga 
sig]. Ja vill int ta de pa mi ainsummän ti gär 
de JK. — Pa undästä kantn av plankår 
bräuka n sia jan .. så att sladdn skall ta 
knåbbar bättar sundar JK(U). — Ta till: 1) 
[öka, stiga, förvärras]. Haustkväldar gynnar 
ta till [bli längre] JK. Läslustn tar till mair u 
mair blant allmänhaiti JK. De tyckäs sum um 
de tar till me de (ti kaup upp slipas) ar me ar 
JK. U så tar de till ar me ar vän u värrä ti sta 
u spark pa sparkstöttingar langsat vägar, bad 
av ban u gamblä JK(U). Sjaukdomän .. to till 
så oskaplit straks um dagän, så att .. JK. Pa 
kväldn u nati to plågår till för n igän JK. 
Fingrä va hailt uppsullä u svartblåt u to 
till me värk så föskräcklit, så att ja kund int 
bärg mi JK. De var n täid i min ungdomstäid, 
sum de [pärkspelet] närpa haldäd pa till ga 
äut .. män nå pa sainarä täidn har de tat till 
bitöidlit, ginum bållklubbar, idråttsföreningar 

JK(U). 2) [utmäta, beräkna]. U så prickäs 
en famn av unda(r)tjan'n var gang ättar mel-
ning [mätning] pa patjan'ns knäutar, sum da 
tas till så mikä, sått de bläir 3/4 tum längar för 
var famn [på isnot] JK. Kustnäsförslagä var 
när pa tåll täusn kronår, män sumt var så 
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haugt tilltagä, sått ä kund präutäs ner till älvå 
täusn JK. 3) [med refl. pron.] 'ta åt sig', 
[lägga på sinnet]. Ta ordspråkä till si = anse 
att det kan tillämpas på honom själv JK, MK. 
Da var de mästn så, att n to ä till si (tog det åt 
sig) MK. — Ta tibakas: 1) [föra tillbaka]. I-
blant kan de var så fullt (av äid), sått n int kan 
fa dum för si äut i kalvän, när n .. drägar pa 
armar, da matt n ta dum ti bakas, sum de 
haitar, u lätt dum var äi de hopdrägnä 
armar så längä JK. 2) [återtaga]. Ja far allt va 
så go u ta mäin ård tibakas JK. — Däu far ta 
undar me = hjälpa till och bära något MK. — 
Ta upp: 1) [plocka, draga, gräva upp; skör-
da]. a) [om lin, rotfrukter o. dl. Ta hamp upp 
.. de var a tulsam årkå OL. Artar u läin sär n 
alltut för de mäst nå ta upp, män de gamblä 
sägd rna upp JK. Ta upp läin; de skall tas upp 
för ti fa de raint, annas kummar så mik ogras 
me MK. Bad hamp u läin så tas de upp för 
hand el. mas upp JK. Män jär int allt läin liksi 
langt .. da tar n upp de längst fyst u de 
kårtästä sinä JK. Läin .. tas upp så mik sum 
än har räum i nävän u bindäs ihop till n tupp 
JK. Än tar upp me hygru någlä stand var 
gang u läggar i vänstru, sått all knuppar bläir 
jamnä .. När da hail styckä jär upptagä, da 
räkna n all runndailar JK. Upptagän läin-
tupp (= me knuppän pa) MK. Män ätt hundrä 
kilo [ärter] fick vör bra, för di var monä, när 
vör skärd dum el. to upp dum JK. Ti ta tisslår 
upp me nyttäd di förr a tang av träi Störr 
ogras såsum tisslår skudd tas upp me rot 
JK(U). De har vart märkvärdut vackat vädar 
till tat pärår upp JK. U så har vör ännu all 
pärår u betår ti ta upp, umkring än träi tunn-
land JK. Vör funderar ännu ti sa mair av dän 
sårtn (sainryg) pa betjårdi ällar dän sum vör 
nå tar betår upp JK. Vör har väl ännu a 
halltunnland betår stanäs i jårdi u a tunnland 
har vör tat upp JK. A. u ja har för de mäst 
vart ainsummä ti tat upp u nackä (betår) JK. 
Pärår för i ar jär upptagnä där pa backän JK. 
b) [om stubbar, sten m. m., gräva, vinscha el. 
rycka upp]. Vör har .. rust me nöiådläning 
ner i hagän u ta upp stumblar u stam. Vörr 
tar stumblar u de stöist stainar upp me spel, 
så att de vaiväs upp JK. A äskvast .. me n 
hail hopän äskstumblar äi, sum skall tas upp 
JK. Så har vör laig me uss en man u i sumli 
dagar täu ti braut grastain upp el. ta grastain 
upp JK. Ja än huggar upp dän gamblä täun'n 
fyst el. huggar all bandar av äutför staurar pa 
am n säidå u tar staurar upp pa de säidu JK. 2) 
[hämta upp avskuren stråsäd för att binda 
kärvar]. Kalar skärar u kvinnfålki tar upp, för 
de mäst ätt kvinnfålk ättar var kal .. De 

ansäis fö(r) sträivarä arbetä ti ta upp u gär 
band u bindä än ti skärä Jär de n duktur kal 
ti skärä u a raskt duktilt kvinnfålk ti ta upp, 
så kan n hinn åt näi lass för dagän JK. Ha jär 
bäi H. u ta ryg upp MK. När n skärar i 
tjåckar ryg .. da jär a sånn lang örvslau, sum 
än nyttar ti sla me, för lang u otjänli, för 
uppäst örvändn bläir för langar u slar kvinn-
fålki i skalln, när di kummar ättar u tar upp 
ryg ällar vaitä JK. Vör skärd n [rågen] vatar, 
sått vattnä rannt ör kledi för kvinnfålki, när 
di to up JK. [I bildl. uttr.] Ta lyngnar upp 
undar baini [se lögn s.]. 3) [ta upp ur vattnet, 
mest om fiske]. Än slar me slagu yvar fiskän 
pa äisn, sått han dånar av, u än kan hugg hul 
pa äisn u ta upp än me hännar JK. Da skall 
noti drägäs upp ällar tas upp, sum de haitar. 
Da tar n noti pa kårs me en arm undar u en 
uppa, så att dän notarmän, sum kummar fran 
hygar, han drägäs pa vänsträ säidu um upp-
fårdi MK. Nä snöir ha kumm i buttn älla 
sänkä, så tar n melningtygän [mätningstaget], 
(tar upp ä umkring en famn fran butt'n) u 
gynnar sit u pundä JK. Äisn blai upptag si 
[upptaget!] för saint MK. 4) [om idrottslekar, 
lyfta upp, häva upp]. Ta upp varandrä Mi 
var de int mang sum däugd ta upp JK(U). Ta 
upp pa rakar arm JK(U). 5) [hämta upp i 
rymden]. Pek int ättar mån'n, för da bläir n 
upptagän äi än, fick än förmaning av mor, när 
n var ban .. De var n gubb u än sårk .. di 
pekäd ättar mån'n, u di blai upptagnä i mån'n 
JK(U). 6) [ta ombord]. Täu batar huksar ja, 
sum kalar har blitt upptagnä pa fartöig [ur 
sjönöd] JK. 7) [om tillverkning av fiskegarn 
o. d.]. Ta upp slingu, dvs, förvandla från 
"slingå" till "gan", sum gar så till, att slingu 
förlängäs pa dann hållä, så att de akslar ällar 
knäutar, sum lag bäi si kummar ti ligg pa 
motsatt håll u slingu bläir sträckt at dann 
hållä fran va ha var, u nä de jär gärt, da .. 
haitar de gan, u de sker fö'r skjautningi. Ta 
upp kalläs av somliga nack upp. Förkårt 
slingu undar slingbindningi, skall tas upp me 
a slingnål etc. Slingu tas upp mäns n bindar, 
män ha skall ir tas upp, när a jär bundi u förr 
n ha skjautäs MK. När nå slingu jä(r) tårr u 
har blitt nertagi fran täningi, skall ha tas upp, 
de vill säg att (h)a ska drägäs äut pa bräddn, 
så att maskår kumma ti sta fäirkantut MK. 
När hail slingu jär ginumgangi el. upptagi, da 
skall ha skjautäs JK(U). När nätä [flundrenä-
tet] jär äutbundä, så skal de tas upp, sum de 
haitar, el. pa  tvärn pa dann hållä .. Sin så 
kummar undabindningi . . u ti fa de undabind-
ningi klokt u bra, så skal de tas upp, sum de 
haitar, igän män pa ann väis än fyst upptag- 
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ningi JK. "Ta upp" a snarstyckä [ringla ihop 
reven med småsnarorna på, så att den kan 
trädas på snarstocken] JK(U). Nå jär snar-
styckä upptagä, de vill säg, att n har lind 
raivän kring handi varv ättar varv u me de 
sam putt in handi iginum all åiglår .. Nå har 
ja tat upp stuckän = tat upp snarstyckar kring 
han MK. Ner di nå skudd ste u kast snarår, 
så skudd di var upptagnä, dvs, all smasnarår 
sudd tas dainu ättar dannu fran de än gynt pa 
stainsnaru, sum sat i dain ändn av styckä 
sen skudd di läggäs slag ättar slag.. de haitar 
ta upp dum OL. 8) [hämta upp, plocka upp 
maskor vid stickning]. Um di . . har kumm 
förbäi någu av de färduä lyckår [maskorna], 
så haitar de att di har "fällt ner" a lyckå, män 
bläir di var [varse] de, när di har saum kring 
. . så haitar de, att lycku skall "tas upp" 
JK(U). 9) [insamla, uppbära]. Broandar to 
röstar upp MK(1877). Kluckan u Båsmann'n 
. . när di gick kring u to retuhaitar upp förr 
JK. Nå skudd de tas gåv upp [brudgåva] 
JK(U). De tos upp ti spelmann'n, sum de hait 
JK. 10) [bryta upp] 'öppna'. Um int mamma 
fick lug u ta upp ä (paketet) så längä (= öpp-
na) JK. När a naut kummar iginum täunar 
äutn [utan att] flaug yva dum, så haitar de, att 
di tar täun upp JK(U). 11) [hugga, bryta, 
gräva upp]. När n gammäl täun jär förfalln 
så skall n huggäs ner (= hugg de gamblä ban-
dar av u tas upp el. all de gamblä staurar tas 
upp ör jårdi) JK(U). Jär i Lau rustäs .. me 
täunar, ta upp gamblä u töin upp nöiä. De gar 
fort någ lundä ti ta upp de gamblä JK. De 
gar int all stans ännu ti ta de gamblä täunar 
upp, för de jär ännu för mik frusä .. sått när n 
skall ta upp de gamblä täunar, så sitar staurar 
fast JK. Dän täun'n mot H. han jär till ing 
nyttä, äutn dän tar vör upp igän u begangnar 
uss av värkä (trodar u staur) haimä. Ja, var u 
en to upp säin täunstyckar igän, u de härli-
haiti me baitningi to släut JK. All allmänning 
el. äutmark jär i När u Lau blai indailt me, u 
äut-täunar blai upptagnä bi all akrar JK. 12) 
[odla upp]. Ta jård upp JK. 13) [medtaga, 
införa]. Där (i boki) jär upptagnä int mindar 
än 87 artar (starr) JK. 14) [anteckna, införa, 
värdera]. Di skall ga kring en gang um arä u 
söin kräki u ta upp dum till sitt värdä JK. Da to 
vör änd int upp, när vör var äut u haldäd 
bäivägän ypän. Had vör tat upp de me, da 
had ä bjärt av [blivit för mycket] JK. De sum 
ja int ha tillvärk självar, har ja frågt andrä, 
sum ha lätt gärt ä, u di har int alls tat upp ä 
för haugt JK. Lausmöirs äutdäikning var 
upptag(ä) till umkring 80 000 .. män gick till 
långt yvar 100 000 JK. De jär int upptag till 

dairäs livsjon MK. 15) [ta i anspråk, intaga]. 
Täu 	spallakänsängar, sum to upp hail de 
där säidu JK. — Ta ör: 1) [draga el. lyfta ur]. 
Finsträ var mik let ti ta ör JK. Da to vörr bön 
finsträ ör JK. 2) [frånskilja]. När gräddn var 
örtagän u skummjölki var igän [kvar], så var 
de int så dåli kraft i dän JK. 3) [om slakt]. 
Innälvår jär örtagnä JK(U). Ti jälp mi fia u ta 
invaldi ör .. de har G. jälp mi me JK. 4) 
[plocka ur, excerpera]. De kan händ, att ä 
bläir för väidlyftut, män .. L. far självar ta ör 
de, sum de kan var användning förä JK. 5) 
[göra hål e. dyl.]. A apartut märkjan ti ta ör 
gluggu u nyggar u stol u [fårmärken] JK. — 
Ta äut: 1) [hämta el. bära ut, borttaga, av-
lägsna]. Da gick ja u smasvor för mi självar a 
stund yvar dän spittaln, sum hadd tat äut 
batn JK. Asku tos väl aldri äut, kanhänd en 
gang um årä OL. Sin pa kväldn, när de var.. 
så svalt in i bastäuu, att dän sum svard för na 
kund .. ta äut toä 	JK. 2) [hämta ut från 
staden till landet]. De sker ännu årlit, att 
lansmätrar tas äut u skall raid äut märki, sum 
de bläir tvist um JK. 3) [utplåna, avlägsna]. 
Läsår [veck] .. sum skudd tas äut ällar drä-
gäs äut [på vadmal] JK. 4) [utvälja, utse]. Så 
far förmann'n svar för till ta äut u sag av de 
bitar, sum bihövs (i ladan att göra likkista) 
OL. Mairndails jär de någän särskildar, sum 
svarar för ti ta äut braidsräumi ällar där håiä 
skall läggäs i braidä för tårkning OL. Nå tar 
di äut vattnställi MK. Så to vörr vågrar äut, 
sum de haitar, näi styckän drängar, för ti var 
me i speli JK(U). 5) [utpressa]. De här de to 
svait äut MK. Var gräddn tjåckar u var de väl 
[mycket] grädd i kännu u tuld de läng förr 
n fick smö(i)r, så to de svait äut JK(U). 6) 
[dricka ut, tömma]. Vill ingän smak, da tar ja 
äut de själv (dricker ut det, näml. kaffe med 
brännvin i) MK. U så hälld ja da läit kummän 
äi a kvarter brännväin, u de to ja äut alltihop 
JK. 7) [öka, förlänga]. Han (ha) kläivar i väg 
me lang stig .. u tar äut stigi så mik sum än 
kan JK(U). 8) [låta utfärda åt sig]. När fäst-
fålki skudd ga ti prästn u ta äut löisning 
JK(U). Fyst så räknäs de äut, när.. väigsli u 
bryllaupä skall varä, förr'n gar ti prästn u tar 
löisning äut JK(U). — Ta n [den] a't di a grand 
MK. Jfr an-, del-, god-, kyrk-, miss-, undan-, 
o. över-taga samt grädd-, hem-, köld-, med-
o. upp-tagen. 

tagas v. takäs, pr. takäs, ipf. ta'ktäs, sup. 
takäs, 'brottas'. Kum så skall vör takäs 
JK(ordl.). Drängar takäs, u gubbar star u säir 
pa JK. "Takäs u ta ryggkast" tävläd vörr mik 
me JK(U). De bräukar ga så hart av iblant, 
att daim sum takäs bäggi täu kummar ti slas 
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JK(U). Vörr sum sårkar var taktäs u slos, 
sått pas'år u tuttar flaug kring uss iblant 
JK(U). 

tagel s. tagäl JK(U). Jfr man-, rump-tagel o. 
russ-hår samt tägla v. 

tagg s. tagg m., pl. -ar. Päuktynnä de jä(r) 
raud rosår pa u sånn olyckliä taggar pa; di 
puttäs MK. Napältynnän [vildros] .. han har 
olyckliä taggar ällar tånnar JK. -hjul s. n. 
bf. taggjaulä [i ramsåg]. Helar ["hälar"] i 
taggjaulä för ti tramp gangvagn'n tibaks me 
MK. 

taggig a. taggur, n. -ut OL [försedd med tag-
gar]. Än läitn rullä me a läit jaul pa dain ändn 
sum var taggut [i "sko" på kvarn] OL. 

tagig a. n. ta'kut [om sätt att slå hö]. Um än 
låimar grasä millum vart tak, så haitar de, att 
n slar takut JK. 

tagning se in-, risp- o. upp-tagning. 
tag-var s. takvar JK, ta'kva'r(ä?) n. 'ont om 
arbetsfålk i bråsskan, god avsättning, frågda-
gar efter' JK(ordl.). De jär a sånt takvar(ä) 
ättar fålk nå i bråssku. De jär a hapli takvar 
[ändr. fr. -å] ättar släkå JK(ordl.). Da blai de 
takvar ättar baitar JK. -vara s. ta'kua'rå f. 
'efterfrågning'. De var a släik takvarå um 
MK(1877); (sälls.). De var takvarå ättar 
mat = ont om MK. 

tak s. ta* k n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. 1. [i fr. om 
hus]. 1) 'vattentak', [yttertak]. Va skall Är ha 
för tak pa häusi? Spåntak. Takä jär åidä; taki 
jär åidnä bad pa häusar u byggningar, de jär 
så mik tak ti unda(r)haldä. Väl haugspärr' 
tak; raut (mots. flatt) tak (OL)MK. Drug 
[draget] tak el. bindtak = av drugän halm, 
dvs, att halmän läggäs jämt [parallellt] i sku-
par me drivalar ikring, sum sinä låisäs av, när 
halmän ska läggäs pa takä, män när n läggäs 
däit pa laktar, så bindäs n fast me n lakt, sum 
läggäs uppa, sum haitar bindlakt, u de bindäs 
ihop me snörä älla biktatar MK. Hänglår sum 
da hängar ner langsat takä JK. Män de 
hadd nuck int vart fläistak pa äutn bredtak, 
för takä var för mik raut u int så flatt, sum när 
de jär fläistak JK. Brut' tak pa byggningän 
JK(ordl.). Takä jär allt åidä u skall täckäs um 
JK. I kväld stårmar de så oskaplit mikä, sått 
tigälpannår flaugar av takä för uss JK. All 
stäumänskår de gär väl de sam, va de jär för 
vällaik för dairäs räkning, börr di har takä tet 
JK. Täcknä tak av halm ällar ag pa häusi 
[uthusen] JK. Gutt um rängn u väl vetå, så 
att ä ha råit betöidlit pa täunar u tak JK. De 
tåiar just ingänting läikväl, ällar de draupar 
ällar rinnar int av taki JK. Da lag de minst a 
kvarter (hagel) pa jamn jårdi jär bäi uss u 
unda taki minst a än [aln] JK. Värst var de ti 

bärg taki pa byggningän u häusar, för de var 
vådliä styckar, sum flaug i vädrä [av hagel] 
JK. Kåm a snaikst [gnista] däit, ner taki var 
tårr, så kund de snart ta äld OL. b) [i vissa 
stående uttr.]. De var blått u bart byggningän 
sum di kåm äi [genom arv], u de skudd mair 
till än tak yvar hudä JK. I dag har ä vart 
ruskvädar, sått ti middagän gick ja bäi haimä 
u snickäd u rustäd me någ undar tak JK. 
Ännu har vör int fat all gröid unda tak JK. 
Män allt um längä fick vör äntliän vaitn av u i 
rak u sumt in undar tak JK. Mang ar hinna n 
int u fa de undar tak (rygän, u summahavan), 
hälst um ä jär dålit bärgningsvädar JK. 2) 
[innertak —jfr loft s.]. U de blai n gläd, sum 
sto haugt i takä, nä ja kåm haim um kväldn 
JK. U när .. glädn sto sum höigst i takä, da 
staig prostn upp u trampt i gålvä till JK. II. 
[om föremål som till användningen liknas vid 
tak]. Yvalädrä el. takä [på träskor] JK(U). Jfr 
ag-, bind-, bräd-, flat-, flis-, foder-, halm-, 
hus-, kyrk-, papp-, plåt-, skol-, snorkammar-, 
snuskammar-, spån-, tegel-, tramp-, täck-
o. vatten-tak samt flat-takad. -bräde s. n. pl. 
bf. takbredi [bräder som bilda yttertak]. 
Däräi [i "huven"] huggäs a spunning, sum jär 
så djaup, att takbredi kan fa stickäs in än täu 
halltrid tum i häuän OL. -dropp s. ta'kdru'p n. 
De draupar av taki (= takdropp) JK(U). 
-flake s. m. pl. takflakar [taksida, takyta]. Nå 
har di täu par spärr undar var sjauänslängd, 
annas så haldar de intä de stäur haug takfla-
kar JK. -flis s. ta'kfläis f. [häll på flistak]. 
-fönster n. bf. takfinsträ [fönster på tak]. -list 
s. taklist m., pl. -ar [list som förmedlar över-
gången mellan (inner)tak o. vägg]. Så brautäd 
vör upp luftä yvar kökä u läggd in nöit 
pa sam väisä me gålvä u så har vör slat 
fotlistar u taklistar kring till .. Nå har kvinn-
fålki . mål skåpä u taklistar u fotlistar JK. 
-lök s. taklök, -löik m. (Sempervivum tec-
torum). De vaksäd taklök pa byggningsfläis-
takä, u när n fick åirnvärk, så skudd n ti 
Läifridä u ha taklök ti bot åirnvärkän me JK. 
Taklök staikar di u läggar i åiru, mäns n jär 
varmar, när n har åirnvärk MK. -ränna s. 
takrännå (OL)MK. -spån s. takspån m. 
(o.koll.), pl. -ar. Jå vörr hadd kårt någ sag-
stuckar äut ti sagi där pa När .. ti bredar u 
takspån .. takspånar skudd vörr sag dann 
dagän JK. -stege s. takstigä JK(U) m. Pa de 
yvästä jaulä [i hjulsnurran] läggd n en lang-
stigä; en takstigä gick u an föstas .. JK(U). 
-stol s. taleståul m. Jfr spärr s. -stols 1 bräde s. 
ta'kståulsbre'dä n. -tegel s. ta'kti'gäl n. (o. 
koll.). Vickät bassl u såil 	ti ga u bad imot 
me varmt, iblant me taktigäl, sum var haitä, 
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sum läggdäs mot armän u säidu JK. -täckning 
s. taltäckning. När de skudd var taktäckning 
el. häusating, så bjauds grannlagsboar u släk-
tingar u de var fullt kalas JK. -yta s. f. bf. 
talcytu. Hail flakän = hail takytu pa dain 
säidu MK. -ände s. pl. taländar, 'det neder-
sta varvet med dubbla spånar' MK. De kåm 
ti snåi mot middagän u blai kallt u äistappar 
undar takändar JK. Svalår byggar raidar 
av lair undar takändar pa stainbyggningar 
JK. 

takt s. takt m., bf. -n, pl. -ar. 1) [mått för 
begränsat tidsavsnitt i musik; rytmisk rörel-
se]. När n da hadd sing äut taktn: "Kristus 
ner till hällvitt for", sägd n: "hald ättar kor-
kalar". JK. Ja har taktn i hudä män kan int fa 
n i baini MK. Han star me n käpp i handi u 
stampar i gålvä ättar takt, när n singar: hai-
vittnboll etc. JK. Tjugufäir man .. slar säin 
braid slag u tar säin storä tak, u de i takt av 
stöist dailn, ne de så kan bjär si OL. Singäd 
. . u haldäd taktn me bainä, sum di trampäd 
ruckän me JK. 2) pl. ['tag', fasoner]. Di har 
allt de taktar, att di kan jaugä MK. 

tal s. 1. tal n., bf. -ä, pl. =. 1) [siffertal, antal]. 
Iss arsns tal nittnhundrafjortn JK. 1909, de 
var a kånstut tal JK. I boki star 24 staurar ti 
bördu, u de kansk di flyttar de talä (talesättet 
el. antalet?) pa andrä håll jär pa landä JK, 
MK. 2) [räkneexempel]. Vick tal jäst däu pa 
da? MK. Säg tal upp [redogöra för uträknade 
tal] JK. Jfr an-, fyrk-, grad-, hemman-, hun-
dra-, häck-, korn-, lass-, medel-, meter-, tio-, 
trettio-, tum-, tusen- o. år(s)-tal samt aln- o. 
stigtals. -strömming s. talsträmmiug m., bf. 
-än, pl. -ar, 'som lägges av för att hålla räk-
ningen, lämnas sedan liksom flundror o. 
torsk med på köpet' MK. Ättar handi än 
bainar av vart gan, så bräuka n.. räknä upp 
strämmingän bäi valväis u lägg av en sträm-
ming fö var val bäi a ganstjekå, sum haitar 
talsträmmingar .. da räkna n all talsträm-
mingar, sått da vait nya mang valar n ha fat 
JK. -stör s. talstaur. Än talstaur kastäs av för 
var bördå, sum håiräs till fyrlassä JK. -torsk 
s. taltåsk. Tåskän räknäs u säläs alltut bäi 
stäigväis .. ja, en tåsk läggäs av för var stäig 
u kalläs för taltåsk u håirs till stäigän me JK. 

tal s. 2 tal n., bf. -ä, pl. =, bf. -1..1) [sätt att 
tala, målföre]. En sum har raist kring jär pa 
landä u prat me landsboar kan någlund håir 
pa talä, va n jär ifran för a håll jär pa åii JK. 
Um än tänkar pa talä ällar retarä språkä .. så 
förändräs de faslit fort JK. Ja far .. försöik u 
int sätt däit någän bokstav, sum int håirs i 
talä JK. Män annas säir a ret ännu kröil äut u 
pratar ännu u jär raidu i talä JK. 2) [det 

talade, yttrande]. Kobärsträibär .. i daglit 
tal, sä sär n bön kobär JK. Ja, visst kan n säg 
så.. män int far n håir de i daglit tal JK. Fall i 
talä, kumm tvärs pa i talä [avbryta ngn] 
JK(U). De var a äutmärkt bra brev u skriv 
flair släikä, så skall ja, så gutt ja kan gi svar 
pa tal JK. Ja pa tal um skogän .. så .. JK. 
Attar sum de kåm pa tal me dödn pa gasung-
ar, så skall ja tal um JK. U iblant ann så 
kummar de pa tal um än gubb jär i Lau JK. Ja 
pa tal um fingrä, så jä de int prässäis sum de 
andrä ännu JK. De har vart pa tal flair gangar 
JK(U). Han (ha) har så mang tal, så de kan 
ingän tro pa hans (hännäs) tal el. prat um dän 
sakän, för iblant sär n (sär a) så u iblant så 
JK(U). Han (ha) har flair tal, sått blant sär 'n 
('a) så u iblant så, sått 'n ('a) fö(r)talar si 
JK(U). 3) [samtal]. Mäns da sårkar divvi-
deräd me karrmällår .. gav ja mi i tal me 
gubbän Olä JK. Iblant så fallt di in i talä me, 
när de var frågän um ti diskuter sakar u ting 
JK. Skudd vör någän gang kumm ti tals um 
körku u körrgangän, så sär ja mäin maining 
raint äut JK. L. u ja kåm ti tals um täidningar 
en gang JK. Täubandtäun u träibandtäun, 
sum vör kåm ti tals um, när vör var i fylgä 
JK. Vör har vart ti tals um ä mang gangar förr 
äutn ti kumm riktut yvar ains JK. Fäi ungfar 
u ja har vart till tals um iss vägkrånglä jär 
OL. Ja, så skrivdäs de i täidningar, u de var 
u tals um, att tårghandln skudd ändräs JK. Jå 
de blai tals um där pa tågä um fornlämning-
ar JK. 4) = skvaldar, [rykte, prat]. Di kan ga 
me tal, sum jär så gimaint, att 'n knaft kan 
nämnä MK. De gar faslit gal tal um bad han u 
ha JK. Talä gar ännu, att de blai åid för dän 
skuld att gubbän A. to de där pänningar JK. 
Talä gar så (= ryktä) JK(U). Ja, va de kum-
mar ti ga av sin [sedan] .. de jär mang tal um 
JK. Än .. händlsä sum jär var mans tal el. i 
var mans mun JK. 5) [högtidstal, anförande]. 
Gär tal = hålla tal MK. Da gärd han (bisko-
pen) a tal pa träl kvart, u vör fick sta där u 
häng me glasi MK. Da blai de änd där till, att 
talä blai gärt si MK. Sin gyntäs de me tal u 
sång. Tali hård vörr bön a lum av, sått vörr 
kund int raid äut årdi JK. Trivliä u lustuä 
prästar där .. me prat u ha rolit u drick skålar 
u hald tal JK. Gamblä M., han kund hald 
duktuä tal, jä så att fålki matt till augu [gråta] 
än stor dail OL. Så haldar bruttbondn tal för 
bräudgummän u all gästar, mäns all sitar bäi 
borä. Tali bräukar var mik röirndä .. När da 
bräudgummän u bruttbondn u all gästar kum-
mar äut, så haldar bräudis ungmansdrängän 
tal för bräudgummän u all gästar .. u all sat 
pa hästar, mäns ungmansdrängän gärd talä 
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När bräudstasn hadd kumm i gard .. så 
gärd bruttbondn tal .. När bruttbondn har fat 
skilt av me sitt talä, så star skaffafar pa trappi 

u haldar a kårt tal, att han pa värtns väng-
nar har de äru till bjaud all bryllaupsgästar till 
sit av u stäig in i bryllaupshäusä 	JK(U). 
Um ja skall skriv tali särskilt (bröllopstal) JK. 
Jfr begravelse-, brud-, bruttbonde-, bröllops-, 
lik-, till-, ut- o. uttalnings-tal. 

tala v. talä, tal, pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, taldä, 
taltä, talt', sup. talä, 	, talt, pass. 

taläs, tals, ipf. taldäs, -täs, sup. taläs, 
talts, tals, p. pf. (um)taldar, f. 
talt, n. talä, (um)talt, -talt si, imper. tal. A. 

intr. 1) [kunna frambringa tal]. Fonografän 
han fungeräd äutmärkt u bad taläd u singäd u 
speläd raidut JK. 2) [yttra sig, prata]. Tal u 
int fösta, plöig u int sa, fräiä u int fa, jär träi 
onyttuä ting JK(U). Um di taldä ändä! de jär 
så u jå u naj MK(1877). Da blai än så argar, så 
än talt int pa än fjorton dagar OL. De har 
skriväs u taläs så mik undar säist täidn, va för 
fålki så mik raisar till Amerikä JK. 3) [i fråga 
om sättet att tala]. Ja, um ja riktut skal tal 
allvasamt, så jär bondn sin aigän härrä JK. 
Han taläd raskt u lidut JK. Buddäins far han 
kåm fran sudrä u talt så lustut MK. Um 
någän för hundrä ar sinä had fårsk så mik i 
gåttlänsku u de nå had vart svart pa vitt ti 
set lains di da taltä JK. Jär de någän klokar 
kal, sum vill ha raidå pa lains vör tald ällar 
pratäd jär i Lau, så.. JK. Ja di tyckt .. att 
gotlandsspråkä låtäd kånstut u frågäd um 
vän taläd så daglit JK. 4) [samtala]. Ja var ti 
tal me mor um att .. OL. Ja talt me J. idag u 
frågd ättar, va de sto till me R. JK. När vör 
talt me varandrä säist, sägd ja, att .. JK. Ja 
talt mei än fiskarä igår ifran Hörtä JK. Da när 
ja var där u talt me än, da sto n u sagäd vid 
JK. Astu Oskar ha ja talt me JK. Ja hå'ird, att 
han had vart till talt me L. OL. Ja hadd så 
faslit gänn vitt talt me L. JK. Tal me lands-
hövdingän u lätt de snart ske JK. Kum in u 
tal me kvinnfålki, va di sär JK. 5) med prep. 
om:  a) [avhandla, dryfta]. Da gynt di tal um 
klingsagar OL. Int har de vart någ snåikast-
ning el. äur ti tal um JK. Att sårkar ällar 
drängar akäd ättar någ ann än russi, de var 
int ti tal um OL. Än skall vit [veta], att 
nasdokar var int till tal um OL. Just någ 
apartut sum han tald um syndi, de var de int 
de MK(1877). När n talt um de gamblä medi-
kamäntar JK. Ja kåm nå ihåg de årdä, sum 
vör taläd um än gang bäggi täu JK. Ja har talt 
um harvä el. harvning jär föräut JK. De kan 
bättar tänkäs än taläs um JK. Ja någ var, så 
taläs de um täckdäikning JK. Sumli har mair 

sumli mindar, taldäs de um igår JK. Laus-
möir taltäs de väit u bratt um da i vinträs me 
JK. J. kummar snart häit taltäs de um i dag 
JK. De har rislveräs u talts um, att vör skudd 
sätt upp än våg JK. Dän gubbän sum jär 
umtaldar jär föräut JK(U). När n käkstar 
[hickar], da jär de någän sum talar um än, 
ällar da jär n umtaldar JK. b) pass. [berättas, 
(om-)nämnas]. A historjå, sum ja ha hårt ta-
läs um JK. Mang gangar har ja håirt taläs um, 
lains di rustäd förr OL. Di to u läggd ringän 
däit igän, där di hadd hitt n, u där skall n 
ännu ligg, taläs de um JK. 6) [föra talan, 
plädera]. Skoll. S. bigärd fyst årdä u talt för 
klagomåli OL. Tal väl me all kaupnriännar, att 
i lätta bläi 	ti kaup någän slipasstump ti 
äutföirsl JK. 7) [hålla tal, föredrag o. dl. De 
(Häddäin) var n duktur kal ti talä, sum hårdäs 
JK. De än taltä, så va de bra talä JK(U). Han 
taläd mik raidut u bra .. han sat u talädä JK. 
Erlandsson, sum sat upp pa alltan'n hail 
täidn, när ja taltä, to mi i hand u tackt mi JK. 
8) [bildl., vara uttrycksfullt el. avslöjande]. 
De tår kansk var otöidlit pa säin ställar, män 
så talar bildar så mik töidliarä JK. De talar i 
stan = de däugar, el. tt um någ sum jär starkt 

duktut; de jär ård u ing väisår JK(U). — B. 
tr. Män n galnskap rakt tyckar ja de jär: en 
skall skriv gotlänskå i täidningar, sum int 
talar de för var dag äutn talar svänskå .. Ja 
de jär raint av omöiglit för n släikar ti skriv 
el. tal de .. um än int fran bandomän talt el. 
lert si JK. Per han talt halvård lali täit 
MK(1877). — C. p. pf. [i satsförkorning]. Ja, 
allvarsamt talä, lains skall de härrar pa lands-
kansläiä döim um sakän? JK. — Särsk. förb. 
För de mäst så jär de kvinnfålki, sum har talt 
av mi [avrått mig], att ja int skudd sänd brevä 
ännu JK. — Tal kring., kan bitäcknäs sum ti 
tugg um, el. tt' tal kring, sått n int biröirar 
ämnä någän ting .. Ja talt me än jär-um-
dagän, u da talt ja kring me än, sått ja fick än 
goar JK(U). — Tal um [berätta (om), förtälja]. 
Ja har tänkt ti tal um än pasjas, sum far talt 
um i jåns JK. Vör vidd gänn håir n tal um de 
för uss, fastn vör had hårt n tal um de förr 
OL. Ja hård de gamblä strandbräukrar talt 
um de, att di had set de pa sjoän u talt um 
de för uss .. män .. ja kan tal um, lains de var 

sag äut JK(U). De taltäs um el. de gamblä 
talt um, att .. JK. Sin så visst n [man] lains 
dän drängän u päiku had gärt, när di kåm 
haim, u de taltäs um för varandrä el. imot 
varandrä, u de had n rolit at sinä JK(U). 0 
[vår] fammor talt um de för astufammor u 
astufammor talt um de för Fakläfammor u 
Fakläfammor talt um de för mi! JK. Tal da 
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um för mi, lains Ärr gärdä JK(U). Ja talt me n 
a par dagar ättar, u da talt n um de självar, 
lais de had gat till JK. Han var int sainar ti tal 
um va än visstä OL. Han talt um, att han var 
inn bäi K:s u fick mat u ti bästår JK. Släik 
historjår sum andrä ha talt um .. di gar aldri 
så let fö mi ti tal um, sum daim ja självar ha 
erfar u liv upp JK. A stund ättar, talt gubbän 
um, sag di na upp i Närs körktånn JK(U). Så 
talt de gamblä um JK(U). De skudd ha vart 
umtalt si mair um skåitsli JK. — Tal pa [påta-
la, anmärka på, göra anspråk på]. Landshöv-
dingän .. skall kumm äut u hald sammanträ-
dä u tal pa de, att börr yvaflödsvattnä skall 
av JK. Värningfålki di talar pa mitä di, så att 
de kan bläi mair n föräldrar har tänkt si [i 
hemgift] MK(1878). — Tal till: 1) [tilltala 
(ngn), yttra ngt till ngn]. Va hart däu me de u 
gärä, ja har jå aldri talt di till JK(ordl.). 2) 
'komma med ett par karlar med sig och tillta-
la någon för någon förbrytelse; hålla polisför-
hör' JK(ordl.). Ha kummar u vill tal till mi för 
slikt, sum ja aldri jär skyldnäs till. Ja har nå 
vart där bäi än me a par kalar mämmi u tal n 
till. Ja har blitt tilltaldar för slikt sum ja aldri 
har gärt. Ha har blitt tilltald JK(ordl.). 3) 'i 
förbigående som hastigast gå in till' 
JK(ordl.). Ja skall tal till, när ja kummar där 
förbäi; tal till bäi mi, när du gart haim; ja had 
ärnä tal till, män de blai int av JK(ordl.) .. B 
.. var inn u hälsäd pa prästhärrskapä. Da blai 
än bjaudn pa middag, um än vidd tal till där, 
när n kård tibakas JK. Da talar Glansäs Os-
kar till jär me .. mäin brev u täidningar, sått 
ja slippar u ga upp i skolu ätta dum JK. Sän 
talt vör till bäi O.A., när vör gick haim JK. 
A.P. där pa När.. skudd jälp mi [vid sågen] 
.. När ja da gick där äut, så taläd ja till ättar 
han JK. Mäin svärmors far .. had bränn-
väinsförsälning el. krog .. bäi strandvägän 
u när kalar gick ti strand, så taläd di till där u 
skudd fyst u främst ha vassäin jåmfräu 
[:brännvin] äi si JK(U). — Tal äut: 1) [säga 
rent ut]. Talar äut va n har pa järtä, talar äut 
säin tankar JK(U). 2) [vid begravning]. 
Förr'n läikä bjärdäs ör läikräumä .. så gärdäs 
de a tal yvar dän döidä av kluckan el. skol-
läran, sum haitäd ti tal dän döidä äut JK. — 
Taläs ver = talas vid, komma överens 
JK(ordl.). De skall vör taläs ver um bättar n 
anna gang; de har di taläs ver um förr de 
JK(ordl.). Tals ver = kum yvarains um än 
sak, sum än talar me varandrä um JK(U). Di 
had tals ver, att .. JK. — Tal yva si [yra, tala i 
yrsel]. Tal i öirs(ä)1 u tal yva si gär n för de 
mästä iginum sjaukdom JK. A vikå var a väl 
sjauk sått a tald yva si iblant JK. Di blai 

pirruä i häudä u talt yva si MK. Jfr om-, ut-, 
över-tala o. otalt. — tal-för a. talföir [som har 
lätt för att tala] JK(U). -gåva s. talgåvå f. 
[lätthet för att uttrycka sig]. I de hel' så har n 
a betöidli go talgåvå u riktut bra sätt ti va 
präst JK. Um än [:friarn] jär blöigar u dålir 
talarä, så tar n böinman mässi u en kal sum 
har go talgåvå JK(U). U så haldäd'n bäi me 
säin möitar ti klucku 1-2 um netnar, de tyckt 
källingar, att de va föskräcklit vickå talgåvå 
han had fat JK. -man s. talmann m. Talman 
el. målsman kalläs dän, sum talar för en an-
nar el. framföirar hans ärndä, t. ex. för dän 
sum jär pa fräiarästråt Talmann'n kalläs u 
härrshövdingän förä bäi härrsretn JK(U). Ät-
tar sum än int had någän talman mässi, så 
fick än självar svar fö de tjänsti JK. -röst s. f. 
bf. talrausti [röst som hörs bra vid tal] 
JK(U). -sjuk s. talsjaukar JK(U), [pratsjuk, 
talträngd]. -sätt s. talsätt n. Han har rolit 
talsätt (sätt att uttrycka sig). Di far straks ann 
talsätt; di brautar mair MK. Ha undarlit tal-
sätt ss. Fåröboar; de håirs pa talsättä 
(OL)MK. Han har bra äuttal u raidut talsätt 
JK(U). -trängd p. a. talträngdar JK(U), 
-trängd (OL)MK [pratsjuk]. 

talan s. talan, ta'ln m. [yttranderätt, yrkande]. 
Där har ja ingän taln MK(1885). S.J. de var n 
såndär gomaintar halltåvlir stackäl, sum just 
int hadd någ talan JK. Ja var äutsedar av 2:a 
ploglagä till fullmäktur pa de sammanträdä u 
föir dairäs talan OL. 

talang s. tallang m. 'uttal, [tonfall], dialekt'. 
Han har n sånnar undali tallang, när n talar 
JK(ordl.). Fåröboar di har en sån roli talang 
MK. 

talare s. ta'larä m., pl. talrar. Hans tal u de 
yvriä talrar u dairäs tal jär väl i tryck JK. 

talg s. talg m., bf. -än. Da hadd vörr lag [lagat] 
sått vörr hadd hatt talg u bränt talgjaus JK. 
Han blai väitar sum talg u skudd sväimä MK. 
De var blickt sum talg, sått de söintäs int 
karå pa vattnä n gang JK. Tänk vickät anglä-
vädar de ha vart i dag, lungt sum talg u sjoän 
ha vart sum än spägäl JK. Nautis talgän hai-
tar nauttalg Lambis talgän haitar lambtalg 

JK. Jfr krag-, lamm-, njur-, nöt-, plock-, 
vinster- o. våm-talg. -dank s. pl. talgdaykar 
[dåligt talgljus]. Ti löis me innä hadd di pär-
kar u talgjaus u talgdankar JK. -hinna s. talg-
hinnå f. Pa talgkräki (= nauti u lambi u gait- 
nar) liggar de a talghinnå yvar magän 	u 
yvar vambi, sum haitar "vambtalgän" 
JK(U). -kräk s. talgkrä'k n., pl. bf. -i. Talg-
kräki (= nauti lambi gaitnar) JK(U). Talgkräk 
jär all daim sum tåistar (= idisslar) av häus-
djauri JK(U). Jfr ister-kräk. -ljus s. talgjaus 
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n., pl. =, bf. -i. Talgjaus tillvärktäs mik haim 
förr, förr'n ålju kåm i bräuk JK(U). Ti löis me 
i häusi bäi kräki 	nyttäd di .. a glaslyftå, 
sum var haimgärd, me a haimgärt talgjaus äi 

Ti löis me innä hadd di pärkar u talgjaus u 
talgdankar. U pa borä, när n fick mat, sto de 
a talgjaus u brannt äi än jausstakä .. Skrädd-
rar u skummakrar .. di matt säi bäi talgjaus 
u dankar me jaussaksi ijamt si ti snöit jausi 
me. I jaulotu u nöiarsotu minns väl L. u ja, 
lains de haimgärd talgjausi osäd u råikäd 
JK. -nytta s. f. pl. talgnyttår, 'det som icke 
smälter av talg utan blir kvar, när man silar 
ifran det tunna: talgen'. Talgnyttår begagnas i 
köttkorv JK(ordl.). -oxe s. talguksä m., bf. 
-än, pl. -ar el. spikyt [Parus major]. Ja kan int 
bisvar de frågu um talguksn u spikytn jär en u 
sam fäugäl JK. Jfr spicke-kött. 

talgig a. n. talgut, pl. -uä [bemängd med talg]. 
Kytä 	pa talgkräki 	jär vanlit tårrt kyt, 
fastn de nuck kan var fatt u talgut, um kräki 
jär mik fait u tjåckä JK(U). Mäin kräki, di har 
fat arbet så mik, så di jär int talguä MK. 
Talgur, um pärår o. kyt, de jär så talgut, de 
kan ja int jetä (OL)MK. 

tall s. tall m., bf. -n, pl. -ar (Pinus silvestris). 
Tallar u gränar skall sas i plantskolå fyst 
någlä ar u så planteräs um a par gangar JK. 
Så slar di [sletkalar] si ner pa a ställ .. sum 
haltar stor väti langs n backas i skuggän av 
än hop tallar u björkar OL. Grasä var för de 
mäst saigt undar tallar JK(U). Än läitn back-
as .. Han var tillvaksn me så där hallgamblä 
tallar, sum sto tämliän tet, u iginum dairäs 
grainar u dairäs bärrä så blai ä ännu tetarä, u i 
dän skuggän där hålt di me säin sjussar OL. 
Pa de girvaksnästä tallar var alltut stöist bar-
kar, u där var alltut letäst barkän me OL. Nå 
finns de ing tallar me flabark MK. Nå har ja 
hugg av de tallar, sum star för tet, älla daim 
sum int kan fa vaks dain för dann'n, u så n 
hopän ainä JK. De var olycklit va kunning de 
jär undar iss talln JK(ordl.). De jä ret sam-
vetsvärk, när n skall hugg tallar älla gränar, 
sum ännu jä vaksnäs ällar vaksar girt! JK. 
Dän talln var n knykäl = me mang buktar pa. 
Knyklur tall JK(ordl.). De var n knypäl ti tall 
ti var gråvar JK(ordl.). Va jär de för grainar 
pa de tallar da! De jär int ann någ lud el. ludn 
bärrä OL. Dän talln jär ä faitvid äi Tjär-
vidn, sum jär i talln, kalläs för millut 
JK(ordl.). Dän talln var fäaktut gråvar bul pa 
JK(ordl.). De var da n jäklän sånnar goar tall; 
de jär mästn bärt faitvid i grainar, gar n u 
smapratar u döivlar för si självar JK. Så far 
dän ainä augu pa n gammäl halltårrar tall me 
tåilhul, män sum star ner äi a sik, sum jär 

oskaplit fullt av stäur täuår u hular. Ja dän far 
vör huggä JK. När vör nå arbetäd i skogän 
u fälläd tallar kull ti vid, så kåm vör ti n tall, 
sum var alldeläs rakar ällar gäinar. Dän talln, 
sägd ja, han jär gäinar sum råir, de jär skad ti 
hugg han ti vid JK. Ja ropt in n tall, u dän gav 
ja fäm kronår förä, u de var för mikä, män ja 
tyckt um talln, för han var gäinar u rakar u 
skapli till a tråskräi JK. De var n faslit 
klainar, skvatrur tall JK. De tallar jär väl 
langvaksnä, män di jär int gäin, äutn di jär så 
slångruä JK(ordl.). Dän talln han jär så ridur 
[vredig, a.] älla brisur JK(ordl.). De var bra 
tallar de, en jär snoän u en jär ainsöiltar. De 
var n rispretar tall OL. De jär int någän känn 
[kärna] äi dän talln, äutn de jär börr gurungä. 
Gurungstall = ungar tall JK(ordl.). Dän talln 
han var fåirn, u de jär så mik fåirknaggar äi n 
(= hallrutnä) JK(ordl.). Sin .. var ja inn i 
Stainhagän u huggäd av någlä tårr u halltårr 
tallar u björkar, sum .. int vaksädä JK(ordl.). 
De jär a skaul där upp i talln; han har visst 
vart skadn pa någ väis JK(ordl.). Än hall 
hopän skog har blas kull u när pa de stöist 
tallar jär i o Stainhagän u hagän har blas kull, 
u n fäir fäm styckän liggar yva si JK. Int mair 
n fämti säksti träi, män stäur gäin vackrä 
tallar, sum nårdaustn vräkäd kull .. me väl- 
duä jårdflankar 	mässi häl stumblar, sum 
star i vädrä me stäur röitar mässi. Ja, sumli 
har blast av um tvärs mitt pa, pa n gråvlaik av 
12-14 tum JK. Talln jär avblasn av u tvärs 
JK. Nä iss stäur stårmän var i sumräs, så 
blast de tallar kull ner i Kauprä Storhagar 
sum var balkar sum va trätti änar langä u änd 
in imot näi tum tvärs yvar i läiländn u så klain 
u smäckrä, att sjau änar ifran storändn var di 
int mair n älvå tum tvärs yvar JK. Någ ung 
klain tallar u björkar hadd brist av ällar lag 
me tuppän mot jårdi u.. n hall hopän grainar 
av tallar u björknar hadd brist av för tyngdi 
av snåiän, sum har fassnä pa JK. De var n 
storar tall ner i Storhagar, sum tornä hadd 
slat äi u riv rakt sundar, så att talln tårktäs 
JK. Tornä slo i n stäurar tall, u när vör da 
grov .. upp dän talln, da hittäd vör n torskäil 
ner undar stumbln JK. Där i dän talln jär a 
raidar; de jär visst a krakraidar JK(ordl.). 
Tåilu me langar, starkar näbb, sått a kan pick 
hul i tallar u gränar, um de finns någän fåir-
knagg äi dum JK. Dän talln jär spaiktar 
[bläckad] JK. Ja har spaik dän talln sum du 
skatt huggä. Dän talln jär träi spaikar äi; de 
jär n märktall ällar a laidä JK(ordl.). Fait-
vidsskatä, när de jär i tuppän pa n tall, sum 
tuppän huggäs av till faitvid JK(ordl.). Slep, 
de jär sånn sum di gär av än träikluän tall u 
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sum sagäs av bi klyfti OL. De klyfti av dän 
talln de bläir a bra träislep älla stainslep av 
JK(ordl.). Arbetskalar .. di fick nårp si till än 
tall ällar täu häl böindarnä u pa sånt väis 
fick di sin vid OL. Män farsgubbän bäi Kaup-
rä u flair me han, sum int hadd så ont um 
skog dän täidn, to u så huggäd a par tallar jär 
haimä till a läit lass vid u kård upp pa präst-
gardn JK. Ta u hugg pa dän bryt-täun'n någ 
sma tallar u gränar ällar u så kast pa än någ 
grainar JK(ordl.). U när pa fö var stump älla 
slipas huggäs en tall pa säin traktar JK. Så 
har n ännu någ tallar häit u däit, sum än kan 
fa än slipasstump i var tall JK. Han vidd där 
ner i Bläckängslundn u hugg än tall, sum var 
kännur u gråvar till n storaksl till tråskjaulä 
ällar storjaulä. Ja, .. så kund ja hugg någ 
tallar ti vid ällar sagstuckar, för vör har dän 
skogän .. ihop JK. Pa ättarmiddagän har ja 
vart ner i Storhagar u hugg kull n hallsti tallar 
till någ spärrträi u byggningsskog, sum ännu 
fattäs för mi JK. Ja vidd kaup än tall av än; ja 
tänkt ti ha till a gå'Ivräi OL. Dän talln däugar 
till a syll JK(ordl.). Knaggfräi(ä) gäulbarknä 
fäin tallar hagga n ti batvidstuckar JK. Ja, när 
n skall ha kull n tall ällar a träi, sum int jär 
mik gräll .. dän täuhugga n [två-hugga v.] 
da star en pa var säidå um talln u huggar imot 
si vart ann hugg .. män pa am n säidå um talln 
läikväl, så att int en star ti vänstar u en ti 
hygar um talln ifran de säidu set, sum talln 
skall fallä, män i vinkäl därimot, sum bläir pa 
stad. Da star en ti vänstar u en ti hygar um 
talln. Dän sum fällar pa de säidu sum talln 
skall fallä, de haitar: han fällar undar, u pa 
dann säidu .. han fällar yvar.. De säidu at 
talln, sum än star u fällar, haitar uppäst stadi 
u dannu 	nedäst stadi, för talln bläir int 
riktut tvärs avhuggän äutn bläir läit pa snitt.. 
Ja, gar da talln ällar fallar, sum jär mainingän, 
at de säidu sum än fållar undar, da gar n sum 
än skall, män gar n at dann säidu .. at dän 
sum fällar yvar, da haitar de, att n gick yvar, 
män gar n at uppäst stadi älla nedäst stadi, da 
haitar de att n gar.. yva stad. Ja, hängar talln 
si, när n gar yvar ällar gar yva(r) stad, u n 
skall fäll dän talln sum än hänga pa, da sär n, 
att n matt fäll undar dän talln. Ja, nytta n amn 
hand för bäggi täu, sum fällar pa en tall, da 
far en imot hand, u dän.. sär n, att han fällar 
yvar hand. Ja, skall en ainsummän fäll kull n 
tall, så skall n kunn fäll bad me hand u yvar 
hand JK. Dän talln far vör fäirhuggä MK. Ja 
fastn de jär kvinnmässdagän i dag, så ha de 
gat bra i skogän läikväl 	aindäst att n tall 
hängäd si ällar hängäd si äi n anna tall, sått n 
int .. fallt kull, sått dän talln sum hängäd si 

äi dann'n, fick vör int kull, äutn vör matt fäll 
undar dän, sum än hängäd si äi JK. Talln gick 
yvar stad, dvs, faller åt annat håll än man 
avsett och önskar MK. De var så, att ja hadd 
fällt kull älla hugg kull någlä styckän tallar 
där nerä, just förr n dän säist äurn kåm JK. 
Vör arbetar me rothuggningi u tar stumblar 
upp u tallar kull ner i hagän JK. När vör da 
hadd fällt kull n tall u hugg upp än (hugg 
grainar av u sag av än), da fraust L. så mik 
um baini .. så huggäd vör da kull en tall till, 
sått svaitn rannt av uss JK. A. u ja har rust 
i skogän äut i Stainhagän u hugg av a par lass 
tallar u björkar u kårt i gard u sag sundar JK. 
I fredäs mårgå gick Kauprä-Jannäs drängän u 
ja ner i Bläckängslundn u huggäd kull u hug-
gäd upp än träi fäir tallar .. u så bar de da ti 
kåir haim sagstuckar sumt [somligt] u vid JK. 
Bäst ä jär så brakar talln i jård, u da bjär de ti 
hugg upp än, fyst ti hugg all grainar av u kvist 
bärrn av daim JK. Vör far ner u hugg upp än 
(tallen) sinä. När grainar jär avhuggnä, da 
skall n ännu sagäs av; de håirs u till upphugg-
ningi MK. Ja, u så bjär de ti mel [mäta] upp 
buln i stuckar. Ja u så bjär de ti skur [kapa] 
av all stuckar, sum int jär sånt läit arbetä, för 
talln jär n tåll fjortn tum gråvar u skall av pa n 
fäir fäm ställar JK. Vör kvistar tallar upp me, 
sått ä bläir fyrgrainar me JK. Iss talln skall 
vörr sag av rakt ner i naus = så nära jorden 
som möjligt JK(ordl.). Ja jär säkar pa, när 
skifti jär släut jär i pasturatä, så finns ä ingän 
tall ti fa kaupä, för dain huggar av för dann'n 
alltihop JK. Jfr mar-, mellanlott-, märke-, 
sams-, strunt-, sågstock- o. ved-tall samt före 
o. tälle med sms. -bark s. tall- ällar tällbar-
kän, gärd di ganflaar av förr, sum haitäd 
barkflaar JK. -bärre s. tall- ällar för de mäst 
tällbärrä [tallbarr, tallris]. -bärr 1 kvist tall-
bärrkvist JK(U) m. [tallkvist]. När "braidi" 
var dailtä, så sättäd var u en än kvist äi sin 
lått, en t. ex. en bjärklaukvist, dän andrä än 
tallbärrkvist, dän trid än hässlkvist JK(U). 
-gren s. pl. tallgrainar. Sin pa vintan .. till 
middag fick di [fåren] laugrainar (äsklau) u ra 
tallgrainar el. bärräsgrainar. Tallgrainar jetäd 
di bärräsputtår av u skaväd barkän av JK. 
-lunde s. tallundä m. = unggröinlundä JK. 
-mar 1 knut s. pl. tallmarknäutar [marknut på 
tall]. -mar 1 kvist s. tallmarkvist m., pl. -ar 
[markvist på tall]. Tallmarkvistar ällar tall-
marknäutar JK. I min ungdom så fick än säi 
sum täidäst än såndär björkmarkvist ällar 
tallmarkvist sit undar luftä i stallar yvar russi, 
för int mani skudd räid pa russi JK. -planta s. 
tallplantå ällar täll- JK. Ex. se tall-strunt. 
-ruska s. f. pl. tallruskår [små risiga tallar]. Ja 



tallräcka 	 1469 	 tamp 

nå ha di hald pa u gärt raint där a vådlit 
styckä såsum säl a stor möir me häit u däit 
någ tallruskår u gränruskår u någ rå' insvaigar 
u pa någät end ställ .. me vackar ungar skog 
av täll u gränä JK. -räcka s. f. pl. tallräckår 
[lång smal tall]. När de blasar, da kan äntliän 
de lang tallräckår slångrä JK(ordl.). -skog s. 
tallskog m., bf. -skåugän. I täistäs vår vör 
ner bäi Hämma Las .. u säld gammäl äut-
vaksn tallskog ällar sagstuckar någ yvar 100 
nummar JK. När pa fö var stump älla slipas 
huggäs n tall pa säin traktar, sum tallskogän u 
sagstuckar jä släut JK. -strunk s. tallstrågk 
m., bf. -än = tallplantå JK; [ungtall]. Hugg av 
dän tallstrånkän JK(ordl.). -strunt s. tall-
strunt (koll.) = plantår sum jär ätt år gamblä 
MK. Me tallstrunt maina n a tallplantå, sum 
jär ätt, täu, träi ar gammäl u sum int behövar 
var dåli för ti hait tallstrunt. Ja, i skogän har 
ja int hårt att någän kallar a tallplantå för 
tallstrunt, äutn när n star pa gamblä tvärland, 
da bräukar de var tallplantår uppspringnä 
där, daim har ja hårt gamblä kalar kall för 
tallstrunt, män en 15-20 ars ungdomar valt 
int va tallstrunt jär JK. -stumle s. tall- ällar fö 
de mäst täll-stumbäl [-stubbe] JK. -topp s. 
talltupp m., pl. -ar. De var jå hämskt vickän 
stårm u äur u när de stöist böiar kåm så 
halt n pa u sträik me, u täusn visst va än da 
hadd fassnä någänstans. Kansk upp i någän 
talltupp ällar u så äut i Lausväiki JK. Da gynt 
ä blas u stårmä, såttä svissäd i talltuppar JK. 
U när di kåm pa de (fylä) allihop .. så brast 
fylä av .. u så flaug de upp i talltuppar u 
gnäggäd u flaug där upp i talltuppar straks bäi 
dum (bani), [om näcken] JK. 

tallrik s.. tallärk 	1 /49 , talldrick m., bf. talld- 
rickän, pl. talldrickar, tallärkar. Mor sä tal-
lärk för de mästä (JK)MK. Ja kaupt a dåssäin 
talldrickar OL. I rängi jamt späisn .. var de a 
kärhyllå me talldrickar u kär u sakar pa JK. 
Int var ä mik skrambäl me talldrickar ällar 
tallärkar, sum di sägdä .. för pa de ställ. .. 
hadd di .. träitalldrickar ti ha matn pa 
talldrickar sag så där mörk äut 	fastn di 
nuck kund var rainä OL. Kväldn för bryl-
laupsdagän så had skaffrar sätt bordi upp i 
nöistäuu u had sätt pa bon i talldrickar (tallär-
kar sär sumli) u spillkummar u JK. U förr 

hadd int skaffrar sånt stort bestöir äutn 
da jetäs de pa en talldrick hall måltäidn u 
int bihövd di ränn me säupå pa vassin talld-
rick till var u en, äutn da säupäd n ör ett fat 
n hallsti [halvtjog] styckän bäi si JK. U da 
(efter jordfästningen) star bon i däuknä i nöi-
stäuu me än kakbull pa var talldrick, sum star 
täu styckän yva si ällar dubblä talldrickar JK. 

Han had talldrickän rugän me mat MK. Jfr 
bergfisk-, böke-, mat-, porslins-, sopp-, sten-, 
strömming-, tenn- o. trä-tallrik. -(s)1harvel s. 
talldrickharväl m., bf. -harvin, pl. -harvlar, 
talldricksharvlar JK. Vör skall .. kaup uss n 
harväl, sum kustar 90 kr., sum haitar talld-
rickharväl JK. -slickare s. Dän sum jär galn 
ättar go mat u jär kyndur [kräsen] haitar n 
talldrickslickarä JK. -ställ s. talldrickställ. 

tam a. ta'mar, pl. -ä. 1) 'i mots. t. villar' [vild]. 
2) [tämjd]. Stäutar jär tamä JK. Jfr o-tam. 
-bia s. f. pl. tambäiår [tambin]. Tambäiår jär 
daim, sum skåitäs av bäiådlan i bäikäupår 
u bäihäus JK. -djur s. tamdjaur n., pl. bf. 
-djauri JK(U). -duva s. tamdäuå JK f., pl. 
-år. Tamdäuår liggar ungar äut en gang i 
mån'n, för de mästä int mair n täu ungar var 
gang, för di bräukar int ligg pa mair n täu ägg 
JK(U). -gås s. pl. tamgäss JK. 

tamp s. tamp m., bf. -än, pl. -ar. 1) [repända, 
särsk. på telnar]; 'yttersta ändan av tjanen' 
el. den "sum int jär krakfot pa" MK; 'ckn 
änden av "tjan'n", varmed strömminggarnen 
knytas ihop; den sättes igenom andra ändan 
av det garn man knyter ihop med; den ändan, 
man träder igenom kallas krakfot' (JK, ord!.) 
MK. En ändä pa tja'n jär tampän (dubbäl), u 
dann'n jär krakfotn (fäirdubbäl) MK. I ena 
ändan av tja'n är krakfotn (= täu lyckår), i 
andra ändan är tampän (= tjanändan, s. be-
står av två tågändar). Tampän pa a gan knöi-
täs bäi krakfotn pa dannä, så att de bläir a 
lyckå, sum sankä knöitäs äi, u de lycku haitar 
låisningi MK. Bak-kaln tar sankändn u knöi-
tar i äutäst tampän älla krakfotn av stäutn 
[det först utsatta garnet]. När de jär gärt, så 
gynna n sättä. Så kummar nest gan . . u gar 
till pa sam väisä me kast äut hallar u knöitar 
tampän i krakfotn pa stäutn JK. Flundränät 
.. di länkäs ihop pa de väisä, att tain'n trädäs 
iginum dubblä tampän i åiglu JK. Äi dän 
tugbit 	sum klåbbå sitar äi .. binda n fyst 
tampän fast äi pa nätä [flöj-nät] JK. De jär n 
käpp pa uppsäidu pa vadn, sum star i vädrä, 
när tampän.jä bundn i hankän pa undasäidu 
JK. När ä da blasar så mik.. da kan n int våg 
u knäpp tampän pa tulln, äutn da far n knöit 
taugi äi för vart gan, sum än lättar ga JK. De 
blai så haugvag, sått de kund ingän bärg tam-
pän pa stöirtulln bak, äutn han vidd flaug av 
tulin gang ätta gang . . ja sto u haldäd äi 
tampän u grundäd JK. Gani skal tas ihop 
el. slas ihop .. um de skall bjär äut u sättä el. 
di skall hängäs upp i bodi. Fyst skraida n läinä 
el, hallar ihop yvar ganasn tt så sin flaar el. 
tjan'n pa ganstakar u trädar tampän iginum 
buktar u slar n änkäl knäut yvar av tampän u 
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hängar tampän pa a pinnå pa stjeku JK. Nå 
jär gani ihopslagnä, u så knöitäs täu u täu 
ihop me tampar JK. [Se ill. på telne]. 2) [fast 
bit av avföring], s-tamp (blöigsamt ård) 
JK(ordl.). Tampän jär a osnöitlit namn 
MK(1877). Jfr bring- o. es-tamp. -ände s. m. 
bf. tampändn. Da jär gani i ätt knyppä, me 
tampändn äutför all buktar JK. 

tan s. ta'n m., bf. tan'n, ta'n, pl. -ar. 1) 'sena'. 
De jär n tan där i dain larä, sum gär så 
olycklit ont. Tanar gynnar bläi stäiv för mi 
nå, när ja bläir gammäl JK(ordl.). Ja har fat 
så ont äi än tan jär i håfti; de gär så ont i dain 
ta'n i knäivikä; de jär n tan, sum har kumm ör 
lag JK(ordl.). Män nå gynnar de ränn upp än 
knöl uppa handi, sum jär av tan'n ifran pek-
fingrä JK. Ja tyckar, um de skudd var någän 
tan, sum skudd va sträcktar u sullnä, så 
skudd ä gär ont när ja to pa de. Ja, tan'n fa ja 
lätt va osägt, fö tanar di sitar i lidar JK. De 
jär n sulkvalk sum gar så där läit snitt pa 
armän, där yvar tanar JK. Ja kan mästn int 
hald armän uppä; de kan de värk så jär upp 
yva tanar MK. Allt de där (pärkspel u stang-
störtning u hupp stikäl) jär jå till ställ tanar i 
årning me OL. De russä jär halt; ja tror de jär 
någän tan, sum har kumm i olag OL. När 
Gud bifallt, att di skudd has russi ällar skär 
tanar av i kauti för dum .. JK. 2) [bildl., smal 
trädrot]. Ja ska hugg bårt någlä tanar (vid 
stumlebrytning) MK. Jfr hals-, nack- o. tavel-
tan. -drag s. tandrag n., 'sendrag'. Ja fick 
tandrag MK. Ja fick tandrag i stor täiu 
JK(ordl.). Jäklä tandrag MK. Ja fick tandrag i 
nacktanar JK(U). Tandrag i knäiviki MK. 
-dräkt s. tcendrekt, tandregt f., bf. -i, 'sen-
drag'. T. i täiår MK. -sträckt p. a. n. tan-
sträckt, 'sensträckt'. Larä har blitt tansträckt 
för mi; de ma ick var sensträckt, vätjä 
JK(ordl.). 

tand s. tann m., bf. tann'n, ta'nn, pl. tändar, 
tännar, bf. tännar, tändarnä (OL). 1) [tugg-
verktyg hos mska o. djur]. Läil A. fick än 
tann äut ällar fälläd n tann, u dän kastäd ha i 
äldn JK. Tännar jär bårtå; ja ska tugg u' MK. 
G.B. sum livd ti däss n var mik gammäl . . u 
fick nöi tännar JK [ändr. t. tändar av MK]. 
Än gubb bäi A., sum had gåimt all säin tän-
nar, sum än had fäll, äi än ask u had sägt, att 
när n död så skudd di lägg all tännar i kistu 
bäi än. Ja, u när gubbän död, så glåimt di bårt 
u lägg tännar i kistu bäi än. Ja, u träi dyngn 
ättar gubbän var begravän, så fick di int ro 
där bäi A., äutn de blai a allarm i kistu, sum 
askän var äi me tännar äi, u tännar skrambläd 
u allarmäd i askän 	u da gick di upp pa 
körrgardn me tännar, u da blai ä frid igän JK. 

När de jär någän sum har sån tändar, så dän 
am n vaxar äutför i jamt dän andrä.. de kalläs 
för galttändar OL. Tännar gynnar bläi dåliä; 
ja lains skudd de ann kunn varä, de jär bär av 
jård jå; nai, had ä vart av grastain, da kund ä 
någ ha vart da MK. De fålki sum int flyttar 
mjaukt u säurt bröi har mik bättar tännar (el. 
tändar) JK. Vör har jet u liv bäi o vanliä bröi i 
all o täid u vör tror int att de invärkar pa 
tännar JK. Tann'n kåm ti värkä, nä ja nå 
säupädä (= åt soppa) MK. Han gynt fa ont i 
tännar MK. Källingi mäin har hatt läit tann-
värk nå, män nå har tännar slyträ upp JK. Ja 
gar till Friggäs Hallandar ällar till Stainstäu i 
Buss u lätt braut äut tann'n JK. Nå jär ja så 
daigtäntar, att ja int kan tul kumm tändarnä 
imot si n gang OL. Ha börr bait tännar ihop u 
ruskäd pa hudä för vart styng [i såret] JK. 
Gräin sått n väisar tännar. Tännar löisar i 
munn'n för n, sum än gräinar JK(U). Vör gar 
u skärar tann, så arg jär vör JK. Bondgubbar 

pratäd um jårdbräuk u janvägar u all 
härrlaunar 	sumli var så ivruä sått i skärd 
tann JK. Kårp u pick i lairhällar, sått tännar 
skramblar i skalln, ifall n har någän tann JK. 
Skramblä tann [hacka tänder] för kylds skuld 
OL. Tännar (pa russ). Tännar (framtännar u 
bitar) [på nöt] JK. — [I talesätt o. bildl. uttr.]. 
Så var ä nuck knalt för n unda täidn u läit 
unda tann'n [litet mat] JK. Int ha tann för 
tungå; har int tann för tungå [kan ej hålla 
tyst] JK(U). Kaupmännar . . di jär u någ karr- 
nåblar 	ti narr böindnar rakt upp i tännar 
iblant JK. Blai de för saint slagä, sått de gynt 
tårk pa roti, förr'n de blai slagä, så fick håiä 
tännar, sum de haitäd, el. blai stäivt u pinnut 
JK(U). 2) [om föremål som likna tänder]. a) 
[pinne i räfsa]. Tännar pa a räivå MK. Pinnar 
i handräivår u hästräivår haitar "tännar" 
JK(U). Tråiu [räfshuvudet] av saigt äskä u 
sum tännar u* jär av JK(U). Storstraklå gäs 
fyst av a räckå hälst någ saigt träi till bur 
tännar äi JK. Ti hald raidå pa räivu u säi 
ättar, att ä int var någän tann ör nä OL. b) 
[pinne i harv]. Träiharvlar 	hail av träi el. 
pinnår el. tännar, sum jär de vanlistä namnä 

jär av träi 	Tännar jär 7-8 tum langä 
undartill JK(U). Tännar skudd var av säkat 
träi 	Pinnår el. tännar var 30-40 styckän 
JK. Janharvlar .. me .. tännar av jan JK. c) 
[tagg på ljuster o. 	"Ålputt" me .. a skaft, 
me träi tännar JK [ändr. t. tändar av MK]. 
Harklå .. dän främst tann'n jär längar .. han 
skall vär [värja] de andrä för stam n .. De 
andrä tännar, sum sitar uppförä, jär klain u 
vass i ändar sum nålar JK. d) [järnkrok på 
spinnrocksten]. Pa ruckvängi sitar tännar av 
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ståltråd JK. e) [tänder i en karda]. Dailar pa 
kardår lädrä me tännar äi av ståltrad JK. fl 
[taggar på linhäckla o. d.]. Skaftä .. av läin-
kambän sättädäs äi a hul äi a träivägg .. sått 
tännar, sum var träipinnår, var uppat. Så to 
än läintuppän u drog.. dann ändn av tuppän 

imillum tännar pa läinkambän, sått n fick 
läinknuppän av JK. Fyst så dräga n läintup-
pän ällar hamptuppän ginum de tännar, sum 
jär gråväst .. så dräga n iginum de andrä 
tännar pa häklu, sum jär fäinarä JK. g) 
["rör" i vävsked o. redkam]. Tändar (= råir) 
pa raidkambän MK. U så trädar di fäir tradar 
i var tann JK. h) [sågtand]. Sagblad haim-
gärdä . häit u däit sat de en av de stäur gråv 
tändarnä OL. Jfr egg-;  fram-, galt-, gås-, har-
vet-, hörn-, kam-, kard-, killing-, kryss-, 
kråk-, nack-, riv-, upp- o. visdoms-tand samt 
deg-, fin- o. glup-tänt. -doktor s. tanndåktar 
JK [tandläkare]. -fällning s. f. bf. tannfäll-
niygi [tandömsning]. Fyltännar sum fallar 
bårt i tannfällningi u sum vaksar upp nöi i 
ställä JK(U). De jär häut, va o kräki jär taid-
ruä ti jet i ar. Ja, de jär väl därför, att di jär i 
tannfällningi JK(ordl.). -gård s. tannga-rd m., 
bf. -n, pl. -ar. 1) 'tandrad' [hos mskor o. 
djur]. En tanngard har ja int förlor någän tann 
äi. I uppästä . . tanngardn, har ja förlor all 
bitar. Han har ännu all tännar i bäggi tanngar-
dar. Ja skall gi di pa tanngardn el. käftn, sått 
du int bättar skatt begärä JK(ordl.). Jå värk-
hän så lag vick all bain där i gropi uppa, bad 
skalln u käpbainä me hail tanngardn äi JK. 2) 
[tänderna i ett sågblad]. Sagi jär hail väit i 
tanngardn (= tännar pa sagbladä), sått ha 
skall fäiläs upp JK(U). Sag a skörd ner än bit 
äi än gråvar stuck .. u sätt bakän av sagbladä 
ner i skördi u lätt tännar el. tanngardn (tann-
gardn haitar u* tännar i fålk u kräk) sit uppfö-
rä, sått n kan fa fäil daim JK(U). Där var 
ännu någ rästar av a sånt blad, de var bär 
själv tanngardn igän av OL. -krona s. f. bf. 
tannkronu JK(U). Tannkronu u tannroti 
JK(U). -kött s. tannkyt n., bf. -ky'tä. Kvinn-
fålki drägäs me tannvärk u i dag sätta di.. 
iglår pa tannkytä JK. Da gynna de hat i tann-
kytä, nä di int fa snäus MK. -lös a. tannlau-
sar, pl. -ä, -laus' . Ja livar änd jå u har någ-
lund hälsu u 'har blitt tannlausar JK. Gubbar 
di var tannlaus allihop, för di had bäit tännar 
ör si pa tjanar, när di drog [:nät] um mårgnar 
MK. -rot s. f. bf. tannroti JK(U). -spital s. 
tannspittal m. [skällsord för tand]. Så gynt n 
tannspittal värk så förbaskat JK. -udd s. pl. 
tannuddar [udd på sågtand]. Sagi jär fö(r) 
tvärfäili, sått tannuddar jär för tvärä .. ha 
skall fäilas um, sått tannuddar bläir mair  

vassä JK(U). -värk s. tannvärk m. Källingi 
mäin har hatt läit tannvärk nå, män nå ha 
tännar slyträ upp JK. S. [?] mot tannvärk; 
maurpiss; knäivän i maurstackän u så pissar 
maurår pa de; raudnäs späik har ja lägt mot 
tann'n; skevattn u viktajolsåljå, tjärå, brös-
kårpå, snåibållar MK. L.J. botar för de mäst 
tannvärk me ti tumm u gnäid me säin göisluä 
fingri inn i munn'n u läs me de samä. "Tular 
du de"! bräukar sårkar härm än u gräin at 
n JK. Tannvärk botäs u* ti putt n tobaksbuss i 
åiru JK. Så fick han sånn faslir odräglir tann- 
värk .. Da sägd husbondfålki 	ga upp till 
Botlsgubbän jär pa När, så läsar han snart 
tannvärkän bårt för di . . När ja kåm fram ti 
gubbän . . u han da fick raidå pa, va de var för 
n tann, sum värkädä, så fick ja a stäurt tjåckt 
kallt fingar .. i gapä pa mi pa tann'n, sått ä 
gärd så ont, sått ä snaikstäs för augu för mi. 
Män när n hadd hald fingrä där a stund u ja 
sag pa munn'n för n, att n läst någä, fö läppar 
gick, så slyträd värkän mair u mair, tills n 
gick raint bårt, u ja gick haim botn u gladar; u 
dän tann'n värkäd aldri mair äutn ruttnäd 
bårt JK. 

tanda v.1 pass. pr. tannäs. Mäin ruckvängi 
[rock-ving] ha skall tannäs um [förses med 
nya tänder] (När U). Jfr tända v. 2. 

tanda v. 2. refl. tann si [bita sig, om hästar]. 
Ner di nå.. skudd skrap dum me de kardår 
sumli tändar rissäd i skinnä 	u av de där 
rivår fick di någ sårts klåd i häudi, u da blai di 
galnä ti sta u tann si u knåbb si OL. 

tanke s. taykä, tayk' m., bf. -än, pl. -ar. 1) [det 
tänkta, fundering]. Han kund int fa tankar till 
mainingar MK. All historjår har tat släut för 
mi .. män ja har int ont um tankar läikväl JK. 
Nä tankar falk pa all go fläskbitar av sväin- 
haudi 	JK. Kramp tankar [ung. 
= misstankar] JK(U). 0 tankar där um bläir 
kled i ård JK. 2) [tanke som uppfyller någons 
intresse]. Så väid ja far någ i tankar, sum ja 
kan skriv um, så .. JK. De fallt mi så i 
tankar, att ä blai tråkut u langsamt ti var äutn 
täidning JK. De kummar så i tankar iblant, 
när ja sitar u skrivar JK. De var någ ann, sum 
ja had i tankar, sum ja had ärnä tal um JK. Så 
var de omöiglit för L. till så prässäis sätt si in 
i mäin tankar u ynsknipgar OL. 3) 'omtanke' 
[omsorg, bekymmer]. Ai någu läivsfarå var ja 
intä, fastn di jär haimä hadd stor tank pa mi 
föstas JK. Ja had ret stor tank pa, att vör 
skudd fa n vackar dag ti ta pärår upp pa 
backän JK. Jasså .. de hadd ja aldri någän 
tank pa, att de var a sånt sundäsmänskä JK. 
Daim sum har någ tank (= omtanke) um si u 
säinä .. di höirar mair ällar mindar me jård 
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OL. Russi . . var slåiskonä u had int någ 
haksko unda si. Män de had vör tankän pa, 
förr än vörr glaid ste JK. Mor u A. väntäd uss 
u had tankän pa uss, för de var ovädar JK. 
När ja kåm haim .. så vaknäd ha u sägd, att 
ha hadd hatt tankän pa mi i äurn JK. Jär 
haimä var di rask u glad allihop, u di hadd 
just int hatt någ tankän pa mi JK. 4) [före-
ställning]. Di sum aldri har någän tankä um 
sång, di skall sing, när di kummar till vaggu 
MK. 5) [fantasi, intresse]. Mäin tankar var 
upptagnä av allt de därä OL. Tankar var ännu 
så dant i spänning um Karl XII:s bedriftar 
JK. 6) [avsikt, uppsåt]. I täistäs var de tan-
kän, att ja skudd lätt rus si sta ällar väil si till 
onsdagän, män .. JK. I dann viku had ja 
ännu tankän goar, att vör skudd fa slakt 
lambi u gläid i böin, män .. JK. Ja har nämt 
någrä 'ård um L. u de haugtäidliä tillställningi 
da säist arä, i tank att .. de kund var för 
ättarkumrar OL. 7) [förmodan, mening, 
åsikt]. Ja har nå sägt mäin me flairäs tank um 
ungdomän OL. Ja vill int tal um mäin tankar 
um de nå JK. Så dummar u int sägd äut 
min tank straks, sum ja alltut bräukar gärä, 
när ä behövs JK. U to i tankar straks, att ä va 
trull JK. 8) 'en smula, helt litet'. Flytt de 
ännu n tank(ä); häitat; de skall ännu häit n 
tankä JK(ordl.). Jfr efter-, för-, giftas-, gin-, 
miss-, om- o. tvivels-tanke. — tank(e)-arbete 
s. taykarbe't n. Sånt där sträivt tankarbet de 
frästar allt kruppän läik så mik sum vanlit 
arbet för o räkning JK. -förmåga s. tankför-
mågå f., bf. -u. Han har nuck bättar tank-
förmågå JK. -full s. pl. tankfullä, tankfull' 
[rik på tankar o ideer]. Män sum di alltut jär 
mik tankfull u uppfinningsräikä, stassboar, så 
skall di nå ha .. a sårts inretning, sum haitar 
vattnlaidning JK. -gång s. m. bf. taykgayän. 
De gynnar jausnä läit för mi i tankgangän JK. 
-(s)11ös s. tayklausar, tankslausar OL, pl. 
tankslaus' OL. Ja har var för tanklausar, när 
ja har gynt pa arkä JK. Um än har så bråt-
tum, när n skall äut, u jär så tanklausar ällar 
hukslausar, sått n låimar batn i landi, da .. 
JK. Star di [pärkspelarna] nå sådär tankslaus 
u int säir ättar .. da hinnar di int u möit n 
[bollen] .. u så gar ä mang gangar, ner di star 
tankslaus u läiknåigdä OL. -löshet s. tayklaus-
hait f., bf. -i. Ja har gärt de i lanklaushait u 
durnhait JK. Ja kåm i tanklaushaiti ti skriv pa 
gal säidå JK. 

tapet s. m. bf. tappetni L J, pl. tappetar. 
Int hadd di någ tappetar pa väggar, äutn di 
var .. väitläimnä JK. Nå ska vör börr sätt 
tappeta(r) pa, så far de var bra nuck för i ar 
JK. Nå har kvinnfålki .. mål skåpä u taklistar 

u fotlistar u sätt tappetar pa väggar JK. Da 
gynt ä skråp(ä) u rissä där innä; da var de a 
råttå bakum tappetn MK. [Bild1.]. Fastn de 
var bigravälsäkalas 	blai de läit rolit da pa 
säist tappetn [mot slutet] OL. Vick a skam.. 
att int fålk i allmänhait gynnar jårdbräukä u 
sättar de höigst pa tappetn JK. 

tapetsera v. ipf. tappetseräd. Böindnar haldäd 
stäuår för fäinä ti dans äi, när di tappetseräd 
räumi u läggd mattår pa gålvi JK. 

tapp s. tapp m., bf. -än, pl. -ar. 1) [plugg, 
propp]. a) [i laggkärl]. Så skudd brännväins-
kaggän läggäs upp u slas upp u buräs svickhul 
äi, me svick äi u tapp u hanik äi JK(U). 
Tappän jär äutslitn i hanickän, sått han hal-
dar int tet JK(ordl.), I de yvastå [:baljan] 
läggd di.. askå, sen hälld di varmt vattn där 
pa 	så sätt di tappän äi hannickän så laust, 
att ä kan fa sta u draup OL. Sen håistäs de 
maltä 	uppa dän halmän i balju, där pa 
speidäs vattn pa därnest var ä ti ta tappän 
ör hanikän u lät ä rinnä OL. b) [i båt]. När da 
bak-kaln har fat n bra tapp i årning, sum 
passar bra ti tapphulä i bakstammän JK. Bak-
kaln säir ättar att tappän jär äi, u um än jär 
ör, slar n äi än säkat, förr n läggar gani i 
stammän JK. Så had dän stortåskän slat tap-
pän ör batn för dum JK. När vörr fick dräg 
batn upp pa tårrå u ta tappän ör han, sått 
vattnä sum var äi än fick rinn ör n .. JK. c) 
[axeltappar i vält]. Stuckän: yvarträi, 	kla- 
vår, uppstående bitar som gå ifrån "tappar" 
till yvarträiä som vilar därpå MK. d) [på örv-
krok]. Krokar skudd da var så lang, att n 
kund fa sag pa [såga på] än tapp pa dain ändn 
OL. e) [på ställsåg]. Tappar sum sagbladä 
sitar äi u sum kan bräidäs JK(U). 2) [om ngt 
som liknar en tapp]. a) [litet baksäte för kör-
svennen på kappsläde]. Hans u Las sat i 
akstoln, u ja sat bak pa tappän JK. b) [penis]. 
Han .. kund int fa pissä jårdgummu .. ha 
skudd sätt råir in i tappän JK. Jfr drick-, is-, 
kron-, snor- o. ull-tapp. -hål s. tapphul n., bf. 
-ä [hål vari man sätter en tapp]. a) [på lagg-
kärl]. Tjärtunnår .. me a stort sprundhul pa 
säidu u så a mindar tapphul ner mot nedäst 
laggi JK(U). Bryggbunni .. har tapphul ner 
mot nedäst laggi JK(U). De kärä de har någu 
läckå .. där äi tapphulä OL. b) [i båt]; sitar 
bakum plikti ginum köln MK. Tappän . . tas 
ör tapphulä, sått allt vattn far rinn ör batn 
raint JK(U). 

tappa v. 1 tappä, tapp', pass. tappäs, pr. tap-
päs, p. pf. n. (av)tappä JK(U); (äi)tapp' 
[låta rinna, urtömma]. Tilläik kalläs saftn, 
sum tappäs ör björkarnä pa ladistäidn för 
bjäskvaldå OL. — Särsk. förb. När n saltar 
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näbbsträmming, skall n tapp blodläkän av än 
JK. Hadd di u någ drick pa någät kär, så 
skudd de tappäs av, u så skudd kärä skylläs 
av OL. Ölä var avtappä av kärä JK(U). 
Drick, sum har stat äitapp äi a stop nati yvar 
OL. Tjärvattnä tappäs ör tunnår sinä JK(U). 

tappa v. 2 tappä, tapp', pr. tappar, tappa, ipf. 
tappädä, tappäd, tapptä, tappt', sup. tappä, 
tappt, p. pf. tapptar. 1) [släppa, ofrivilligt 
låta falla]. A svart tjärbyttå, sum sto där i 
snåiän, sum någän hadd tappä JK. Jär jär täu 
snäckår, sum M:n tappäd MK. Jär n tapptar 
da? (petrifikaten) MK. 2) [förlora, mista]. De 
vankar int ti tapp tåistn [egtl. om  kreatur, se 
töst s.] JK. De skall bläi bättar, sär L., bön 
vörr haldar modä uppä u int tappa tåistn JK. 
Män ja tappäd int tåistn för de, äutn därifran 
u så ner ti Smiss JK. Så skall int Lekton tro, 
att ja har tapp tåistn JK. Tapp slag [bli efter 
vid slåtter]. Tapp slag, de var um di int däugd 
hald ättar; da hållt di hail dann manskap 
uppä, u .. da slo de andrä um dän, u de 
ansags för skamblit till kumm ättar OL. Dän 
am n ränd jär u dän andrä där u skudd lan 
sigdar, för dän skuld, att di int skudd .. tapp 
slag, undar de di arbetäd u slo OL. Va de så, 
att päukän tappt slag, så skudd n int ha någä 
[ur saga] JK. 3) [förlora, lida nederlag]. En 
skall tapp u en skall förlorä, sägd Botls Mat-
täis MK. De var sum än gubb sägdä, att ingän 
vidd tappä u ingän vidd förlorä JK(U). P. pf. 
(i uttr.) gi tappt [ge vika, ge upp]. Betår var 
vat sum sump, u de var förbannat kallt um 
fingarstumpar, män vör gav int tappt, äutn 
vör braut upp .. am n räutå till ti kväld JK. 
Nårdaustn han vill int gi tapp [!] han MK. — 
Särsk. förb. Tapp av [bli mindre, kortare, 
sämre]. Dagar tappar av u bläir kårtarä 
JK(U). De tappäd av ättar handi (bläi säm-
mar om raskhet o. d.) (OL)MK. De tappar ret 
av me dum nå MK. När fålk så gar i fylgä, u 
någlä gar sin väg, da haitar de, nå tappar de 
av u bläir mindar. Di tappar av dain'n ättar 
dann'n MK. Förr n vörr hannt ti Färnants me 
snåikastning, tappäd fålki av, sått manskapä 
blai mindar u mindar JK. Tapp' bårt el. tappä 
el. kumm' bårt (OL)MK. Ja trod, att ja had 
tapp bårt planboki MK. — tapp-lupen p. a. 
tapplupän, 'trött av att gå el. löpa' JK(ordl.), 
'tröttkörd, utarbetad' MK. Ja gynnar ret bläi 
tapplupän u kan int hald ättar, um Är laupar 
så fort; han blai så tapplupän, att n int däugd 
hald ättar JK(ordl.). En jär läitn u tapplupän 
(gasungä) MK. -sida s. f. bf. tappsäidu [den 
förlorande sidan]. Ja kåm pa tappsäidu läik-
väl MK. 

tapper a. n. tappart JK [duktigt, kraftigt]. I går  

mårräs blasäd u stårmäd de tappart JK. I 
kväld blasar nårrvästn ret tappart pa klarhim-
mäl JK. Beväringar .. kund svär u språk 
tappart JK. 

tarald s. tarald m., bf. -n (Silene Cucubalus). 
Tarald jär int mik gutt um. Tarald jär bra ti ha 
de, sägd mor, män varförä fick ja int vitä JK. 
Tarald kokäs ti kräk, när di jär sjaukä MK. 
När ha (källingi) råikäd Kauprä Far, så hadd 
ha äld äi a langpannå .. de var någ blåmmår 
.. di skudd pluckäs dagän för missåmmasda-
gän ällar missåmmasnati, han nämd namn 
pa någ av dum såsum stålthindriks-bladar, 
stjännanäis u tarald JK. När di sma undar 
jårdi dansädä så singäd di: "akta klädefållen 
för taraldn" MK. De finns ringar pa jårdi, 
män di gar aldri ihop. Di danst äi n ring män 
int runt umkring; bivarä vårä klänningar för 
tarald MK. Hail gravi var full av tarald. Da 
frågd ja, va dän taraldn had kumm däit ifran. 
Jå, dän har ja sat äi, för ha gick igän, män da 
blai de släut me de MK. -krans s. Akta din 
svans för taraldäkrans MK. 

taralda s. taralldå f. (Silene Cucubalus). I kår-
gän sum fräian skall ha, skall var kattungar u 
taraldå u matrå JK. Akt kledäsfaldn för ta-
raldå, sär de sma undar jårdi, när di jär upp u 
dansar; a gammält ordspråk, sum än fick håir 
sum täidäst, när n var ban, av de gamblä JK. 

tarm s. tarm m., bf. -än, pl. -ar. 1) [hos männi-
ska]. Vör har ännu int fat någ mårgmat; de 
gynnar ret sväid i tarmar MK. Svält' sått de 
skräiar i tarmar JK. Ga u tårk tarm [svälta] 
JK. Böindnar .. di skall fa tårk tarm JK. 2) 
[hos djur]. Matn kummar fyst äi salsarn, sen i 
vambi u så i tarmar JK. Iss de far ja int fyll äi, 
um ja int far a pylshånn, för tarmar jär så sma 
u small, så de jär omöiglit annas OL. Ja 
magän u tarmar ällar all invald i tåskän haitar 
tåskgrums JK. Jfr arshål-, arsänd-, blå-, bot-
ten-, små- o. änd-tarm. -ister s. n. bf. tarm-
äisträ JK(U). De äistar sum tas av tarmar, 
sum haitar pluckäisträ el. tarmäisträ JK(U). 
-vred s. tarmbri'd, -vrid n., 'blindtarmens 
onda' MK; [tarmvred hos hästar]. Russi kan 
fa.. tarmvrid (el. -brid) JK. Russi fick krattu, 
rift, u för ti bot de, så var ä ti 	räid ste a 
styck så mik di kund lägg i väg .. Nå sär 
djaurläkrar, att de jär falit, för de kan bläi 
tarmvrid av OL. 

tarvlig a. tarvlir, -Ii, n. -lit, komp. -liarä JK 
[enkel, torftig]. Ja .. jär uppföidar 	äi a 
bondhaim, sum aldri ja visstä var ont um 
tarvlir mat u svagdrickä JK. Dän täidn .. da 
var ä ti fäkt badde täilit u saint badde me fålk 
u kräk u så därtill tarvli, ja pa mang ställar 
dåli livsjon OL. Ungdomar.. hadd ä rosamt, 
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um än i någ så ti sägnäs tarvliarä klesdräktar 
OL. Um di äncl vaxäd upp någ tarvliarä ällar 
änklarä dän täidn, så .. OL. Ja de tyckäs 
nuck bra tarvlit, hälst för bättar fålk u hän-
skap, ti sit ner äi a strandbod u jet pärår u fisk, 
sum jär . . upphällt pa a stainfläis JK., 

taska s. taskå f., 'sköka, hora'. De jär a stäur 
taskå, sum rännar u taskar hail netnar 
JK(ordl.) 

taska v. pr. taskar [föra ett dåligt liv?]. Han 
rännar u taskar äut si JK(ordl.) 

tass s. tass m., bf. -n, pl. -ar. 1) 'fot på hundar 
o. kattor o. d.' JK(ordl.). Kattu har ont i n 
tass; hundn slickar pa tassn; de hatar [kliar] i 
tassar för kattn; björnar har u* tassar 
JK(ordl.). När a hadd kattu pa knäiar u laikt 
me hännä, da klåd ha ste me tassn u kratt(äd) 
na undar dain augä JK. 2) [skämts.: hand]. Ja 
vidd gänn skak tass mej än u säi augu äi än u 
prat mei än JK. 3) [nedersta ändan av 
sparre]. Nedästa äriOn av spärrträii, sum star 
pa bandä, haitar tassn (spärrtass) JK. För ti 
rais spärr .. Så halda n da imot spärrtassar, 
sum liggar pa bandä, en man mot var tass, u 
de andrä raisar de JK. Jfr har-, hund-, katt-, 
spärr- o. svin-tass. 

tassa v. tassä, tass', pr. -ar, p. pr. tassnäs, 'gå 
tyst, smyga; gå i tofflor el. strumpsuck' 
JK(ordl.). Ränn u tassä me suck; ränn u t. me 
bär' suckar; råttår rännar u tassar upp' pa 
luftä MK. Bani rännar u tassar me suck 
(OL)MK. Ga pa täiår u tassä (= smöig si fram 
tyst pa täiår). Tass si förbäi, tass si i väg 
JK(U). Ga u tassä; ränn u tass inn i stäuu me 
suck; ga me tåfflår pa si u tassä; ja tyckar ja 
håirar någ tassä; han kåm tassnäs in me suck 
pa si så tyst, sått vör visst aldri av de 
JK(ordl.). Da kåm någänting tassnäs MK. 

tassla v. pass. pr. tassläs [prata i smyg]. De 
vis släs u tas släs um, att de jär fräiarmål pa 
färdä OL. 

tattare s. tatarä (OL)MK, pl. ta*trar JK(U). 
Tatrar had vörr nuck bisöik av förr mair n nå. 
. . män di var alltut ill sedä u kalldäs för 
"böikä" el. tataböikä. Di kåm för de mästä 
kal u källing me än hail hopän banungar 
mässi u var mik tiggaktuä u påcknäs u töivak- 
tuä 	u för de mästä så frågd di int ättar någ 
arbetä el. u hadd någ ti sälä, äutn dairäs 
hantvärk var ti tiggä JK(U). — tattar-byke s. 
tataböikä JK(U), [tattarpack]. 

tattla v. tattlä, p. pf. 	tlänäs. Tattlä si av, 'gå 
bort; begiva sig i väg; skilja sig från sitt säll-
skap'MK. Nå tattlar di si av dain ättar dannä 
MK. Ungmansdrängar straik så för i flygnäs 
fläng .. u 	kåm int väl i gard, kåm allt 
ungfar me, u dain kåm tåtlänäs jär u dann'n 

där pa vägän ättar, ättar sum di had russ, sum 
kund kumm si .. u dain kåm tåtlänäs i gard da 
u dann'n da JK. 

tana v. (ty. tauen) tauä, pr. -ar, p. pf. n. tauä 
[trampa, "räcka" o. sträcka läder]. "Räckä" 
= tauä lädar slet MK(1877). Tauä lädar 
= barkä MK. 

tavel s. taväl 	(oböjl.), 'sjukdom hos häs- 
tar, som sträckt en tan'. Russi har taväl JK. 
När n skärd hästn taväl, så skar n av en taväl-
tan fyst JK(ordl.). Hästn ska lagäs fö taväl 
MK. -halt a. ta'välhaltar 	, pl. -ä [halt 
på grund av "tavel"]. Lagaråljå sum di har 
till smör pa tavältan'n för russ, när di jär 
haltä (tavelhaltä) OL. -tan s. taväl-, ta'vläta'n 
m., bf. ta'välta'n' n, langar tan [sena], sum gar 
fran ryggän ner i bakho'i; skäräs av, när di 
har sträckt si, skäräs av i suckän MK(1878). 
När n skärd hästn taväl, så skar n av en 
tavältan fyst, män han träfft int dän retä äutn 
skar n ansn, män hästn var läikväl haltar. 
Män när n skärd av dän tridä, da blai än bra 
da JK(ordl.). 

tavla s. ta'vlå f., bf. -u. 1) [skiva att skriva på]. 
Nå .. ha ja hatt n läcksjon me läil A. me ti 
känn bokstavar u ti skriv pa tavlu u så skall 
a pråmt skriv bokstävar me n griffäl pa tavlu 
JK. Da kraup ja bakurn svart tavlu u gåimd 
mi JK. 2) [skottavla]. Andrä gangar had ja 
iblant tat fyst präisä, män da tyckt ja mi int 
till fa träff tavlu än gang OL. 3) [urtavla]. 
Uppdrägningi var i tavlu (pa klucku) MK. 4) 
[målning]. Tavlu me kungän u dråttningi 
tyckt di, att ha var äutmärkt JK. 5) 'hand-
håv'. Di gick me tavlu (handhåven) MK. 6) 
[bild, anblick]. Ner n nå gick därframför u 
käikt pa hail de manskapä, ner di arbetäd u 
var i röirning, så i sanning var de a broku 
tavlå, sum rulläd si upp bäi fyst anblickän 
OL. Jfr altar-, landsmätare- o. sång-tavla. — 
tavle-räkning s. ta'vläräkniyg [räkning på tav-
la]. Trid [tredje lektionen] var tavläräkning 
me de höigst klassar u huvudräkning me de 
andrä JK. -slant s. ta'vlä-, ta'välslant 	k.9 
m., 'håvslant'. Håvslant kalläs u ännu för 
tavälslant MK. 

tavlett s. ta'vlätt, 'handhåv'. 
tavlig a. tavlur, -1u, pl. -/uä. Tavlur häst el. 
orm m. små fläckar s. äro olika till färgen 
MK. Färg stickgan .. i mang sårtars färgar.. 
u de saumäs randut u brandut u rosur u tavlur 
sticksaum JK(U). Jfr brun-tavlig. 

taxa s. taxå (OL)MK f., bf. taksu. 1) [uppgift, 
föreläggande]. De var taksu, att n minst 
skudd bind a än [aln] slingå um kväldn JK. I 
dän vägän var taksu dän, att pastratsboar 
ällar var. bondä skudd kåir a lass vid för 



taxering 	 1475 	 tegel 

prostn JK. 2) [pris]. Skuddä händlsäväis nå-
gän böiboä kaup än hallar ällar halvar gräis 
av uss, så jär de de vanliä taksu, att tårgkäl-
lingar gir int mair JK. 

taxering s. taxering 1 /45) k•-)1. -ning (OL)MK 
f., bf. takse'rniggi. Klag, yvar takserningi JK. 
Ja hård hans (kamrer Möllars) fördrag .. i 
Aitlaim skolhäus, sum ja var där pa takser-
ningi JK. 

te s. te n., bf. -ä. När de da gar um stund, da 
far n än sup igän, ällar kaffisupän, u så te u 
tehalvä u så n hail hopar smakakå till [efter 
dansen på bröllop] .. Förr fick än int aftmat 
äutn autndag, ättar kaffiä u teä, u de var 
ust u kakå JK. Jfr fläder-te. -brick s. m. pl. 
te'brickar [bricka med te etc.]. -halva s. 
tehalvä m. ["kask" på te]. Tehalvä, sum int 
jär brännväin äutn råm ällar kånjak JK. Daim 
sum da vidd ha tehalvä me kånjak, så fick di 
JK. -kaka s. f. bf. tekaku [småbröd o. d. till 
te]. Sin så bläir de bordsättning me te u tehal-
var av kånjak el. råm, el. u så drickar kalar 
tåddjår, män tekaku fylgar alltut me föstas, 
um de änd drickäs tåddjår [på bröllopskväl-
len] JK(U). -kopp s. telåpp m., pl. -ar JK. 
Släitynnröitnar .. koka n .. i vattn, u dän 
lagän tar n si a par tekåppar av JK. -sked s. 
te'skaid f., pl. -ar. Kaffikåppar me tefat.. u 
så teskaid JK. 

teater s. tealar, tjatar JK m., bf. tea'tan, tfa'-
tan JK. I sundäskvälls straik vör.. ner pa 
Millumgatu till goodtämplarsaln .. för han 
maint pa, att ä var teatar där, u de var de 
värkliän JK. Ja nå jär ä snart täidar pa ti ga pa 
ti'alan, sär de gamblä .. Ja jär ä int storståtlit 
de, att lauboar kan spel tiatar! JK(1925). 

tecken s. teckän, täckän n., pl. bf. täckni. 1) 
[figur som skrives, bokstav]. L. jär säkar pa 
stavningi, män .. de jär väl int alltut sum 
bitäckningar ällar täckni kummar där di skall 
OL. 2) [vittnesbörd, symtom]. Pärgrasä gyn-
nar svartnä u luktä, u de jär int någät gutt 
täckän JK. I dag känna ja, att ä gynnar sväid i 
halsn för mi, u de bräukar var a gutt täckän ti 
hogst u snäuå JK. 3) [antydan, spår]. När vör 
fick tak äi n .. da rörd n ännu dain armän 
läitä, män nå kund vör aldri märk, att n had 
någ täckän till läiv JK. 4) [tillstymmelse, 
dugg]. De jär int täckän ti laumål, för ja kän-
nar int till de alls JK. I dag far ja intä teckän ti 
tåsk MK. 5) [vink, signal]. Varsko mi, gi mi 
någ teckän OL. Jfr känne-, skillnad- o. var-
tecken. 

teckna v. täcknä, pr. -ar, ipf. -äd, sup. = inf., 
p. pf. n. täcknä si. 1) [rita]. A. u ja sitar bäi 
borä bäggi täu. Ha ritar ällar täcknar u singar 

u ja skrivar JK. 2) [skriva sitt namn, under- 

teckna]. Tecknar Vänl. J. 0. Larsson Fie 
[brevslut] OL. 3) [anteckna sig för ngt, ut-
fästa sig att köpa el. betala]. Da gick ja kring 
me a listå, sum ja fick ifran Slaktaräiä, sum 
var u en fick täcknä pa', rnang gräis-soar u 
göidsväin di haddä u mik majs di vidd ha.. , 
100 kilo försöikt vörr u täcknä när pa allihop 
JK. Olycku jär dän, att vör int har fat upp 
alltihop, sum jär täcknä si [tecknat] pa listu, 
äutn de star ännu äut någ yvar tjugå kr. De 
jär täcknä si pa listu till 183 kr. JK. [Vanl. 
refl.] Daim sum da vidd täcknä si till ådlä 
såckabetår enlit kuntrakt, så kund n fa. Ja.. 
gick upp i Lau skolå u täcknäd mi för a 
halltunnland fyst arä JK. De var någlä 
styckän jär i L., sum täcknäd si ti ådlä betår 
pa a halltunnland ällar laupsland JK. U så har 
vörr täcknä uss för ti säl mjölk till Gardä, 
sum Bärtlsän skall sätt majaräi upp JK. B.H. 
had täcknä si för 3 kr., män han had int någ 
pänningar JK. — Särsk. förb. Var u en fick 
täcknä pa [på listan] mang gräis-soar u göid-
sväin di haddä JK. De kan var någ ti täcknä 
upp MK. Jfr an- o. in-teckna. — teckne-bok s. 
täcknäbåuk f. [ritbok]. I kväld sitar a u ritar 
ättar a ritbok (täcknäbok), sum a har lant 
haim fran skolu JK. 

teckning s. se an- o. in-teckning. 
teder s. taidar n. [som äter dåligt]. Däu jäst a 
taidar ti jetä. De kräki, de jär någ taidar ti jetä 
JK(ordl.). 

tedra v. taidrä, pr. -ar, 'äta dåligt, vara "kyn-
dig" ' JK(ordl.), pluck' i matän u int vit' va 'n 
vill ha; att de int läidar mikä MK. Kanst u int 
jetä äutn sta u taidrä pa de väisä = jär kyndur 
MK. 0 kräki, di vill aldri jet halm i ar, äutn di 
star börr u taidrar JK(ordl.). Sit u taidrä u jet 
pa de väisä! Stäutn star u taidrar u jetar så 
dålit JK(ordl.). 

tedrig a. taidrur, -u, pl. -uä, -u', ' "kyndig" o. 
äter inte vad som helst; tuggar med svårighet; 
och även dålig matlust (kynduä)' JK(ordl.). 
Dän hästn, han halda si så magar jamt till. Ja, 
han jär så olycklit taidrur ti jet jå. De jär häut, 
va kräki jär taidruä ti jet i ar JK(ordl.). Russi 
jär taidruä ti jetä; sam me nauti u lambi (jetar 
dålit) JK. Russi jär så taidruä, att i int vill jet 
kånnhalm MK. 

tedring s. taidriyg m., 'en s. är taidrur ti jetä'; 
'spinkig person' MK(1876). 

tegel s. tigäl n. (o. koll.), pl. = , bf. tigli. Da 
nyttädäs .. ag el. u så halm ti tak..pa häusi u 
tigäl ti tak pa manbyggningar JK. 0. var äut u 
sträikäd tigäl [murade under takteglen] MK. 
Undasträikningi gynnar fall av unda tigli, så 
att vör jär ret rädd för att tigli skall kumm ti 
blas av JK. 1 kvälls va de någ ann ti gärä, da 
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stårmäd ä u rängnäd, så att vör trod, att 
finstri skudd gläid äut u att tigli skudd gläid 
av takä JK. Jär rimnar tigli mitt um pa. Far 
han ropt in tigli pa kungkusavsjon MK. Tigli 
flasa si MK. Nå i nöiarä täidar mäuräs ungnar 
av tigäl u erin av äldfast tigäl JK(U). Tigli var 
örbrändä [i spis el. ugn] MK. Smidsindar ti 
bland äi lair u sand .. ti bräuk, sum han 
mäurar i späisn me, de jär läik så bra sum 
äldfast tigäl OL. Jfr huv-, mur-, tak-, ugns- o. 
vrak-tegel. -bruk s. n. bf. ttgälbräukä. A:s 
bror, sum tjänar i Fråiäl pa tigälbräukä, kåm 
kå'irnäs jär äut pa trampvangn JK. -lakt s. 
tigäl-lakt [läkt som underlag för taktegel]. 
-panna s. ttgälpannå f., pl. -år [taktegel]. 
Nai, de fart u int ga (o. stänga dörren); för de 
stårmar så oskaplit mikä, de kan någu tigäl-
panna blas av u ta di i hudä JK. I kväld 
stårmar de så oskaplit mikä, sått tigälpannår 
flaugar av takä för uss JK. Män de (takä) lag 
läikväl, aindäst a par träi styckän tigälpannår 
had flaug av pa dain skautä JK. Tigälpannår 
gynt dans av pa stäutakä JK. -rak s. f. bf. 
ttgälra•ki [-rad]. A par träi styckän tigälpan-
når had flaug av pa dain skautä (nemäst tigäl-
raki bäi gavin) JK. -rör s. n. (pl.) tigälråir [i 
täckdiken]. Har n gutt um sma grastain, så 
kan n begangnä de i ställ för tigälråir JK. -spis 
s. ttgälspäis m. [spisel av tegel]. U så har vör 
fat nöiar tigälspäis i vardässtäuu JK. -sten s. 
ttgälstain n. (o. koll.). Masträ [i kvarnen] .. 
sum har vart kringmäur me kalkbräuk u tigäl-
stain JK. -tak s. tigältak n. Dän gamblä 
byggningän där i gam gardn .. var tigältak pa 
JK. Pa än dail tigältak läggar di tigäl uppa 
langs me häuän, di skall äutgär häu OL. -ugn 
s. pl. tigälungnar [ugn murad av tegel] 
JK(U). 

telefon s. m. bf. tälläfåun'n, -fon'n, pl. -fånar. 
Kanhänd ja u kummar ti ga äut ti K. u tal me 
L. i tällefo'n JK. De hårdäs så faslit dålit i 
tellefon'n um dagän, sått n kund knafft äut-
raid, va di sägd i Aitlaim, äutn de bön hårdäs 
bjäbb bjäbb JK. Talfo'n, de var ännu de släu-
gäst, att ä hait de MK. Tellefonar (talfonar 
bräukar sumbli sägä) JK. -ledning s. tällä-
fåunle'dning m., bf. -än. Bäi tällefonledning-
än, sum gar ti Jaugan, hadd de (tornä) slat 
ner u förstöirt mang stålpar JK(1889). De 
skall var tellefonledning (ändr. t. tällefån-
laidning) ifran Aitlaim u så äut pa När ti 
patron Krokstedt; de var nå just en jär inn bäi 
uss u bad um tillstånd .. ti sätt tellefonstålpar 
pa o aigår .. så att inum kårt så kan Närkar u 
Lauboar fa tal me Böiboar JK(1889). -stolpe 
s. pl. tälläfåunstålpar. 

telefonera v. tällefone'rä, tällfone*rä, ipf. tä//- 

foneräd, tällfonerd' JK. Di tällfoneräd gäi- 
näst ättar länsmann'n, sum bor i Aitlaim JK. 

telefonering s. tell(e)fonernigg. De blai int någ 
tell(e)fonerning av JK. 

telegraf s. m. bf. tällgrafän 	(OL)MK. 
telegrafera v. tällgraferä k-) 	(OL)MK. 
telna v. (tjälna) tjanä, 	tja'n', pr. -ar, 
sup. tja'n'. 1) [vid dragning av not (landtaug) 
dra ihop telnarna]. [Vanl. i förb.] tjän undar 
el. tjan undar (när n drägar landtaug, män när 
n drägar äisnot, da gäigar n i ställä), de gärs 
me hännar, sått vattnä gar iblant upp till aks- 
lar MK. U så en gäigä, män um än tjanar, da 
behöva n int var mair n fäirä MK. Daim sum 
drägar (landtaug) 	laupar nemrä u nemrä 
imot si, ti däss att gailakslar kummar imot si. 
Da tar dän sum star bäi läil taugi u ställar si 
grainslit yvar noti me tjanar u noti millum 
baini u bucka si, sått n haldar hännar i butt- 
nän u drägar undatjanar där, sått vattnä gar 
upp ti akslar iblant. De haitar ti "tjan undar", 
u dann'n star bakförä u drägar patjanar, sum 
haitar "tjan pa", i vattnskårpu föstas. Bäggi 
undatjanar tas bäggi täu i am n hand, när n 
handar ällar drägar noti fram, u de jär pa sam 
väisä me patjanar MK. Till tjan undar haitar 
u barmä JK. En tjanar undar el. barmar sär de 
gamblä, u en drägar patjan'n JK. Ja skudd 
sätt u tjan undar el. dräg undatjanar JK. Fyst 
när n gynnar tjanä (dräg pa noti) u noti jär 
väid, så haldar dän, sum tjanar undar, armar 
inn äi noti JK. "Ja har tjan i nat" säs i sam 
bitöidlsä sum tjan undar, vid notdragning i 
lausvattn (= öppet vatten) MK. 2) refl. tjanä 
si, när nätet snurrar sig kring tjanen; de star 
aldri till ti fa låss de MK; (om fiskegarn) när 
tjanän bläir spändar så sunar läinä pa tjanän 
u kiltrar si ihop MK. Raki tjana si; de jär för 
de mäst, när de jär läit sank u mik sjogang, 
för [da] duppar tjan'n fortar än läinä så att de 
fassnar pa tja'n me flaar u alltihop, sått ä 
bläir sum a tug MK. Tjan si = ga i mar MK. 
Jär ä äutvädar .. da gar nätä i mar el. de tjana 
si. Dvs. läinä slar si um patjan'n, u de bläir 
sum a stort tjåckt tug hail nätä .. att ä kan 
träff till me strämminggan u iblant, att di kan 
tjan si el. ga  i mar JK. 

telne (tjälne) s. tjanä, tjä'nä, tja'n' m., bf. 
tja*n'n, tja'n, tjä''n, pl. tjanar, tjänar 
(nöiarä). Ja har hårt sumli säg tjälnän u så 
nöiarä tjä'n; "tällnän" sär de gamblä JK, 'det 
tåg, vid vilket strömmingnätet är fastsatt o. 
som flötena (flaar) äro fastbundna vid' 
JK(ordl.). Tja'n jär dubbäl: undatja'n u pa-
tja'n, läik gråvä, di jär fästnä me spinar, sum 
trädäs iginum undatja'n millum tatar, u pa-
tja'n trädäs iginum åiglu, när spi'n har drägäs 
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iginum tillräcklit langt, u sin drägäs spi'n till 
igän, sått ä sitar imot si. Tja'n jär träitatn el. 
träislagän. De nyttäs täu smäckrä tjanar i st. 
f. a tjåckt tug, för dän dail att ä int skall 
spinnä älla sno pa MK. De skall ännu drägäs 
tjan pa ganä MK. De var n olycklir hardsla-
gän tjanä JK(ordl.). När tjanar jär lausslagnä, 
da ruttnar di fodarä, män di jär blautarä [mju-
kare] ti dräg äi JK(ordl.). Ännu jär bäi Nabbu 
har ja int set någän hatt änkäl tjan pa gani, 
äutn di har ännu täu, undatjanä el. nacktjan'n 
u patjan'n, män bäi sudastrandar har ja hårt, 
att di har änkäl tjanä JK. Tjanar jär gråvarä 
än förr, för de frästar mair pa dum, när di 
skall ha upp gani me iss stor batar JK(1926). 
När spinar u hallbandi u säidsäimar jär bäi-
skjautnä, så skall tjan'n drägäs pa, sum sättäs 
fast i spinar JK. De jär u mik nog me ti 
dräg tjan pa a gan, sum ä haitar, sått han int 
bläir fö langar ällar kårtar u jär n int lagum, 
da fiskar int ganä sum ä skall JK. Jär n tjanä 
gammäl u slitn pa a gan, i synnarhait um de 
skall sättäs pa rak [drivfiske], så sätta n pa än 
nöiar tjanä JK(U). Sanki [sänklinan] far int 
var så stark sum tjanar älla tjänar (nöiarä), 
för de att när fartöig kummar u sankä älla 
klåbbu fas snar i de, så jär da sankä starkarä 
än tja'n, så smällar tja'n föstas, u da kan n 
förlor raki [garnräckan] JK. Visst jär di (laks-
gani) någ läit måir a si .. män de gär aldri a 
grand, bön tjanar jär starkä JK. När n har 
raid upp me strämmingän, så skall gani brai-
däs. Jär n täu styckän ti jälpäs at, så braidar 
en (1) flaar el. tjan'n u en (1) hallar, män jär n 
ainsummän, så braida n tjan'n fyst u hallar 
sinä. När n braidar tjan'n, så lägga n el. 
braidar all buktar ätta si yvar hail ganstakän 
millum stjekår JK. Till tjanar el. nät-tjanar 
[på flundrenät] har ja nyttä trättisäkstradut 
bomullsgan, sum jär kaupt i Böin Skjaut-
ningi gar till pa de väisä, att n drägar patjan'n 
pa fyst, när n fyst har nyst upp tjan'n el. 
härvu av de snöirar (= tjan'n) pa a nystä. Da 
binda n tjanändn fast äi de snöirä, sum sitar 
iginum storgansmaskår u så dräga n tjan'n 
iginum all maskår me snöirä, sått all maskår 
kummar pa tjan'n i ställ fö snöirä 	JK. 
Tjanar pa räusarmar skall var prässäis liksi 
langä u meläs int ättar skackaksln, äutn ar-
mar u tjanar sträckäs i fylgä, när di drägäs pa; 
u tjanar (patjan'n u undartjan'n) skall sit så 
langt ifran si bäi armstakän, sum storbändn 
jär haugar [på ryssja] JK. Jfr bark-, bomulls-, 
garn-, hamp-, nack-, på-, under- o. över-
telne. -fäste s. pl. tjanfästar. De ställi pa stor-
bändn [i ryssja], där tjanar bindäs, haitar 
tjanfåstar MK. -kardel s. pl. tja'nkardelar.  

-reva s. tja'nri'vå f., el. rivå undar tja'n, när 
maskår har gat sundar där MK(1879). Jfr hall-
reva. -ände s. m. bf. tja'nändn JK, pl. -ar. 1 
millum tjanändar fästäs armar bäi armstakar 

MK. 
telning s. pl. telniygar [ung trädplanta; av-
komling]. Di, sum da var ban, har nå vaks 
upp .. u har fortplant si så, att de nå u* jär 
telningar sum skjautar upp OL. 

temperera v. tämpre'rä [styra, ordna med?]. 
Tämprerä me stäutar MK. 

tempo s. tämpu n., bf. tämpuä JK(U), pl. 
tämpu [grepp, moment i en handling el. i ett 
arbete, procedur]. Bön att n märkäd tämpu 
el. sat, när n skuddä u läggd si ner i bänkän, 
när n skuddä! [i kyrkan] .. nå märkar int 
ungdomar . . tämpu n gang, äutn när de 
gamblä star, da bräukar di sitä .. Bön fålki 
förr märkäd tämpu årdäntlit, så var prästar u 
fålki belåtnä JK. P. ränd ganä rakt i pasår 
när n had fat gärt säin tämpu me de JK. Till 
kardningi håirs mang tämpu JK. Män ännu 
jär int träiskoar ifärduä, män nå kummar vörr 
ti säist tämpuä. Di skall ännu skäräs u gäräs 
fäin äutpa JK. 

ten s. tain m., bf. tai'n, tain'n. 1) 'nätpinnu el. 
(nät-)tai'n begagnas för att "ta ihop" flun-
dränät: den långa ändan trädes in vid flaar 
hela nätet igenom' MK. När n stainar [sätter 
sänkstenar på] flundränäti, sum da patjan'n 
me nätflaar pa sitar pa tain'n, så sträcka n äut 
nätä pa jårdi u tar tak i .. en av säidsäimar 
u sättar n stam n där fyst .. Dän sum sättar 
haldar tain'n (sum patjan'n sitar pa) i vänsträ 
handi u tar av patjan'n me hygrä handi .. När 
n har fat tain'n tomar u nätä jär sättä, så sätta 
n tain'n i stöirtullhulä (för patjan'n sitar fast i 
tain'n) u tar dann (= de andrä nätä) .. Sin tar 
n tain'n ör tullhulä, sum håirs ti de nätä, sum 
jär sättä, u trädar tain'n iginum de åiglu pa 
de nätä sum skall sättäs, sått näti 	länkäs 
ihop pa de väisä, att tampän trädäs iginum 
dubblä tampän i åiglu .. Gynna n me dräg-
ningi, där sum än har släut me sättningi, så 
har n tain'n fyst i dän ändn av nätä, sum än 
gynnar dräg pa, da sätta n tain'n i rodan el. i 
bakrodatullhulä 	u så tar n am n bukt av 
patjan'n fö(r) va(r) fla u läggar i vänsträ handi 

Tain'n fa(r) sit i baktullhulä ti däss n har fat 
dräg ihop hail nätä u kummar till de flest 
nätä, me tain'n pa änd .. da sätta n dän tain'n 
i baktullhulä, när n da fyst har tat ör dän 
tain'n, sum håirs ti de nätä, sum jä(r) ihop-
drugä, u dän tain'n el. pinnu pa tain'n träda n 
iginum all buktar . . u slar um av patjan'n, 
sått int buktar gar av pinnu el. tain'n u da så 
jär nätä ihopdrugä .. Män när n gynnar dräg 
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ifran de hållä, sum än ha sättä .. n far tain'n i 
säist ändn av nätä i ställä JK. När n drägar 
näti pa tain, så tar n int flundrår av, när n 
drägar, äutn de gär n, när n kummar iland, u 
för de mästä så tar n av tjan'n av tain'n u 
sträckar äut dum .. u flaar upp dum u tar 
ihop dum pa tain'n, när n skall sätt dum 
JK(U). [Se ill.] 2) [den ända av skaftet på en 
slaga ("val"), där remmen är fäst]. Tain'n pa 
skaftä där sum val'n u skaftä sitar ihop me 
remar, sum gar runt pa tain'n undar arbetä 
JK(U). 3) '[rulle] på spinnrock, av trä, som 
tråden kommer på; sitter löst på "nåli"' 
MK. Tain'n trädäs el. sitar pa nåli u trissn me 
JK. De täu stålpar 	sum ruckvängi ällar 
tain'n sitar äi kalläs för standarä el. standrar 
OL. A. spinnar, sått ingän kan säi av ruckjaul 
ällar tain JK. Hart däu hasplä av dän tain'n 
ännu da, ällar ner du nå fart dän tain'n fullar, 
da skatt-tu hasplä av; vanlitväis skall de täu 
tainar ti am n härvå OL. Så säis de ättar att int 
bussar i tain'n jär fö(r) mik slitnä u tain'n har 
för mik flack pa nåli, sått ruckän allarmar u 
int gar tyst. Jär bussar äutslitnä i tain'n .. så 
sättäs de nöi bussar äi, en i var ändä, av lädar 
ällar av filt av än gammäl filthatt .. Ruck-
snodn jär dubbäl me en snod pa trissn u en 
pa tain'n, när n spinnar .. Har Arr tain'n 
fullar snart päikår, frågar mor JK. Fyst spin-
näd n en tat, hail tai'n fullar u sam um igän, u 
så snodäs tatar ihop avut pa ruckän MK. [Se 
ill.] Jfr bobin-, hand-, nät-, rock- o. söm-ten. 

tena s. ti'nå f., pl. -år, (Galium aparine), 
'[växer] i linsar, en sorts rankväxt'. No. 
tine, tinar, tenal etc., da. tinner. (Ordb. 
da. planten.) 

tenn s. tin n., bf. -ä. Än smältäd tin i fårmår i 
n gräus-stain JK [se tenn-knapp]. Så hadd 
vörr a janhåisä 	sum vörr läggd tinä äi u 
sättäd pa äldn i späisn .. sått tinä smältädä 
Hulä i träibitar hälla n fullt me tin, u när de 
har starknä, tar n av träibitar av fårmu, u da 
sitar knappän i färdur JK. Låidbålt .. för till 
smält tinä me, ner di låidar OL. Yksi jär len 
sum tin. De var visst n sigd de; han jär lenar 
sum tin ällar blöi ällar jär sum a tinbakå JK. 
-baka s. tinbakå f., knäiv s. jär lenar u mjau-
kar ss. tin MK. En dålir knäiv, sum int bäi-
tar, haitar att n jär lenar, u än bräukar sägä, 
att de jär a tinbakå JK(U). -bit s. m. bf. 
ti'nbi'tn JK. Ja, u så skärd n da bårt dän 
tinbitn, sum sat pa uppsäidu pa knappän JK. 
-fat s. tinfat n., pl. =. Kärhyllå .. full av 
blank tintalldrickar u tinfat JK. All kakå u 
limpå sto pa tinfat, u rygbröi u* föstas JK(U). 
Till lägg fladn pa hadd di stäur väid tinfat, 
sum kalldäs för fladfat JK(U). -kluns s. m. bf, 

tinklånsn [tennklump]. U så skilla n träibitar 
[i gjutformen] ifran si .. u skärar dän yvastä 
tinklånsn ifran åiglu .. Dän tinklånsn el. tin-
bitn däugar ti smält um igän u gär knappar av 
JK. -knapp s. pl. tinknappar. Vör smältäd så 
mik tinknappar, sått vörr kaupäd aldri någ 
knappar till kledi MK. Till haimvävd gra 
vammälskledar bigangnädäs fö de mäst i min 
bandom haimgärd tinknappar, sum än smäl-
täd tin i fårmår i n gräus-stain, fö de mäst me 
åiglå pa JK. -kär s. ti'nkä'r n. (o. pl.), pl. bf. 
-i. Nå söins de int mik av tinkäri nå MK. -sked 
s. pl. ti'nskaidar. -tallrik s. pl. ti'ntallärkar, 
-talldrickar JK. Bord-dokar jär da äutbraidnä 
pa de slagnä gröinjårdi u pa bårrdokar 
star träitalldrickar el. tintalldrickar — förr i 
gamblä täidn JK. Tänk va tinknappar ja har 
smält när ja var sårk; de to vör tintaldrikar av 
källingar MK. 

tenor s. m. bf. norän [tenorsträng på fiol]. 
termina s. tärmäinå f., bf. -u, pl. -år [termin]. 
Ja gick i skolå am n tärmäinå MK(1877). A. gar 
i skolå nå pa säist tärmäinu u skall släut i 
summar JK. Vickariän, sum vör har hatt nå i 
träi tärmäinår JK. 

terpentin s. tärpäntäin. Ja kyld äi baini de jä 
mang sum har .. Tärpäntäin ha vörr basslä 
me .. män de ha int jälp fö uss JK. Häll 
tärpäntäin pa ullappar u lägg imot [vid pås-
sjuka] JK. 

tesa v. taisä, tais' [i förb.] taisä upp tågvirke 
el. väv, pas' [trasa] upp en tugstump MK. 
Tais' upp tug = laup upp tatar el. dela tåtarne 
MK. Tais upp hårä me sticknåli MK. 

test s. taist m., pl. -ar, 'hårtest, hårtofs' 
JK(ordl.); (hårtajst) = hårtat el. hårsådd MK. 
De sitar ännu n taist (hårtaist) där pa dain 
säidu, klipp av dän JK(ordl.). Jfr hår-test. 

testa v. taist', pr. -ar JK(U), [skom., skära av 
becktråd på visst sätt]. När n har fat så mang 
tradar millum vart fingar, sått biktradn jär 
gråvar nuck, da skärar n av all de tradar, sum 
sitar millum läilfingrä u tårpan (= ringfingrä). 
Till skär av de tradar haitar ti "taist av" .. 
Än skärar int tvärs av, sått all tradar bläir 
liksi langä, när n taistar av, äutn sumbliä 
längar u sumbliä kårtarä JK(U). 

testamente s. tästmäntä, tästamäntä, täst-
mänt' n., bf. =. 1) [Nya testamentet i bibeln]. 
Gamblä tästamäntä; nöi tästamäntä JK. Så 
har de skutt singäs någän salmvärs u läsäs 
någän bit i tästmäntä OL. Sumbli ner di läst i 
tästmänt, så var di så rädd u anträdnä, så di 
sag int ättar mang spaltar de var pa var säidå 
[vid husförhör] OL. Jär de någän latmack, 
sum.. int äidäs ga bäi plogän u spadn, el. .. 
int kan fa jårdbräukä ti ga, så jär de börr ti ta 
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tästamäntä el. bäibln undar armän u gi si 
äut förä: seperatist, metodist, babtist .. så 
livar han sum än grevä JK. 2) [förordnande 
om kvarlåtenskap]. 	Di har fat källingi ti 
ändrä tästamäntä ättar gubbän har döt JK. 

testamentera v. tästmänte'r'. Tästmänter bårt 
MK. Olä tästmänteräd bårt säin pänningar 
JK. 

testig a. n. taistut [i form av testar, tofsar]. Um 
de jär n snarvar sigdä, da tar n av grasä så 
jamt u snatt, jär n därimot 	slåiår, da bläir 
de mair lud u såddut ällar täistut OL. 

text s. täkst f., bf. -i, pl. -ar [bibeltext]. L. had 
prek i attn ar.. yvar am n täkst all ar ätta si pa 
missåmmarsdagän JK. I dag har ja vart i 
körkå u hårt prästn föklar yvar täksti ällar 
vangeli, sum handlar um yttäst-domän JK. 
Fyst argangän av täxtar OL. [I uttr.]. Väidarä 
i täksti um K. JK. Vör gick väidarä i täksti [vi 
fortsatte] JK. 

ti s. m. bf. täiän 	-J, 'tian i kortspel' MK. 
tia s. täiä, täi' m., bf. -än, pl. -ar, f. pl. -år 
[tiokronorssedel]. Ja jär int aigarä av mair n 
täi kronår nå män har äutsikt ti förtjän någän 
täiä till JK. När ja var pa väg .. så kåm a 
[expediten] ättar mi u gav mi täiän u ja fick 
lycklitväis min täi igän. Män ja u flair otliä 
me mi har förlorä flairfalduä täiar bad förr u 
sinä JK. Tack .. för påstanväisningi u täiän, 
sum kåm pa påstn JK. Täjår, 'tiokronor' 
(papperslappar) MK. 

tia v. tej, täi, tar , pr. -ar, pass. pr. taiäs JK, 
p. pf. f. (upp)täii, förkorta raipä ginum ti sia 
åiglå ättar åiglå, så att raipä bläir träidubbält' 
MK. När kvinnfålki snor träität gan .. di gär 
fyst a sånn stor åiglå, sum di kan fa handi 
iginum u så drägar di åiglå ättar åiglå, sått 
ganä bläir träidubbält Pa sam väis sum när 
vörr täiar upp a raip, när de jär för langt JK. 
När da rumpu skall tas av uppränningsvindn, 
så taiäs ha upp, sum de haitar. De gar till pa 
de väisä, at n gär fyst a åiglå, u där iginum de 
åiglu tar n a bukt u så sin dainu ättar dannu 
(var bukt ätta si) .. När da rumpu jär upptäii 
(dvs. rumpu läggäs i åiglår, så att ha bläir 
träidubbäl u me de samä snurräs upprän-
ningsvindn kring u rumpu tas av) u avtagi 
så skall de kastäs i skaid JK. Tai upp raipä, 
de jär för langt! (JK)MK. [Se ill.] Jfr kinka 
v. 1. 

(?) tibet s. ti"bät i Li, 'en sorts tyg' MK(1884). 
ticka s. tickå f., bf. ticku, pl. -år; [ss. lockord] 
ticka, 'smeknamn; luckård.' Tickår, smek-
namn för hannar o. honor [av höns] JK. 
Ticka, ticka ticku, lockord till hanar o. hönor 
JK. Ticka pullar [lockord] MK. Ner di [bar-
nen] nå bläir läit störr, så styltar di si me äut i 

häus u ska säi ticku (hynsi) OL. — tick-hane s. 
m. bf. tickha'n [tuppen]. U så jär tickha'n 
där [sagt till barn] MK. -pulla s. f. bf. tick-
pullu, 'smeknamn för hönan' tickpullu har 
värp i dag JK. Pl. tickapullar, locknamn 
MK(1876). -unge s. pl. tickuygar, 'smeknamn 
för hanar o. hönor' JK. 

tickel-höna s. tickälhynå f., bf. -u JK(U), 
[höna som har kycklingar]. Jfr tiggel-höna. 

tickling s. pl. ticklingar! 'lockord till höns-
ungar' MK. 

tids. täid, ä. nom. täidar 	gen. täis m., ä. 
dat. täidä, bf. täidn, pl. täidar 	ä. dat. 
täidum. A. [om den oavbrutna följden av tim-
mar, dagar o. år. I. 1) Undar allt prat så laup 
täidn av, dain täimän ättar dann'n JK. Täidn 
rännar så haplit OL. Täidn gar snart av, u 
bråttum jär ä OL. 2) [i ordspr. o. talesätt]. 
Allting har sin täid JK. Täidn gar u vörr me 
dän JK. Täidn han har sin gang u singar sin 
sang JK. I greväns täid [i sista minuten] 
JK(U). De matt ha vart i kung årräs täid 
JK(U). De har int sket i iss kungäns täid 
JK(U). 3) [med tanke på utnyttjandet av ti-
den]. Di gärd si go täid u sat u pratäd JK. De 
var gutt um fålk u ban dän täidn, sum hadd 
gutt um täid JK. De jär int mik täid ti yvas ti 
skriv pa JK. De skudd mik mair täid till me 
arbet (bi sagi) da i viss fall OL. De blai int någ 
täid ti tänk pa mi JK. Drängar fick int siv sin 
täid bårt pa vintarn OL. Täidn han jär döir-
barar JK(U). Dän välsignadä täidn, sum aldri 
räckar till JK. 4) [som obj. i vissa satser]. Um 
vardagar jär de omöiglit för mi ti fa täid u 
skrivä JK. Skall ja skaff nöjt (stranddomt), da 
skall ja ha täid pa mi u int sån kårta täid JK. 
Ja, än kan förundrä si mang gangar, när n 
tänkar si ti bakas ti banan, att da had fålki 
täid ti bad dain u dannä, bad ti ha rolit u dain 
jälp dannä. Män kum nå! nai, nå har ingän 
täid, äutn de jär börr grämsl um, att int täidn 
räckar till JK. Ja har hatt mik bråttum sin u 
int har hatt täid ti tat i pinnu JK. Kanst u fa 
täid u jälp mi da? OL. Att n int ha fat täid ti 
skrivä JK. 5) [i opers. konstri. Skudd di ha 
gråitn goar, så skudd n kok langsamt, u de to 
täid OL. De to fö mik täid JK. B. [tidsålder, 
tidsperiod, skede]. I. [i anv. nära = A I: 1]. 1) 
Män täidar jär langä, sått di gar väl åt me 
täidn (näml. pärår) JK. De jär täidar sin de! 
[lång tid sedan] JK(U). De jär just int så rolit 
ti ga iginum sån täidar, när slikt skall ga yvar, 
sum tar sån langar täid [om skiftet] JK. 2) [i 
uttr.] än täid av [en tid framåt]. Flundräang-
lår bigangnäs int nå någän ting u jär förästn 
förbudnä n täid av, u da nyttäs de flundränät i 
ställä JK. När de jär plög si ansn [andra 
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gången], så far jårdi ligg ypnäfuri ällar oharvi 
n täid av JK. För ti hald fjällfiskän u åln 
livnäs än täid av, ättar n jär fångän, så har n 
än i "fiskpärkar" JK(U). — IL 1) [om skede i 
det historiska förloppet]. a) [om förfluten 
tid]. Någ um vässning u iårninglagning till 
sletkalgildi sen gamblarä täid ti nå OL. Ja, ja, 
de var dän täidn de; dän täidn, han jär nå 
förbäi OL. Dän täidn, de arbetskalar, sum 
var mäst fattiä, di fick nårp si till än tall ällar 
täu bäi böindarnä OL. Så vill vörr int ha dän 
täidn tibakas igän JK. I dän gamblä go täidn 
JK. Förr i gamblarä täidar OL. Förr i gamblä 
täidn OL. U dän täidn var de int smastuckar, 
sum di haddä OL. Um ja had fat lert dän 
täidn JK. Pa dän täidn sum de int fanns 
vändplogar JK. Pa dän täidn när snorn gick ti 
nedäst bandn [: de snuviga barnåren] JK(U). 
De var pa dän täidn, när vår härr var läitn 
sårk JK. Di har kunt gärt storvärk förr i 
äurminnäs täidar JK. Trolitväis härlaidar de 
si fran de gamblä täidar, sum di spannt ganä 
av läintagå OL. b) [om nutid]. Stäur knyplar 
me grastain 	sum mang par av nå täidns 
dragrar skudd ha årkå ti dräg ör ställä JK. 
Ättar nå täidns sätt u bräuk JK(U). Lungt u 
still u blöit till, sått vällaikän kan aldri för-
bätträs pa iss täidn, än va n nå jär JK. Kum 
nå i iss täidar u gär så OL. 2) [i en del fasta 
uttr.]. De har nå hald bäi me rängnvädrä n 
sån langar täid, så att de jär täidar pa ti bläi 
fagat nå snart JK. De räckt da int ti ivi täid 
OL. Föskräcklit langsamt u traugt gar jård-
bräukä framåt, u sum än säir av Säväns be-
skrivning, att de ha gärt i all täidar JK. Skall 
mänsku kumm så haugt, att all nattäurns 
kraftar skall bläi mänskår undarlägsnä? Ja 
vaim vait i täidars täidar! JK. 3) [i vissa 
prep.uttr.]. Nå för täidn jär de aldri någän 
sum föidar någu gait OL. Vör håppäs, att de 
skall bläi någ bättar me täidn OL. Kansk .de 
kan jausnä, när täidar bläir ällar me täidn JK. 
Förr i täidar MK(1877). Förr i täidn; förr i 
gamblä täidn OL. a) undar täidn. 1) [medan]. 
Män undar täidn han sat u fysäd pa rövi, så 
had byksrövi strik ör JK. Undar täidn, sum ä 
rängnäd, så arbetäd vör jär haim undar tak 
JK. Undar täidn så gynt ä sjaud läit vädar i 
sunn'n JK. Undar täidn sambläd all daim, 
sum årdnäd me middagän, ihop de sum var ti 
yvars OL. 2) [emellanåt]. Män de klippäs bad 
hår u naglar undar täidn iblant, när n int vill 
gär si täid me de um vardagar JK. Där bäi de 
sagi var mang bataljår, sum gick av stapäl 
undar täidn OL. De kan var gutt ti fa n sup 
iblant unda täidn JK. b) [i uttr.] i täidä [i god 
tid]. Kum någ i täidä! MK. De jälpar mik, um 

di far någ i täidä MK. Ja gick ste lagli i täidä 
pa förmiddagän. Far, han glaid ti strand .. De 
kåm ti blas väl.. sått n kund int fa ligg äutä 
äutn matt i land i täidä JK. Sumli fa släut i 
täidä, u sumli fa(r) va jä längar JK. 0 gamblä 
vanliä slaktarä jär int ti fas när sum hälst äutn 
har bråttum u skall bidäs i täidä JK. Skall ä 
var annarlundä, så far L. tällfoner äut, så vör 
far vit um ä i täidä OL. De va väl, att ä blai 
uppdag någ i täidä JK. c) [i uttr.] bi täidum, 
'tidtals, tidvis'. Kraku har någ i hudä bi täi-
dum MK. 4) täis [tids] adv. Vör hinnar täis 
nuck u fa härrsöin, sä de gamblä, ällar ägo-
delningsrättn JK. De jär int bråttum me fråiä 
ännu, äutn bläir de int förrn i släut av april, så 
jä de täis nuck JK. 5) [livstid]. Nå fanns de 
jär äutat, för min täid el. förr nja kåm till, än 
sårts vändplog JK. Skröpli av gamsåldar u 
stort slep i all sin täid JK. Någ vaiklingar, 
sum 	vistäs inum fäir väggar i all sin täid 
JK. — III. [med tanke på levnadsförhållan-
den, konjunkturer o. dl. Ja de ropäs änd 
nuck yvar döirar täid u döirt ti livä JK. P. 
ansag si intä ti ha rad ti kaup u skaff si någä 
[redskap] u fylg me täidn JK. De jär andrä 
täidar nå OL. För n fämti säksti ar tibakas 
var täidar me jårdbräukä u fiskä bättar n go 
dail JK. Andrä täidar u andrä sidar JK. Ja 
täidar förändräs u vörr me daim, haitar de i 
ordsprå' kä JK. — IV. [avsnitt av dygn el. år]. 
Än sånnar vällaik, sum de nå ha vart n sånna 
langa täid pa iss täidn, de kan knafft någän 
minnäs JK. De jär frågän um, um gaiti bläir 
täidu pa iss arsns täid JK. Ja har tänkt ti skriv 
någ um arbet, vart u ätt ti sin täid pa årä OL. 
De fa bläi va de vill, så ha änd iss täidn gat 
av, sum vör ha slipp ifran snåikastningi JK. 
De finns täidar, u mang dagar iblant, sum de 
jär rängnut JK. — V. [tillfälle, gång]. Han had 
retuhait ti gynn pa sam täid sum dän andrä 
OL. Drektplogän va dän fyst sum var i gang 
av plogar u sum nå ha blitt föbätträn täid ätta 
täid JK. Män i samband me ällar pa sam täid, 
sum klingår kåm i gang, så tillvärkäd di än 
sårts tunn blad OL. U så jär de int all täidar, 
sum ja ha någ ti tal um JK. I millartäid har de 
vart krånglut nuck all täidar ti fa tak äi någ go 
sigdar OL. — C. [äldre nom.-form] täidar 
[i uttr. som] de jär täidar (pa) etc. [det är tid 
(på att) .. ]. De jär .. bäst, när ä jär vintar, 
när ä skall var vintar, u bäst, när ä skall var 
ladi u summar, när täidar jär JK. Bad hamp u 
läin så tas de upp el. mas upp, när täidar jär 
JK. Pa de väisä star de affärar nå, u ja tror, 
att de skall kumm ti klar si bra, när täidar 
bläir JK. Kansk de kan jausnä, när täidar 
bläir ällar me täidn JK. In me fläsk kummar 
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ja, när täidar bläir JK. Nå kan de var täidar 
pa, att ja gynnar pa någ skriftar igän JK. De 
kan var täidar pa, att vörr kan slipp ifran iss 
mörk täidn av arä JK. Nå har iss banungar 
gat ihop.. snart i mang ar, sått nå tyckar far 
u ja, att ä kan va(r) täidar pa, att di giftar si 
JK(U). De jär täidar pa ti gynn sia nå JK(U). 
Nå jä de haug täidar pa ti ga i säng JK. Vör 
har int fat någ rängn ännu, så att vör kan int 
fa räit lairu, u de jär haug täidar 	LA] pa 
nå JK. När de var täidar pa ti gynn vågän, så 
to vörr vågrar äut 	näi styckän drängar 
JK(U). De kund ha vart täidar pa för läng 
sinä ti säg tack ick mair för brevä JK. De jär 
väl täidar ti stäig upp nå OL. Ja fa ta u ga i 
körkå läikväl, ja, da jä de täida ti ga nå JK. 
Ner n äntligän har fat .. lait äut någ skapliä 
bredar därtill, da kan de var täidar till kumm 
in u fa n kåpp kaffi OL. Ja kan . rip ihop 
någlä ård, förrn ja gar i säng, sum snart jär 
täidar till JK. De var haug täidar ti gi si av 
MK. [I utrop]. Jivi täidar 	änd MK. Min 
täidar i. änd. Mina ha star u säir så all-
smäktu ätit, att. . MK [acc. säkerligen beting-
ad av situationen]. — D. [tidpunkt o. d.]. I. 
[tidpunkt för visst skeende]. 1) [om födsel]. 
Soi gräisäd n åt dagar för täid ällar åt dagar 
för dän täidn, sum ha hadd täidn äutä, att a 
skudd gräisä JK. Koi skall kalv nå, för ha har 
täidn äutä JK(U). När näi månar jär gangnä, 
så haitar de, att di ha täidn äutä ti kalvä 
JK(U). Koi skudd kalvä u had täidn äutä 
jauldagän JK. 2) [i uttr.] ättar täid u täimä 
[efter den vanliga el. lämpliga tidpunkten el. 
tiden]. Till släut upp i säptämbar så blai ä 
någlä rängnskvättar, langt ättar täid u täimä, 
sått ä blai saningmyr JK. Int kund vör kumm 
at jårdi u fa ans dän för ti fa sa någ haustsedä, 
förrn nå ättar täid u täimä JK. Män nå ättar 
täid u täim, fa ja sägä, jär ä gärt så mik sum 
gäräs kan [om en klagoskrift] JK. — II. [klock-
slag]. Han bräukar pass täidn OL. — III. [som 
senare sms.-led med angivande av ungefärlig 
tidpunkt]. Ja matt släut träi fäir (3-4) täidn 
JK. Hallfämtäidn gynnar kalar kummä me 
säin sigdar pa armän OL. Ja gav mi av fran 
haimä så där älvtäidn pa förmiddagän JK. Jfr 
afton-, all-, barndoms-, betänknings-, bröl-
lops-, fastsättnings-, fisk(e)-, fram-, freds-, 
fri-, för-, glongning(s)-, helg-, hög-, höst-, jul-, 
kaffe-, kalas-, klago-, krigs-, kris-, Kristi 
himmelsfärds-, kyndelsmässo-, kyrk-, lek-, 
lekning-, livs-, lådigs-, lär-, middags-, mid-
natts-, midsommars-, mjölknings-, morgon-
mat-, morgonmåls-, mål-, nu-, nyårs-, ofreds-, 
otendags-, påsk-, pär-, regn-, sav-, skol-, 
skärnings-, skörde-, slåning-, slädvägs-, som- 

mar-, stall-, storhets-, strand-, syssle-, så-
ning-, säng-, tjugondedags-, trettondedags-, 
ungdoms-, vinter-, vänte-, ångtrösk-, års-, 
önske- o. över-tid. -hi s. täidhäi n. 'tidspillan' 
MK; 'dröjsmål el. ett arbete, som icke lönar 
sig el. går långsamt' JK(ordl.). De va bäst, att 
vör slo ner böifärdi, ätta de Krokstedt gav 
mästn läikså mik fö kytä sum i böin u me mik 
mindar besvär u täidhäi för o räkning JK. Vör 
har fat göid yvar umkring täu tunnland me 
släkå i ar .. män stort arbet u täidhäi fylgar 
de me, sått ä bläir döir göidning JK. Ja, till ga 
me håvu .. de jär a olycklit ränn u täidhäi, 
sum än aldri har a dugg förä JK. Ti sit u 
skriv, de jär a olycklit täidhäi för n bondä; ti 
ga pa jakt, de launar si int, äutn de jär börr a 
stort täidhäi JK(ordl.). A förrbaskat tulmod u 
täidhäi skudd ä till [att plocka släka ur näten] 
JK. -hinder s. täidhindar n. Vaim av dum 
[lantmätarna] än kummar i kast me, så gär di 
galä u sum än skall ha stort bisvär u täidhin-
dar u pänningäutgiftar ti klag u fa de ret JK. 
-skrift s. f. bf. täidskrifti. Undar de att n läsar 
annånsn, så tycka n: .. de täidningi ällar 
täidskrifti skall n pråmt ha JK. -vis adv. täid-
väis [tidtals]. Me mi jär de ret lort bäi täid-
väis, när rematismän bläir galn för mi JK. Ja 
sum har slat så mik äi mäin dagar, bad nat u 
dag bäi täidväis JK. Väglag ha just int vart 
ti beröim bäi täidväis i vintar JK. -väder s. 
täidvädar [långa perioder med samma slags 
väderlek]; när de da bläir tårrt, da jär de 
tårrt, u när de gynnar rängnä, da haldar de 
bäi MK. De bräukar var sånt täidvädar, ällar 
när de gynnar rängnä ällar snåi ällar slagg, så 
bräukar de hald bäi lang täidar iblant, u nä de 
gynnar hald bäi me tårrt, så bräukar de u' 
kunn hald bäi lang täidar JK. De jär lissum 
såsum täidvädar nå för täidn JK.— [Sms. 
tids-]: tids-anda s. m. bf. täidsandn. Äutgiftar 
ti körku gar int let äut, äutn de ga sart äut för 
täidsandn jä int blant fålki nå sum förr JK. 
-enlig a. (pl.) täidsainliä göislstadar JK. -för- 
driv s. täidsfördräiv 	(OL)MK. Mitt 
täidsfördräivs arbetä (um ja så skall kall de 
förä) .. de har vart ti läsä JK. -ordning s. m. 
bf. täidså'rniyän. Män så jär täidsårningän 
ällar värdsårningäns lag.. att aldri någän ting 
skall sta pa ställ jär i värdn JK. -ålder s. 
täidsåldar m., pl. -åldrar. När de gar um än 
täidsåldar, dän sum livar far säi JK. Ja pa de 
väisä ha de vart i mang mänskåldrar älla 
täidsåldrar, u de haldar ännu bäi JK. 

tid, (-are, -ast) a. se titt adv. 
tidig a. täidur, f. täidu. 1) [före vanlig tid 
verksam o. d.]. För täidur MK. Vör väntar 
främnäs i dag u har ing kakå; de jär därför, 
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sum ja jär så täidu (= tidigt uppe) MK(1877). 
Jfr tidlig. 2) [brunstig, om märr, ko, get,- el. 
sugga]. Täidu ko, mär, so JK, (= hästgali el. 
stäutgali) MK. Män i (ko'i) gynna bläi täidu 
MK. So'i jär täidu ällar galtgali JK. Så skudd 
vörr göid na [son] u slakt na. Män undar 
täidn så var a brunstu el. täidu u da vill di 
int jetä, mäns de star pa JK. De jär frågän 
um, um gaiti bläir täidu pa iss arsns täid JK. 
Garsmann'n had någlä märar, sum var täi-
duä, u de had vör u am n MK. För ti fa konar 
täiduä bräuka n lätt dum ga i fylg me än fastar 
stäut JK(U). När konarjär täiduä . . så spring-
ar di pa varandrä JK(U). Gaitnar jär täiduä 
[brunstiga] JK. Vörr hadd lambi ganäs i hagän 
i fylg me gaitnar u gaitbuckän, u pa haustn 
när eiar blai brunstuä el. täiduä, så kåm gait-
buckän u lambbaggar ti stangäs u slas um eiar 
JK(U). Ja jär mästn yvatöigän um de, att de 
lycktäs för gaitbuckar ti fa ear ungfullä, för 
betäckningi gar äutmärkt .. när ear jär hågnä 
el. täiduä (har brunst) JK. Um soar sto el. var 
täiduä.. när fålki • kåm mäd dum [till galt], da 
var de a nöd da JK. 

tidlig a. täiliar MK(ordl.), n. täilit, pl. täi/iä JK 
[tidig]. 1) adj. [sällan använt]. Nå för täidn 
ådlar vört-  sånn täiliä klövarsårtar, sum skall 
slas el. håistäs missåmmarstäid JK. 2) täilit, 
adv. a) [m. avs. på dygnet]. Iblant da vakna n 
täilit da MK. Nå far ja allt släut för i kväld, 
för ja skall täilit upp u pa haid i mårtäili JK. I 
mårgå skall ja täilit upp igän, för ja skall upp 
till astäuas me snåikastningsbud täilit, sainäst 
klucku hall säks JK. Mor var alltut täilit upp 
um mårgnar klucku 4-5 JK. Kåm så själv 
sletkalsdagän. Da vanktäs täilit upp um 
mårgnän, för de var mik ti ta varå pa OL. Till 
var täilit upp u 'mårgnar gir bröi pa hyllu JK. 
Täilit gar di u i säng um kväldar JK. Nöiars- 
dagän var ja . olustu u kallassjaukar 	u 
gick i säng täilit nöiarSkväldn JK. De bläir 
täilit mörkt um kväldar JK(U). U pa laudäs-
kväldar skudd n g-är täilit aftå JK. Vör gärd 
lagli täilit aftå JK. Jär skall n ga-u arbet dag in 
u dag äut fran täilit till 'saint JK. Iss skiftäs-
frågu oroar mi bad täilit u saint OL. b) [med 
avs. på året]. Täilit pa ladingän MK. Så täilit 
pa ladingän, •sått äisn ännu lag langsat strandi 
JK.. De skudd .va gutt, um vör fick någ täilit 
ladi i ar, fö de va väl [mycket] kåirning i 
vinträs VK. De jä ovanlit täilit paskår i ar JK. 
Gaukän ha vart ti rop täilit i ar; ja hård n dän 
andrä mai, annas bräuka n int lätt håir a si 
förrn dän sjauändä älla åtndä, män i ar så fick 
vör håir n ovanlit täilit JK. Snart jär ä baitar i 
hagar, sått kräki .. kan liv äutä, ja, ovanlit 
täilit i ar framför i fjord JK. När n slo ag.. så 

skudd han slas täilit pa försumman JK. Blå-
lussärn u humblälussärn slas täilit, umkring 
missomman JK. Haug lairjårdar jä allt så 
tårr, att vör kan fa sa kånn, män vör tyckar, 
att ä jär för täilit JK. I ar föto vör uss me ti sa 
aurjårdi så täilit, för de blai för varmt u tårrt 
ättar saningi JK. Daim sum sad täilit u had 
väl rot pa, di ha vacka vaitä JK. Vör far slakt 
någ täilit i haust OL. Er tår int vill ha de ännu 
[fläsket], för de jär för täilit pa täidn JK(sept. 
1903). De var da välsingnä, va vetå de har 
häv ner i dännä haust, makän har ja aldri vart 
me um förr, så täilit pa täidn JK. De var väl 
täilit (ti fa vintar) ättar allt rusk u rängn JK. 
De var odräglit, va vintan kåm täilit i ar, u all 
kräk kåm täilit in me de samä JK. Skolmöitä 
de haldar di mair u mair täilit ar ätta ar JK. 3) 
[m. avs. på livstid]. Finä bläi täilit änkå JK. 
4) [i uttr.] mån täili o. d. se under morgon s. 
(3c). 

tidning s. täidnigg f.; bf. -i, täiniggi, pl. -ar. 
Läit längar fram blai bihovi störrä; fålki vidd 
ha täidningar flairä. Da slo di si ihop täu träi 
styckän um a täidning OL. De jär just int 
döirt ti hald a täidning, män iblant jär de döirt 
ti läs dum, när de jär ont um täid MK. Ja sag 
nå äi a täidning, att .. JK. U så ska ja ännu 
läs iginum a täidning, för ja har täidningar nå 
JK. De sto a bra styck i täiningi (G.A.) i 
säistäs, sum än smabräukarä had skrivä JK. 
Täidningi (Vårt land) kan nuck va bra, män 
ha haldar me prästar så olycklit mik JK. De 
har stat i täidningi MK. Int fanns ä täidning-
ar, sum fålki kund fa läs u fa raidå pa någ 
iginum OL. U så gynt någän skaff si täidning-
ar. Di var någ yvardådingar, di. "Sit u läs de 
täidningar, de jäst du så go u lättar bläi; de jär 
bär ti försätt årku me" OL. II da frågd ja na 
(fräu H. sum svarar för påstn pa När), um a 
visst, mik fålki gav äut fö täidningar i pastu-
ratä .. ha maint pa att de gick yvar 300 kr. för 
arä, män da har mästn triddailn - av Lau sin 
påst u täidningar i Gardä . Sumli, ar har ja 
gitt äut 7-8 ja 10 kr.riblant börr ti täidningar 
JK. I kvälls fick ja int täid ti skriVä för da had 
ja täidningar ti läsä JK. Jfr jul-tidning. -häfte 
s. n. pl. '13f. täidniyshäfti. De andrä täidnings-
häfti har ja läst iginum a par styckän JK. 
-käbbel s: täidningskäbbäl .  (el. täiningskib-
bäl?) . sin [sedan] deklareringi JK. -läsare s. 
täidniyslä'srä. Förr, när ja var ivru-täidnings-
läsrä JK. -läsning s. f. bf. täidnigskesniugi. 
Vör blai int nåigd• me de sum vör fick Vit i 
skolu, äutn Vör vidd vit mair, u täidningsläs-
ningi kåm tita yvarhand JIC. -människa- s. pl. 
täidningsmänskår JK [tidningsskrivare]. 
-skrivare S. m. bf. täidniyskrilmn. Ja, u så gär 
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n (täidningsskrivan) någ äuttöidningar av 
Sävspråkä JK. -skrivning s. täidningsskri-v-
niyg [-skriveri]. Han jär så dummar sum Gud 
jär väisar me säin täidningsskrivning JK. 

tiga v. tigä, ti'g', tygä, tyg, pr. -ar, ipf. tigdä, 
tigdä, tygdä, tigd', tygd', sup. tigt, tikt, tykt, 
tigä, pass. tigäs JK, p. pr. tignäs, tygnäs, 
imper. tig, tyg. 1) [bli tyst, tystna]. "Ja far 
int täid pa vardagar u ga i körkå". Ja, u da 
tigd n (prästn) u matt var nåigdar me de svarä 
JK. Så var de a källing än gang, sum .. int 
kund läs a ård, män ha sang .. obeskrivlit. Da 
tigäd de andrä för ti fa håir va ha singäd för 
sia JK. Ja sägd n sanningän, u da blai än 
tignäs JK(U). Ha blai så tignäs el. tygnäs, när 
ja sägd till na de. Han blai tignäs sum stamn 
JK(ordl.). De söintäs, att n försto ner ja sägd 
till n, för da bläi än tignäs sum stam. De 
gamblä sägd nuck mäst tygnäs OL. 2) [vara 
tyst, hålla tyst]. När Visbyboän fick de läksu 
yva si, så matt n putt päipu i säckän u tigä 
JK. Tret u skäll pa n, de gär aldri a grand, 
äutn da börr n tigar u drynar till läit iblant JK. 
De var .. mik mair rosamt, ner n raist äut 
(fran böin), för da hadd n slipp u sit äi a räng 
u tig u var obikantar kanske me allihop OL. 
Ja ja minns fiair [historier], män ja minns de 
dålit, så att de jär bäst ja tigar me dum JK. L. 
tigdä u smaled [smålog] at uss. L. han tigar 
änd me de än vait, maint kvinnfålki pa JK. Ja 
.. pratar u sär slikt, sum de var mang gangar 
bättar, att ja tigd me JK. Fyst frågd di mi 
va ja hait, män ja tygdä u låsst um int någä 
Så vidd di ta russi av mi, män ja tygd u lässtä 
.. När n kåm haim, så talt han um .. att de 
var int falit ti kåir pa haidi u stjäl a lass vid av 
Adräboar, börr n kund tygä. U de jär ännu 
ordspråk ätta n, att de jär int falit ti stjälä, 
börr n kan tigä JK. De andrä sårkar di tigd u 
gräinädä, män päikår, di sägd da, att ja var i 
skolå JK. Fö rästn så hårdäs de int någ av 
Närkar fyst vintan [ang. snö-"kastning"], 
äutn di tigd u kastäd u var nåigd me de di 
haddä JK. När befallningsmann'n gynt ta 
skattn upp u ropt upp gubbar, så svard daim, 
sum had pänningar u betaltä, män daim, sum 
int had pänningar, di tigdä JK. Ja trod häus-
fålki skudd bläi arg u galnä, män di tigd läik-
väl OL. Bläcku skräiar så.. därför att ha int 
tigd, när frälsan laid pa kåssä JK. Han had 
stat u tigt hail täidn JK. Tigä me, förtiga MK. 
Ja kanhänd talt um sakar u ting, sum ja häl-
dar bord ha tigt (älla tygt) me JK. Fyst dailn 
av fyst fördragä kund n gänn ha tigt me, för 
de ståitäd mangä JK. Di talar um de sum 
bord tigäs me JK. Tig mäns andrä talar JK. 
N. tygd stillä u sägd ingän ting JK. De kund 

taläs u skriväs um va orättväist vör blai 
bihandlädä, män äi o dumhait så tigd vör 
stillä JK. Han fick tyg still me att n var bundn 
MK(1877). Hundn .. to yvajaud yvar prästn, 
sått han matt var så go u tig sum stam, da blai 
u* hundn belåtn u tigd me JK. Dän gangän 
svard ja varkän ja älla nai, äutn da tigd ja sum 
stam, u fräui fick int någ beskening a mi JK. 
Han (ha) sägd aldri a ård äutn tigd sum stamn 
el. stuck JK(U). Ja blai fyst läit harmsn pa 
H., för n int kund ha tigt munn'n pa si JK. 
Tig munn'n pa di Nickå! JK(U). Så kund di 
ha tygt gap pa si JK. Tygar du int käftn pa di! 
JK(ordl.). Nå har di änd tigt käftn pa si i 
täidningi n langar täid [i fråga om artiklar på 
gotländska] JK. P. pr. tignäs, tygnäs [tyst, 
tystlåten]. Han (ha) jär tignäs el. tygnäs a si; 
ha blai så tignäs el. tygnäs, när ja sägd till na 
de; han blai tygnäs el. tignäs sum stam; däu 
sitar så tignäs el. tygnäs u avmodnäs JK(U). 
Han jär "tignäs" u sär int av de än vait 
JK(U). — Än skall tigä u lätt matn täpp 
munn'n JK(U). Däu fat väl tig u putt päipu i 
säckän JK. Bättar ti tigä än ill talä JK(U). 

tigga v. tiggä, ipf. tiggdä, tiggd', tiggädä, -äd, 
sup. tickt, pass. pr. tiggäs JK. 1) [bettla, be 
om pengar el. mat]. Han kan nå nittn hant-
värk; de tjugändä de bläir tiggä MK. Ga u 
böit si el. böit si till .. De var för de mästä 
fattifålk, sum ansag si, att de var lissum för 
stor skam ti tiggä el. bidä um föidvarår för-
äutn ti gi någ i vedarlag för de sum di bad um 
JK(U). Jo, sän nä S.0:s kåm ifran gardn, så 
gick A. snart sägt u tiggäd u pratäd rolit me 
fålki JK. Da årkt n int bräuk strandi längar, 
äutn da gick än u tiggädä u bad um säin 
matbitar i stäuår. De var hans laun för säin 
strappasar u möidå me strandbräukä JK. 
L.P., en sum int var klokar äutn hallgaln, 
ifran Stangä, u gick kring u tiggädä JK. N. 
gick u annas äut kring landä u tiggädä JK. U 
skvaldakällingar me säin mjölk- u skyrspann, 
sum di ränd u tiggäd mjölk u skyr i bond-
stäuår, had fullt snais .. me ti ränn me fräia-
måls-skvaldar JK(U). Arbetskalas källingar, 
sum int föidäd någu ko, gick i stäuår 	u 
tiggd um mjölk JK. Inn bäi A. var n än dag u 
tiggd älla bad um mjölk JK. 2) [enträget 
bedja, bönfalla]. L. u P. sto bäi grindi u 
gnälld u tiggd u bad pa Körkböigubbän, att 
han skudd sjuss dum till Hämmår pa När JK. 
Ja tiggd u bad u sägd jå, u di nai JK. — Särsk. 
förb. Da gick di kring me listår u tiggäd pän-
ningar ihop till n ti haimraisu [från Amerika] 
JK. — tigg-aktig a. tiggaktu [som vill tigga]. 
Så tiggaktu älla så, de jär ja intä MK. -gubbe 
s. tiggubbä m., 'tiggare'. Um kväldn sam nati 
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. . kåm än tiggubbä u vidd ligg där bäi dum 
JK. Mor skudd väl int kunn gi mi än kantänd 
bröi i guss namn, bräukäd n gammäl tigg-
gubb sägä JK(U). -kärling s. tiggkälligg 
[kvinnlig tiggare]. 

tiggare s. tiggarä m., bf. tiggan, pl. tiggrar. U 
så had di int föstand ti kalk vaitn, förrn di sad 
n .. så att di fick int stort ann gräim [sot], 
därför så kåm de ti hait äi a ordspråk, att 
"vait kan n sa, till n bläir tiggarä, män havrä, 
till n bläir adlsman" JK. Jä de så fullt a 
horungar u tiggaban u tiggrar (nå sum de va 
förr?) JK. — tiggar-barn s. n. pl. tiggaba'n. 
-månad s. m. bf. tiggarämån'n [se följ.]. -tid 
s. m. bf. tiggarätäidn [tiden före jul, då det 
tiggdes mest]. Sum nå snart iss tiggarätäidn u 
tiggarämån'n, ti jaul, jär yvalivdar u släut 
JK. 

tiggel-höna s. ti'gälhy'nå f., bf. -u, pl. -år. 
Ligghynå el. tigälhynå, a hynå sum liggar 
ungar äut; a hynå me ungar mässi JK. Hyns- 
ungar .. skåitar si själv närpa straks, när di 
kummar ör äggi u i fylg me "tigälhynu" 
JK(U). Jfr tickel-höna. 

tilde s. tildä m. (?), bf. -n MK(1876); n., bf. =, 
pl. -ar, bf. -i, -ar, 'planka i ett båsgolv' MK; 
'golvtilja i ett bås' JK(ordl.); täu tums ällar t. 
u m. tjåckarä plankå äi a bas äi stall älla 
kohäus; tildi = stäur träi huggnä pa am n säidä 
MK. Ätt tild(ä) har brust av i basä; dän 
stuckän far vör sag av ti tildar el. tildstyckar 
JK(ordl.). Ja skudd gär a bas i årning i ko- 
häusä, sum tildi (el. tildar) var nitnä ällar 
åidnä äi JK. U så jär ä da unda(r)slag (undar 
tildstycki el. tildar el. tildi i basi) sum fot- 
stuckar u tildi väilar el. liggar pa .. Fot- 
stuckar sättäs fyst fast me helar i unda(r)slagi 
. . Sin så läggäs de tildar el. tildstyckar i vart 
bas millum fotstuckar JK. I torstäs läggd ja 
nöi tildar in i russbasi JK. — tild-far s. tildfxr, 
tillfa'r n., bf. -ä, pl. =, bf. -i, 'stockar av trä, 
som ligga under tildi'; 'bjälkar som bära upp 
lädlauän' ; räi undar lädgålv = undaslag MK. I 
byggningar där haitar de träii gålvräiar, i 
häusi där haitar di tillfar OL. Tildfari jär int 
inmäurnä. Tildfari jä rutnä MK. -stump s. 
tildstump m. [sådan del av stock som räcker 
till ett tilde]. Än läitn slipasstump u så n 
tildstump, de hinna(r)n (talln) de MK. -stycke 
s. tildstyckä n., pl. =, bf. -i [golvplanka i bås]. 
Ex. se tilde s. De tildstyckä skall kantäs el. 
bräunäs; tildstycki jär för tunnsagnä JK. Dän 
stuckän däugar ti sag tildar älla tildstyckar 
av; de däugar knagguä u snonä MK. 

till prep., adv., konj. ti//, ti. (Med rester av 
äldre genitivstyrning, t. ex.) hald ti godår el. 
godar (OL)MK. Ti stäss, [till städes] JK(U). 

Ga ti vägar (OL)MK. A. prep. L [i rumsbet.] 
1) [i fråga om verklig rörelse]. Än harä .. dän 
sändar vör pa tågä i mårgä ti böin OL. Dagän 
ättar skudd ja ti Kauprä L.N. pa ångtråskän 
JK. Vädrä jär änd ti sudas män de jär ret väl 
kallt JK. Päiku blai gift till Hallsrä JK. Nå 
jär n giftar till Allskå JK. Dräg ti häus [skaffa 
till huset, hemmet] JK. 2) [med angivande av 
utsträckning, riktning]. N .. sättar noti runt 
umkring äidskåckä me akslar till landä JK. 
Kustn [kostnaden] gar ti så mik, att .. JK. 
Nuck av um dän struntn u till ämnä igän OL. 

[i fråga om läge, belägenhet]. Nemäst jan-
bodi, sum vör ha till, de jär Hämsä JK. Ha 
liggar ti sängs JK. Sta hallvägäs ti knäis i 
vattn JK. Di skudd ti bors fyst u främst OL. 
För ti fa njaut av de go, sum jär ti buds OL. 

[angivande beskaffenhet o. d.]. Läiu jär ti 
äggår [eggvass]. Täid ti yvas ti tänk pa mi JK. 
— II. [i tidsbetydelse]. 1) [i fråga om tidsgräns 
för en verksamhet, ett tillstånd, 'tills']. Hokst 
u snäuå .. de har häng ättar änd ti nå JK. Däu 
kanst stänn jär till i mårgå MK. De, sum han 
läggd um [: omslaget], de skudd ligg um ti 
dann må'rgnän JK. I äng de arbetädäs sum 
vanlit till autndagän OL. Arbetskaln fick ga u 
sla dagän ti släut OL. Från klucku täi till 
middagän JK. Ja kåm int därifran, förrn 
klucku gick ti älvå JK. 2) [i fråga om en mer 
el. mindre bestämd tidpunkt]. Där fick di sit u 
gno u bind slingå ti klucku blai täi um kväldn 
OL. Ja fick lug i dag till täisdagän: täu 
styckän fran K.L:s u.. [att hjälpa till] JK. Ja 
skall lag upp någ bräuksdoningar till lading-
än, till laidsbräukä kummar JK. Gravam-
mälsulli skudd var kardi u spinni till jaul JK. 
De skudd gäräs raint ti missåmmarn OL. När 
jårdi bläir räiti, så far a ligg där ti upp mot 
missåmman JK. Ti nest ar säir de int äut, 
sum um vör int [!] far någän gräis ti sälä JK. 
De, sum int hannts me till dess [till den tid-
punkten], de fick gäräs sen ättar OL. 3) 
[före]. Till middagän skärd vörr hackälsä, u 
pa ättamiddagän har ja gat 	JK. Ja vör 
håppäs nå, att Fräui 	jär rask nå el. at- 
minstn mik bättar nå, än ha da var ti jaul, när 
ja var inn bäi Är JK. — III. [angivande en 
verksamhet, varmed något uppnås]. Vaitäs-
kläi u pärår u rygmjöl, sum knädäs ihop till n 
daig OL. Män spinndäs hampän ti gan — 
hampblårnar spinndäs jå alltut ti gan, så .. 
JK. Ner di kokäd kyt till sletkalgildä OL. 
Tvaitar, di skudd huggäs äut till sam tjåcklaik 
sum bredar OL. De fanns u* mang, sum var 
säkrä u hadd fullt upp ti ta av, bade till mat u 
drickä u tilläik ti kaup brännväin förä OL. De 
har set äut ti rängn, u tillume har vart iblant ti 
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gynt rängnä JK. De andrä har gat i säng 
allihop u jär allt ti sivä JK. Så fick än ti bästår 
el. trakterning, så mik än vidd ha JK(U). De 
var nå all de klain, sum matt ga ti vägar pa de 
väisä OL. En ting.. sum gärd mik ti sakän, 
de var va n hadd fa tak äi för gräus OL. — IV. 
[syfte, ändamål, resultat, användning]. Förrn 
bomullsgan kåm i gang så mikä, så skudd ä 
någ ti stranddomt da me OL. De skall var a 
skapli grain pa ti kvist [på plog], sum graini 
nyttäs till JK. Buln pa björki huggäs äut u 
nyttäs ti väisn JK. Jårdi sum skudd var ti 
pärår plögdäs .. minst en (gang) JK. U för 
yvrit (kan vör) begangn uss av söitmjölki 
haimä till uss självä u ti kalvar u gräisar JK. 
Mor lagd middag i årning till uss JK. Män ja 
minns ja var me sum sårk, när ja int däugd ti 
någä, när de vändädäs me dän plogän JK. De 
jär int mair n lagum till n OL. Nå har vör fat 
trodar, staur u bandar ällar värkä i årning u 
skall nå töinä JK. Um int nödi tvang mi, så 
skudd ja aldri vill var L. till a sånt tyngä OL. 
— V. [angivande förbindelse, samhörighet]. 
Gret-Maiän 	jär mor till .. V. u J. JK. 
Straks därättar mårgmat me någän sup till 
OL. Koktar strämming ällar tåsk me sinaps-
dupp till JK. — VI. [angivande tillägg, ökning, 
'jämte, förutom']. Vågrar pa päikårs säidå 
var mäin fästmåjå u am n till hännä JK(U). 
Han hadd bär täu systrar ti si [förutom han 
själv], så di var bär träi syskå OL. — B. adv. 
1) 'ytterligare'. Ja maint att de ännu skudd 
var am n päikå till JK. Nå vidd vör kaup en 
(gräis) till, män de star int till ti fa JK. Villå 
han tyckt, att ja gänn ännu kund sit u prat a 
stund u fa en gang öl till JK. Män ja had ännu 
a ärndä till ner ti strandi, u de ti Nabbu JK. 
Nå jär mjölä snart släut; vör har int ti bak pa 
mair n en gang till OL. Han .. hadd väl ännu 
jälpt uss a vikå till, män de blai så rängnut, så 

JK. Vörr lag till, till däss n [torsken] gynt 
ta igän; da skudd vörr da ligg am n atsäining 
till, vätjä JK. Da var brännväin huvudsakän u 
så någ haimbryggt öl till OL. De gar flair otli 
hundrä ar till, förrn de bläir sån skog, sum de 
ha vart förr JK. Till pa handln [till på köpet]. 
De kvinnfålki .. di hadd fullt årkå ti spinn för 
jamn u dålit bitalt till pa handlän OL. 2) 
'dessutom, också'. De jär lort ti bläi gammäl 

u int riktut var fräiskar till, äutn n skall ha 
värk u pack ti dras me u bekymmar till JK. 
Än sån bra ryttarä, sum sat så bra pa till JK. 
U så had vör grainlass till, sum vidd blas kull 
JK. Vädrä bar tvärs pa u äuräd till (= också 

Ld I 	JK. U så var de smällandä kallt till 
(= dessutom) i nårdn JK. Kvinnfålki .. di 
skudd ga u söislä i stalln me um dagän u skaff  

vid in till JK. U så vidd ä gänn klåmp undar 
baini ällar äis-skoar till JK. Så kåm de ti värk 
all stans i kruppän, u tråttar u svämnur var ja 
till JK. Ja ynskäd, att boki had vart så stor till 
[dubbelt så stor] JK. U så int bränn till 
(= heller) JK. 3) [i uttr. för jämförelse, upp-
skattning, värdering]. Da harva n igän me .. 
fjädarharvlar, klysharvlar el. krokharvlar el. 
allt ättar sum jårdi jär laus el. hard till JK. Ja 
jär säkar pa, att n stor dail fålk int bihövar 
alls mair, u knafft de, sum di jär tillslagnä 
[tilldelade], män atar igän andrä dubbält så 
mikä el. allt ättar sum di har arbetä u arbets-
täid u jär matfräisk till JK. Än kan räckä 
[gärdsla] me täu u änd till fåm, säks trolår i 
vart räcklid, allt ättar sum de skall var tet u 
haugt till JK. Innä .. har vör hatt säks u täi 
gradar, allt ättar sum vör har fyr pa i späisn u 
de har vart kallt äut till JK. Ti gär någ ann 
nytt de var bad A. u B. för lat u haug härrar 
till JK. De tår ja ha vart för dummar till JK. 
4) 'stängd, igenyrad' [om väg]; [igenlagd, om 
jord]. 0 gatgrindar var till för att int gaitnar 
skudd kumm i gard JK. Förr n kåm fram däit, 
så skudd n iginum a grind, sum var till JK. 
Han var gäulblaikar sum läik u augu till JK. 
Vägän äuräd till JK. I Gard u Aitlaim .. var 
läik så gal ti äur sum i Lau u läik så gal till äur 
till JK. De bläir äur, u vägar kummar till JK. 
De var jå oskaplit, va de var till jå (om vä-
garna)! Far u flair gamblä sägd, att di aldri 
kund minnäs, att de had ligg till så mik me 
sunn'n JK. Förr glaid n ti strand .. så täilit pa 
ladingar, när ännu kväiar lag till el. full me 
snåi, sått n matt kast upp daim JK. Där liggar 
till (om vägar) JK. Vägän jär mästn till MK. I 
mårräs gynt vör igän u de var ret duktut 
väl till igän, de sum vör kastäd upp igår JK. 
Ja ha mästn int fat gärt någ ann än .. kast snåi 
i dag, för de var till i mårräs u har äur hail 
dagän JK. Fyst i mårräs matt ja äut klucku 
säks u säi ättar mik de var till jär fran uss u 
upp till körku. De var int mair till, än va fålk 
kund kåir fram JK. Int tror ja de jär till, fastn 
de ha blas i nat u drug äi MK. I mårräs var ja 
pa snåikastning, män de va just int mik till 
JK. Da plögäd di så naug [nära], sått däiki 
kåm till, da skudd di håis upp dum igän MK. 
Att akajårdi liggar i tredä mainäs, att jårdi 
liggar osa'i .. män bläir a int plöigi u harvi el. 
ansi, så haitar de, att a liggar till JK(U). 5) 
[tillsatt, hissad, om segel]. Sjäglä, sum di had 
till, hadd gat sundar u da draiv de .. (me 
vädar) JK. 6) 'jämt o. samt, ständigt'. När n 
plögar me vändplog; så gar de hygrä kräkä 
i furä jamt till JK. Ha spinnar till (= ständigt) 
MK(1877). Han rännar jär till; ha jär jär till u 
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far kaffi JK(ordl.). I dag ha de snåi bäi skåv-
väis u fått pa vägän till, sått nå kan n int 
bättar var än n jär JK. 7) [i förb.] till u me 
[även: rent av]. Ja har vart ste pa n täu träi 
styckän (avsjonar) nå i hälgdagar u till u me i 
dag JK. Ja, vör bustäd dum (såckarbetår) till 
u me me rotbustar; ja till u me skiblai de snåi, 
förrn vör fick skill av JK. Till u me ha soli 
skäin upp iblant i dag, sum a int ha gärt pa 
mik läng nå JK. Till u me jär äut iblant uss så 
händ de si för någlä år sen, att.. OL. Ja, sått 
da kåm ja int haim förrn klucku näi i kvälls, u 
da var di ännu upp allihop jär haimä, till u me 
de läil byttu V. var ännu kröil u rustnäs JK. 
Ja håird självar äksämpäl därpa för lagli mang 
år tillbakas män minns de grant, u till u me 
livar ännu dän kaln, sum ja håird de av OL. 
8) [i förb.] at — till [om riktning]. Länga'.  ner 
at Gard till, sum nå Hämmor J.A. bor, minns 
ja n gammäl Hämmor part .. JK, När n käi-
kar at sjoän till, så .. JK. De gynnäs da stråi 
ifran trappi u äut yvar gardn iginum grindi, så 
a lagli bit at körku till OL. Vattnstrålu ifran 
molnä gick at soli till el. ifran nådar till sudar 
JK(U). 9) [i förb.] va till [till vad]. Kan ja fa 
lan de? — Va till? JK. 10) [i särsk. förb.] jfr 
beta, binda, bjuda, bruka, damma, draga, dri-
va, drumma, falla, finnas, fråga, få, gira, grä-
la (sig), gå, göra (sig), hira, hjälpa, hugga, 
hålla, höra, kasta, klamra, klämma, knixta, 
knopsa, knäcka, knäppa, komma, krya, kän-
na, köra, laga (sig), landa, ligga, ljuga (sig), 
lucka, lägga, läsa, löpa, plygga, plöja, reda, 
redra, riva, räcka, skapa (sig), skara, skjuta, 
skriva, skära, skölja, slamma, slira, slå, 
smälla, spela, spänna, styvna, stå, ställa, 
stänga, sucka, säga, sätta (sig), taga (sig), 
tala, träda, träffa, tyna, täppa, ura, vara, 
vålda (sig), vänja o. växa till. Andra exempel: 
a) [i uttr.] skall till [erfordras, går åt, behöva]. 
Bak u brygg u lag mat vickän sårt sum hälst, 
sum skall till i kallasä JK. U de jär bråttum 
kanhändä för kvinnfålki föräut me bak u 
brygg u kok kyt u allting sum skall till JK. De 
skall int så läit till, um än ska fa de ti räckä 
OL. Män vid skall de till, sum de skall läikväl 
JK. Sånt gras de skall de ovanlit go sigdar 
till. De skall gutt umhöir till ti ga iginum slikt 
JK. I sletkalgildi skudd de pråmt ust till OL. 
Där koktäs allt kaffi, sum skudd till um autn-
dagän OL. När vörr da kåm däit till uss, da 
hjälpt de intä, da skudd de kaffi till, u da var 
de pa de väisä, sägd Fäi Nils, att de skudd 
halvar till, de dracks de u OL. Ännu skudd 
de mair till, såsum blåmmår ti sätt i vattn OL. 
De skudd mik mair täid till me arbet da i viss 
fall OL. Män de finns mair akajård nå än förr 

.. Ja, u da tyckäs de, sum um de skudd mair 
dragrar till JK. b) [i uttr.] vill till [erfordras, 
krävs, är nödvändigt etc.]. Ja, gutt tulmod 
vill de till JK. Ja issu (koi) had n äutmärkt 
vacka kväindäskalv, u dän ha vör tänkt ti 
föidä, så väid n vill till [vill frodas] JK. c) [i 
uttr.] jär till [finnes, existerar]. Ja sägd n, de 
jär nuck slikt [spökeri] till ännu, män de jär 
int all sum far säi u håir de JK. Had aldri 
slipasäutföirsl vart till jä pa landä, så had 
skogän än go dail vart i behåll JK. — C. konj. 
'tills'. 1) [inledande en tidsbisats]. Ännu jär ä 
a stund ti ja ska ga i säng JK. I torstäs .. da 
studderäd ja L:s boki igän till pa ättamidda-
gän ti klucku fäm säks, till ja fick autndag u 
kaffi JK. Halvans i Gardä var kåirnäs där (till 
Aitlaim), u där fick ja kast mi pa, till ja kåm 
Glabbäsbackän upp JK. Vör fick int var där ti 
kväldn, män vör härdäd pa, ti vör fick däikä i 
årning JK. Gani skudd lappäs ti di skudd 
flytt ti strand OL. Da gynt di sing pa än 
läiksalm u hån bäi, till di kåm fram till gravi 
OL. I ställ för att di bräukt väil middag, så 
arbetädäs me pärkän, ti di skudd ste u sia 
igän OL. De (pärkspelä) gick me läiv u lust ti 
de blai skäumt [skymning] OL. Va de biträf-
fäd me de gamblä bladsagar ti pass upp u ha 
daim i årning, ti de blai vattn, de var int så 
väidlyftut OL. Så lag ja da ti klucku slo sjau 
JK. Så siväd ja hail nati, till ä var dagar JK. 
A. var där ner (pa betstyckä), till ä blai kväl-
dar u mörkt JK. Da skudd vörr kå'ir havan 
ihop.. u de skudd hinnäs till rängnä kåm JK. 
Sum da strandbräuk var huvudsakän, så var 
de mik ti tänk pa ti ladiän kåm OL. Årkår, 
sum pråmt skall gäräs, till vintar u slask u 
snåi kummar OL. Ja visst, vör gick u slo till 
ättar soli var nergangi OL. Braid göisl u släkå 
.. de skall n ha skilt av me, ti håistn kummar 
JK. De har bär vart nätt u jämt ti kunn hinn 
äut, ti tåg har skutt gat OL. 2) [med angi-
vande av resultat, följd el. verkan]. Därför så 
kåm de ti hait äi a ordspråk, att "vait kan n sa 
till n bläir tiggarä, män havrä till n bläir adls-
man" JK. Så gynt di räk inn ifran braidä u så 
äutat fyst smallt u sen braidarä u braidarä 
längar äut di räkäd, ti di kåm langt nuck OL. 
Pa de väisä haldäs de pa till stuckän kummar 
mitt i täu ällar i täu halvår JK. U sin fortsät-
täd ja, till historju var släut JK. Vör haldäd 
pa läikväl, till vör fick skill av JK. U sin 
fortsättäd ja, till historju var släut JK. Di 
(grainar) far ligg till summan där nerä, ti di 
bläir tårrä JK. Sen far di jet u drick ättar 
bihag, till di int årkar mair OL. Da bar de ti 
knäpp ner dain byksluku ättar dannu, till n 
fick tak äi än [vigselringen] OL. 3) [i förb.] ti 
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däss (att). Han .., matt ligg där pa jårdi så 
längä, ti däss ja fick läss göisllassä - av JK. Ja 
ränd ti däss ja blai så päustfullar, att ja int 
kund bärg mi OL. Han pratäd me russi u 
sägdä: årkar Er dän, så årkar Er dän me, ti 
däss n lässt pa hail hopän JK. Rygän .. far 
ligg i häusi sumli ar, ti däss n har fat skilt av 
me iss alltihop JK. Vör vidd skill av, till däss 
prästn kåm (vid snökastning) JK.. Da var ja 
äut a slag i kohäusä u gav konar 	ti däss 
källingi mäin kåm äut u mjölkädä JK. När de 
jär gärt, så far jårdi ligg där igän, ti däss a 
skall sas JK. De jär ännu a stund;  ti däss vör 
skall ga i säng JK. Ungfar.  .. han sat pa hästn, 
till däss di kåm i gard allihop JK. Di (jård-
bräukrar) arbetar äi de tystä, till nasar slepar 
mot jårdi för dum u till däss di själv bläir jård 
JK. Ner a päikå had n sånnar fästman .. ha 
fick ga u slep u stytt pa n, till däss di kåm däit 
di skuddä OL. De jär bråttum änd till däss 
gästar gynnar kummä JK. Börr de nå kan 
hald si lent, ti däss vattnä far sink ner u rinn 
äut, så jär de bra JK. Daim. (pärår) had ja 
årkå me hail dagän, till däss ä blai mörkt um 
kväldn JK. Tråskningi gick sin gill gang läik-
väl, till däss ä blai kväldar u avskilt JK. Ja 
fick var så go u vänt, till däss min täur blai 
OL. Ja hannt int mair, till däss att L. kåm ret 
oförtänkt OL. Ak me, ti däss att vör far igän. 
de, sum ja har kumm bårt JK. Sin fick jårdi 
ligg ypnäfuri 	ti ladingän, till däss att jårdi 
blai så tårr, att kräki kund ga pa na JK. And ti 
däss att stålgraipnar kåm i bräuk arbetäd 
vörr me .. "tjaugår" av träi JK(U). — D. 
[infinitivmärke], 'att'. I. [framför en med ett 
verb el. en sats förbunden inf.]. 1) K.M. 
straik 	till någ botkällingar ti fa bot JK. 
Lains ha skudd bjär si at ti bläi a me dum JK. 
Spitsplogän 	nyttädäs ti plög me .. när n 
skudd raid jårdi till ti sa.. u ti myld sedi ner 
me JK. Ja har tänkt ti bid L. ti säi pa, um än 
[skrivelsen] jär hopsättar så, att.. OL. Han 
to si da fyst u främst till ti jälp upp bräuksdo-
ningar JK. De har n tänkt ti ta mässi JK. 
Attminstn så hadd vörr kunt slipp .. u kle pa 
uss så mik, att vör mästn int kan bat bäi 
[orka] ti ga ste u haim JK. 2) Prostn kund väl 
alltut ha viktuarä sakar till lägg si vinning um 
än n sån struntn hundsak (hundskatten) OL. 
Da blai de någ ti gär um dagän JK. 3) Ja, de jä 
ti hugg av u kåir pa hamni me JK. Da jär de 
för n fiskarä ti ta "töidår" av na [solen] 
JK(U). Sedi jär nå ti ga i aks MK. De jär int 
mang ti fa säi MK. Så var ä bär ti ha bråttum 
u lägg in sigdar OL. Så var de ti gi si i väg 
uppat landä u säl fiskän OL. Män skäuräd de 
intä äutn fassnäd pa, da var de ti ta till spits- 

plogän JK. Så fort drängar kåm in .. så var 
de ti sätt si bi slingtjaugu OL. De finns knafft 
någän end träiharväl ti fa säi nå JK. 4) Nå har 
vör fat .. värkä i årning u nå skall vör till 
töinä JK. Ja ha tänkt ti fortsättä JK. Um de 
säir äut ti bläi rängn JK. Sen skudd di ti säi 
ättar drick-käri OL. Däriginum fick mang ti 
kaup för, de sum fattäs OL. 5) Ja har tänkt ti 
lätt bläi täcknä upp nä [: historien] JK(U). Ja 
har int bröid mi um ti set ättar de JK(U). 
Frågd någän än arbetskal ti sla .. så hait de.. 
OL. Vör funderar ännu ti sa mair av dän 
sårtn (sainryg) JK. Män di [ärterna] däugar ti 
kok ti sväini JK. Så sum än kåird, så blai 
russi rädd, u så bar de ti skäin mä dum OL. 
Russi to ti skäinä MK. 6) Undar solståndä jär 
de int bra till bryggä, bakä u kännä [kärna] . . 
drickä kummar int ti jäsä, daigän kummar int 
ti jäsä, u gräddn vill int ga ihop JK(U). Sitar 
lauän läng pa träii um haustn, sått de kummar 
ti snåiä, mäns n sitar pa, så bläir de strangar 
vintar JK(U). När de blai middästäidar u soli 
kåm ti gass pa sum värst .. JK(U). De kåm ti 
blas läit pa dagän JK. 7) De gar föräutn kal-
las läik bra ti gift si u bigraväs u döipäs JK. 
De kan ännu hinnäs i mass ti bläi kallt JK. De 
skall gutt umhöir till ti ga iginum slikt JK. Nå 
vidd vör kaup en (gräis) till, män de star int 
till ti fa JK. II. [efter adj. o. adv.]. Vändplo-
gän .. var svårar ti stöirä JK. Ja jär för 
gammäl ti var kittlu JK(U). Han jär så galn ti 
jaugä OL. Flugår jär galnä ti stickäs JK(U). 
Ha var tvungi ti gi si ti tuls så längä OL. Jårdi 
var laus ti plöig äi JK. Sånt var int mik tjänlit 
ti bind av OL. De var mudut [moddigt] u 
möidsamt ti ga JK. När n kård ste u plögäd 
me spissplog .. så var de riskabält ti kåir ste 
u plög me en plog ti vart par JK. De var nuck 
alltut läit krånglut iblant, ner di skudd bid 
säin sletkalar, ti fa visst lug pa dum OL. De 
kändäs gutt för någ var ti fa sta pa levädar u 
slick solskäin OL. Dikt historjår, de kan ja 
väl gärä, män de tycka ja de jä så gal ti jaug 
ihop JK. Ja spitsplogän jär nuck bra pa sitt 
väis ti kåir iginum jårdi u ti gär na laus me 
JK. .Da jär de bäst ti kast si kull pa jårdi 
JK(U). De var läik så nödut ti ha gräus mässi 
sum ti ha sigdar. Ner di nå har fat tak äi 
gräus, så skall ä fyst vetäs, för däriginum 
bläir ä Mik letarä ti bro sundar OL. Pärår blai 
int så go ti jetä JK. — III. [efter subst. o. 
pron.]. Skam kanskä ti säg så JK. A skog-
laust ängä . . me .. ingänting el. läit håi ti sla 
ättar JK. De blai int läng täid ti sta u grund pa 
de OL. De jär lort ti bläi gammäl ti.. ha värk 
u pack ti dras me JK. Da var ck täidar till 
kumm in u fa än kåpp kaffi fastn än dail 
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nuck .. kan ha än halv ti bjaud pa me OL. 
Vassäin kronå, sum skudd var till präis till 
tävlä um OL. Di fick å' rkå ti ta varå pa hännä 
JK. Kvistn sitar handheln äi ti hald äi, när n 
plögar JK. Än silhel ti sätt silbroi pa JK(U). 
Nå har vörr ännu rotfruktar u pärår ti fa upp 
ör jårdi JK(U). Gaigällappar, de ska ret mang 
till ti ha ti böit um me OL. Int någ nöihaitar ti 
tal um JK. Stöist dailn hadd u a byttä ällar n 
kagg .. mässi ti ta haim (brännväin) äi OL. 
De jär int mang ar, sum de jär slikt gutt vädar 
ti ta pärår upp sum de ha vart i ar JK. Så 
glaids de ste i akrar .. me n träi fäir par, u ätt 
[en karl] ti plög u harvä u en ti sa u ätt ti 
stickä JK. Ha frågar u svarar själv.. sått de 
gar läikså bra, sum um ha kund ha någän ti tal 
me JK(U). — Ti = 'började' MK. Vörr ti stor-
gräin allihop .. för vörr fösto straks va de bar 
hänn JK. U han till rop u skräi u ro, så mik 
sum kraftar slo till JK. Han ti sing igän ättar 
säin fantasiar u ja ti ga at mitt håll OL. De 
andrä har gat i säng allihop u jär allt ti sivä 
JK. — IV. [jämte inf. motsv. en bisats]. Ja 
har nå klag .. i all instansar, till gynn 
me bäi förrättningsmann'n OL. De var 
slaskut ti gynn me JK. — V. [utan föregående 
styrande ord el. sats]. Ti fa håir någ sån his-
torjår de jär letäst ti fa håir, ner di sitar i fylg 
någlä styckän u pratar OL. Till kumm ifran 
Stockholm u ti böin de var såsum kumm ifran 
böin u ti Nabbu JK. Ti bank pa' de vidd n int 
gutt JK. Ti svar pa brevä far ja int täid nå JK. 
Ti fa a bra plogdrekt i skogän var int gutt um 
JK. Män ti fa rot ograsä ör jårdi, såsum sma-
tisslår jär di [spetsplogarna] int bra till JK. 
Till gallrä jär a tulsamt u styggt arbetä JK. — 
VII. [vid en av prep. styrd inf.]. 1) Um ja nå 
skudd ta ihop me ti biskriv um spinning ti 
slingår OL. Hadd di nå .. frågt dum um ti fa 
lan a par kräk ti kåir ste ättar a lass vid me, 
ällar di frågd dum um ti fa kaup än vidtall 
OL. Tal me gnällnäs raust .. el. int hald upp 
me gnällä äutn ti hald pa me ti bid u gnällä u 
gnatä JK(U). Vör har vart ti tals um ä mang 
gangar förr äutn ti kumm riktut yvar ains JK. 
Ginum melning u äuträkning så kan n fa de pa 
de nemästä ti ga ihop äutn ti fa kåir för mik 
me tomå [om figurplöjning] JK. 2) [i till en-
hetliga uttr. övergångna förb., ss.] fö(r) ti (fa 
etc.). Klaiv upp pa täun'n för ti kunn fa bät-
tar säi pa de JK(U). Så far n .. ont i lan, sått 
n har svårt för ti kunn ga JK(U). Just äi dän 
snåiböiän gav ja mi ifran haimä fö ti ste [(gå) 
bort] u håir ättar någän ti gravä JK. Läinä 
kåiräs haim u braidäs äut flatt pa jårdi för ti 
ännu råitäs mair JK. För ti kumm fram jär pa 
gardn .. matt vör sia brudd .. i träibuttnar 

JK. — VIII. [frfr supinum som ersätter inf., 
"dubbelsupinum"]. Ja ha tänkt ti gat i körkå i 
dag JK. Lains vörr hadd jäkläs u arbet me 
dän nöi vändplogän u int fat n ti gat ti plöig 
el. vänd me JK(U). Klövan .. ha vör allt vart 
ti slat, de sum ha vart ti gynt brinn av JK. 
Mackän har vart galn i haust ti förstöirt 
strämminggani JK. Täidningar sum ha tat 
läit täid ti läst iginum JK. I iss viku har ja int 
hatt täid ti tat äi pinnu JK. De kund ha vart 
rolit ti håirt va än sägdä OL. Han had vart i 
legavald ti fat fråi ifran fråikåntorä JK. U de 
nå had vart svart pa vitt ti set lains di da taltä 
(för 100 ar sinä). Atminstn tyckar ja så, att de 
kund ha vart inträssant u rolit ti visst [vetat] 
JK. Jfr bak-, där-, fram-, hjär-, innan-, li-
kes(-), ner-, under-, upp-, utan- o. var-till. 
-baka(rs) adv. tilbalcar, tibalcar, tilbalcas, il-
bakas, ti halats, tilbalcs. I. [med avs. på 
rum]. 1) [om rörelse]. a) [åter mot el. till 
utgångsstället]. Di kåm straks tibakar MK. 
Så kåm än aldri ti bakas JK. Gubbän ställd si 
pa pass .. väntäd harn u hundn tibakas där 
sum än sto JK(U). När de var avskilt, så var 
dän sjussn tibakas, sum hadd vart ste me 
sletkalar OL. Så snor dän, sum siar förä, u 
slar tibakas langs me dän strängän, sum än 
slo ste [bort] OL. b) [i uttr.] fram u tibakas. 
Än dail had n par mäil ti sitt fisklägar 	u 
gick dän lang vägän fram u tibakas JK(U). 
Fålki di gick fram u tillbakas [av o. an], u än 
stor dail sat jär u där pa säin bänkar OL. Da 
fick ja säi än skjuss stanäs äut i dräivår, sum 
kund kumm vaskän fram älla ti bakas JK. c) 
[om riktning bakåt]. Lassä har gläid el. glid ti-
bakas JK(U). När täunar bläir gamblä, så 
bräukar di ga tibakas läitä [luta bakåt] JK. 
Sugu drägar batn ti bakas JK. 2) [om läge: 
baktill]. Ja bräukar för de mäst sit i de främst 
bänkar, sum .. all gift gamblä kalar bräukar 
gärä, u all ungdomar längst ti bakas JK. U så 
hängäd de ätt stjånn [snibb] tibakas u ätt fram 
JK. — II. [om handling, återlämnande el. åter-
tagande]. Att Är tar varå pa pusn . . män de jär 
int bråttum me, um vör int far n så snart 
tillbakas JK. Um vör 	träffäs, så jär ja 
biräddvilur ti gi pänningar tibakas OL. Um 
en, sum star u vill bräid u krånglä, för de att n 
skall fa de sum ret jär till ga tibakas OL. Di 
fick de beskeningi tibakas ifran dän skogs-
stöirlsn, att .. JK. Ja sär de för di, män ja vill 
int ha mäin ård tillbakas [genom skvaller] 
JK(U). Mang tackar för brevi u skriv igän 
ällar skriv tibakas JK. — III. [med avs. på 
tid]. Så läng sum ja kan minnäs ti bakas 
JK(U). Förr i värdn, ja ja bihövar int ga 
längar tibakas än va ja minns bärrä, da.. OL. 
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Nå i sainarä ån i har ä blitt avlägt, män längar 
tibakas fämtn tjugå år, så rustäd di så OL. U 
ännu längar tillbakas hadd i (skaffrar) ännu 
mindar besvär. U n 40 höigst 50 ar tibakas da 
fick gubbar lug till ta brännväin, så mik di 
vidd ha JK. Sen längar täid tibakas var ä int 
vanlit, att di bräukt så mik me pannkakå OL. 
Dän täidn, ällar för umkring än förti fämti år 
tibakas, da var de bra inskränkt OL. Jfr få, 
giva, slå o. taga tillbaka. -baka(s)1sätta v. pr. 
tillbalasättar [åsidosätta]. [Um] di int tillba-
kasättar säin skylduhaitar mot föräldrar u 
husbondfålk .. da bör di ha någ rolit OL. 
-baka(s)1tagen p. a. n. tibalcasta'gä. De jär 
tibakastagä (jord), [återtaget] JK. -bakas vist 
p. a. ti-, tilbalcasväistar [avvisad]. Han blai 
tillbakasväistar av prästn [från konfirma-
tionen] MK. -behör s. tillbehO'r, tillbihåir JK. 
Än träironing ällar storbat me allt tillbehör 
JK. Tillbehör till äisnot: 2 klaivår, 2 notstäng-
ar .. u gäigå JK. All dailar u tillbihåir pa en 
bat JK. -betning s. f. bf. tillbaitningi [påsätt-
ande av bete på anglor]. De där angläkrokar, 
um di bläir oraiduä u kummar ihop ättar till- 
baitningi 	JK. -bud s. tillbu'd n., pl. =. 1) 
[anbud]. Nä fräirar fick släik tillbud JK. 2) 
[hotande händelse]. De var allt ti brinn lugä, 
tillbud till bläi äld laus OL. -delt p. a. tilldail-
tar, pl. -dailtä JK. -dailt' [anvisad]. Lät jårdi 
dailäs så, att var u en had bostad, föidå u 
kledar av dän jårdbitn, han var tilldailtar JK. 
Så löisar akavaktan pa .. att till dän u dän 
dagän skall all ha säin tilldailt täunar u äut-
stäuår i årning JK. Var päikå fick si tilldailtar 
n sårk [i leken "ute o. inne"] JK(U). -fälle s. 
tillfällä, -fäll' n., bf. =, pl. -ar. 1) [situation, 
tidpunkt, ögonblick]. Pärår skall vör snart 
sänd in .. när ä bläir bäi någät tillfällä, sum 
vör kummar till någän station JK. Hälst ner n 
slo an pa de mair öimtuluä strängar u hälst 
bäi ätt sånt tillfällä (bigravälsä) OL. U had int 
iss lägliä tillfällä blitt, så had väl aldri lauboar 
bat bäi [förmått] u fat någän årgäl JK. Kan-
händ att historiu skudd kumm ti nytt .. bäi 
någät haugtäidlit tillfällä JK. Tillfäll gär töi-
vän (ordspr.) OL. Så jär min tank för tillfällä 
OL. Nå för tillfällä har ja alls int täid längar 
(ti skrivä) JK. Ja skall t.äks. nämn a ård, sum 
ja för tillfäll kummar ihåg JK. De kändäs 
nuck livat da för tillfällä [att få dansa], män 
daim sum skudd upp kl. 1/2  5 .. för daim 
kändäs de nuck int så livat da JK. Bi sån 
tillfällar (väta) frodäs ällar träiväs ograsä bäst 
OL. De blai så saint me matn, män bäi släik 
tillfällar jär ä int ret så kinkut OL. Ja har vart 
me bi sån tillfällar, där de ret jär tråkut till var 
me OL. Läikbain .. de har nuck mang nytt 

förr .. för ti fa täur u lyckå bäi all möigliä 
tillfällar JK. Sylldosu 	bigangnäs int i var- 
däslag äutn börr i haugtäidliä tillfällar JK. 
Där bäi A. har vart mik kr'ångäl u umböitlit 
undar täidn ginum dödliä tillfällar JK. Så har 
de skutt singäs någän salmvärs u läsäs 
någu böin, sum läutar så där at döidliä tillfäl-
lar OL. 2) [tid o. möjlighet]. Ja har int tillfällä 
ti kumm strax MK. Fullt me bark .. föräutn 
all sagdus sumt ti bränn u sumt ti ligg pa 
um netarnä u um dagar me iblant, så fort de 
blai tillfällä för daim sum var där nerä [vid 
sågen] OL. Ja ha int hatt tillfäll ti skriv um 
kväldar JK. Ättasum ja ha tillfäll, så ska ja 
försöik u skriv läit i kväld JK. 3) 'kalas'. Vör 
har vart i fölgä bäi tillfällar äi Ronä MK. Han 
ha vart ste pa mang tillfällar MK. -fällig a. 
tillfällu. Fastn de kund annas var n tillfällu 
händlsä, män ja skall tal um än läikväl JK. 
-försel s. tillföirsl. Um de int blai någ tillföirsl 
till n storar stad . . JK. -given p. a. tillgivän 
[tillräcklig]. Dagän jär tillgivän (dagen behö-
ver ej användas för annat ändamål) MK. 
Sånn där mjölkkällingar u skvaldakällingar 
had mang ställar ti ga till i sokni, u dagän var 
tillgivän JK(U). -givenhet s. tillgivänhait [f.]. 
All sånn män, di vinnar fålkis tillgivänhait u 
aktning OL. -gjord p. a. tillgärdar, -gärd, n. 
-gärt, 'beredd', t. ex. om  en hud (gär lädar till) 
MK. Lädrä (häud) skall gäräs till; de jär till-
gärt (endast i sådan bem.) (OL)MK. -gjord- 
het s. tillgärdhait 	_L [förkonstling o. d.]. 
Ja kan aldri me någ tillgärdhait MK. -gång s. 
tillgayg m., bf. -gayän. 1) [förlopp]. Skol-
läran sägd int någ um ä, när n fick håir tillgang-
än (= hur det gått till) JK. Män va lains 
riktut tillgangän ha gat till, att i ha fat batn 
kring, de jär int gutt ti sägä JK. De jär int gutt 
ti döim äi, lains riktut tillgangän ha gat till 
JK. De kund int var av vägän, um ja söik 
skudd biskriv någ lains tillgangän var me dum 
[lekstugor] OL. 2) [förekomst, förråd]. Ja, 
där äut pa aurjårdar 	skudd aldri vaks a 
grand, um de int var tillgang pa släkå ti göid 
me JK. Um vör int ha tillgang pa läinfråi, så 
kaupar vör läinfråikakår JK. Ja, så läng ain'n 
u tynn'n räckar för uss jär i hagän — u de har 
vör ännu go tillgang pa JK. Nyttuä böikar 

um de fanns tillgang pa de JK. -gärning s. 
tillgä'rniyg, 'tillgjordhet'. De jär int tillgär-
ning de i [inte] MK(1879). -håll s. tillhald, 
-håll n. [vistelseort]. Um de finns ogras i ak-
rar, så haldar di (snäglar) si där, var um int så 
har di sitt tillhald i däiki OL. Någ sån ställar 
sum de sma undar jårdi bräukar ha sitt tillhåll 
pa OL. Di har sitt tillhåll bäi A.-K. JK. -hålla 
v. p. pf. tillhaldn (OL)MK [uppmana, hålla 

69-822415 Laumålet 
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efter ngn]. Han bläir aldri tillhaldn till arbetä 
(OL)MK. -höra v. pr. tillhåir, -hö'rar. Astu 
J.O.L. blai valdar i mitt ställä, sått nå tillhåir 
tittin [: körkväld] han JK. De nattäurliä 
mänsku förnimmar int av de sum Guss and 
tillhörar JK. -isen p. a. pl. tilläisnä [tillfru-
sen]. Värst var de att vadhuli var tilläisnä da i 
fystningi, män de tåläd läikväl upp sin pa 
dagän JK. -klippning s. f. bf. tillklippningi [av 
kläder] JK. -komma v. ipf. tillkåm [åligga]. 
Sen var de prästns täur till gär de sum tillkåm 
han me jårdfåstningi OL. -kommande p. a. 
tillkummändä. De tillkummändä [: livet?] JK. 
-lagning s. f. bf. tilla'gningi [tillredning]. Ko-
karmor, sum skall stöir me tillagningi för kal-
lasä JK. -lika adv. tilläikä, -läik'. 1) [dessut-
om, därjämte]. De ha vart rängnut u tjåckt i 
vällaikän u blakallt tilläikä JK. Daim sum nå 
sia snarv u så snål hugg tilläikä, u så di da slo 
in .. di ansags alltut för de bäst pärkspelrar 
OL. Så kund vör stämm upp än fåirstämmur 
sång, u kund håiräs vackart u tilläik rolit OL. 
Läsbani .. di var hail blafrusnä u gaistrivnä u 
tilläik hail väit av stöv OL. Män därimot jär 
vidyksi tet ällar slet upp undar u tilläik smal-
larä än bindyksi OL. De fanns u mang, sum 

had fullt upp ti ta av badä till mat u drickä 
u tilläik ti kaup brännväin förä OL. Mågän 
matt höir in si bi B. för summarn u matt 
tilläik dräiv pa me till bygg pa S. dailn gäinäst 
OL. Hånni pa n krabbä, de jär all de grainar, 
sum vaxar äut .. di skall sit äi n ring u.. likt 
si langt ifran si .., tilläik ska di spjaur äut 
lagum OL. (Ölä) bläir så fort säurt u tilläik 
jäsar de än hail hop kraft .. a de OL. De var 
ingän haidar, när di [julljusen] brannt dålit u 
tilläik spräutäd aitar, ner di brannt OL. Att 
sårkar el. drängar akäd ättar någ ann än russi, 
de var int ti tal um, tilläik vidd drängar gänn 
sla si äi pa dän sjussn, sum päikår var OL. De 
sägd ja ståpp för pa de grundar, att vörr hadd 
så oskaplit me snåikastning förr .. u tilläikä 
um di [:närborna] fick så mik kårtarä väg, så 
hadd di obitöidlit till gärä OL. 2) [i förening 
(med), tillsammans med]. Da var ä ti sätt 
ifran si de sigdar, sum än hadd till yvars, in äi 
n buskä tilläik me all drickbyttar, sum di 
hadd mässi OL. Dän dundarhalvän di drack 
tilläik me någän sup bi borä, de gärd, att .. 
OL. -lit s. tilläit. F'å'lki har int någ tilläit till 
prästar MK. -lova v. tillu'gä, -1wg', pr. -ar, 
ipf. -lugäd, -lu'gd' sup. = inf, 'tillåta', [utlo-
va]. J. han tråistäd aldri tillug någ, han i [inte] 
MK(1877). Bondn tillugd ä MK. Profässår L. 
.. vill ha någ bitar pa lauboskå äi a bok .. fö 
mäin räkning tillugar ja de JK. Han vidd, att 
n skudd hald vikariä u sum M. tillugäd strakst 

JK. Min bror J., han vidd int gär aid pa tingä 
u de slapp n u', för de had partar tillugä 

MK. Domkapittlä had tillugä, att a (Bönd 
lukå) fick tas bårt JK. -låta v. tillå'tii, pr. -ar, 
ipf. -äd, sup. = inf. Skriv någlä ård ti mi 
snart, så väid täidn tillåtar JK. Så väid vällai-
kän tillåtäd de JK. Han har, så väid hans täid 
ha tillåtä, alltut vart me i Tranängä OL. 
-låtelse s. tillii'llsä. Nå skudd n fyst ha tillåtlsä 
av kungän (ti rais ti Amerika) JK. -lägg s. n. 
bf. tilläggä. Sum nå iss lappän äutväisar, 
va äi ärndä bistas, så bläir de tilläggä, att .. 
OL. -lämpa v. pass. tillämpäs. De jär sum ä 
star u kan tillämpäs jär: aug för aug u tann för 
tann JK. -lämpning s. tillämpnigg [genomfö-
rande, användning]. Ja ja tror, um prästar 
fick de anföird bäibälsprå'kä till sin ret till-
lämpning pa fålki, så blai int hällvitt hältn så 
varmt JK. -namn s. tillnamn n. 1) [familje-
namn]. -J:s faffar hait J.: van had för tillnamn, 
de ha ja int raidå pa JK. Andas me tillnamnä 
Olsn JK. Sårkän hait Las me tillnamnä Lasn 
JK. 2) [binamn]. Mai, blåmstärmån'n .. just 
int någ passlit tillnamn, um ja så far sägä JK. 
-redning s. f. bf. tillraidniggi [iordningsstäl-
lande]. I ansäiändä pa tillraidningi ti jaul så 
skall de mästn skilläs av me allting JK. 
Bräukningi el. tillraidningi av akajårdi JK. 
-rustning s. pl. tillrustniggar [praktiska förbe-
redelser]. Så kummar dän dagän da, sum all 
tillrustningar skall gär någän nyttä OL. -räck-
tig a. f. tillräckli, n. -lit, tiräcklit. 1) adj. Han 
had tillräckli täid till tänk yvar dän pasjasn 
OL. För var so.. sum bläir betäckt, har vör 
fattiä träi kronår. Män um ä var sum andrä 
häusdjaur .. så kund ä var tillräcklit JK. Så 
skudd ja ännu ha middag, u da fick ja någlä 
kald pärår u någlä kald strämmingar u så 
mjölk, u de var tillräcklit JK. Mäns de ännu 
finns tillräcklit ti landäs beho JK. Int har ja 
häldar hårt, att int någän har tillräcklit me 
arbetä JK. 2) adv. Nå ha de snåi [snöat] 
tillräcklit ti slidväg JK. J. han had gan tiräck-
lit föräutn N:s de gam gani JK. Nedäst ändn 
av bukti, sum kvistn sitar äi .. skall ga ner i 
jårdi, när n plögar, sått n fyrar jårdi kring 
tillräcklit JK. Börr de var så ställt, att skogän 
vaxäd till tillräcklit OL. De var varmt till-
räcklit läikväl JK. Prästn haldäd int pa mair n 
i träi täimar (pa läsmöitä) u sum u var till-
räcklit läng nuck JK. Nå släppt vör äut dum 
[stutarna] i dag; baitar ha di tillräcklit JK. Ja, 
int har ja hårt någän knafft grämt si, att di int 
har mat u kledar u häusräum tillräcklit JK. 
-skärning s. tillskärning [av fisk]. Ja, sått de 
blai int någ tillskärning ällar tåsktillskärning 
av JK. -skärs 1 kniv s. m. bf. tillskärsknäivän, 
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biskärsknäivän (skom.), (att skära kanten 
runt om bottnen med) MK(1877). -skärs i lod 
s. tillskärslåud (skom.), (av järn att lägga på 
vid tillskärning så att lädret ligger stadigt) 
MK(1877). [Se ill.] -slå v. tillsla* , sup. -slat 
JK, p. pf. n. -slag', pl. -slagnä. 1) [tilldela, 
anslå]. Så mik sum ransoneringslagän har 
tillslat var u en ti jet el. ti fa JK. Di fick 1 000 
kr. tillslag till hamni MK(1878). De jär oskap-
lit till håir, va pänningar di har tillslat till 
tälläfonar JK. 2) [räcka till]. Um vör livar u 
har hälsu, så skall de väl ga för si, så mik sum 
täidn kan tillsla ällar så mik sum de kan bläi 
till yvas av täidn JK. -stunda v. pr. tillstun-
dar, ipf. -stundädä. Gutt släut pa hälgi u gutt 
nöit ar, sum snart tillstundar, jär a gammält 
ård, sum ännu nyttäs jär äutat JK. Da i hälg-
täidn .. gick di ör stäuå u äi stäuå u ynskäd: 
gutt släut pa hälgi u gutt nöit ar, sum snart 
tillstundädä JK. -stymmelse s. tillstymmälsä 
m. [tecken, spår, grand]. De jär knafft någän 
tillstymmälsä igän ättar dän gamblä täidns 
sidar u bräuk JK. -stånd s. tillstand, -stånd 
n., bf. tillstandä, -ståndä. 1) 'förhållande', 
[ställning, skick]. Dålit tillstand = det står då-
ligt till (OL)MK. U sum va sam tillstandä 
sum i Nöiakar (= tillstånd, förhållande) JK. 
Laksganakslar bör bestämmäs i tårrt tillstand 
u int när ä bläir vat JK. 2) ["uppståndelse", 
väsen]. Annars bläir de stort tillstand um dej. 
Da blai de slikt tillstand um de pinnår. När ja 
fick täi riksdalar av Fäimor, da blai de läikväl 
släikt tillstand att MK(1877). 3) 'tillåtelse'. 
De skall di ha tillstånd fran kungs fyst (ti mål 
altatavlu) JK. De var nå just en jär inn bäi 
uss u bad um tillstånd ällar lug ti sätt tälläfon-
stålpar pa o aigår JK. De jär börr ti begär 
tillstånd ällar lug av skogsvårdstöirlsn .. De 
där tillståndä, de jär int äutaggerä pa en dag 
el. täu JK. -städes adv. till städäs, tillstäss, 
till städar [se u. städ s.]. -städja v. tillstädä, 
-städ' [tillåta]. Att n kan tillstäd slikt 
(OL)MK. -städjelse s. ti//stä'dlsä, 'tillstånd, 
medgivande'. -ställa v. tillställ', pass. -äs. 
Till tillställ upptåg JK. Laikstäuår sum int 
pa någ väis fick tillställäs JK. -ställning s. 
tillställnifg f., bf. -i, m., bf. -än OL, pl. -ar. 
1) [festlighet, bjudning, kalas]. De [: hop-
läggning med lekstuga] var a nöiä el. a till-
ställning i dän gamblä täidn undar hälgtäidn 
.. Ja var int me någän gang pa de tillställ-
ningi, för när ja blai så gammäl .. da var ä.. 
andrä nöiarä tillställningar JK. De var i all fall 
int så döirt pa langt da sum nå till ha a sån 
tillställning [lekstuga] OL. Nödvänduä kär u 
n hail hop grai, sum jär bihövliä för n sånnar 
tillställning [slåttergille] OL. Ja har nämt någ- 

rä ård um L. u de haugtäidliä tillställningi de 
säist arä OL. Anndagän jaul da så var ä till-
ställningar i sokni me jaulkallas u laikstäuå 
JK. Han vill gänn var me där sum jär så där 
någ tillställningar u vill nuck gänn var anse-
dar sum håigst hyns i kårgän OL. 2) [dumt 
tilltag, spektakel]. Tänkar n ättar, så var de 
jämmarlit hail tillställningän [sälja virke på 
Ljugarn o. köpa sprit] OL. Travtävlingar me 
russä pa Bogväiki jär n storar galnskap 
sum fålk skudd .. plikt till, för släik galnä 
tillställningar .. Förbannadä tillställningar u 
dumhaitar JK. Va de jär hallgal jär i Lau nå 
bad me dain u dannä, u sumt jär tillställning-
ar, sum lerd u klok kalar har ställt till JK. För 
a stund sinä gynt ä sla pa finstri me stäur runt 
hagäl, sått ja var ret räddar.. att a skudd bläi 
makän till dän förbannadä stäur hagälböiän 
jär um arä. Män de .. blai snåi, sått nå jär 
jårdi väit . . De jär vackrä tillställningar nårdn 
kan ställ till JK. 3) [anordning]. Hail dän 
tillställningän, me än fram- ällar enbetskälkä 
u där pa n lauskarmä me a sitbred .. de 
kalldäs för kanå OL. -sullen a. n. tillsullä, pl. 
-nä [igensvullen]. Halshulä var allt tillsullä pa 
hygasäidu JK. Dain augä var mästn tillsullä 
JK. Augu var hail tillsullnä JK. -syn s. tillsöin 
[övervakning, uppsikt]. Ungnaut till äksäm-
päl kan int var äutn tillsöin MK. -såning s. 
tillsanijg f. [anläggning av fodervall genom 
att så foderväxter i förut odlad jord]. Ner i 
ängä 	pa nöiådläningän har vörr tillsaning 
el. foda(r)vall pa de sum vörr hadd kånn i 
fjord JK. Ti plöig vall ättar tillsaning jär de 
Ovarums plogar bra till JK(U). Jfr ny-tillså-
ning. -sånings I foder s. tillsaningsfodar n., bf. 
tillsa'niggsfåudrä [vallfoder], fodar sum vak-
sar av fråi av timmente, klövar, raigras, knyl-
havrä, hundäksing m. m. sum sas klövafråi 
um ladingar u timmäntefråiä fö de mäst pa 
haustar, så väid de sas till i haustsedä JK. U 
akafodar el. tillsaningsfodar, de var för de 
mästä timmänte u raudklövar, för de mäst 
ihop JK. Vaitn u kånnä u havan u pärår u 
betår kan ännu bläi bra, bör de bläir varmt. 
Ja, u håiä u tillsaningsfodrä me JK. Tillsa-
ningsfodrä, sum jär langt u gråvt, jä int mair n 
hältn så draugt sum ängshåiä JK. -sättning s. 
tillsättnigg f., bf. -i [tillsats]. Kaffi me till-
sättning, de mår ja int bra av MK. Än dail 
nyttar de härliä tillsättningi [: av-kokar] u 
vräkar kansk äi än sjau åtndailar i pannu, 
rästn ska da var kaffi OL. -tagen p. a. tillta*-
gän, f. -i, pl. -taluiä, 'tilltagsen', me arbetä 
MK. Han jär tilltagän um mårgnar ti jetä MK. 
Släik sum var tilltaknä me matn, di to för si n 
hail himlandä hopän MK(1879). -tagsen a. pl. 
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tilltagsnä [företagsam; glupsk]. Di sum jär 
riktut tilltagsnä kan bläi ret väl drucknä OL. 
-tal s. tilltal n., bf. -ä. 1) [påhälsning, besök]. 
De jär mik tilltal bi daim (OL)MK. Där var 
säist tilltalä; där fick vör hald (me russi) u 
vänt pa gubbar MK. Prästn el. Prostn .. har 
ja lagli tet tilltal av läikväl JK. 2) [åtal]. Da 
spänd di russ-stacklar ifran vangn'n u lät-
täd dum jet av grasä langsat vägän, sum di 
tyckt att ingän hadd retuhait till el. var aigarä 
av grasä, sått di int kund fa någ tilltal för de 
JK(U). -talning s. tilltalning [påhälsning, be-
sök]. Någ tilltalning bäi Arvids blai int någ av 
JK. -träda v. tillträd', ipf. -trädäd, pass. 
-träVäs, pr. -trä' däs, p. pf. n. -trä'dä, -träd' 
[taga i besittning]. Ja, till tillträd lag skiftä jär 
ingän smasak för en sum sitar me gäld JK. 
Täunar, sum di töint nöi, när di tillträdäd 
lagskiftä, gynnar nå bläi åidnä JK. A räntfritt 
lån.. me betalningsskylduhait i tjugå trätti ar 
ättar skift blai tillträdä JK. När skifti jär i När 
u Lau skall tillträdäs JK. Har ingän klagä, 
så tillträdäs lagskiftä dän 15 okt. JK. -träde s. 
tillträ'd' n. 1) [tillträdande]. Had int de tillträd 
vart, da had vör kunt fat sat o gamblä jårdar 
JK. 2) [rättighet att gå in]. A strandbod 
sum vaim sum hälst har tillträdä JK. -träd-
ning s. tillträ'dnigg [tillträdande]. U ja nå 
ättar skiftäs tillträdning i Lau har fat o skiftar 
. . läggd mot M:s skogsplanterning JK. -träffa 
v. tillträffä, pr. -ar [inträffa]. Um de så skudd 
tillträffä, att L. kummar ti sänd äut na (bo-
ken), så .. JK. Jär de rängnut, da jär de 
besvärlit da, u de tillträffar täit sum åft, att de 
de jär JK. Ja, pa de väis jär de mang ar, sum 
de tillträffar, u de bläir tunt u äuslt (me sedi) 
JK. -tugg s. tilltugg MK(1877), JK(U) n. [ngt 
att äta • till dryck]. För de mästä så gick .. 
skaffadrängän u skaffapäiku me • tilltugg ti 
brännväinsbröi (någ bakälsär u krimskrams 
..) JK(U). -verka v. tillvärk(ä), -värk', ipf. 
-äd, sup. -värk', pass. -äs, pr. -äs, p. pf. f. 
tillvärki OL, n. -värk' JK [förfärdiga]. Nå för 
täidn far ingän säl någ ann sakar u ting än var 
u en kan tillvärk självä JK. U så allt ann, sum 
nå kaupäs pänningar bårt till, tillvärkäd di 
själv förr JK. De sum ja int ha tillvärk ällar 
gärt självar, har ja frågt andrä JK. Ja.  had min 
stöist lust .. ti fiskä u ti tillvärk(ä) fiskraid-
skap JK. Laksgan har ja int tillvärk någät 
självar JK. Vör tillvärkäd o kledar självä ällar 
kardäd u spinnäd u väväd JK. Päiku skudd 
hinn u tillvärk vardäskledar till fäm pärsonar 
till JK. Män de däugar ingän kräup äi töigä u 

vitä, va de jär tillvärk av för lort JK. Iblant 
kaupt di kalkull bi garvarn u • tillvärkäd [: 
ryor] därav OL. Hackälsämaskinar .. di var  

tillvärknä el. gärdä pa Otters JK. Pa sam täid 
sum klingår kåm i gang, så tillvärkäd di än 
sårts tunn blad [: sågblad] av sam graut sum 
klingår OL. De star i boki va goanu tillvärkäs 
av JK. De var go läut tillvärki av vattn u askå 
OL. Brännväin u öl tillvärkäd di självä JK. 
Vör kan tillvärk smör haim tt JK. All daim 
sum skall tillvärk mjölki, di far måtlit för sitt 
besvär JK. Hingstn .. de jär n stäurar, star-
kar, svartar grubbjan, sum kan arbetä u 
tillvärk fyl undar täidn ällar betäckä JK. Jär 
bäi uss tillvärkäs mästn sväin daglit JK. 
-verkare s. tillvärkarä m. Skall n ha namni pa 
all dailar pa kledi, da skall n till n tillvärkarä, 
skräddarä el. skummakarä JK. -verkning s. 
tillvärkniyg f. En plog, sum haitar Albion 
plogar, ammerikansk tillvärkning JK. Da fick 
än vit, att skäivår [på plogarna] var aigi till-
värkning JK. -väder s. (?) n. bf. tillvädrä 
[=följ.]. De var.. håpp um go fångst el. väl 
strämming ättar tillvädrä JK. -vädring s. till-
vbi'drigg [för fisket lämplig, pålandig vind]. 
Nå jär de sudaust vädar, så nå jär de tillväd-
ring för strämming u tåsk MK. När de blasar 
i sudaustn, bläir de tillvädring pa fisk. De 
bläir go tillvädring, när de blasar i sunn'n. De 
blasar tillvädring MK. Ner ä hadd blast till-
vädring, sum di kallädä (tillvädring de var 
bäst jär pa austarsäidu, ner ä blast i sudaustn 
lagli hart a dygn) u så vädrä gick in pa su-
västn, u så de da blai lungt .. da var ä säkat, 
att ä var väl strämming OL. Va de nå kan var 
ti fas (i strämmingväg) de jär väl frågän um, 
för de har nå blas i nårdn så längä, u de 
bräukar int var någän go tillvädring nå pa 
haustns täid JK. När .. de var strämming 
förä ättar tillvädring JK. När de ha blas i 
äutvädar ällar äi någät, sum jä lissum tillväd-
ring pa släku i släkdöiar .. så gar n ner i 
släkdöiän u säir ättar 	JK. Um ä hadd 
kumm in någ släkå i döiar, ättar de hadd vart 
någ bra tillvädring OL. Sno upp så mik än 
kan, .rästn di far ligg till ä bläir n nöiar till-
vädring igän, da kan a [släkan] kumm ti ligg 
mik höigar uppä OL. -ägna v. tilläynä si [till-
skansa .sig]. Ti släut så vidd Hallbjännkalar 
tillängnä si Djaupdöis döiän JK. 

tills prep. o. konj. ti//s, tiss. 1) prep. [intill, 
fram till]. .Tiss ej. tills i mårgå MK. Bihald 
billjättn tills i mårgå JK. And ifran jauldagän 
u tills i går, så jär.ä sälln, att ä bläir någ av me 
någ årkår sum jär någä JK. Ja har int fat täid 
ti läst täidningar för hail viku, u de har ja hatt 
årkå me i dag tiss nå, nå ättar prekä JK. Ja far 
grund pa de fins väidarä JK. 2) konj. [till 
dess]. An matt .hald så läng tiss hail straitu 
kåm förbäi JK... När n da skall ha kaffi .. när n 
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kummar in u så da sin aftmat .. da bläir de.. 
int langar täid, tills n bläir tråttar u svämnur 
JK. Män, lains Än vidd ha de, så väntäd di, 
tills di fick biskening ifran An JK. G.L. 
livd pa sitt spannmål där, tiss n dödä JK. 

tilt s. m. bf. tilt' n JK(U), [den jordremsa som 
vid plöjning lösgöres o. vändes av plogen]. 
Stöir plogän, så att - vändtårvu (-tilt'n) kåm 
kring JK(U). 

tilta s. f. bf. ti/tu JK(U), [= föreg.]. Vändplog 
vändar jårdi kring, så att ytu el. uppsäidu 

kummar ner u undasäidu av plogtiltu upp, så 
väid vändplogän vändar tiltu, sum än skall, u 
int sättar vändtiltu el. vändtårvu pa kant 
JK(U). 

timjan s. täimjan j.. k- i, timjan (Thymus vul-
garis o. Th. serpyllum). Täimjan, de jä go 
kryddår, de MK. i Kryddäskvast de kan n sätt 

lavändl u täimjan u 	JK. Slåiskryddår: 
täimjan, lavändl 	MK. Jfr vild-timjan. 
-s I brännvin s. timmjansbrännväin, sum di 
läggd timjan i brännväinä JK(U). 

timme s, täimä, täim' m., bf. -än, pl. -ar. 1) 
[tidsenhet om 60 min.]. En täim hallann'n [1 
el. 1 1/2  t.] JK(U). Än täim älla täu JK. Sinä 
så var di uppä pa körrgardn .. en täim' var 
nat millum khicku tåll u ätt JK(U). De söintäs 
int a grand ättar någ kastning, sum di hadd 
gärt n täim föräut JK. Vör har vart äut en 
gang pa snåikastning .. a läiti stund el. n 
täimäs täid JK. De var kanhänd n täimäs årkå 
för en man ti töin upp a sånt täunhul JK. Ja 
tror int, att täimän var fullar MK. Ja, täimän 
dän bihövar di int n gang, för Halsrä russi di 
jagar såsum hund MK. Undar allt prat så laup 
täidn av, dain täimän ättar dann'n JK. Täi tåll 
lass pa täimän JK. Än var yvaväntnäs, u än 
räknäd dagar u täimar ti jaul JK. Sumli dagar 
var sum månar, u sumli täimar sum dagar JK. 
Än kund fa ligg där u däm flair täimar i ståitn 
OL. Än fåmti sjussar .. sått n far sta där u 
vänt hail täimar däryvar sumbli gangar, förr n 
kan kumm fram ti betvågän JK. 2) [tidpunkt, 
klockslag]. Dagän u täimän kåm sum stämmu 
skudd haldäs JK. Täimän jär snart inn, att 
vör skall äut pa snåikastning igän JK. Ja 
kummar ättar täid u täimä MK. Int kund vörr 
kumm at jårdi u fa ans dän .. förrn nå ättar 
täid u täimä JK. Nå ättar täid u täim, far ja 
sägä, jär de gärt så mik sum gäräs kan JK. 
Till släut upp i säptämbar' så blai ä någlä 
rängnskvättar langt ättar täid u täimä, sått ä 
blai saningmyr JK. Jfr halv-, klock- o. små-
timme. — tim-glas s. täimgla's n., bf. -ä JK. 
Vör sto där u fälld tarar i glädn, far ja lissum 
sägä, att hans täimglas var äutrunnä [han var 
död] JK. Täimglasä jär äutrunnä för iss arä 

JK. -pänning s. täimpännigg m. Int ropar di 
(,jårdbräukrar) um mindar arbetstäid u höi-
gar täimpänning JK. -visare s. täimväisarä 
(avh.). 

timmer s. timbar n., bf. timbrä. Han sättäd 
upp a nöit häus av timbar MK. Nackän [på 
en kvarnaxel] de sum sitar äutför storlupä, 
sum armar sitar äi, me slaar iginum u kled-
ning älla timbar pa, sum kalläs fö skaidar 
[vingar på kvarn] JK. De tunna bräderna [i 
kvarn-sked] heter timbrä MK. De kan händ, 
att ä jär någ yxhul i timbrä pa slidn MK. -tak 
s. timbar-, timbatak. Vör skall.. säi ättar all 
kustainar u timbartak (bredtak u spåntak) u 
säi um di har brandraidskapi i stånd JK. U 
värst av allt: att ä råitäd upp allting, sum int 
var unda tak, såsum täunar u träihäus u 
timbatak JK. 

timotej s. timmäntäi 1 /41, 	timmänte', tim- 
mute' m., bf. timmänte'än, timmute'än [foder-
växten Phleum pratense]. Akafodar ällar till-
saningsfodar de var för de mästä timmänte u 
raudklövar, för de mäst ihop JK. Åtndä, 
näiändä u täiändä an i vall pa de sum jär tillsat 
si me timmänte u klövar u JK. U har n sat 
till me timmänte u slar ällar lättar de ligg i vall 
i träi ar, så har n hatt skörd pa de i älvå ar 
ätta si JK. Timmuteän haldar bäi längst, så 
att um än har jårdi riktut fait u de jär go jård, 
så kan de hald bäi u var väl fodar pa åt näi ar 
JK. Timmänte, sum jär a äutmärkt fodar u 
flairarut män magrar jårdi äut olycklit, sått a 
skall göidas väl, um a skall bjär någ bra skör-
dar sinä JK. Timmuteän u klövan var bra för 
uss pa sandjårdi JK. Timmuteän u klövan jär 

faslit klainar, u de ha vör allt vart ti slat, de 
sum ha vart ti gynt brinn av JK. Timmänteän 

klövan skudd ha vart slagän i iss viku, för 
han [timotejen] glångdäs allt missåmmastäid i 
ar JK. Timmänteän (slas) säist (av akafodrä), 
män förrn han kummar ti glångäs; ja, u allt 
ättar sum de kummar täilit ällar saint i gang 
älla ti vaksä um ladingar JK. De sum vör har 
rust ällar arbet me nå undar täidn de jär: sla 
timmänte u bjär ihop u räkä JK. Ja har nå 
ainsummän gat u slat timmänte u klövar i 
mang dagar i hitn, sått de har dan i örvä JK. 
Timmänteän u klövan ällar tvärlandi [val-
larna] ha vör skilt a me [slutat] siat u räkä 
män int kårt in någänting, äutn de star i stack 

sumt i köislingar äutä, u de sum vör slo i 
går liggar oräk u pa slag JK. Timmänteän u 
klövan träfft vör int så ill pa me häldar. Vör 
fick de lagli skaplit tårrt i stackar, u da bär-
gäd stackar si lagli bra för rängn JK. Fämtn 
häckar timmänte u klövar ha ja slat av ain-
summän JK. All timmänte u klövar har vör 
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fat in, u va mang häckar minns ja int nå, män 
stalläsluftä u kohäusluftä jär mästn fullt JK. 
Äut i Lausmöir skall vör tt sla nå i viku u far 
n hail hopän häckar timmänte där u har årkå 
ti kåir haim i mang dagar.. Vör skall sla de 
me masjin, för armar batar int bäi de, för de 
jär för sträivt u hardhuggä JK. Timmänte u 
klövar fick vör 12-13 häckar pa n par tunn-
land fyst gangän; de var bra JK. Da skall 
dragrar .. ha middag, sum fö de mästä jär n 
maning timmänte ällar klövar JK. Ti gi kräki 
av dän gråv timmänteän de jär aldri någ 
dråigsl äi OL. -bit s. pl. timmäntebitar [åker-
bitar med timotej]. Ja um ja grundar ättar 
så gynt ja visst sla de timmänte- u klövarbi-
tar, sum vör har, allt i täistäs i dann viku, för 
da gynt de allt brinn av ällar förtårkä JK. -frö 
s. timmäntefråi, timmutefråi Li 	n., bf. 
timmäntefråiä JK. Timmäntefråiä (sas) fö de 
mäst pa haustar, så väid de sas till i haust-
sedä JK. Män ättar sum de var sånt gutt 
vädar u vör var rädd för att jårdi skudd bläi fö 
tårr, fö de att vör skudd sa till ä me klövar- u 
timmäntefråi, så glaid vör ste u sad de i fre-
däs. Män när n skall sa klövar u timmänte-
fråi, da skall de var lungt, u de var de int i 
fredäs JK. Där pa nöiådlingän, sum vör had 
sat klövar u timmäntefråi äi i ladis JK. 
-glonge s. timmänte'glåygä m. [timotejblom]. 
-häck s. timmänte häck m., pl. -ar ["häck" 
lastad med timotej]. Arbet me räivu u håigaff-
lar u tjaugår u läss ällar kast äi håihäckar u 
timmäntehäckar JK. -land s. timmänteland 
n., pl. bf. timmäntäilandi [åkerland beväxt 
med timotej]. I dag ha ja vart ste u krokharv 
u vänd a tvär gammält älla äutgang timmänte-
land, sum vör skall sa murrättår äi i ladi JK. 
Timmäntäilandi u klövalandi jär allt ti gröinä 
[grönska] JK. Ännu mäst beklaglit sag de äut 
till fa någ ti föid kräki bäi, för timmäntäilandi 
u klövalandi var rakt släut JK. -skörd s. tim-
mänteskyrrd. -stack s. timmänte'stack m. Än 
håistack ällar timmäntestack jär runtar JK. 
-sträng s. timmäntesträgg ,Y ,-) 	. -tvär s. 
timmäntetvär f., pl. -ar [åkerteg beväxt med 
timotej]. De var täu tvärar me ryg pa u täu 
tvärar Me timmänte pa u'. Ja har int stort 
mair n a halv timmäntetvär igän, sum ja int 
hannt me i dag [att plöja upp] JK. -vall s. pl. 
timmänte'vallar. Akafodar, sum vaksar pa 
klövar- u timmäntevallar sättäs i stack, när ä 
bläir tårrt JK. 

tina s. se tena s. 
fina v. täinä, täin', pr. -ar, sup. täin', pass. 
-äs, p. pf. täin'n JK(U), n. täinä, 'bortskaffa 
staggen genom att låta kornet (utan halmen) 
gå igenom trösken' MK. Täinä kånn = lät 

kånnä ga iginum tråsktunnu ansn el. (vid ång-
trösk) ga iginum kånntäinarn MK; tröska 
kornet för tredje gången utan att halmen 
följer med MK; hailä kånnmoän gar iginum 
tråskän ansn för ti fa av staggän av kånnä 
MK. Män kånnä jär de stagg (= stjärt) pa, u 
han gick int alltut raint av kånni el. kånnä me 
tråskningi, u ti fa staggän av, så var de int 
sånt läit arbet me de undar slagtråsknings-
täidn. När di hadd fat risslä u vindä de mäst 
drusslä ör, så skudd de "täinäs" u staggän 
skudd av kånni, u de gick till pa de väisä: att 
när kånnä lag äi än moä (= hög), så stickäd di 
äi de me skopår el. äi moän, sått di där 
iginum fick staggän ti brist av u skildar ifran 
kånnä. När de var gärt, sått kånni var ram n för 
stagg, så var kånnmoän täin'n, u da vindäd di 
um de igän, sått dän laus staggän blasäd ifran 
JK(U). Jär kånnä täinä? Vör far täin kånnä, 
för de jär så mik stagg pa JK. När kånnä var 
tråskä, så skudd ä täinäs för ti fa bårt staggän 
av de. Da fick än håis pa de me skopår upp i 
matningi, sått de fick ga undar valsrar u ner i 
tunnu sinä JK. Kånnä . . de jä förarglit i ar för 
uss ti tråskä, för staggän (älla stjärtn sä sumli) 
vill int ga av, u da jä de så gal ti häng i 
halmän, u så skall de kanhänd täinäs täu 
gangar JK. Sumli ar bräukar vör slipp u 
täin kånnä; när kånnä skall täinäs, da jär de n 
olycklir stöv i lädu JK(ordl.). 

tinare s. se korn-tinare. 
tindra V. tindrä, p. pf. tindränäs. När äldn säir 
så där tindränäs ällar raudar äut u än tyckar, 
att n jär ovanlit varmar i späisn, bläir de 
duktut kallt JK. Stjännår jär så tindränäs u 
klarä JK(U). Nä da soli rinnar upp än såndär 
mårgän .. da jär allt soli så tindränäs u klar, 
så att de säir äut, sum soli da dansar ällar 
sådär flammar JK. De jär a klart tindrandä 
månskäin JK(U). 

ting s.l. tigg n., bf. -ä [session i häradsrätt]. 
De säs gänn aldri lagtima ting äutn bär [bara] 
ting. Vaist u, um de jär ting i nest mån da? 
Han var pa tingä nå i går OL. Läit därättar 
stämd n nä till tingä u vidd skill si ifran nä 
OL. Da skudd L.P. pa tingä u vittnä JK. Ja, 
närkar angav uss för länsman S., u n vackar 
dag fick vör stämning av än, u så raist vör pa 
tingä allihop JK. Jfr lands-ting. -s I arbete s. 
tiggsarbetä [förrättning vid tinget?]. -färd s. 
pl. tigsfä'rdar [resor till tinget]. De blai tings-
färdar u prussässar av, u D. matt betal skadn 
JK. -föra v. tigsföirä, sup. -föirt, p. pf. pl. 
-föirdä, 'lagföra'. Nå bihövs int a kuntrakt 
tingsföiräs såsum förr. Handlingar jär tings-
föirdä. Han har int tingsföirt handlingar OL. 
-historia s. f. pl. tigshiståurfår. Tingshistor- 
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jår, äksäishistorjår u 	JK. -resa s. f. bf. 
tiysraisu. A lustu historjå har ja hårt någän 
talt um för mi sin de tingsraisu, när all räus-
läggrar var pa tingä um dagän JK. -sal s. 
tiysa'l m., bf. -sa'ln. Sått ä had vart lustut i 
tings-saln dän dagän JK. 

ting s. 2. tig m., bf. -än (n., bf. -ä), (n.)pl. 
tiyg, 'sak'. De jär bär n sån läitn ting 
MK(1878). Flaug fran dain tingän till dann'n 
(eller: dän am n tingän, eller: dain tingä till 
dannä) MK(1884). De var riktut en nyttu ting; 
de var ännu en ting sum ja vidd sägä. De kan 
kumm' av en ting, sum 'n aldri jär tänktar um 
MK(c:a 1877). Ja skudd ännu kumm i håg en 
ting, u de jär de att ja skudd tack L. OL. Män 
de var en ting, sum int sto stillä, u de var dän 
välfägnad sum Andars had gitt Laura [: ha-
vandeskap] OL. Män de jär bär en ting sum 
fattäs OL. De jär en ting, sum haitar täidn 
han tar mässi i fann allihop JK. En ting vill ja 
sägd, u de jär de, att .. OL. En ting hadd di 
bättar da dän täidn, de var att .. OL. En ting 
var de u sum gärd mik ti sakän, de var va än 
hadd fat tak äi för gräus OL. Um de jä någän 
anna ting i dän vägän, så säg till JK. De mäst 
av landsboar .. gir int märk pa själv än gang, 
lains di .. talar, äutn de jär närpa sum än 
dödar ting ällar sak för dum JK. De jär ännu 
en ting, sum haitar knäikarp JK. Täu ting var 
de atminstn, sum de kund ga oläik u oret till 
me OL. Mang go ting JK. Ja kanhänd talt um 
sakar u ting, sum ja häldar bord ha tigt me 
JK. Där [i B. Gadelius bok] far n vit dråpliä 
sakar u ting JK. De täu tingi tror ja, att ja har 
fat bilöningän förä JK. Jfr all-, ingen- o. nå-
gon-ting. 

tinga v. tingä, ting', ipf. -äd, sup. ting', pass. 
tingäs JK, p. pf. n. (bårt)ting', pl. (upp)-
tingnä JK(U), [beställa]. Um ja kan fa täid ti 
kumm ner ti Löiandar u fa raidå pa de sakar, 
sum L. har ting av han JK. Ruckmakarä jär 
P.J. u hans bror .. Di gär nöi ruckar u lagar 
gamblä. Män di skall tingäs u tular läng förr n 
än far dum. Vör har kaupt en av än .. u har 
ting en till JK. A. .. gär ännu kardår, män di 
skall tingäs JK. Da gärd n alltut pa de väisä, 
att n tingäd dyngn bäi möllan JK(U). — Särsk. 
förb. Ting bårt sedi till N.N., ting bårt arbetä 
MK. När ja frågd n, så var de da allt bårtting 
var drupä JK. De händäd sum täidäst, att n 
tingäd strämmingän bårt, förr n glaid äut u 
sättädä JK. — Skummakan, sum än matt ting 
pa langt föräut JK(U). Sletkalar var de int ti 
bidä el. ti ting pa någlä dagar, förr'n skudd 
sla, äutn mang vikår föräut JK(U). Sumbli 
rasäd sådär langt i förväg u tingäd pa u fick 
arbetskalar ti lug si me slaningi OL. Pa för- 

middagän var ja.. äut bäi Hallutsag bäi W. u 
tingäd pa någ sagning JK. I Tranängä de vidd 
badä drängar u päikå'r u* sla u räkä .. De var 
till u me så, att ungdomar tingäd pa fran dain 
årä till dannä, att flest ar da far ja väl lug u 
kumm till Er u sla ällar räkä OL. I ladis 
tingäd ja pa fäir lass (bränntårv) av än arbets-
kal i Stangä, män ja fick int mair n träi lass 
JK. Ja skudd ihop me u gär någ träisko, fö de 
jä mang sum ha ting pa JK. Fyrmästar A. pa 
När har n innali bra fäiol, sum ja har ting pa ti 
L., när n kummar ti vill säl n JK. All kalar u 
kvinnfålk me var upptingnä all dagar än fjortn 
dagar u änd mair JK(U). 

tinning s. tinning f., bf. tinniygi, pl. -ar. Vär-
käd så erbarmlit i vänsträ halstanar u tin-
ningi, sått .. JK. Han slo tinningi mot n stamn 
MK. Ja fick så förbaskat ont i hud u värk i 
tinningar JK. Ja jär så laisn u bekymmarful-
lar, sått ä bultar i tinningar för mi JK. Kvinn-
fålki blåitäd pa pannu u tinningar me slag-
vattn JK. 

tio räkn. täi. När klucku blai täi, så bjauds de 
pa drick u a par supar OL. De nedastä äng.. 
de skudd alltut skilläs av me till klucku täi 
OL. Sän klucku 9-10 blai de fagat igän, u 
klucku täi fick vör klucku-täi [se u. klocka s. 
3) c)]; da kåm bondn me flasku u glasä JK. Ja 
jär int aigarä av mair n täi kronår nå JK. Män 
täi tåll lass pa täimän jär lagum [med ång-
trösk] JK. -alns 1 märke s. täiänsmärkä [mär-
ke för 10 alnar vid uppränning av garn till 
väv]. -tal s. täital. När vör kummar me a lass 
betår till Stang stadssjon, där di har betvåg, 
så vägäs lassä me jamn täital u vägar vangn'n 
ti bakas me jamn täital JK. -tåg s. n. bf. 
täitå'gä [tåg som avgår kl. 10]. Annas skall ha 
väl var där i mårgå me täitågä OL. -öring s. 
täiO'ring m. Ja to än täiöring u klaud n i fäir 
dailar u så läggd ja i byssu, u så skjaut ja han 
me de MK. 

tionda v. täintä, 'betala tionde'. 
tiond(e) s. täint f., bf. -i, pl. -ar, 'tionde till 
prästen'. När di fick launi i täint JK(U). Da 
had di bön kronskattn u så täinti ti prästn 
JK. Täint till prästn skall n u* betalä; ja har 
ännu int betalt täinti JK(ordl.). Ja har vart i 
prästgardän me täintar mang gangar MK. Gi 
täint el. bital täint (OL)MK. Jfr kvick- o. 
präst-tionde. -fisk s. täint-fisk m. [fisk given 
som tionde]. Dän täidn had prästar täintsed, 
täintfisk, täintlamb, täintsmör, täinthåi, 
täinthalm u så väidarä; nå skall di ha de 
förbannadä pänningar JK. -halm s. täint-
halm. -hö s. täinthåi n., bf. -ä JK(U). Förr 
när prästar fick säin laun i nattura, så skudd 
prästar ha håi, sum haitäd "täinthåi". 1 
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sumbliä gardar me flair hussböindar var de än 
hagä, sum slos Al dän hagän slo di täint-
håiä ti prästn, u da var gassralki (= gardsfålki) 
i fylg än dag u slo u räkäd täinthåi ti prästn u 
hadd rolit än dag JK(U). -kött s. täintkyt. 
4ainm s. täintlamb. Prästn skudd u* ha täint-
lamb da förr i täidn JK. -pöls s. täintpyls 
[korv, blodkorv, given som tionde]. Bondn 
fylld äi hail vambi ti prästn, när han skudd ha 
täintpyls JK(ordl.). -räkning s. täinträknigg 
MK(1877). -smör s. täintsmyrr. -strömming s. 
taintsträmming. -säd s. täintsed. 

tionde räkn. täiändä, täjänd', täindä. Ja ha nå 
gynt pa täiändä arkä JK. Åtndä näiändä u 
täiändä an i vall pa de sum jär tillsat si .. u a 
fodarskörd täiändä arä där me JK. Täunar 
föråidäd aldri så mik skog, nai int pa täjänd 
dailn sum skifti gär JK. Var täindä dag JK. 
-del s. m. bf. täiändailn. U nå jä frågän um att 
all skuldsädlar skall skriVäs um, u täjändailn 
skall dräiväs in vart ar JK. Kånstuä ård 
sum int täiändailn av Svärgäs befålkning för-
star si pa JK. 

tipp s. tipp m., bf. -än, pl. -ar, 'hög spets' 
MK; 'spets, topp' JK. Vör skall lägg tipp pa 
stackän; tippän jär int bra pa stackän; tippän 
jär skaivar JK(ordl.). De uppäst skupar kum-
mar till häll äutat, sått ä bläir tipp mitt äi, när 
stackän jär i årning JK. Kjaukar var .. av-
langä u di kämdäs av .. allt laust håi äut pa 
dum u läggdäs bra tipp pa dum JK(U). När n 
da smallnar av stäckä mair u mair.. så kum-
mar skupar ti.. sta pa änd ti släut i tippän pa 
stäckä, me aksi uppat u stubbän ner at. Fäir 
skupar ti släut i tippän bräuka n lägg iblant 
me stubbän uppat JK. Klucku träi had vör 
havrästackän i årning me n hail hopän halm 
pa tippän, sum värd [vände] för rängnä JK. 
Själv stackän sto ypän föräutn tipp pa, så att 
han blai hail iginumvatar JK. När augän-
stain'n blai täcktar me vidbitar, så sättäd n än 
klainar käpp pa stain'n 	sum än läggäd 
umkring, sått n fick tippän av vidn mitt yvar 
stain'n [i tjärdalen, "såidä"] JK. När de 
[linet] jär råit 	så sättäs tippar pa änd pa 
jårdi i sma tippar me n 3-4 tuppar bäi si JK. 
När n da hadd väl läin u hamp, så kund hail 
stor styckar i ängar sta fullt av tippar JK. De 
var såsum än tipp, såsum än smörtipp MK. 
Jfr kyrk- o. smör-tipp. -mössa s. tippmysså f. 
(sma banmyssår). 

tippig a. tippur, n.-ut [toppig]. Da var de väl 
alldeläs tipput da, förrn han (fanjunkar R-1) 
kastäd kring de (Digaråir) MK. 

tippla v. tipplä, sup. = [i leken]. Tipplä tipplä 
tinä, allä allä minä dinä små grå höns, går i 
bondens lada, göra stor skada, knipsar axen 

av, låtar stubben stå, vipp vapp, källartrapp, 
vem skall till dörr'n gå, gack, u dän sum da 
far säist årdä, han skall ga till duri 	u dän 
sum da har tipplä han gir da de andrä namn, 
så som t. ex. väit hästn JK. [Se P.A. Säve, 
Gotl. lekar, nr 136]. 

tips s. tips [topp, spets]. 
tir s. tir m., bf. -n, pl. -ar [hög av bräder el. 
"troder" upplagda på t. ex. en stubbe med 
ändarna i kors på stubben, de andra ändarna 
på marken]; trodar lägd pa kårs MK. A än 
[en aln] haugt me bredar jär en tir; lägg upp i 
tirar um bredar u plankår MK. Så läggäs de 
["trodret"] upp i tirar äut i skogän 	trolår 
läggäs pa kårs i en ändä yva si varannu, u de 
undästä pa n stumbälnackä, sått di int liggar 
pajårdi i kårsä, män en änd av trolår liggar pa 
jårdi JK(U). Lägg dum (bredar) i en tir el. 
sam' tir = i samma varv över sig. Vör far 
lägg' en tir till, annars bläir de för haugt 
MK(c. 1877). [Se ill.]. 

tisdag s. täisdagar 	-dag 	täisdä, 
täistä, täist' m., bf. täisdagän, pl. -dagar. I 
dag jär de täisdagar. Jär de täisdä i dag? MK. 
Vör har int mair n täisdagar i dag JK. Män så 
i går, sum de var täisdagar u di skudd gynn 
me arbetä där, rängnäd de mästn hail dagän 
JK. Nå fyst dagän (de var pa n täisdag) var 
tråskän u biln pa plassn JK. Ja har tänkt ti 
kumm däräut (i möiri) um täistä JK. Skolu 
skudd väigäs in um täistä u gynnäs da JK. 
Vör skall gläid antingän um täist älla onstä 
JK. Da kummar nuck kortä um täist, sägd 
mor JK. Um täistä, har vör sätt äut, pa Bac-
kar.. um de haldar si .. fagat JK. Vör kum-
mar ti slakt um täistä, u da kummar ja i böin 
me fläskä antingän da um täisdagän ällar 
pa onsdagän JK. De var um täisdagän sum de 
rängnäd läitä pa f.m. JK. Sänn da um täisda-
gän u onsdagän tycktäs de, sum um än var 
läit bättar JK. Ha lag mästn ti sängs ifran 
täisdagän till fredagän JK. Ja fick lug pa i dag 
till täisdagän täu styckän fran K.L. JK. Nati 
millum täisdagän u onsdagän i dann viku JK. 
Någ jård sum vör da trod, att vör skudd fa i 
årning pa mandagän u täisdagän, män .. JK. 
Pa täisdagän, så fort de var dagar, så var vör 
pa baini allihop JK. Vör har laig fäm säks 
kalar all dagar fran täisdagän JK. A. sägd, att 
påstn kåm pa täisdagar u torsdagar u lauda- 
gar JK. — I täistäs 	u [förliden tisdag]. I 
täistäs da var ja upp bäi Sunkörk Kalläs u 
mäurädä JK. I mandäs u täistäs så var vör 
ner i Svartdalar i skogän JK. -si kväll s. täis-
täskväld, gen. -kvälls m., bf. -kväldn. Pa täis-
täskväldn var de nuck än hallsti [10] batar 
igän, sum sättäd, män pa onstäsmårgnän så 
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var de åid [slut] igän JK. Um onsdagän blai 
de a störträngn igän, sum gynt pa täistäs-
kväldn u haldäd pa onsdagän u onstäsnati 
JK. Ja talt um da i täistäskvälls, att .. JK. I 
täistäskvälls gynt ä tåiä; u i onstäsmårräs 
var de fagat u blöit u tungt gutt vädar JK. 
-morgon s. m. bf. täistäsmårgn. Vör skudd 
gynn pa täistäsmårgn kl. åtä JK. Han skudd 
läss fäm lass, sum han skudd ha ti Aitlaim um 
täistäsmårgn JK. I täistäsmårgå [i tisdags-
morse]. I mandäskvälls, ja i Mandäsnat kan ja 
gänn sägä, var vör i sparbankän u fick int aftå 
förr n kl. träi i täistäsmårgå JK. De var i 
täistäsmårgå a par täimar förrn soli kåm ti tåi 

sum de var go slidväg JK. -morse adv. 
täistäsmårräs [i uttr.] i täistäsmårräs [förliden 
tisdagsmorgon]. I mandäs sagäd ja ravid u 
känd just int någ ovanlit, män i täistäsmårräs 
årkäd ja int stäig upp JK. Ja talt me H. H. i 
täistäsmårräs, när vör var upp bäi Bjärgäs 
JK. -natt s.- täistäisna't f., bf. -i. Vör har jå fat 
så välsingnä mik rängn jär äutä i mandäs u 
täistäs u i synnarhait i täistäsnat ällar nati 
millum täisdagän u onsdagän i dann viku JK. 
Da pa täistäsnati tornäd de u bliksträd så 
oskaplit me, sått vör kund int fa sivä JK. 

tispa s. tispå f., bf. -u. 1) 'tik, hynda' (gam-
mält. Nu: tävå). Di har a tispå el. tävå, sum 
hundar rännar ättar. Tispu älla tävu jär täidu 
[brunstig]. 2) 'rävhona'. Tispu skjautäd ja, u 
ha var ungfull. 3) 'skällsord/för ett otrevligt 
fruntimmer'. Däu jäst a förbannad tispå (el. 
tävå), för däu rännar börr u horäs JK(ordl.). 

tista s. täistå (eller på andra ställen: stäutring 
el. på andra ställen: hånkän), 'ringen från 
oket, som håller upp tisteln' MK. 

tistel s. täisl f., bf. -ii, pl. -lar [tistelstång, 
vagnsstång, till vagnar, kälkar, "stuck" 
[vält, vandringströsk m. m.]. Da graväd n 
kull gränar u nyttäd rotbaini u buln ti täisl 
JK. Täisl — av a gränräckå MK. U så spänd n 
russi förä [för kälkarna] .. träd gjå'rdar pa 
dum .. u träd halsukremar pa nackän för dum 
u så täisli i halsukringän. Dain russä flaug 

pa haud äi a stumbälhul. Så brast täisli av 
um tvärt JK. Bad täisl u silbro så jär ä av-
bräckä JK. Täisli gar fram imillum russi u 
täisländn äi än stångkåppälring u silbroi pa än 
silhel i täisli. Täisli U sam så enbets-stängnar 
gar iginum pastyckä [på "stuckän", välten] 
än bit me än hel i ändar JK(U). De var a täisl 
bi var änd pa dragbomän, sum di skudd sätt 
kräki bäi, ner di skudd dräg för tråskän, u äut 
pa ändn pa täisli där hadd di a klain stang, 
sum di kalläd för laidstang OL. [Se ill.] Jfr 
klo- o. plog-tistel. -arm s. täislarm m., pl. -ar 
["klo" på tistel, se ill.]. -bygla s. täislbyglå  

f., 'järnbygel framme på tistelstången, vari 
stångkopplen fästas' HG. -klo s. täislklo* 
[-klått] f. [= -arm]. Da blai de int någ stöirsl i 
vagn'n, när de int var mair n am n klo el. 
täislklo, sum sat fast JK. -ring s. täislrigän, 
'ringen i ett oxok [el. "hals-ok"), vari tisteln 
instickes'. Spitsplogän .. me lang drekt, sum 
gar upp i täislringän, sum sitar i stäutukä, när 
n plögar me stäutar el. u i halsukringän, 
när n plögar me russi JK; 	u för russi i 
täislringän i bringtampar el. u* förr i täislring-
än i halsukä JK(U). -räcka s. täislräckå f. 
[spira lämplig till tistelstång]. De star a grän-
räckå där, hugg av dän .. Ha däugar till a 
täislräckå JK(ordl.). Ja kan fa a täislräckå av 
di OL. -stång s. f. bf. täislstaggi. -ände s. m. 
bf. täisländn [främre ändan av tistelstången]. 
De här män, när ha var fyl, da var ha mitt för 
täisländn hail vägän MK. Täisländn [gar] äi 
än stångkåppälring [på "stuck", vält] JK(U). 
Ner n tråskar, da jär de a stang, sum sitar fast 
me dain ändn i storjaulsaxlän u gar så äut till 
täisländn u sättäs fast pa dän me n ring u 
haldar så kräki ti fa ga i tråskvandringän, för 
annas kan di .. fa täisländn fast i tråskpilarn 
OL. 

tistla s. tisslå f., bf. -u, pl. -år. 1) 'tistel' [Cir-
sium, Carduus m. fl.]. De var a duktu stäur 
tisslå; ta upp de tisslu; de var olycklit va de 
var fullt av tisslår JK(ordl.). För lag skiftä 
da gick lambi u kräki i tresakrar u jetäd av 
ograsä .. De kund var sånt där ogras sum 
tisslår u kungsjaus u annä sum int kräki jetäd 

sum var galä. Män de var gutt um fålk u 
ban .. di gick ättar i furi, när n plögäd u 
pluckäd tisslår u ograsä upp .. För Kauprä 
Gubbän Far var de int värt .. att vörr lättäd 
någu tisslå sta JK. De läidar me de att tisslår 
snart jär färduä ti fråinings ällar kummar ti 
fråiäs JK. Vaksar de int någ ann, så vaksar 
de tisslår, de jär säkat JK. Tisslår liggar int i 
strängar äutn i slagi MK. De var sån förbas-
kad tjåckå .. sått ja haldäd pa ti ga mi vils pa 
Lausbackar, u tisslår sag äut sum än stäurar 
haugar skog u grastainar sum häus JK. När a 
hadd kumm där i kväiminnä . . hadd a kumm i 
möit me a sånt ovädar, så att de hadd syd 
kring na, såsum de hadd kunt vart n hail 
hopän tisslår pa vägbrinkar JK. Störr ogras 
såsum tisslår (smatisslår u hånn- el. tånn-
tisslår) skudd tas upp me rot, när n plöigäd 
anns'n el. tres'n Ti ta tisslår upp me nyttäd 
di förr a tang av träi "tissltang" JK(U). 2) 
läitä [läitn?] tånn [tagg] av tistlar. Jfr fet-, 
horn-, små- o. torn-tistla. — tistel-dun s. m. 
bf. tissldäun'n [hårpenseln på tistelfrön]. 
Tissldäun'n flaugar kring MK. -knopp s. 
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tissläknupp [m. o. koll.]. -lödje s. tissläly'dä, 
tissl-ly'dä m., bf. -ly'dn, 'fruktfjun av tistlar'. 
De läidar me de, att tisslår snart .. kummar ti 
fråiäs u tissl-lydn kummar ti flaug kring JK. 
U när da tissl-lydn gynnar flaug i luftn till! 
Slikt fick än aldri säi förr, när lambi u kräki 
fick ga pa gatu, för di jetäd av de ättar handi 
de springäd upp JK. -putta s tisslputtå f. 
[tisteltagg]. -rot s. tisslrot JK(ordl.). -tång s. 
fiss/tagg f., av träi ti ryck upp tisslår me MK; 
.. a tang av träi, sum var lang, någ yvar a än, 
u me flat käftar pa, sum än knäpäd um tisslår 
me, när n drog upp dum JK(U). 

titel s. tittl m., bf. -n, pl. -ar. Jårdbräukä, sum 
har dän vackrä tittin: huvudnäringän u mo-
danäringän JK. Dän där härshövdingän me 
dän haug tittin . . var de varkän gutt ällar ont 
äi JK. De sto undar profässorars u dåktrars 
kåntråll. Jå släik sum bön har tittlar u namnä 
kanskä män int någ väidarä JK. Hälgdomän u 
Gusstämpäl u härrns häus u gu vait, va haug 
tittlar körku har alltihop JK. 

titt adv. täit, komp. täidarä, täidar' , täidrä, 
superi. täidäst, 'ofta'. 1) [i positiv]. a) [i 
allm.]. Alskboar jär täit i böin [staden] 
MK(1870). Gani .. di strävar höigst täi-tåll 
ar, u för en, sum bräukar dum täit, knafft så 
längä JK. Smör kattblod pa .. de gärd vörr 
täit föstas, nä vörr hadd kattbuldar pa fingri 
JK. Bläir ä mik täit (me kallas) ätta si, så 
bläir n olustu JK. Då'ktan har tält fat gärt 
raisår jär äutat nå unda täidn JK. Ban matt 
ligg u akt lidä .. när n skudd kåir täit där i 
ginum JK. Män mot släutä så slo de yva täit 
för mi, u sjoän gynt brautä JK. Go sigdar sum 
int behövar bröinäs så oskaplit täit JK. När 
strämmingän tar jamt .. så ligga n till .. ti 
däss n ansäir .. att int batn bjärar mair. Sum 
gu nås nå för täidn int händar täit män förr 
sum täidäst JK. Um di int sär någ till de sum 
di far säi (trull), da håirs de int täit av, att di 
har någå nöd JK. Nå far n int täit säi någän 
brandä [branda v.] JK. De kan träff till någän 
gang iblant sumli ar, sum någän laupar kring 
u bjaudar si till ti slip rakknäivar, män de jär 
int täit JK. De gamblä träispadar bigangnä-
däs int täit ti grav däikar .. me JK(U). Bränn-
väin u öl var de int täit någ brist pa JK. Ja 
tänkar, att däu int gart täit däit (i körkå) 
häldar JK. b) [i vissa förb.]. För fämtn tjugå 
år sen had di ännu säin laikstäuå'r, u de var 
just int för täit OL. De skall böitäs um så täit 
MK(1877). När de jär ypnä däikar, så jär 
stnki indium tåll u säkstn famnar braidä u 
så lang sum än kan fa dum för bättar läidar 
de, när n skall vändä, för n slippar u sno så 
täit JK. De var int så täit ällar sälln, sum 

någän bond arnderäd äut någät bit jård OL. 
Ja har int bröid mi unri u gat i körkå i dag .. 
annas så jär ja int så täit därifran JK. Bland-
ningskvinnfålki haldar pa hail netnar me ar- 
betä 	u täit sum åftä så skudd di ha för- 
plägning me mat u kaffi JK. 2) [i komparativ]. 
När vör vill ha påst ällar täidningar täidarä i 
vikår, så far vör hämt de självä JK. Arbetska-
lar tråist da int säg nai, för di bihövd jälp 
täidarä OL. Di drack si int mair fullä da än 
nå, u de birod mang gangar pa, att di fick 
släck lystn pa de [brännvinet] täidarä JK. 
Falk ifran soknar där umkring böin talar vas- 
kän gåttlänskå ällar svänskå 	u de biror 
nuck där pa, att ti far håir böin snärp(ä) täi-
darä än vörr JK. Sälln far n säi kvinnfålki jär 
bäi uss käik äi någu bok el. täidning täidarä 
än um sundagar JK. Drängar kastar int' käg-
lår täidar' än di vågar [tävlar] me päikår MK. 
Än sättar si int täidarä ner stort, än när n 
skall ha läit mat äi si JK. Va körkgangän 
angar, så gar ja int täidarä däit stort, än var 
gang ja ska ga me håvu JK. De bord' var 
någän sum hämtäd påstn ifran När .. så att 
lauboar kund fa påst täidrä än um sundagar 
JK. 3) [i superi., vant. i uttr.] sum täidäst [allt 
som oftast]. De jär sum täidäst så, att di 
skällar pa varandrä ret duktut iblant, ner di 
liggar där äutä [på fiske] OL. De jär sum 
täidäst pa de väisä, när ja skall skrivä, att ja 
just int vait va ja ska tal um JK. U när vör da 
int jär haim um dagän u sum vör int jär sum 
täidäst äutn rustar i skogän .. da far kvinn-
fålki söislä all kräk JK. Mäin armar jär bättar 
nå.. män ryggän har ja bräcklir sum täidäst i 
ställä JK. Rematismän anfäktar mi sum täi-
däst, hälst um netnar JK. Än far ännu h'å' ir 
sum täidäst, att när någän bläir sjaukar .. så 
har di vart äut för någ galä JK. Grälar um 
räusläggningi gär di sum täidäst JK. Sån där 
pasjasar talar far u mor um sum täidäst JK. 
Män så träfft ä till sum täidäst, att ä blai 
rängn u ovädar. Så händäd de si sum täidäst, 
att i (sväini) båikäd gatgrindar upp JK. Da i 
fredäs .. matt ja ga u säi ättar sum täidäst u 
rusk snåiän av fruktträii JK. När de var täu u 
träi kalar äi a häusald, så skudd en u iblant 
sum täidäst täu ligg bäi strandi JK. Träiskafti 
vidd aldri haldä äutn gick sundar sum täidäst 
JK(U). 

titulera v. tittle'rä, ipf. tittlerd' , pass. pr. titt-
le'räs, ipf. tittlerdäs, p. pf. tittle'rn, pl. -nä 
[betitla, benämna]. Kaften tyckt ja de var en 
sum tittlerd n förä JK. Ja pratäd me än u 
tittlerd n u grattulerd n, att n hadd blitt fjä-
ringsman JK. Prästn ällar prostn, sum än 
tittleräs för nå.. JK. Kaften tittlerdäs n förä 
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JK. Ja, nå ha vör snart släut pa lang mass, 
sum än bräukar bläi tittlern förä JK. De var 
undalit .. att int fålki vill var tittlernä pa de, 
väisä nå för täidn, sum di har tyckt um så mik 
bra förr JK. 

tjock s. 1 tjåck n., 'tät skogsdunge' MK; 
'tjockt skogssnår, tät skogslunde' JK(ordl.). 
De var a oskaplit tjåck me ungskog' 
JK(ordl.). Jfr skogs-tjock. 

tjock s. 2 tjåck OL n. [dis, tjocka]. Soli gick 
ner äi a sånt tjåck i kväld, så vörr far väl rägn 
i mårgå OL. 

tjocka. tjåckar, -a, f. tjåck, n. -t, pl. -ä, tjåck', 
komp. -arä, super!. best. -äst'. 1) [av viss 
bredd el. grovlek]. Ja matt in u ta n stäurar 
tjåckar filthatt pa mi JK. Bildn (på plogen) jär 
u* för tjåckar älla läit tjåckarä än skäivu JK. 
Tjåckar ohärdn janplåt JK. De var u sagblad 

någ gråv tjåck spitalar 	u tjåck u gråv 
tändar OL. Um int förvässningi gar upp pa 
bladä än bit, så haitar de, att a [yxan] jär fö(r) 
tjåck JK(U). Dän gamlä sväinsårtn .. di had 
alltut tjåck häud pa si OL. Skinnä skall var 
lagum tjåckt [i kardor] JK. Tjåckt sum skinn 
(töig) JK. Daim (bredi) sum jär för tjåckä, 
huggar n av pa avsäidu .. så di bläir lagum 
tjåckä OL. A bit daig .. de rulläs da så tunt, 
så de jär väl n tridndails tum tjåckt OL. 
Tjåckar äis pa vattnä JK. Så kan iblant händ, 
att äisn jär för tjåckar ti ro äi u för tunnar ti 
dräg pa, batn förstas OL. Så kan de var a 
äisrand ällar n syrrand, sum jär så tjåckar, 
att de jär omöiglit ti ro iginum än OL. Män da 
gick ä int ti dräg flair varp [med isnot], för da 
blai skam fö tjåckar JK. Har de da stat in.. 
någän släkpagä, antingän tjåckar ällar tunnar, 
så.. JK. När plogän skudd ga djauparä, så 
flyttäd n upp jaulä undar drekti, u skudd n 
plöig grunnt, så flyttäd n ner de, sått n kund 
fa plöig tunnt ällar tjåckt, sum de haitar 
JK(U). Mitt imillum täu stålpar star n klain-
arä stålpä, sum jär sagän umkring täu tum 
tjåckar u fäir tum braidar JK. Tjåcka kabäl 
JK. En stäur tjåckar gullring JK. Så väid int 
drekti jär gråv älla(r) tjåck nuck i nedäst ändn 
av bukti JK. Ainar, sum skall nyttäs .. till 
staur, skall var träi fäir änar langä 	u till 
styttstaur minst n träi fäir tum gråvä ällar 
tjåckä tvärs iginum at storändn JK. När ja da 
hadd hugg grainar i någlä dagar.. så hadd ja 
läit stor tjåck grainar igän JK. Män da har n 
fat av de tjåckäst grainar nerat JK. Jauljaus di 
skudd alltut var läit tjåckarä OL. 2) [om män-
niskor o. djur: mer än normalt grov, fyllig, 
korpulent, fet, välfödd, frodig]. Ha har blitt 
så oskaplit stäur u tjåck; han jär så tjåckar, 
att n int kan väik si; russi jär så tjåckä 

JK(ordl.). A ståtli källing .. tjock u fäin sum 
en ål JK. L-n gar där ogift .. tjåck u fait 
sått a mästn int kan väik si JK. Män di gärd u* 
arbet me hännä, sått ha blai tjåck u runt [: 
gravid] JK. Ha jär tjåck upp undar näbb [gra-
vid]. JK(U). Han (hästn) jär tjåckar, ha 
(märi) jär tjåck. Tjåck kräk (mots. magrä) JK. 
Han har n häst u han jär tjåckar sum än käut 
JK. Än stäurar, faitar tjåckar göiduksä JK. 
Kvinnfålki mainar pa, att n (gräisn) ännu 
skall göidäs i iss mån'n atminstn, förrn bläir 
tjåckar u faitar JK. Än tåll fiortn lamb gar n 
fäir am häckar håi till um vintrar, um di skall 
frodäs, sått i jär tjåckä JK. Ja visst aldri, att 
de lambi 	hadd skabb .. för di var alltut 
tjåck u vackrä JK. Kånnangnar, de jä .. gutt 
ti sörpå ti russi u ti gi nauti. De bläir di läik så 
tjåck av sum håi JK. Tjåck u fait russ JK. 
Russi .. var tjåck sum packar.. u till u me 
för tjåckä JK. Nå jär tåskar tjåck u vackrä pa 
ladingar JK. Dän (gräisn) 	bläir störr u 
tjåckarä u faitarä, um än far liv än åt fjortn 
dagar till JK. Velingar .. Mik vackrä fäuglar 
u störrä u faitarä u tjåckarä än kaulår u kaul-
gubbar JK. 3) [trögflytande]. Di röird ihop 
mjöldrickå ti säin ko'i, sum var så tjåck sum 
än daig (mjöldricku förstas) OL. 4) [oklar, 
ogenomskinlig, dimmig, disig]. När de jär 
lent, u rängnut u sån där tjåckar vällaik, da jä 
de aldri så hälssamt, hälst pa vintan JK. 
Luftn säir så märkvärdut varmar u mörkar 
äut u råiku u tjåckar JK. Män de var tjåckå i 
mårräs me igän, u da var a så tjåck ällar da 
var ä så tjåckt, att ä ret rannt ner JK. De kåm 
ti rängnä u de har mästn hald pa ti kväldn till 
var rängnut u tjåckt vädar JK. De jär till bläi 
så tjåckt u !ud jär undar i suvvästn OL. De jär 
mul u tjåckt pa himln i dag JK(U). Tjåckt u 
disut i luftn JK. 5) [som bildar ett täml. sam-
manhängande helt, tättliggande, tättsittande, 
tätt växande]. De var n oskaplit tjåckar ag-
lundä JK. Kvinnfålki di har sånt langt tjåckt 
hår OL. Tjåck grasrot OL. När n skall sla 
tjåckt fodar, timmänte u klövar U när n 
skärar i tjåckar ryg, så .. JK. Vör had sat 
umkring täu tunnland män fick läikväl åt häc-
kar, för de var tjåckt JK. Vaitn var saän för 
tjåckt MK. Ja ättar sum än göidar tjåckt el. 
tunt, så gar de flair ällar mindar lass [: släka] 
till pa tunnlandä JK. Um än lässar av stor 
hopar, så haitar de, att n göidar tjåckt, u sma 
hopar tunt JK(U). De var int all sum kund 
träff pa u sätt där sum de var tjåckäst me 
strämming JK. 6) [skrovlig, sträv]. Sått ä jär 
ret ohälssamt ti var äut äi de där tjåcku, u än 
bläir tjåckar i halsn, sått ä kummar ret ti 
sväid i halsn JK. Jfr bråd-tjock. -bobbig a. 
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tjåckbåbbur, f. -u, pl. -uä [tjock o. knubbig]. 
Tjåckbåbbur u tjåckbämbur [om folk] MK. 
Ha sag så tjåckbåbbu äut MK. Ja har aldri 
någ fingrar; mäin di jär så tjåckbåbbuä u MK. 
Tjåckbåbbuä fingrar, di jär aldri någ nemä 
MK. -boltig a. tjåckbåltur [kylsig], mäst um 
kledi me tjåck saumar MK. -bonsig a. tjåck-
bånsur, 'stor o. tjock' MK. -bämbig a., se 
-bobbig a. -dolla s. A läiti tjåckdållå, liten 
tjock kvinna MK. -hårad a. pl. tjåckhårä. Att 
n stor dail av djauraigrar klippäd konar u 
russi yvar hail kruppän, daim sum var ludnä 
el. tjåckhårä JK(U). -hårig a. pl. tjåckhåruä. 
Jär di [kreaturen] langhåruä, så jär di lurvuä u 
tjåckhåruä JK(U). -laga a. tjåcklagar JK(U), 
pl. -lag' JK [ganska tjock]. Där äi röiräs sikt' 
kånn- el. vaitäsmjöil till n tjåcklagar smait 
JK(U). Pa stjännjaulä späikäd n pa kantn 
tjåcklag bredsribbår JK. -lek s. tjåcklaik m. 
Fäirkantstyckar pa än fäir tums tjåcklaik OL. 
Dän sum rispar huggar a drag i läiländn, a 
trolås tjåcklaik JK. Tvaitar, di skudd huggäs 
äut till sam tjåcklaik sum bredar OL. -luft s. 
tjåckluft JK(U), [tjock, disig luft]. Män jär de 
tjåckluft el. disut .. da söins int horisontn 
så langt ste JK(U). -lägg s. m. bf. tjåckläggän 
[vaden]. Anklar, smalläggän me läggpäipår u 
tjåckläggän JK. Strumpband, sum bindäs i 
husbandstädä (= uppför tjåckläggän) JK(U). 
Dän had hatt fiskän [en svulst] i armän u 
sumli i larä u sumli i tjåckläggän JK. Fäll av 
tjåckläggän [på en strumpa vid stickning] 
MK. Dän smallastä dailn av styvälskaftä hai-
tar smalläggän u uppförä haitar tjåckläggän 
JK(U). -moff s. tjåckmåff m. [tjock männi-
ska, karl]. -moffa s. tjåckmåffå f. [tjock kvin-
na]. -näbb s. tjåcknäbb m., bf. -än, pl. -ar, el. 
grafäugäl, 'gråsparv'. Tjåcknäbbän (= grå-
sparvän) trädar [betäcker honan] JK(U). Av 
u pa sum tjåcknäbbän (skämt) JK. Tjåcknäb-
bar raidrar i halmtaki MK. -näbb 1 unge s. pl. 
tjåcknäbbuygar, 'gråsparvungar'. -rotad p. a. 
f. tjåckrot' . I dairäs ängar där var grasroti 
mair tjåckrot u gav i så fall mair håi OL. 
-skalad a. n. tjåckskalä [som har tjockt skal]. 
Sandkånn [korn pa sandjord] jär mörkarä u 
mair tjåckskalä än lairkånn JK. Nå har 
rängnä förstört ä (kånnä) mik för uss .. de 
har blitt mörkt u tjåckskalä JK. -skalle s. 
tjåckskallä m., bf. -skalln, pl. -ar. 1) [dumhu-
vud]. Män de var n tjåckskallä, sum int svard 
älla sägd någä JK. Dän tjåckskalln JK. 
Dumskallar u tjåckskallar JK. 2) 'törd' [få-
geln]. -skint a. pl. tjåckskinntä JK [som har 
tjockt skinn]. Bondbönår .. när di bläir monä 
bläir di fö(r) "tjåckskinntä" ällar för tjåckt 
skinn pa dum JK. -skjorta s. tjåckskörtå f., 

bf. -u, pl. -år. 1) 'ylleskjorta'. A tjåckskörtå 
jär bra ti ha pa si bäi strand, när de jär kallt u 
n bläir vatar JK. Ullskörtår el. tjåckskörtår 
av ovalk vammäl (= hailyllä) u iblant hältn 
ullgan u hältn läingan (= halvyllä). De där 
ullskörtår el. tjåckskörtår bigangnäd n unda-
till pa kruppän pa haustn, när n lag bäi 
strand, för de kalnäd int så mik pa kruppän, 
när n blai ginumsvaitn u ginumvatar JK. 2) 
'flundror som stekas i vetemjölsdeg' JK; 
'kakå (pannkakädaig) s. läggäs pa dain' säidu 
av flundror el. tåsk u sättäs i ugnän' 
MK(1876), 'kakå pa dain säidu a flundru, när 
a sättäs i ung'n MK(1876). Flundrår, a grandå 
saltaktuä u a grandå tårknä me daig uppa 
dum u så i ungnän u så skudd i staikäs, de 
hait tjåckskörtå, u de skudd kalar ha mässi pa 
äkserningi MK. Vör skall kast anglår, att vör 
kan fa någ flundrår ti tjåckskörtår; tjåckskör-
tår, de had vör alltut me uss pa äksäisn; de 
var a go tjåckskörtå; de tjåckskörtu har di 
lägt så läit kakdaig pa JK(ordl.). Gamblä pap-
perstållskillingar, daim kläisträd di, u de blai 
ti släut sån tjåckskörtår, sått di kund int båig 
dum MK. -såen p. a. n. tjåcksa'ä [tjockt, tätt 
sådd]. Dails raidar de si bättar för ograsä, när 
de jär tjåcksaä ällar star tet u tjåckt pa jårdi 
JK. -valken p. a. n. tjåckvalkä. Vammäl jär 
starkt u varmt töig, när de jär haimspunn gan 
u haimvävä u tjåckvalkä JK. -vatten s. tjåck-
vann n. [grumligt, upprört vatten i sjön]. När 
sjovattnä jär klart, så haitar de, att de jär 
"skervattn", när de jär lortut u int klart u jär 
uppröirt av än stårm, så haitar de, att de jär 
"tjåckvattn"; tåskän bräukar int vill ta da 
JK(U). -ände s. m. bf. tjåckändn, 'en stor 
tjock kvinna MK; m. tjock rumpa'; (ej om en 
stock, ty då [heter det] storänden el. tjåckast 
änden) (OL)MK. De var så, att dän stäur 
tjåckändn kåm i körkå en sundag JK (en stor 
tjock kvinna) MK. 

tjocka s. tjåckå f., bf. -u, gen. -us [dimma]. 
Tjåckå ällar tukå ha de vart gutt um mang 
gangar i haust JK. De har blitt lenvädar me 
rängn u tjåckå JK. U så ha de vart tjåckå hail ° 
viku, så att vetu mästn ha rinn a träii JK. De 
var a olyckli tet tjåckå; nå gynnar änd tjåcku 
skingrä si läitä, sått nå rna ick a snart sia upp, 
vät jä JK(ordl.). I dag har ä vart tjåckå u 
slask u rängn bäi stundväis, sått ä har vart 
otjänlit u [också] ti rigger äutä JK. Had de int 
vart sån otäck tjåckå i dag, så skudd ja ha glid 
äut u skal kring läitä .. män tjåcku, tänka ja, 
jä osund ti andäs in JK. När vör kård haim 
ifran Gardä, så blai de a sån otäck kald tjåckå 
ällar tukå, sått bölghankli matt pa JK. De var 
sånn förbaskad tjåckå el. tukå.. sått ja hal- 
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däd pa u ga mi vils pa Lausbackar JK. Star ä i 
iss tjåcku flair dagar, u de jär ret såsum 
rängndriv, da kan snart sedi bläi sprungi, för 
de far aldri tårk av någ i millat OL. Pa man-
dagän u täisdagän var de lungt u tjåckå, sått ä 
tårkäd ingänting JK. Så var vör äut pa Nabb-
backän u tjautäd äi a gaithånn fö(r) rakbatars 
skuld, för di hadd ännu int kumm i land u 
kund int säi land u fyrar fö tjåcku el. tuku JK. 
De var naug me n Närkbobat ifran Kappällä, 
att di hadd fat sätt läivä till fö(r) tjåckus skuld 
JK. De strandäd a nårskt skip pa Väir-riv i 
säistäs i tjåcku JK. Förbannad tjåckå, vör 
kåm väl int in [med ångbåten] till däss mårg-
tågä gar JK. Vör undräd um Klinthamn [ång-
båten] skudd kunn ta si in i tjåcku JK. Så mik 
tjåckå, sum de jär i mass, så mik rängn skall ä 
bläi missåmmastäid, haitar de i bondpratiku 
JK. Jfr snö-tjocka. 

tjockna v. tjåcknä, sup. = [mulna, bli tjockt i 
luften]. De gynnar tjåcknä u gro imot i sudd-
austn; kan händ att vör kan fa någ rängn 
snart me nårdn JK. De kan änd var ti tjåcknä 
till u bläi mulä, män de bläir int någ rängn JK. 
Nå pa förmiddagän så har de vart ätt äut-
märkt vackat vädar, män nå gynnar de 
tjåcknä till u bläi mul igän JK. De har till g 
me tornä [åskat] u tjåcknä till mang gangar i 
sudaustn JK. 

tjockt s. m. bf. tjåcktn. I tjåcktn (tjockleken) 
me MK. Huggar träiä pa tjåcktn = där sum 
träiä jär fö tjåckt. Han har lägg äut väl pa 
tjåcktn = blitt tjåckar u faitar JK. 

tjog s. tjåg m. 1) [20 stycken]. En tjåg ägg ällar 
en stäig MK. Jfr stig s. 2. 2) [i kortspel: kung 
o. dam i samma färg, som säges upp efter det 
att trumf sagts upp]. Daim, sum jär bäi si, när 
n spelar, dain har kung u dann'n har fräu, da 
bläir de hailt ällar hail viv u bläir antingän 
trumf älla tjåg. De, sum fyst sägäs upp, bläir 
trumf JK(ordl.); det par (på samma hand), 
som därefter säges upp, blir tjog o. räknas 
som en poäng HG. 

tju s. tjaug f., bf. -i [lielåret]. Tjaug pa n sigdä. 
Framm i uddn, bak i tjaugi MK. De remi, 
sum di hadd surr um tjaugi u örvnackän OL. 
Örvnackän me stallhulä äi, sum dän näpsn 
sättäs äi, sum sitar pa tjaugi pa sigdar ällar 
läiår JK. Skudd nå så'rkar . ler si skärä, da 
var di .. mik nog me ti säi ättar fyst lains di 
skudd föir sigdn, ner di skärd n in i sedi, att di 
hållt n väl pa tjaugi, annas var ä så let ti låim 
än dail strad .. di bräukt fastnä där ner mil-
lum tjaugi pa sigdn u så örvnackän OL. En 
dail, sum börr badd n sigd sitnäs fast äi a 
träivägg me tjaugi inn i väggi u uddn äutat [att 
skära hackelse med] JK. Jfr sigd-tju. 

tjudra (tydra) v. tydrä, ipf. -äd, sup. tydrä 
OL, pass. -äs, p. pf. tydrän, tydräd JK(U), 
pl. tydränä JK. 1) 'tjudra'. De lissum skall 
haldäs dubblä täunar el. stängsl, när n skif-
täsväg gar iginum aigår .. så väid n .. int vill 
vallä el. u så tydrä kräki JK(U). Män va skall 
de till, att lambi skall fa gär dän nyttn u 
förstöir ograsä? jå, go täunar ällar u så .. 
aktäs el. u så tydräs JK. Män ti tydrä dum, da 
slippa n u hald stängsl .. män.. i hagar.. me 
buskar u träi gar de int alls ti tydrä dum. Ja 
har alltut ont av kräk, sum gar tydränä JK. 
Fick di säi än stäurar faitar, tjåckar göiduksä 
älla slaktfaitar stäut ga tydrän pa a klövarland 
JK. Stäutar daim hadd di tydrä (tjudrat) där i 
jamt, sum di gick u skärd sedi OL. Gait-
buckän . var galn ti stangäs, u sia fålk, sått 
han gick tydräd um dagar en bit ifran storvä- 
gän 	Jå, ja hadd tydrä n där äut pa backar i 
akan .. män hur de var, så hadd n kumm låss 
JK(U). Kan Är int tydrä gaitnar jär i Aitlaim 
(om fruntimmer på velociped) MK. A tug, 
sum ja har hatt till tydrä batn me OL. 2) 
[tygla, få att stanna]. Tydrä av dum. Han 
tydräd dum läikväl där nere = stännäd farten 
(OL)MK. 3) Ga u tydrä = ga ostadut JK. 4) 
[försöka lugna el. övertala el. leda ngn]. Han 
var fullar, u ja gick da u tydräd me än u skudd 
ha in än MK. Di fick tydrä haim me än. Jfr 
tyra v. — tjuder-kätting s. tydräkätting m. 
Kräki sum skall ga där tvungä bäi n pålä, 
bundnä me a tydrätug el. n tydräkätting JK. 
-tåg s. tydartus,  n., bf. tydrätusrä. Stäutn 
slait tydrätugä av el. tugä, sum än var tydrän 
me JK. Ätt tug, sum än bindar batn me, de 
kalläs för tydartug OL. 

tjudring s. tydräniug. Var u en haldar sånnar 
vård um säin kretäur antingän ginum töi-
ning el. tydräning JK. 

tjug s., se plog-tjug. 
tjuga s. tjaugå f., bf. -ä, pl. -år. 1) [redskap att 
bära halm m. m. med]. And ti däss att stål-
graipnar, me fåir u råm hånn pa, kåm i bräuk, 
arbetäd vörr me a handraidskap, sum haitäd 
"tjaugår" av träi, sumbli me janhånn pa 
tjaughånni u sumbliä föräutn janhånn. De där 
tjaugår var av träi me langt skaft pa u klyftuä 
el. me täu hånn pa u så me n bugur krampar 
tumling pa [se ill.]. .. Di nyttädäs ti bjär halm 
me u haitäd da halmtjaugår, u ti bjär kånn me 
u haitäd da kånntjaugår, u ti bjär langt fodar 
ihop me så sum timmänte u klöivar JK(U). Ja 
har ingå tjaugå mä mi ti bjär halm me; ja far 
lan de tjaugu ti bjär kånn ihop me JK(ordl.). 
Kalar di hadd da sumbli .. a tjaugå, sum int 
var någ janhånn pa, de gick da ännu sumbli u 
bar kånn u havrä a me de OL. En sum to fran 
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tunnu, han bräukt ha a tjaugå, sum än stack 
äi halmän framför tunnu u suttäd [vid van-
dringströsk] OL. Kvinnfålki di kummar me 
läit halm pa a tjaugå u knukar till läitä, män 
därme bläir de int stampä MK. De ["vastet" 
pa agtak] bräukar int var höigar än att n 
stickar fodrä upp me tjaugå JK. Klucku träi 
gick vör da ner igän me tjaugår u gafflar u 
räivår u skudd bjär ihop u räkä JK. 2) [red-
skap varmed notstakarna skjutas fram under 
isen]. Tjaugår jär n sårts gråv spakar, sum jär 

i  klaunä ällar har a slags käft nertill  u a han(d)- 
tak längar upp .. De jär m tjaugår, sum 
notstakar skjautäs fram unda äisn u braidäs 
så, att läiländn kumma(r) mitt för vakar ättar 
handi sum di nar så langt MK. Ain hand 
haldar pa a u am n pa b när n föirar stangi fram 
MK. [Se ill.] 3) [på] 'spinnrock, tjuga på vil-
ken blånorna läggas, då man spinner (glt)' 
MK. 4) [på spetsplog, motsv. "öra"] ti gär 
furar störrä me, i st.f. tjaugå kan man ha åirå, 
som ha samma ändamål och nästan samma 
form. MK. [Se ill. till spets-plog.] 5) [fängsel 
på hästar, se hals-trä]. Jfr halm-, hö-, järn-, 
korn-, plog-, ris s- o. sling-tjuga. — tjug-horn s. 
n. pl. bf. tjaughånni JK(U), [de två sido-
skänklarna på tjugan]. -skaft s. tjaugskaft. 
Hässlägrainar .. nyttäs till .. tjaugskaft JK. 
-tumling s. tjaugtumligg m. 'tredje hornet på 
en tjuga'. De jär int gutt um ti fa än skaplir 
tjaugtumling [dvs. självväxt] JK(ordl.). 

tjugo räkn. tju'gå, tugå JK. Tjugå rikstalar JK. 
Umkring än tjugå gradar har ä nå vart um 
dagar JK. Vör behövar ännu n tjugå valar 
[strömming] ti vintan JK. De bläir väl någ 
yvar tjugå häckar, tänkar ja JK. För fämtn 
tjugå år sen had di ännu säin laikstäuår OL. 
De var läit fålk i körkå, umkring än tugå 
[tjugå MK] fräuntimmar JK. Härrn kan fa 
tugå [-j- MK] (20) tunnland av mi straks JK. 
Vart märkä jär tugå [-j- MK] par tradar pa 
uppränningsrumpu JK. Någ yvar tugå [-j-
MK] famnar JK. Han .. blai hussbond, när n 
var ätt u tjugå [21] ar gammäl JK. Fäir u tjugå 
[24] man slo i am n rak OL. -alns 1 märke s. 
tugå-änarsmärkä JK [tjugå- MK] n. [på väv]. 
-en räkn. n. tjugåätt. De var en, sum.. var 
tjugåätt år gammäl OL. -fyra räkn. tju'gu-
fäirä, tjugåfäir' JK. Tjugåfäirä manslet 
MK(1877). Tjugåfäir famnar langä [nät] JK. 
-fyra 1 trådig a. tjugåfäirtradut [garn] ti raivar 
JK. -sjua s. m. bf. tugåsjauän. Arstalä tugå-
sjauän [1927] gick sin väg JK. -åring s. pl. 
tugåaringar JK(U). När n nå kummar i tals 
me tugåaringar u där yvar ifran sam soknar .. 
så skärar dairäs tungmål u ård falskt i mäin 
åirä JK(U). 

tjugoa s. (m.) pl. tju'guåuar, 'fisknät ifrån 
1820' MK. 

tjugonde räkn. tjugändä. Dän tjugändä (20) i 
iss mån'n JK. Han kan nå nittn hantvärk; de 
tjugändä de bläir tiggä MK. -dag s. tjugändag 
OL m., bf. tjugändagän. Tjugändagän el. 
Knäut, da jär jaul släut, sum de haitar, u 
öltunnu drickäs släut u brännväinskaggän 
me, u da skall de knäutäs, sum de haitar; u 
förr atminstn så var de för de mäst kallas i 
var bondstäuå JK(U). Kvinnfålki bakar så 
mik brö [till jul], att de minst skall sträv ti 
tjugändagän JK. Fran u me jaulaftnän till 
tjugändagän var de int bra ti kåir i skogän JK. 
Int för trättndagän atminstn vaskän kardäs 
el. spinnäs, u pa mang ställar int förr n ättar 
tjugändagän JK. Fran jul ti tjugändag var ä 
gänn ingän sum vidd spinnä OL. -dags 1 kväll 
s. m. bf. tjugändagskväldn JK. Jär bäi uss 
har de vart .. laikstäuå u bal i nöistäuu tju-
gändagskväldn (knäut) JK. -dagstid s. tite-
gändagstäid m. Um ja käikar ättar, så har ja 
gynt pa iss brevä tjugändagstäid JK. Mair 
[mera ved] n kan fa haim, däss bättar jär ä, 
att n slippar u kåir i skogän förrn ättar trättn-
dagstäid u sumli int förr n ättar tjugändags-
täid JK. 

tjur s. Ute,- m., bf. -n, pl. -ar (oskurn). En 
fastar stäut haitar u tjur — nå för täidn JK(U). 
De jär a ko sum jär stäutgali, u dän skall ja ti 
tjur el. ti stäut me JK. Vör skudd ta tjurföre-
ningäns tjur.. häit till uss me, män .. tjurn 
ällar stäutn var haltar u däugd int arbetä el. 
drägä JK. Jå, de draivs da där upp me n 
hopän ungnaut, för de mäst stäutar u tjurar 
ällar skurnä u oskurnä ungstäutar JK. -vild a. 
tjurvill= stäutgali = täidu [brunstig] JK(U). 

tjut s. 1 tjaut n., bf. -ä, 'skogsstycke (gam-
mält) o. förmodligen ett stycke med mycket 
tät ungskog; jag minns som pojke ett mycket 
tätt ungskogsstycke vid Närsån åt Nybro till, 
som tillhörde Mattse på När, som hette Mats 
tjautä. Men sedan, när skogen blev stor, kal-
lades det Mats hagar. Lambi gar inn i Mats 
tjautä JK(ordl.). Att tjaut = läitn tetar skog 
MK. [Etym. av J. Sahlgren i Arkiv f. nord. 
fiol. 44, s. 276ff.] 

tjut s. 2 tjaut n. 1) 'tjut, skrik, gråt'. Va haldar 
du för a tjaut u skräi! Va haldar banungar för 
a tjaut u skräi JK(ordl.). 2) [skrik, gnäll, gnis-
sel]. Ättar sånn smörning [med tjära] kund 
iblant bläi sånt jämmarlit skräi u tjaut undar 
tråskar, så de håirdäs lang vägar OL. 

tjuta v. tjautä, pr. -ar, ipf. -äd. 1) [tjuta, skri-
ka]. Va start du u tjautar där? tigar du int 
gäinäst! JK(ordl.) 2) [vina, tjuta]. Vädrä tjau-
tar JK(ordl.). Stårmän tjautäd u väinäd JK. 3) 
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[tuta]. De jär någän sum tjautar i hånn 
JK(ordl.). Tjaut i hånn, de kund han ret bra 
unda äksäisn (hornblåsarn) JK. Så var vör 
äut pa Nabb-backän u tjautäd äi a gaithånn 
fö(r) rakbatars skuld JK. 4) [gnissla, gnälla]. 
Vangnsjaulä tjautar MK (1876). Da jär n så 
sultn, så de bär tjautar i magän OL. De jä så 
kallt, så de skräiar (el. rautar el. tjautar) un-
dar janä MK. 

tjuv (tyv) s. töiv m., bf. -än, pl. -ar. Ja, han jär 
ri töiv; de matt ha vart n töiv MK. Va de 
kummar ti ga a me än, um än int bläir n 
skitkal älla töiv JK. Skäll mi för töiv JK(U). 
Tillfäll gär töivän OL. Någ töivar kund de int 
vara, fö durar va till, u finstri va hailä JK. De 
var någ töivar jär pa landä, sum hait Bäck-
männar, u di hadd sit i häkt i kaisan [Kejsar-
tornet] i böin u hadd slupp äut därifran JK. 
Jfr hus-, hö-, mäster-, russ- o. ved-tjuv. 
-aktig a. töivaktur, f. -aktu. Ha var så där 
snattaktu ällar töivaktu av si JK. -bia s. f. pl. 
töivbäiår [snyltbin], sum stjälar fran ändrä 
samhällar JK(U). -kåna s. töivkernå f. [tjuv-
aktig kvinna]. -kärling s. pl. töivkällingar. 
-mjölka v. pr. stöivmjölkar. De träffar till att de 
jär töivkällingar, sum töivmjölkar andräs kor 
JK(U). -skjuta v. pr. töivskjautar. Sårkar 
sum töivskjautar MK. -slag s. töivsla'g n., 
'tjuvaktig släkt'. -unge s. pl. töivungar. Jär 
farn ti bani en töiv, så far bani för de mäst 
hait töivungar JK(U). 

tjuveri s. töivaräi [stöld]. I skogän skudd di 
u u lait ättar flabark; de var såsum a töivaräi. 
Da var bär frågän um ti akt si, ner n huggäd 
bark, att ingän sag ä OL. Män så var astu N. 
kal ti fa n pa knäi för sitt töivaräi, när n stal 
gani a han JK. 

tjäg s. n. bf. tjägä OL [knog, slit]. Fålki fick 
läit rolit ällar läit umböit mot de alldagliä 
tjägä u äihänguhaiti me arbetä OL. 

tjäga v. tjägä, tjäg', -ar, ipf. tjägäd. 1) Ga u 
tjägä = vara ihärdig; gitt ga u tjäg' u plög' 
jamt till MK. Sit u tjäg u ro MK. Austnå'rd-
austn vill int bläi lungnar, äutn han star u 
tjägar, sått i kan int fa söik strandi JK. Aust- 
nårdaustn jär besinnsammar läikväl ällar de 
blasar int oskaplit mik, äutn han star så där u 
smamurrar u tjägar jamt JK. Di hängäd äi u 
tjägäd u spänd i hop MK. 2) [tjata?] Tj. pa 
de = gräla (?) om det MK(1876). — tjäg-sam a. 
n. tjägsamt, pl. tjä'gsa'm' [arbetsam, slitsam, 
knogig]. De jär tjägsamt ti sit u ro MK(1877). 
De jär så tjägsamt jam till MK. Ja ja sum-
rar jär tjägsa'm för uss, u bråttum all dagar 
JK. 

tjäge s. tjägä JK [styrka, hållfasthet?]. Blott i 
leken Tipplä tinä: 	va hart du i nål, stål, va  

hart du i stål, tjägä, så lätt de da ränn kring u 
vägä JK. 

tjägig a. tjä'gur, n. tjägut [i arbete] = sum vill 
att de skall ga till (?!) [gå ständigt] MK. Tjä-
gut arbete, arb. s. fordrar ansträngning o. 
ihärdighet MK. De va häut va nårdn va tjä-
gur; han halda pa va ivist n dag MK. 

tjäl s. OX/ m., bf. -än, -n f., bf. tjäli 	. 
1) = tagatu [se tad-gata]. Tjäln äi n stall 
= gangän sum n laidar kräki äut u in, sumt 
sägd tagatu u sumt tjäln MK. 2) OX/ m., bf. 
-pi, f. bf. -i [tjäle i jorden]; el. äis-tjäln MK. 
Tjäli i jårdi MK. Um de bläir duktut kallt, 
förr'n de bläir snåi, så att jårdi bläir riktut 
ginumfrusi ällar duktu tjäl ällar buttn äi na, u 
så da snåiän bläir liggnäs pa de, da mår rygro- 
ti u vaitäsroti bäst JK. De gar int allstans 
ännu ti töinä .. för de jär ännu för mik frusä 
el. tjäl el. buttn äi jårdi JK. De jär väl [myc- 
ket] tjäl i jårdi ännu JK. Tjäli har gat djaupt 
ner i jårdi MK. Bäst jär de för lairjårdar, 
atminstn pa ladingän, um de har vart bra kallt 
um vintan, sått tjäln har gat ner bra JK. Tjäln 
han har gat djaupt i jårdi, för de har vart så 
oskaplit kallt, u så har de för de mäst vart 
bärvintar JK(U). Tjäln ällar kyldi har gat bes- 
tut langt i jårdi OL. Där sum snåiän har bias 
av u jårdi har vart bär, så jär ännu jårdi frusi 
pa a än [aln], sått de tular ti tåig pa, förrn 
tjäln gar ör jårdi i ladi JK. När frusti el. tjäln 
har gat ör jårdi, sått de int jär någ buttn äi na, 
så har frusti dräg upp na, sått a jär laus, sått a 
mästn gungar JK(U). Vägar jär rakt otjänliä ti 
kåir nå, för tjäln ällar buttnän jär rakt ör [ur], 
sått di jär sum um di kund var buttnlausä JK. 
Jfr is-tjäl. — tjäl-lossning s. f. bf. tjällåssningi 
JK, = när frusti el. tjäli gar ör jårdi JK(U). Di 
(vägar) skudd gäräs i årning pa ladingar i 
tjällåssningi JK. -lösning s. f. bf. 
De jär alltut de sjauku um ladingar, att ä jär 
ont um rängn, hälst i tjällåisningi JK. 

tjälna v., se telna. 
tjälne s. se telne. 
tjälta v. se kälta. 
tjäna v. tjä'nä, tjä'n', tjanä (ä.) OL, pr. tjä* nar, 
-a, ipf. tjä'ndä, tjä'ne , sup. tjänt, tjä'nä, 
tjä'n` . 1) [ha tjänst (hos), vara tjänare (åt)]. 
Bani daim hadd di int rad ti bihald haim, äutn 
di matt äut u tjanä (.. um ä var någ så där 
klaint bondhäusald me flair ban; inhöisäs ban 
de var int någ ti säg um, di skudd äut u tjanä), 
nå säs vanlitväis tjänä OL. Samtäidut 
fanns ä nuck någän mair sum hadd spar någ 
läit av de launar, sum di hadd hatt undar dän 
täidn di had tjänt, (de 'gamblä sägd tjanä) 
All de andrä, sum u hadd tjänt u hatt säin 
launar .. di hadd int mair ner di släutäd me 
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tjän än ner de gyntä OL. När n har gat u läst 
u till däss n bläir giftar, kalläs n för dräng, um 
än änd int tjänar Mkr jär tjänstdräng JK. Va 
hart u tjän el. tjänt pall [någonstans] da? Han 
har vart äut u tjänä (el. tjänt) MK. S. han har 
bräuk strandi bäi Kappällä u bäi Djaupdöl, 
när n tjänt u var dräng pa När JK. Far min 
han var föidar bäi Kauprä u tjänt sum sårk pa 
någlä ställar jär i Lau, män sin flyttäd n ti Böi 
i Aikä u tjänt där i flair otli härrns ar JK. 
Dotri o [vår] sum tjäna där .. JK. Han blai 
giftar me F:s dotar, för ha tjänt där JK. De 
var när ja tjänt bäi Körkbols MK(1877). En 
tjänt bäi Andasä u en tjänt bäi Gogs 
MK(1877). När ja tjänt bäi kaften Fackt 
JK. De var en sum tjänt ner bi Halsrä OL. 
Han tjänt i prästgardn MK. Ha har tjänt bi 
härrskap än langar täid. Fyst tjänt ha i präst-
gardn bi gam prostinnu .. sen tjänt a i Hämsä 
bi dåktår B. i flair år OL. Mårmår talt um att 
när ha tjäntä, så gick di så täilit i säng JK. 
Han (far) har tjänt självar i åt ar u bäi Böi i 
Aikä tjänt n i mang ar JK. A päikå sum har 
tjän bäi F.D. JK. Matmori, sum päikår tjänt 
bäi, ha hadd.. så mik gäiskaräi si förä JK. 2) 
[hjälpa, bistå]. Va skudd än kunn tjän mi me 
JK. Um du had kun(t) tjänt mi me ti lån mi 
a halltunnå ryg, så skudd ä ha vart faslit bra 
JK. Um kvinnfålki vidd svar för söislä .. så 
skudd ja tjän n me de (att vara skaffare .. ) 
JK. 0. tyckt, att han vidd gänn tjän L. me de 
u skriv någä JK. — Särsk. förb. Tj. av sitt 
straff MK. Ja, när soknäboar har kall mi där 
till [: kyrkvärd], så far ja var vätjä u tjän äut 
mäin ar JK. Iss gam myssu ha har nå tjänt äut 
JK. — tjän-bar a. tjä*nbar, 'tjänstbar, använd-
bar'. Lyftu [lyktan] jär läikväl tjänbar MK. 

tjänare s. tjä'narä m., pl. tjänrar  [tjänstedräng 
el. -piga]. Än tjänarä sättar int värd pa, um di 
har träfft bra fålk u har go tjänst, äutn de jär 
bär frågän, um de jär någän, sum bjaudar stor 
laun OL. Vör har tyckt så, att de jär behän-
dut för tjänrar u ann till fa sätt in säin skilling-
ar [i sockenbanken] JK. Förr .. da gärd di 
styvlår u kängår ti tjänrar av bainlingar OL. 
Husböindarnä har int förmågå till hald rä-
späktn bi läik för säin tjänrar, äutn di gar u 
gär sum di vill .0L. De var gäinäst um haustn, 
så fort tjänrar hadd flytt i tjänst, så um kväl-
dar, så fort drängar kåm in fran äutårkår, så 
var de ti sätt si bi slingtjaugu OL. U så int 
arbet någänting självä äutn hald tjänrar u laig 
ti allt arbet, sum ska(11) gäräs JK. 0. u L. 
stöiräd me gassbräukä, sum di int just årkäd 
någ självä, när di blai gamblä, äutn de skudd 
för de mäst ga iginum laigfålk u tjänrar JK. 
Täu av varå, di sum var bondhäusald, di fick 

bläi kvar (på läsmöteskalaset) , . all de andrä, 
såsum arbetsfålk u tjänrar u aignäs ban di fick 
ta si haim så gutt di kundä OL. Jär de någän 
avsjon i sokni ällar soknar jär umkring, så vill 
di gänn däit såväl aignäs ban sum tjänrar 
OL 

tjänlig a. tjänlir, 	f. -Ii, n. -lit, pl. -/iä, 
[lämplig, passande, ändamålsenlig]. a) [i 
allm.]. Sägd han (V.) tvärt nai .. så skudd di 
risslver me han, vickän av de andrä [lantmä-
tarna] var bäst tjänli u hadd bäst täid JK. De 
kan händä, att ja int träfft n pa någän tjänlir 
el. skaplir dag häldar, för hustru hans had döt 
da nati föräut JK. Da var agän tjänlir ti sla 
JK(U). Tjänliä bredar ti läikkistår JK(U). Äl-
lar u så fick än arbet mair n tjänlit var OL. Så 
oskaplit mik maräld bräukt de var u, så de jär 
int någ tjänlit [att fiska], förrn de bläir mån-
jaust JK. Sånt [: garn] var int mik tjänlit ti 
bind av; nai de skudd var fäint u jamt u 
OL. b) [om väderlek o. d.]. Än tjänli vintar 
för gröidn de jär dän, um de bläir duktut kallt 
förrn de bläir snåi JK. Vaitn blai när pa lick si 
[lika] pa bäggi ställar, män da var de u* tjänli 
vällaik um arä för gröidn JK. Ja vill int pasta, 
att de har tat så mik skadä, att de int kan 
jälpäs ginum tjänlir vällaik JK. Män bläir de 
mik hart rängn u mik kallt .. så bläir 
lairjårdar harddänguä, u kånn u havan .. har 
int pa langt ner dän trivnä, sum . . um de bläir 
ätt tjänlit rängn JK. Dän nittndä agusti gynna 
n sa ryg, så väid jårdi har tjänli myr u int jär 
för tårr JK. Jårdi jä frusi, så de jä int tjänlit ti 
ta ihop me akabräukä JK. Iss viku ha vör 
sat läit vaitä, män de var just int någ tjänlit, 
för jårdi var fö tårr JK. Fyst seddagän var 
dän attndä (18) aggusti, u de sadäs da förr, 
um de var tjänlit el. otjänlit JK. c) [om jord, 
lämplig att bearbeta, så etc.]. Kånnä u havan 
sas för de mäst så täilit pa auijårdar u lairjår-
dar, sum än kan fa, ällar jårdi bläir så tårr, att 
ha jär tjänli JK. Jårdi,•sum skudd var ti haust-
sedä plögdäs int pa haustn äutn pa lading-
än, så fort jårdi var tjänli, sått a myldäd si • 
JK. Rygän fick vörr sa i sed-dagar, u da var 
jårdi tjänli u bra JK. Jårdar blai täilit tårrä u 
tjänliä ti sa ladis-sed äi JK. I ar så var *dar 
tihT u vann u gänliä till sätt täljt, sått .de 
gynnar allt kumm upp JK. Ja har vart kring i 
aigår u set, um jårdar jä tjänli ti sa JK. Jfr o-
tjänlig. 

tjänst s. tjä'nst f., bf. -i, pl. -ar. 1) [tjänstgö-
ring]. De var en av de andrä missar [frök- 
narna], sum gärd tjänst där JK. När n [gum-
sen] da har gärt säin tjänst el. ear jär bitäcktä 

JK. 2) [syssla, uppdrag, befattning]. Ja blai 
int invaldar ti någu tjänst i ar läikväl JK. Um 
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