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tjänstaktig 	 1505 	 tjänstman 

haustn, så fort tjänrar hadd flytt i tjänst .. 
OL. Ja skall tal um lains di [länsmännen] 
skåitar säin tjänst JK. Ja slapp ifran ordförän-
dän i byggnadsstöirlsn; de tjänsti fick J.A. 
ättar mi JK. När n pamint na um de, att di 
kund fölor tjänsti JK. U så till pa kaupä 
kumm ifran tjänsti JK. Han .. hadd mang 
tjänstar inum sokni JK. De gar ättar gardgang 
inom sokni me sumbli äutskyldar ällar tjäns-
tar, såsum ti var me i magsäinsstöirlsn u ti 
var brandstolsvärderingsman OL. De jär int 
nuck av, att ja har bestöir u arbet för aigän 
dail, äutn de jär andrä tjänstar u såil u ränn, 
sum ja far hindrä täid me för soknis räkning 
me JK. A årdäntli laun .. de har stöist dailn 
av härrar jär i Svärgä, u de håirs aldri av, att 
de jär ont um dum till all tjänstar sum jär JK. 
3) [hjälp, bistånd]. Bruttbondn skudd sta ti 
tjänst för' bräudgummän JK(U). Ättasum ja 
vill sta ti tjänst u kåir de pa statsjon'n JK. 
Um L. kan sta uss ti tjänst, så jär vör mik 
tacksammä JK. Jä de så, att ja kan var någän 
annar ti tjänst i dän vägän så vill ja gännä JK. 
Um da L. har någ årkå ti mi, så star ja ti 
tjänst JK. I fall L. skudd vill gär mi de tjänsti 
OL. Kan ja var ti någu tjänst någän gång 
mair, så kummar ä int pa frågän OL. I sumräs 
.. fick ja sum bikant int säg så mik sum tack 
för all tjänstar, sum ja har hatt [av Lektorn] 
OL. Jfr altar-, guds-, klockar- o. skollärar-
tjänst. -aktig a. tjänstaktur(OL)MK. -dräng s. 
tjä'nstdräyg m., pl. tjänstdrängar JK. Han 
har ingän dräng ällar tjänstdräng i ar. Dräng-
än (tjänst-) jär int haimä. När n har gat u läst 
u till däss n bläir giftar, kalläs n för dräng, um 
än änd int tjänar ällar jär tjänstdräng JK. U så 
var di läit häusald: di var int mair n träi 
styckän, u så var di bägg täu självä JK. En 
tjänstdräng.. kan fa till laun bäi n bondä jär 
äutat 300 kronår u matn, sum kustar läik 
mikä JK. Päiku u tjänstdrängän kård håi in.. 
Päiku skudd läss äi häckän, u drängän tram- 
päd 	Päiku sto i håihäckän u skåjäd me 
tjäns[t]drängän, när di kård i gard JK(U). 
Danjäl u hans källing Gret Kaisä hadd säks 
ban ihop .. Där till hadd di täu tjänstdrängar 
u alltut am n tjänstpäikå JK. Tjänstdrängar äl-
lar stranddrängar u aignäs me föird alltut 
fräigan JK. -fel s. tjä'nstfail n. Int bläir de någ 
tjänstfail för n präst, um än int håirs a grand 
.. i körku JK. -göra v. tjänstgärä, -gär', pr. 
tjä'nstgä'r, -gär, sup. -gärt. Farbror galt fick 
tjänstgärä [betäcka] JK. U undar bitäcknings-
täidn sum än skall tjänstgär till bitäckning 
[hingsten] JK. Dän hackälsämassjin'n .. han 
tjänstgär ännu JK. -görande s. pl. tjä'nstg0*-
rändä, -gfrrändär, tjänstgörndä, -görndär 

JK(U), [personal vid bröllop o. begravning-
ar]. Dagän för kallasä skall all tjänstgörändä 
däit, ällar skaffrar: skaffarfar u skaffarmör u 
skaffardrängän 	u skaffarpäiku JK. Själv 
bryllaupsdagän da skall all tjänstgörändä in-
finn si så täilit di kan kumm pa baini JK. Dän 
främst av tjänstgörndä pa de manliä säidu 
var bruttbondn .. Dän främst pa kvinnsäidu 
så var de bruttöversku. Där nest ungmans-
drängar u bräudpäikår JK(U). Allt de där 
skall tjänstgörändär svar för till lag i årning 
JK. När da all had gat, sum hadd vart där me 
sänningar .. så skudd all tjänstgörndär ha 
kvällsmat JK(U). De var mang gangar så mik 
fålk pa kallasi da än nå, män de var int pa 
langt så mik bestöir för skaffrar u tjänstgö-
rändär JK. All tjänstgörndär; sum int ga me ti 
körku, fylgar me läikprussässn än bit pa vä-
gän JK. -göring s. tjänstgäring f., bf. -gär-
ningi, pl. tjä'nstgyrriygar (OL). 1) [förrätt- 
ning, syssla]. Beväringar 	sum hadd hatt 
pärmsjon 	u skudd in igän ti tjänstgäring 
JK. I ansäiändä me tjänstgärningi me tali [på 
hembygdsfesten], så var de int någ manke-
mang för mi, äutn de gick bra JK. 2) [tjänst-
görande, personal]. Dagän för bigravälsn 
kummar tjänstgöringar, de jär skaffarfålki u 
skaffarlöidn OL. Da (på begravningsdagen) 
gynnar di, bad tjänstgöringar u haimfålk bläi 
läit mair årdnädä, så att var u en har sitt till 
svar förä OL. -ledig a. tjänstlidur 	, n. 
ut. 1) [ledig från tjänst]. Södadal [skollärarn] 

har tjänstlidut JK. 2) [ledig att stå till tjänst]. 
Dain koi var stäutgali, u ha skudd ha stäut 
Män fyst matt ja ga där äut u håirä, um stäutn 
\-/ar tjänstlidur el. lidur till de arbetä [att be-
täcka] JK. -lyd s. tjä'nstlöid m. (o. koll.), bf. 
n [tjänstefolk]. I ett hushåll skiljes det på 

barn i huset (= aignäs löid) o. tjänstedräng el. 
-piga (= tjänstlöid) JK(ordl.). Gubbar bäggi 
täu 	hadd n fäir fäm tjänstlöid el. drängar u 
päikår JK. Di had fäm drängar u fäm päikår 
ällar täi tjänstlöid u ammå till, talar mor um 
JK. Arbetskalar u tjänstlöidn hadd int stort 
mair n triddailn sån haugar dagspänning JK. 
Tjänstlöidn hadd alltut än fräidag pa mark-
näsdagän JK(U). -man s. tjä'nstmann m., pl. 
-männ, -männar. An tjänstman ällar arbe-
tarä, sum vait va än skall ha ällar va än far, 
har de mang gangar bättar JK. Um vör, sum 
arbetrar jär, int far ga me sån raka rygg sum 
all tjänstmän u härrar JK. Va jär da statns 
tjänstmän? Statsfålkis tjänrar JK. Landsmät-
rar.. de jär ännu nummar ätt av all Svärgäs 
tjänstmän ti ta fullt för si JK. Nai, di far för 
läit pänningar börrä; de skräiar bad arbetrar u 
böindnar ällar jårdbräukrar u härrar ällar 
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tjänstmännar yvar JK. A. han var bikantar 
me en av tjänstmännar där pa statsjon'n JK. 
-piga s. tjä'nstpäikå f., bf. -u, pl. -år [tjänste-
flicka, piga]. Han fick a tjänstpäikå till si .. 
ifran Alvä, sum matt var a äkta gait JK. U Er 
har fat a nöi tjänstpäikå ifran L. JK. Sumbli 
ar hadd di tjänstpäikå JK. Böindar sum int 
kan fa a tjänstpäikå ti mjölk av konar n gang 
JK. Tjänstpäiku skudd var haim u säi ättar 
källingi JK. Han [prästn] gär bryllaup till 
tjänstpäiku sum har tjänt bäi än nå i täi ar JK. 
Di hadd täu tjänstpäikår pa de ställä JK: Nuck 
kan päikår (tjänstpäikår) u bonddöitrar fa ler 
väv av bondkällingar .. till arbetskledar JK. 
Ja, tjänstdrängar u tjänstpäikår tyckt, att di 
fick för sma launar u glaid tt för de mäst till 
Amerikä JK. -sork s. tjä'nstsårk n. [dräng-
pojke]. Ja talt en gang me än sånnar tjänst- 
sårk, han .. hadd iblant så ont i axli [av att 
lyfta plogen] OL. -år s. tjä'nsta'r. Män di 
funderar pa ti begär dän fjärde [av prästkan- 
didaterna] .. de var omöiglit, för n hadd för 
läit tjänsta'r JK. 

tjära s. tjä'rå f., bf. -u. Faitvidstumblar bläir 
mair u mair ont um, så att inum någlä ar, så 
far vör kaup bad tjärå u kul fran fastlandä JK. 
Bränn tjärå el. ti bränn såidä [söde s.] tjäru 
skall prässäs ör faitvidn.. av hitä, ti däss att 
faitvidn bläir kul, skatt da jär de int mair fätt 
el. tjärå äi faitvidn. Äi faitvidn u tjärå finns de 
tärpäntäin 	u mair tärpäntäin de finns i 
tjäru, bättar jär a. Nöibränd tjärå 	haitar 
tunn tjärå. Gammäl tjärå haitar tjåck tjärå. 
Koki [kokt] tjärå. Ra tjärå = 	sum int jär 
värmi el. koki Kaupmännar hadd för de 
mästä tjärå ti sälä fran fastlandä, sum di kal-
läd för finntjärå, män . . um de var ti fas 
haimbränd Gåttlandstjärå, så kaupäd n Gått-
landstjärå ti smöir batar u bräuksdoningar me 
. . I källan [på "såidä"] var • de a tapphul i 
ändn .. i haggvann'n me än tapp äi, sum tjäru 
tapptäs ör iginum u bihövs de da tappäs ör 
haggvann'n, så tar n tappän ör .. u sättar 
tjärbyttu undar u hällar tjäru i tjärtunnu. De 
fyst tjäru sum kummar jär mäst tjärvattn äi 
män de skilläs int pa me flair sårtars tjärå, 
äutn de hälläs ihop i tjärtunnår, u tjärvattnä 
tappäs ör tunnår sinä .. Va mang tunnår tjärå 
de blai ättar vart såidä, de birod pa, va stort 
el. läit såidä var, u så um de var goar el. dålir 
faitvid, så att de kund varrjerä fran am n ti träi 
fäir tunnår.. Min svärfar bräukäd bränn tjärå 
i gröitå till häusbiho .. Till undalag hadd n a 
stor väid stainfläis 	sum än välväd gröitu 
yvar.. I fläisi pa uppsäidu var de hugg si sma 
ritår äi, sum tjäru skudd rinn äi Pa min täid 
så har tjäru hälläs pa tjärtunnå'r bäi såidsbrän- 

ningi . . När tjäru far sta i tunnår i någlä 
dagar, da tar n tappän ör i buttnän, u da 
kummar tjärvattnä rinnäs .. Bäst tjäru bläir, 
um såidä far brinn .. langsamt me int alltför 
starkar värmä .., för jär hitn för starkar, da 
bläir tjäru tjåck, u så um faitvidn jär bra 
smaitn ällar ränsn, för um han jär dålit smaitn 
.. da bläir tjäru grumsu el. de bläir sand u 
muld äi na All ting skudd smöiräs me tjärå 
.. allt träivärkä, så sum pa än byggning .. u 
all bräuksdoningar: vangnar, slidar, kälkar, 
harvlar, fåisår, byttår u spann, sladdar, 
stuckar [vältar] u.s.v. .. De skall var fagat u 
int rängnut när n smöirar de sum jär äutä . . 
för jär de rängnut u kallt u svalt, da "laupar" 
int tjäru, sum de haitar, dvs, att tjäru int vill 
ga äut, el. ha bika si [becka sig] .. u vill int 
sink in i träiä .. När n smöirar batar, så 
bräukäd di förr värm u kok tjäru läitä .. Förr 
.. så var de än dail, sum smöird vangsakslar 
me kald el. ra tjärå; när n da kård me vangnar 
me lass pa, så blai tjäru varm, u när da tjäru 
blai kald, da blai akslar full av bik, så att .. da 
vidd int vangsjauli ga kring .. Talg el. ann fätt 
(äistar) u tjärå nyttäs 	ti silsmöirå u sko- 
smöirå fättä smältäs fyst äi a pannå, sått de 
jär varmt, u sin hälla n läit tjärå där äi . . Kok 
bik el. bränn bik gärd skomakrar förr av tjärå 
.. Förr kund n fa säi a kårs mål si me tjärå pa 
yvastä karmträiä pa durkarmar till stalln u 
kohäusä u så a kårs av tjärå yvar vart kräk.. 
Lambi smöird sumbliä a kårs i pannu me 
tjärå, när di släppt äut dum pa äutmarki 
Tjärlukt u tjärrå'ik ansag de gamblä förr för a 
bra botmedl för smittsam sjaukdomar .. Ja 
minnäs arä 1874, när smittkåppår grasseräd 
.. Män undar dän täidn så sto de för de mästä 
a gammäl tjärtunnå i fastäuu me tjärå äi, u 
däräi lag.. än varmar janvägg [järnkil] .. sått 
tjäru råikädä JK(U). Lädlauän [logen] skudd 
var tetar u ti fa de riktut tet, så bräukäd di 
bland ihop färsk nautgöisl u tjärå u sätt pa 
kantar pa bular, när di läggd in lädlauar, u så 
bräukäd di smöir dum me tjärå upp pa JK(U). 
Baisk sum tjärå [talesätt]. OL. [Se M. Klint-
berg, Spridda drag, s. 27 ff.]. — tjär-blomma s. 
f. pl. tjä'rblåumår [Lychnis viscaria]. -bloms-
ter s. tjä'rblåmstar = föreg. -borst s. tjä'rbust 
m., bf. tjärbust' n JK(U), 'tjärborste'. -bytta 
s. tjä'rbyttå f., bf. -u. De kärä, sum än har 
tjäru äi, när n smöirar, haitar tjärbyttu, um de 
änd jär a spann me grip äi .. män tjärbyttu el. 
tjärspannä 	jär legar [lägre] i stavar än a 
vanlit vattnspann JK(U): Ner di nå kåird me 
de spandlvangnat, sum var hallbussar [halv-
bössor] äi, da bräukt di ha tjärbyttu ällar 
tjärkannu hängnäs pa langgutändn OL. -gryta 
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s. tjärgröitå JK(U) f., bf. tjä'rgröitu. U så ja 
da ste u fa tjärå äi tjärgröitu u äld undar 
hännä äut i smidu för ti fa tjäru tunn u varm 
JK. -haggvann s. tjä'rhaggvann m., bf. tjär-
haggvann'n JK(U), [ho av en urholkad 
stock, att ha tjära i]. Undar erl(ä)n i jårdi 
liggar tjärhaggvann'n örhuggän. av än grå-
var tallstuck el. aikstuck, umkring sjau änar 
langar u me luk pa u me a hul iginum undar 
augä, sum tjäru rinnäd ner iginum i hägg- 
vann'n 	JK(U). Förr så hadd di tjärå int 
alltut i tjärbyttår, när di smöird bräuksdoning-
ar äutn i sma haggvannar, sum var örhuggnä 
ör n täu träi änars langar träipackä u sum di 
kalld för tjärhaggvannar .. när di smöird 
vangsjauli. Da sättäd di vangsjauli ner i tjäru i 
haggvann'n u bräidäd jauli kring JK(U). 
-horn s. tjärhånn n., 'horn fyllt m. tjära', u så 
a läiti slaiv äi, s. hängd bak pa langgutn ti 
smöir vagnsaxlar me, när di blai tårrä 
MK(1876). -kanna s. tjärkannå f., bf. -u. 
Tjärbyttu ällar tjärkannu OL. Varä el. akä 
tjärkannå, sitta rätt bak pa vagnen MK(1876). 
-kaus s. tjärkaus [m.], a läiti byttå m. samma 
ändamål s. tjärhånn [-horn] MK(1876). -kox 
s. tjä'rkåks n., bf. -ä. Tjärkåksä var n stamn 
me a lagli stort hul äi, sum di hälläd tjärå äi; 
äi tjäru läggd di än vaikä, sum di sättäd äld äi 
u da brannt han .. Så gyntäs tråskningi, när 
di fick äld el. löis pa i "tjärkåksä" JK(U). 
Kansk di had tjärkåks i stalln u gick äut me a 
faitvidsblus mässi, sum di sättäd äld pa i 
späisn u to mässi äut ti sätt äld i tjärkåksä me 
JK. -koxa s. f. bf. tjä'rkåksu (?), de var n 
stam, sum var örhålkän, u i de hulä slos tjärå, 
sum brant fö ti löis upp, när n tråskäd me val. 
Dän stai'n ställdäs äi a hyddå bäi lädduri 
MK. -lukt s. tjärlukt f. Tjärlukt u tjär-råik 
ansag de gamblä förr för a bra botmedl för 
smittsam sjaukdomar JK(U). -lös a. tjä'rlau-
sar, pl. tjärlausä JK(U), [som lider brist på 
tjära]. Batn jär så tjärlausar i landi MK. Jär di 
[båtarna] tjärlausä, så smöiräs di bad innäi u 
äutpa JK(U). -os s. tjäros [-åus] m. Där 
skudd bläi n tjär-os u tjär-råik där JK. -panna 
s. tjärpannå f. [panna vari man värmer tjära] 
JK(U). -rök s. tjä'rråik m. 1874, när smittkåp-
por grasseräd jär i Lau, så var de a tjärlukt u 
än tjär-råik när pa i var stäuå för ti bivar si för 
smittu JK(U). -slev s. tjä'rslaiv f., 'en trä-
pinne, som är flat o. bred i ena ändan' MK; a 
slaiv av träi till ta tjärå ör tjärbyttår Slaivi 
nyttäs ti smör skosulår u träisko me JK. 
-smet s. tjä'rsmait [stor tjärfläck]. -smörja v. 
tjärsmöirä JK(U), p. pf. tjä'rsmyrrdar, n. 
tjärsmöirt, pl. -smöirdä JK(U), -smord' 
[stryka tjära på ngt]. Smöirä el. tjärsmöirä 

såsum smöir vangnar, smöir tak.. u de sum 
jär .smöirt me tjärå haitar tjärsmöirt JK(U). 
Batn jär int måln äutn tjärsmöirdar bäi 
Nabbu jä di tjärsmörd allihop JK. -smörjning 
s. tjärsmöirningi [f. bf.] värkställäs alltut när 
de jär varmt um summan .. JK(U). -spann s. 
n. bf. tjär'spannä [ämbar att ha tjära i]. Nå-
gän gang så sär n tjärspannä, hälst när ä jär så 
stort sum a vanlit spann män jä de mindar, da 
sär n tjärbyttu JK: -tunna s. f. pl. tjärtunnår 
[tunna för förvaring av tjära]. Pa min täid så 
har tjäru hälläs pa tjärtunnår bäi såidsbrän-
ningi u de gamblä tjärtunnår var rak i stavar 
el. int bäukuä pa mittn u me gränbändar 
pa, sum var gråv u stabbuä, u me a stort 
sprundhul pa säidu mitt pa u så a mindar 
tapphul ner mot nedäst laggi i en av buttnar 
.. n dail böindar tillvärkäd tjärtunnår självä 

JK(U). -vatten s. tjärvatt'n JK(U) n., bf. -ä 
[vattenhaltig vätska, som bildas i tjärtunna]. 
De fyst tjäru, sum kummar, jär mäst tjärvattn 
äi 	tjärvattnä tappäs ör tunnår sinä, för de 
star undatill i tunnår .. När tjäru far sta i 
tunnår i någ,lä dagar, da tar n tappän ör i 
buttnän, u da kummar tjärvattnä rinnäs 
JK(U). Män tjärvattnä var int värdlaust, u 
när n smöird me de, så blandädäs de raufärg 
äi, u de nyttädäs ti smöir väggar u tak me 
pa träibyggningar u häustak. Späiltäunar el. 
staket-täunar haim kring gardar bräukäd di u 
smöir me tjärvattn u raufärg JK(U). -ved s. 
tjärvid JK(U) m., bf. -n MK. 1) = faitvid 
[töre], se fet-ved. 2) tjärvidn, mots. ändvidn, 
vid tjärbränning. Tjärvidn liggar inn i så'idä u 
ändvidn äutikring MK. 

tjära v. pass. pr. tjä'räs, p. pf. tjärn, f. tjä'ri, n. 
ä .(tpl) [genomdränkta med tjära]. Fyst u 

främst tjäräs allt tugvärk ällar tjanar u spinar 
u så litäs [färgas] di täit JK. 

tjärga v. tjärrgä JK(U), [karva, kreta]. Ti skä-
rä me än slåiar knäiv haitar tjärrgä JK(U). Jfr 
sjärga v. 

tjärig a. tjärur (OL)MK, f. tjäru [bemängd 
med tjära]. De gar sum läus pa a tjäru vägg 
[talesätt] OL. N. har spelä u S. har spelä, 
män de gar alltihop sum a läus pa a tjäru 
vägg. De gar sämmar än a läus pa a tjäru vägg 
JK. 

tjäxla v tjäkslä, pr. tjäckslar JK(U), 'hugga 
med en slö yxa'. Me tjäkslä mainäs ti glyggä 
el. u huggä, sum arbetä gar saktä, ja, u dålit 
gärt . ti tjäkslä ör (= ti glygg ör a hul äi än 
träibit) u ti tjäkslä av: när n huggar av än 
stuck el. a träistyckä u buggar till me sma 
slag el. hugg, t. ex. .. hart du fat tjäkslä ör 
hulä snart; hart du fat tjäkslä av stuckän än 
gang. Så'rkän star där u pickar u tjäkslar me 
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yksi JK(U). Tjäkslä sundar = hugga smått 
MK(1878). 

to s. tåu n., bf. -ä, (m., -bf. -än? JK), 'lin el. 
hampa' = obrakä läin. Vör spinnar to (läin 
ällar hamp). Vör skall ihop me u ha någ to i 
årning. Tårk to, brakä to MK. Vör ska brak 
toä; har Är int fat lyft [sluta] toän ännu? 
(JK)MK. När n far väl läin ällar hamp, så 
haitar de: di fick väl to, gutt to MK. Vör skall 
upp ti bastäuu me to, hamp ällar läin OL. I 
ansäiändä me årdä "to" så bigangnäs nuck 
de äuttryckä bad me obrak(ä) läin u hamp u 
blår. Så sum t. ex. nå har vör skilt av me brak 
toä. Har Ärr mik to ti brak u ti ta varå pa i ar 
da? JK. Me to mainäs läin u hamp, sum jär 
brakä [jfr ovan] u skäftä u häklä u i årning ti 
kard u spinnä JK. To .. de jär själv tagår de 
MK. Män läggäs de (toä) int i vattn, äutn de 
skall råitäs pa jårdi, så braidar n äut de flatt 
pa jårdi JK. Sin så skall toä brakäs, män fyst 
så skall de tårkäs .. Män skudd n brak toä pa 
bastäuu .. så skudd toä sättäs in pa dagän 
Sin pa kväldn när de var tårrt, toä, u .. dän 
sum svard för na [bastun] kund ga in.. u ta 
äut toä, kåm all daim sum skudd brakä .. Allt 
ättar sum än hadd mik to till, så var n mang ti 
brakä 	JK. Um int .. en har så mik to 
(60-80 stäigar), så slar n si ihop täu styckän u 
brakar pa en gang JK. Dän sum da ha to 
(hamp älla läin) läggar in toä i bastäuu 	u 
dän sum svarar för bastäuu jär me u läggar 
upp toä pa lavar JK. Toä (läin ällar hamp) vill 
int fällä; skävän sitar ännu äi ällar vill int fall 
ör; de jär för rat ällar jär int tårrt JK. Hannt 
di int me läinä u hampän självä .. så sändäd 
di toä (= läinä u hampän u läingansblårnar u 
hampgansblårnar . ) till a inhöisäs källing.. 
till spinn u gär i årning. Pänningar fick a väl 
int så täit äutn för de mäst matvarår .. när 
a to imot toä ti kard u spinnä JK. De blai ret 
bra to av, så väid n [hampan] hadd blitt la-
gum råttar [rötad] .. di spannt gan av de toä 
ällar tagu, u av de ganä väväd di någ gråft, 
såsum säckar.. OL. 

tobak s. tåubak m., bf. -än. De var u vanlit, 
att n skudd kaup haim läit snäus u tobak till 
sletkalar daim sum bräukt tobak, di skudd 
ha n buss OL. Tilläik så skudd de kummäs 
ihåg u så kaupäs haim a härvå tobak.. OL. 
Så skudd bondn lätt snäusdosu ga kring bi 
borä, daim sum int snäusäd di fick a bit tobak 
sen, ner di kåm fran borä OL. Han .. kund 
drick halvar u råik u snäus u jet tobak el. 
tugg tobak pa en gang JK. Årkar Är jet tobak 
ännu da? — Ja tular de int iblant, män ja kan 
int var de föräutn läikväl JK. G.L. sat bäi 
Kauprägubbän u drickäd halvar u råikäd to- 

bak u singäd väisår JK. Gam' G.L. livar ännu 
u huksar nuck de ännu, bär ja kund fa täid 
så far ja nuck vit n hail hopän av än för a än 
[aln] tobak u a kvarter brännväin JK. Ti siglä 
till Öland de har ja tat för läit tobak mämmi 
till JK. Mel [mäta] tobak = slå vinkälrätt mot 
någäns arm MK. Jfr buss- o. rök-tobak. 
-si brukare s. tobaksbräukarä m. [person 
som brukar tobak]. S. sag att n var n sträivar 
tobaksbräukarä, för han hadd tobaksraunar 
pa läppar JK. -buss s. tobaksbuss m. [avsku-
ret stycke tuggtobak]. Gumbaldn hadd n 
stäurar tobaksbuss i munn'n till JK. -gegel s. 
tåubaksgaigäl m., bf. -gaiglän, -gaigln [-drä-
gel]. Da skall ja säg, att di sag förmögnä äut: 
full av snäus u snor u tobaksgaigäl OL. Dän 
gubbän, dän rinnar tobaksgaigln ör, sått n jär 
ret oterlir ti säi pa JK(Ordl.). Tobaksgaigln 
rinnar ner pa käpän JK(ordl.). -häst s. tåu-
bakshäst '[person] s. tuggar mkt tobak'. 
-punge s. tobakspungä m., bf. -än [-pung]. 
-rön s. pl. tobaksraunar [tobaksränder], 'to-
bak s. sitter på läpparne' MK. Han hadd för 
de mäst tobaksraunar pa läppar el. kring 
munn'n JK. -skrin s. n. bf. tobaks-skräinä. 
Da kåm tobaksskräinä me Bällmans råikto-
bak äi pa borä JK. -spytt s. m. bf. tåubak-
spyttn [-spott]. Gubbar sat u drack u speld 
kårt u spyttäd så tobakspyttn stratt kring 
dum OL. -våffla s. tåubaksvaflå f. [loska av 
tobaksspott]. Tvi, spyttäd n da a tobaksvaflå 
JK. 

tobis s. tåbbis m. (o. koll.) [fisken Ammodytes 
lanceolatus]. Jär at iss hållä ifran Jaugan u 
sudar äi, Nabbu, Djaupdöi 	Kappällä u 
Hörtå flyttar di strämming ti baitä .. män at 
Austagan flyttar di tåbbis, sum di talar um 
ska var mik bättar. Ja kännar knafft till fisk-
sårtn JK. Vörr fick än tåbbis n gang, sum var 
så storar, att vör baitäd till 400 anglår me n; 
de skall var särskild raidskap ti fång tåbbis 
me, de skall var virkän kalv [not-kalv] ällar 
bomullslärt, um n skal fång dum JK. -bete s. 
tåbbisbaitä [bete bestående av tobis], ti 
flundrår MK. -not s. tåbbisnåut f. [not at 
fånga tobis med]. Tåbbisnot har u* adräboar 
begangnä, män di jär förbudnä nå di u* JK. 

toddy s. tåddjä 	(OL)MK m., f. pl. tåddjår 
(JK)MK. Sin pa kväldn dracks de tåddjår, u 
int av någ dåliä varår äutn visky, u dracks 
skålar u haldäs tal JK. Sin to Nickstjaupar 
råm äi u så vattn, u så bar de ti drick tåddjår 
el. lassar (tror ja n sägdä) JK. -drickning s. f. 
bf. tåddjädrickniygi. När de laid mot min-
natstäid u de där langvarliä tåddjädrickningi 
blai avskild, så skudd matn anga JK. 

toffla (tyffla) s. tyffiå f., bf. -u, pl. tyfflår, 
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tåffiår JK(U). 1) 'toffel'. 2) [lågsko för kvin- 
nor]. Fräuntimmars 	baindomtä har vart 
träisko, u 	"lädakängår" me lang skaft .. 
el. tt "sko" me lag el. kort skaft el. u' int någ 
skaft, sum kalläs för "tyfflår el. tåfflår" 
Män nå för täidn .. så har di för de mästä sko 
el. u' tåfflor u träibuttnar i varrdäslag JK(U). 
3) [nedsättande benämning på mindre om-
tyckt person]. K., läusi ällar tyfflu, ja kan int 
bättar kall n förä, sum mästn aldri jär ann 
fullar. JK. U bitala n än [honom] intä, da jär 
n aldri av me tyfflu, äutn da ränna n u snokar 
för jam'n JK. Jfr landsmätare-toffla. Lty. 
töfin Grimme, Plattd. Mundarten, s. 145. 

toffla (tyffla) v. tyfflä, pr. tyfflar, ipf. tyffläd 
JK, p. pr. tyfflnäs [gå, lunka]. Ja far ränn u 
tyfflä jär imillum MK. Säi, säi lains ha rännar 
u tyfflar MK. Vaim jär de sum tyfflar pa 
gardn; kummar tyfflnäs MK. Ja far tyfflä mi 
av jär ättar, så fort ja kan MK. U Åll [011e] i 
väg igän ättar gräisn så äimän han kundä .. Ja 
sto u sag pa u gräinäd at Ållä, när han tyffläd 
si iväg ättar JK. 

tofs s. tåps m., bf. -n, pl. -ar. 1) ' "tofs" pa 
mysså el. järtvärmarä, förkälband etc.' MK. 
Äksershärrar har tåps i myssu; de bräukar 
var tåpsar i förkläbandi JK(ordl.). Tupp-
mysså me än tåps i kullu JK(U). Svart strum-
pår me grann tåpsar äi strumpbandi JK(U). 
När di hadd strumpbandi pa si, så hängäd de 
tåpsar ner pa läggar JK(U). 2) [tafs, snöre 
varmed anglarna äro fästa vid reven]; 'de 
vertikala snörena, som sitta ungefär på en 
alns avstånd från varandra och äro ungefär 
en aln långa och på vilka krokarna sitta' MK. 
Anglår = fiskraidskapä i sin hailhait färdut, 
sum innehaldar: raivän, tåpsar u anglar (kro-
kar) JK. Tåpsar, sum anglar sitar fast äi u 
tåpsar, sum sitar fast i raivän, sitar umkring 
en metar, ifran si pa tåskanglår män läit ne-
märä bäi si pa flundräanglår JK. Angla sitar 
pa n fäinlag snöirstump någ yvar ätt kvarter 
langar, sum haitar tåpsn u sum sitar fast i 
raivän, sum jä dubbält så gråvar sum tåpsn 
JK. De jär n angäl bårtå pa dän tåpsn JK. 3) 
'liten uppstående grästofs (i synnerhet i 
myrar)'. Där äut i starrmöiri jär n tåps el. 
tåpsä .. De jär så fullt av tåpsar sumlistans 
JK(ordl.). Jfr sug-tofs. -knippe s. n. bf. 
tåppsknyppä [knippe ned angeltofsar]. 
Tåppsknippä me anglar pa, sum än skall ha.. 
ti de klauä, sum än arbetar me, liggar pa n 
bordskant.. me krokar nerat JK. -veling s. 
tåpsveling, 'vigg', [Aythya fuligula]. Veling 
finns träi sårtar trid sårtn jär mindar, u så 
har di tåps ymsnä av dum, u han'n har gröint 
hudä, haitar tåpsveling MK. 

tofsa v. tåpsä si [växa i tofsar?]. Grasä tåpsar 
si MK. 

tofse s. tåpsä 	tåpps' JK m., bf. tåppsn, 
pl. -ar. 1) [tafs, det snöre varmed anglarna 
(krokarna) hänga i reven]; 'finare snören av 
hampgan el. läingan, nå nyttäs bomullsgan, 
22 cm långa'; jär knöitnä bäi raivän (för 
flundreanglår); pa tåskangälraivar jär tåpsar 
läit längar MK. Fäm kvarter av raivän millum 
var tåppsä JK. Tåppsar gäs av säkstradut 
bomullsgan pa n vanlir spinnruck. Fyst så 
snor n .. tradn pa rucktain'n u sättar så mik 
snod i tradn, sum än kan fa .. sin så skall 
tåppsar gäräs pa de väisä, att n drägar tradn ti 
bakas ginum täutu i rucknåli u melar me a 
pinnå, så lang sum tåppsar skall varä (millum 
näi täi tum) u gär tradn dubbäl pa pinnus 
längd u lättar bäggi de tradar ränn ihop, sum 
di gär av försnodn, sum jär äi dän säkstraduä 
änklä tradn .. När da tradar har ränt ihop, u 
de jär lagum snod äi tåppsn, da slar n knäut 
(en knäut) yvar dubblä tradn i dän ändn av 
tåppsn, sum da ännu hängar ihop me dän 
änklä tradn. Pa de väisä fortsätta n u drägar 
av rucktain'n dän änklä tradn, till tåpps ättar 
tåppsä, sått di hängar ihop i ätt klyngä JK. 
2) [tofs av gräs el. säd]. An sån här tåpsä, de 
jär av ätt fråi MK. Där äut i starrmöiri jär n 
tåps el. tåpsä. Pa dän tåpsn 	bräukar 
mavar värpä JK(ordl.). Jfr flundreangle-, 
gräs-, torskangle- o. åker-tofse. 

tofsig a. tåpsur, f. -u, n. -ut 'full av grästofsar, 
om t. ex. ängsmark' HG. Dän här buttnän (i 
ängsmarken) jär lausar u tåpsur MK. De jär 
så tåpsut u gal ti sla u räkä JK(ordl.). Äut pa 
starrmöirar .. där var mair tåpsut u ojamt ti 
räkä OL. Tåpsut gras, gras, s. räckar yvar 
vattnä MK. 2) [försedd med tofs?] Tåpsu äi 
kullu [hjässan] MK. 

tofta s. tuftå f., bf. -u, pl. -år. 1) 'toft i en båt' 
MK; 'roddarbänk i en öppen båt' JK; 'bräder 
att sitta på i en båt' JK(ordl.). Tuftu gick mitt 
i täu; de far vör gär a nöi tuftå; de jär int mair 
n täu tuftår i n fiskbat JK(ordl.). Hans täu 
kamratar bäddäd .. i millräumä .. män dän 
räddä han sat pa tuftu JK. Sjoän blai galn ti 
ga haugar, sått de kund mästn ingän hald si 
fast pa tuftu JK. Bakrangi straik av .. u ja to 
u ryckäd sjäglä ör tuftu, så sum de sto JK. A. 
H. u fasgubbän, di sat pa tuftår i batn u 
pratädä JK. Jfr bak-, fram- o. mellan-tofta. — 
toft-vrång s. f. bf. tuftraggi, pl. bf. -rängnar 
JK [spant under toft]. A bakrangmällå i stor-
rangi el. tuftrangi ti sätt baksjägälmaständn äi 
JK. -vänge s. tuftväggä n., 'liten dyna att 
lägga på "tuftu" att sitta på' MK. 

tok s. tåuk [i uttr.] pa tok [galet]. K. har gärt ä 



tokrolig 	 1510 	 tolve 

pa tok bad me melning u hävd u gradderning 
JK. -rolig a. pl. tåukråuliä. Sumt va sån tok- 
roliä bitar MK. -rolighet s. f. bf. tokrolihaiti 
[kvinnliga könsorganen]. Päikbani, di hadd 
lang kållår u int sum nå.. såsum a traså pa 
håftar, sum int räckar ti knäis, sått di kan int 
vär [skydda] tokrolihaiti än gang JK(U). 

tokig a. tåukur, -u, f. -u, n. -ut, pl. -uä, -u', 
komp. -uarä. 1) [galen, stollig, obetänksam]. 
Han had sägt 	o bondn han död sum än 
hund. — Däu jäst toku, hadd di sägt JK. Katt-
ungän, jäst u tokur da? MK. De bani di to si 
till . . ti sätt någ blåmmår pa a gammäl förfalli 
grav .. da hadd mori sägt så: "Er jär toku 
ban, de tår var någän gammäl gubb, sum int 
vill ha någ blåmmår pa si!" JK. 2) [originell, 
tokrolig]. Nå ska ja tal um än pasjas um än 
toku gubb, sum far bräukar tal um iblant JK. 
Ha, ha, än toku gubbä! JK. De var n toku 
sårk, u han had så mang lustuä infall JK. Mik 
tokut had a nuck set JK. Sån där pasjasar um 
tokuä gubbar, de jär fullt av JK. Sån där 
tokuä fålk, di bläir int bårtglåimd pa langt så 
fort sum andra vanliä mänskår JK. 3) [begi-
ven på, lysten efter]. Grädd, de matt n var 
förskräcklit tokur ättar de JK. Sum sårk . . så 
var n så galn el. tokur ti kumm ti strand u pa 
sjoän, sått .. JK. 

tokt s. tåkt m. o. f., bf. -i MK [tidrymd; väg-
stycke]. De var a bra tåkt sen han dödä, så!. 
om tid, men även om rum, en lång väg. De jär 
a bra tåkt däit ännu MK. Nå har vör gat a bra 
tåkt pa iss stundi = ett bra stycke väg. Vör 
har arbet a bra tåkt nå, sått vör ha beho u väil 
uss. Ja tåktäd ret upp än duktut a tåkt ijåns, 
män nå jär n läik otåktur igän JK(ordl.). De 
jär n bra tåkt sin däu hart vart jär bäi uss; de 
jär n bra tåkt däit; nå har vör kårt n bra tåkt 
JK(ordl.). När ja säir pa datu, sin ja säist 
skrivdä, så var de i pärtäidn .. sått de jär n go 
tåkt sinä JK. Där ifran u upp ti Gannår Kal-
läs, sum jär n go tåkt el. a gutt styck väg.. 
JK. Jfr da. tog t, (här)tåg, anfall etc. 

tolft s. se tylft. 
tolfte räkn. tå/tä. Karl dän tålltä JK. 
tolk s. 1. tålk JK(U), [ett mätverktyg]. Dän 
täidn, när smidar läggäd skinår kring vangs- 
jauli, bihövd int smidar 	tålk el. jaultrissä, 
sum di sin nyttäd 	Tålk el. jaultriss'n var 
gärdar hailar av träi, u dän hadd di .. ti mel 
[mäta] runt umkring vangsjaulä JK(U). [Se 
ill.] Tålk el. mall .. håirs till kärmakaräiyrke, 
män ja kan int väidarä biskriv de raidskapä 
JK. 

tolk s. 2 tålk m., bf. -än, pl. -ar JK; 'en fågel, 
rödbena, Totanus totanus (T. calidris)'. Tål-
kän håirs ti vadfäuglar u vistäs langsat 

strandkantar i sjoskvalä för de mästä u i 
möirar u i säidlänt markar. Han har langar 
näbb u lang raud läggar u graar ti färgän JK. 
De var n läitn tålk, sum jog för mi hail vägän 
fran Lauräins, så vänd n si um u käiktä u så 
gynt n tripp igän MK. Tålkar rännäd där pa 
sandn me säin raud tålkläggar JK. 

tolka v. 1. tålkä [mäta med tolkpinne]. Vid 
mätning av bredden på bjälkar och sleepers, 
som skola huggas, när de inte jär snörslagä, 
hugges virket jämnt på ena sidan, och så 
mätes här och där med tålkpinnå i st. f. tum-
stock och sättas märken, varefter hugges 
MK. Tålk' äut, sticka av el. mäta ut t. ex. hur 
många kuggar det skall vara i ett hjul MK. — 
tolk-pinna s. tålkpinnå f., 'måttpinne'. [Se 
ill.] 

tolka v. 2. tålkä, tålk', pass. -äs [förklara, 
inpränta]. De jär faslit va däu jäst hardnomar 
(-nom), de skall tålkäs äi di vart ård, förrn du 
lerar, ällar än skall tålk äi di .. JK(ordl.). 
Tålk äi någän = inbilla ngn MK(1877). Tålk 
äut = narra ur någon en hemlighet MK(1876). 

toll s. tåll m., bf. tålin JK(U), [tapp], 'runt 
sprund'. Tåll el. sprund MK. Di skudd ta 
tålln el. tappän är tjärtunnår JK(U). [Se ill.] 

tolla v. (GOB), se tulla v. 
tolv räkn. tål!. Ner klucku väisar tåll, så bläir 
de middäsbud OL. Straks ättar tåll blai de 
mul' för soli JK. Klucku tåll um nati JK. 
-bening s. tållbaining = djup-mask, se d.o. 
-skilling s. 	m., pl. -ar [myntsort, 
motsv. 25 öre]. Far kaupt trätti valar sträm-
ming tållskilling valn JK. Präisä de var än 
tållskilling (25 örä) kvarterä [för brännvin] 
JK(U). Förr, da fick di int mair n än tållskil-
ling banku [ung. 32 öre] för a styckä (= för att 
fläta ett styckä snarår) MK. När dagar blai 
kårtarä pa haustn, så to di int mair n än 
tållskilling u n tållskilling banku u n plåt [för 
arbetsdag] JK. Skall n ha si a avlåppsdäikä, 
så far n int de undar 25 ör metan.. Har n da a 
sträckå pa täusntals metar, så skall de mang 
tållskillingar till! JK. Daim, sum da vidd gi än 
[honom] någän tållskilling, så var n [grammo-
fonspelarn] tacksammar u gladar JK. Ja vait 
va de sväidar ti fötjän tållskillingän JK. Vör, 
bad böindar u arbetskalar, far allt sno u vänd 
tållskillingän mang gangar, när vör skall var 
av me än JK. Jfr pappers-tolvskilling. 

tolva s. tålvå f. Spel tålvå (kortspel) MK. Ja, ja 
skall sägä, hälst när n skudd ro äut, så var ä 
äntliän ti spänn tålvå (sum än bräukar sägä) u 
ro i kämp JK. 

tolve s. tållä 	v. De var n saigar tållä (vid 
varpkastning) MK, [då "kulan" går t. o. m. 
tolv]. 
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tom a. tåumar, -a, f. tåum, n. tåumt, best. 
tåum', ä. dat. tåumå, pl. tåumä, tåum', 1) 
[utan innehåll, utan last]. Fjäringän jär av-
drickän, sått nå jär n tornar JK. U så säir da 
skaffrar ättar, när någän bärgfisktaldrick ällar 
såsspillkum bläir tornar u bjärar in ätta handi 
JK. När ä jär lagvattn, kan n int kumm äut 
me n tornar fiskbat n gang JK. Da tar n än 
annar angläkimb, sum jär tornar föstas, u 
baitar till pa JK. Själv vävän star da tornar 
JK. Ja, de bar ti russlå läit i snåidräivår, sått 
n kund kumm fram mei än tornar skjuss JK. I 
kvälls gick de fram gillt pa storvägän me n 
toma slidä JK. Tar ull ör ullmaisi u läggar 
äi ullkränku, när ha bläir tom JK. Da sitar all 
ull i pakardu, u undakardu jär tom el. ramn 
JK. Ner di blai var, att kvänni saktäd av, da 
var mästn damä tomt OL. Russi kund int bat 
bäi u dräg tom vang'n, äutn di blai stam n tråttä 
JK. De har vart u ännu jär n föskräckli galn 
väg .. ja kräki ha full årkå me tom vangn JK. 
Skröit u skräppä u sla i tom lauän (= läd-
gålvå) [talesätt] JK(U). Skaffadrängän .. ska 

säi ättar, att all staup u kannår int bläir 
tomä JK. När häckpinnår gick ör, när n kård 
pa vägar me tom häckar, så flaug grindar av 
häckar JK(U). Drick-käri, hadd di ligg tom da 
pa summarn, så kund di var otetä OL. Tom 
vangnar skramblar mäst. Säs um än storpra-
tarä u storskrävlarä, sum just int jär någ fö 
kal JK. 2) [i uttr.] (me) tomå, [(med) tom 
vagn, utan lass]. De var galn väg, när vör 
kård haim, män da had vör tomå, sått da gärd 
de ingänting JK. De jär faslit sumput u galä 
bad ti laup u kåirä, män ättar sum ja har tomå 
ällar tornar vangn, .. så kan Är fa ak mämmi 
JK. Än kåm i möit me n hail hopän sjussar u 
fålk bad me lass u tomå u me häckar JK. De 
var järumdagäns, så kåm de n sjuss kåirnäs 
me a par duktuä russ u tomå ällar äutn lass 
JK. Ja matt kast iginum de stöist dryftar, sått 
fålk me tomå kund fa kåir fram JK. Vägän jär 
rakt buttnlausar, sått ing människ kan kåir 
me tomå n gang JK. Någ snåi u slidväg har 
vör int hatt .. aindäst da i säistäs sum vör 
slepäd fram me tomå å par dagar pa storvä-
gän JK. När n da kård ste me tomå u had 
langstigar .. så kund n kum let pa säidå för all 
sedlass JK. Nai, förrn ja fällar de gräni, så 
kåirar ja haim me tomå. De har värkliän hänt, 
att gubbar har kårt haim me tomå, um di har 
vart ainsumnä JK. Kåir me tomå [köra med 
plogen ovanpå jorden, släpa plogen] JK(U). 
Jär strikä [tegen] langt u smallt .. da jär de 
för de mäst de vanliä, när förplöigningi 
bläir i årning, att n kåirar me tomå ti dann 
furä pa säidu JK. När n da kastar äut u int  

far någän [torsk] .. da dräga n upp me tomå 
[utan napp] JK(U). Skål me tomå [skåla med 
tomt glas] MK. Mang av uss far kåir iginum 
hail värdn ällar i hail sin täid me tomå ällar i 
fattidom u eländä JK. 3) [ödslig]. Ja, nå har ja 
fat flovidn sundar, umkring åt kastar, sått nå 
säir ä int så förbaskat tomt äut pa gardn sum i 
fjord JK. And häitntills .. ha de ret vart 
ovant u langsamt, när ja har kumm haim 
för de har vart så tomt för fålk JK. 4) [utan 
rom, om fisk]. Tornar strömming [!], sum int 
har räunar äi si, mots. fullar MK. Strämming-
än var så skarpar u tornar, att vör nåigäd n 
intä MK. 5) [mager, utsvulten]. Russi jär 
slumnä u tomlagä el. tomä, sum de säs för de 
mästä JK. 6) [i fråga om saknad]. De blai 
tomt u ovanlit langsamt, när L. raistä MK. 
Jfr en- o. skål-tom. -laga a. tåumla'gä, -la'g' 
[ganska tom, nästan för tom]. De flasku ha 
var nuck tomlag ti ta mässi ti dum, vörr far 
nuck ta äi än tar till, ällar de bröiu ha gynnar 
bläi tomlag, um kräki skall ga där längar OL. 
De döinu ha jär tomlag, dvs. att ä jär för läit 
tjädar äi nä. Dän säckän han jär tomlag ällar 
tomlagar, såsum än raksäck, när ä jär för läit 
halm äi än OL. Skudd ha var äikalv, de ko'i, 
ha jär int mik stinn el. bäuku äutn säir tomlag 
äut. Stäutn jär tomlag ännu, sått han bihövar 
ännu jet läit mair. Russi di bihövar ännu jet 
läit till, för di jär tomlag ännu. Drickstaupä de 
jär tomlagä, för de jär börr n läitn tar drick äi. 
Russi jär slumnä u tomlagä el. tomä, sum de 
säs för de mästä JK. -vagn s. m. bf. tomvay'n 
[vagn utan lass]. När betår jär avlässtä, så 
skall tomvangn'n vägäs igän JK. 

Torne-dag s. Tomdag [Tomas, 21 dec.]. Tom-
dag, da skudd all affärar va klarä, sått n fick 
jaulfrid sinä JK(U). Rygän skudd var bra 
ungstårkän, när n skudd lämnäs in [i socken-
magasinet] .. Insättningi el. inlämningi var 
alltut Tomdag dän 21 Dässämbar u dän 13:dä 
(Knäut) Janvarus, u pa de dagar så skudd 
atminstn all räntå pa låni lämnas in JK(U). 

tomt s. 1 tånt f., bf. -ti, 'tomt, gård'. Jfr gårds-
tomt. 

tomt s. 2 dunt m. [tomte]. Maja, ha satt upp 
i moän u räkäd; de sag äut sum än läitn tåmt 
MK. 

tomte s. m. bf. tåmtn. Ja, tåmtn, sum taläs um 
jär i böiknar jär dän sam sum vör kallar för 
nissn JK. -gubbe s. tåmtgubbä m., pl. -ar 
[tomte]. 

ton s. tåun m., bf. tåun'n, pl. -ar, 'melodi'. Ja 
skrivd um någ laikar, sum gick pa ton, u ja 
lugd .. att ja skudd skaff notar pa dum JK. 
När ja kåm i körkå .. da gynt i: "all djur på 
markän" etc. me dän vackrä ton'n JK. Ton'n 
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(= melodien) ha kumt ti ga darrut pa dän 
salmän JK. A. bad mi, att ja skudd sing väi-
sår i fylg me na, att a kund fa ler ton'n pa 
sumli, sum ja kan ton'n pa JK. Ton'n var änd 
så där .. män årdi kund ja int äutraidä OL. 
Nå gar di [ungdomen] u braular u räivar si 
hail kväldar iginum föräutn någän ton, så de 
håirs ret bisvärlit OL. Hynsi har int en ton 
allihop häldar MK. [Bild1.] Ja far ta äi än 
anna ton ällar säi, att ja kan huks upp någ ann 
ti tal um nå (än julhelgen) JK. Jfr klago-, 
psalm- o. vill-ton. 

topp s. tupp; tåpp [i vissa bet.] m., bf. tuppän, 
pl. tuppar. 1) 'topp på träd' [etc.]. a) [på 
växande träd]. Gräni jär tårr i tuppän 
JK(ordl.). Ner n skall skaff si n krabbä, så jär 
de bär ti ga ste till n unggröinslundä u så ga u 
käik i tuppän pa dum, um di jär någ skapliä 
OL. b) [avhuggen översta del av träd]. Vör 
har ännu all tuppar el. skatar liggnäs i skogän 
ättar all träi, sum vör har fällä. Där liggar n 
tupp ättar n tall; ta u så hugg upp dän tuppän 
u kåir haim än ti vid JK(ordl.). Dän vidkastn 
jär int ann än tuppar u grainar JK. c) [toppen 
på avhuggen spira el. d.]. Till ungmansstangi 

jär de alltut a gäin fäin smäckar gränräckå 
me gröinar tupp pa JK. Ungmansstangi 
kvistädäs u skaldäs .. män me tuppän pa el. 
me de minst tuppgrainar el. kvistar pa i tup-
pän pa stangi JK(U). Ungmansdrängar skudd 
tillbakas u så ta stangi upp u braut tuppän av 
JK. d) [smalända av gren el. kvist]. U så halt 
di ainäskvistn inn i hail handi u sträikäd upp-
at tuppän pa kvistn JK. Tuppän el. klainäst 
ändn av bandar haitar: tuppän, u dann ändn 
. . storändn JK(U). Sin tar (ä)n me hygrä 
handi at tuppän ällar at läiländn u me vänstru 
at storändn u bräidar n [banden] ungefär mitt 
pa 	JK. 2) [topp på planta (blomställning 
el .d.)]. Galdhamp .. sag int ret så äut i tuppar 
sum hampän OL. Ner di to upp hampän, så 
to di så mik sum.. di kund bärg i handi u 
de bant di um a band upp undar tuppän OL. 
Att band bäi tuppän el. fråii u dann bäi roti 
JK. 3) [avsmalnande översta del]. Tupp . . 
(= tipp), = topp. Vör skall lägg tupp pa 
stackän. Stackän jär skaivar i tuppän. Tup-
pän hällar pa stackän. All tuppar har blast av 
stackar JK(ordl.). 4) [lin- el. hampkärve]. 
Linet tas upp, lukar handi full (da bläir de 
tupp) .. man tar några korta tagor o. binder 
om två band, ett upp o. ett nerä; da jär de 
tupp. Tuppar sättäs i små högar pa fältet att 
torka.. MK. Så lägges tuppar millum pålar 
me knuppar bäi dain påln u röitnar bäi dann'n 
.. Tuppar läggäs i flair varv pa varandrä 
[vid rötning] MK. De fattäs ännu en tupp pa 

iss läinstäigän. De skall tjugå tuppar till n 
stäig läin ällar hamp JK(ordl.). Ner di nå to 
upp hampän, så to di så mik sum di så där 
lagum kund bärg i handi, de kalldäs för n 
tupp, u de bant di um a band upp under 
tuppän OL. Så skall di skäftäs, var tupp för si 
JK. Dän sum tar äut toä [ur bastun] brakar 
intä, äutn han ällar ha dailar tuppar äut till de 
andrä JK. 5) 'toppsegel'; framtupp el. stor-
tupp o. baktupp. I laudäsmå' rgå så blasäd de 
ret lagli väl.. sått vör nätt u jämt kund föir n 
läitn tupp pa fiskbatn JK. Di had int tråist 
sätt till mair n än tupp, så att vör kåm i land 
förrn daim JK. En tupp uppa, sum had gärt 
stöist nyttn, sto int batn me JK. Dän sum har 
millräumä 	haldar tuppar (stor- u baktup- 
pän) JK. När n da har fat undasjägli till, u de 
int blasar mair, än att batn tular mair sjägäl, 
da skall tuppar till el. pa, sum de haitar 
JK(U). Så kåm de ti blas mair u mair, sått 
vörr kund int föir tuppar äutn matt ta ner 
dum straks JK. För sumbli händäd att tuppän 
fallt i sjöän iblant, ner di skudd sätt till n u 
iblant ner di skudd ta ner n OL. 6) [grästofs, 
liten tuva]. De jär så tupput ti räk jär; tuppar 
haldar äi MK. 7) [tofs?]. Där sitar n gubb me 
tåpp i myssu; han råikar MK(1878). 8) [smör-
stack, upplagd smörklimp]. När smöirä var i 
årning, så fårmdäs de iblant till n tåpp äi a 
fat el. talldrick JK(U). En tåpp sänningsmör 
hårdäs u till, förstas, till sänningar [förning] 
JK(U). Jfr bak-, fram-, gorr-, gran-, hamp-, 
lin-, smör-, socker-, stor-, tall- o. träd-topp. 
-gren s. pl. tuppgrainar [grenar i toppen av 
ett träd]. Ungmansstangi kvistädäs u skal-
däs .. män me tuppän el. me de minst tupp-
grainar el. kvistar pa i tuppän pa stangi 
JK(U). Uppästä stuckän pa a björk me tup-
pän u tuppgrainar kalläs för n björkskatä JK. 
Tuppgrainar [på gran] jär bräknä u kännlausä 
JK. -hål s.n. bf. tupphulä [på en bikupa] 
JK(U). -kål s. tåppkål el. såckatåppkål 
hudi .. har fårmän sum än såckatåpp, sär 
kvinnfålki JK. -lanterna s. tåpplantä'rnå f., 
pl. -år [på fartyg]. Mårgstjännu jär förfärlit 
likt a tåpplantärnå pa a fartöig i fystningi, när 
a rinnar upp JK. -mast s. tuppmast f., bf. -i, 
pl. -ar [kort mast, som sättes på segelmasten 
för toppsegel]; framtuppmast, baktuppmast. 
Tuppmastar jär langä, me n langar änd ner för 
[nedanför] tuppän u så me än hak [hake] i 
masti, där sum tuppän [toppseglet] släutar, u 
så me mällår i undasjäglämaständar ti träd 
hakän äi, sum sitar i tuppmasti JK. -mössa s. 
tuppmysså {toppluva; hade "nissen"] -JK(U).. 
-räcka s. tuppräckå, = a räckå, sum jär tagi äi 
tuppän pa a träi; kan var va träi sum hälst 
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MK. -skate s. m. bf. tuppska'tn [skate i top-
pen av ett träd]. -stock s. m. bf. tuppstuckän 
JK(U), pl. -ar [den näst översta stocken i ett 
fällt träd, närmast under skaten]. Tupp-
stuckar älla tridstuckar va da läit klainarä JK. 
Tuppstuckar [av björk] jär lausarä u sämmar 
u bigangnäs ti vid JK(U). 

topp s. 2 tupp m. 'lugg' [luggning]. Däu fickst 
tupp MK. Nå skudd u hatt n tupp MK. Ja gav 
än än tupp JK(ordl.). 

topp s. 3 (adv.) tåpp [i uttr.] tåpp galn, topp 
rasnäs [topp tunnor galen, alldeles rasande]. 
Kummar de till tåi i mårgå me, da bläir vägän 
så tåpp galn, sått ingän kan kumm fram JK. 
Nårdn har vart tåpp galn ti blas nå a hail vikå 
JK. Ja tänkar vör kan int ligg jär n gang, för 
sjoän jär tåpp galn JK. Hogstn var tåpp galn 
u jär ännu int stort bättar JK. A:s buldn i 
nackän blai tåpp galn ättar de dåktasfårdi JK. 
Ner nå aigarn fick säi, at di hadd hugg flaar, 
så blai han tåpp galn OL. L. kan tro, att ja jär 
tåpp argar u galn pa n JK. Snäuu jär tåpp gali 
i kväld JK. När vörr skudd sa vaitn, blai de 
tåpp galä [med regnet] JK. Iblant speld di så 
tåpp gal, sått i visst int va di kåm hän iblant 
JK. Kund di int svar pa frågår, så blai prästar 
tåpp galnä iblant OL. Ja u flair tyckt, att ä var 
a tåpp rasnäs förslag JK. 

toppa s. tuppå f. 'seg köttsena på kalvens 
nacke, för hård att kunna ätas' MK(1877). 
Ryggbastn älla tuppu (nacksinu) pa stäutar 
MK. Um än jetar tuppå, när ha jär kokt, så 
far n langt hår JK(U). 

toppa v. tuppä, tupp', pr. -ar, ipf. -äd, pass. 
pr. -äs, p. pf. -än, pl. -nä. 1) 'dra i håret, 
lugga'. Sårkar tuppäs; slåiä rakknäivar tup- 
par i skäggä MK. Dän sårkän, dän skall ja lag 
så, att ja kan fa tuppä. Di jär så galnä ti 
tuppäs OL. Börr ja kan fa tak i luggän pa di, 
så skall ja ta u tupp upp di ret duktut. Jäst du 
galn ti tuppäs da! JK(ordl.). Han tuppäd n, 
sått n mästn drog av än va ivistn hårskatä 
JK(ordl.). 2) [rycka, slita?]. De gar så u tup-
par (om en krokharvel) MK. Jär de nöi kar-
dår, så bräukar di tuppä = fassnä u ga traugt 
JK. 3) [hugga topparna av]. Vattnpäil vaksar 
.. till häck, um än bläir klipptar u tuppän 
Där sum gränä vaksar girt u di star tet, u så 
di bläir tuppnä el. än huggar av tuppän pa 
dum, så yaksar di tet ihop .. JK(U). 

toppig a. n. tupput [beväxt med grästofsar, 
småtuvig]. De jär så tupput ti räk jär; tuppar 
haldar äi MK. De jär klåtrut ti räkä, säs när 
de jär tupput u täuut u ojamt MK. Jfr änd-
toppig. 

Tor s. Tor JK. 1) [åskguden, snarast litterärt]. 
Tor kård me sin vangn väldut; de dundräd u 

tornäd duktut JK. 2) [åska]. Jfr tordön. 
-s I bock s. torsbuck m. [litet åskmoln]. De var 
n torsbuck, sum kåm jagnäs upp jär yvar me 
än sånnar fart, u de rägnäd, så de hälläd ner a 
läiti stund OL. -by s. tåursböi m. 'åskby'. De 
var n torsböi, sum gick yvar; ja skudd just 
sumnä, så gynt ä buldrä MK. -hetta s. tåurs-
hi'tä [hetta då det är åska i luften]. De jär 
bestämt torshitä JK. -kil s. tåurskäil m., bf. 
-n, pl. torskä ilar JK(U). 1) 'åskvigg; blixten, 
då den slår ner' MK. Vör sag käilän gick ner 
MK. 2) 'stenyxa' JK(ordl.). Måffar talt um 
att hans far had talt um för han, att de var n 
storar tall ner i Storhagar, sum tornä had slat 
äi u riv rakt sundar, så att talln tårktäs, u da 
to di u så grov talln kull u skudd ha raidå pa 
torskäiln, för de var ätt hul ner i jårdi, sum di 
sag, var torskäiln had glid ner pallä [någon-
stans], u när di grov upp stumbln, så sat 
torskäiln äut i själväst rotändn pa a stor rot.. 
U måffar hadd u set n ligg i sin fars kistå 
Män de jär a1dri värt ti yva(r)töig gubbän um 
.. att de int finns någän torskäil äi tornä 
äutn han pastar fullt u fast, att de jär n tors-
käil, där sum tornä siar ner, män di gläidar 
bön så langt ner i jårdi, att ingän far säi dum 
JK. Ja har till u me set n sånnar stam, när ja 
var ban, sum di sägd, att de var n torskäil (än 
langar blankslitn mörkaktur stainkäil, sum 
kansk nyttädäs dän täidn, sum di int had någ 
jansakar, män da trodäs, att de var n torskäil) 
JK. -luft s. tåursluft f. 'åskluft'. De jär så 
dest u varmt, så de jär någ torsluft, de söins 
pa molni tt' OL. När de jär torsluft, da kum-
mar vattnä i släik röirning MK. De jär traugt 
för rängn pa haug tårr backar, när de jär 
torsluft JK. De jär torsluft, för mjölki bläir så 
fort bridi u säur JK(U). -moln s. tåursmåuln 
n., pl. bf. -i, 'åskmoln'. Där i nårdar där 
kummar ä upp a sånt moln, de säir äut, sum ä 
jär a torsmoln OL. Dän dagän .. da kåm de a 
torsmoln upp, sum rängnäd så mik ör, så att 
håisträngar flaut pa jamn jårdi JK. U däiki sto 
full av vattn 	u sumli dagar blankt uppa 
jamn jårdi, när torsmolni gar sum värst JK. 
Sumli stans jär umkring fick di väl rängn där 
sum torsmolni gick yvar JX. Torsmolni di gar 
mästn aldri me vädar, äutn di gar för de mäst 
i halft vädar u iblant prässäis imot vädar u 
ättar skogtraktar u säid traktar, t.äks. möiTar 
u vataktuä sandjårdar u så där JK. 
-pjäska s. f. bf. tåurspjäsku, 'ett troll, som 
troddes fly dit, där blixten slog ned, svart och 
hol baktill såg hon ut, var det en gubbe som 
talade om för mig, en fanjunkar Rondahl såg 
henne vit på Närs kyrktorn en stund förrän 
åskan slog ner där' JK(ordl.). Förr i värdn så 



torsregn 	 1514 	 torg 

lägd di yksar, sigdar ällar knäivar ällar saksar 
i fastuduri, att int torspjäsku skudd kumm in 
JK. Torspjäsku .. var a väsn, sum grasseräd, 
när de bliksträd u tornäd u sum väist si sum a 
källing el. kvinnfålk . : kåm ha in äi än bygg- 
ning, så var de alldeläst säkat, att tornä slo 
ner där JK(U). Torspjäsku, säges äv. ss. 
skällsord om en s. är trasigt klädd: de jär sum 
ti se a Torspjäskå MK(1877). -regn s. tors-
rängn JK(U), [åskregn]. -skrall s. tåurskrall, 
-skrald m. [åskskräll]. U bäst .. ja gick u 
gassäd mi i solskäinä, kåm de upp någ mulnä 
buckar fran västar, u så blai de n duktu tor-
skrall JK. Straks ättar klucku tåll blai de mul 
för soli u kåm än torsskrall straks jär uppyvar 
JK. Torskrall pa torskrall u rängn, sått ä flaut 
allting ätt kvart ällar någä JK. De kåm n 
torskrald, sått ä sangläd i finstri MK. -stack s. 
pl. tåurstackar [åskmoln]. Ja, de tyckäs sum 
de ha vart torsluft nå um dagän fö de ha 
stat sån där torstackar, fastn vör int ha hårt 
någ torn förrn i dag JK. 

tordyvel s. tårdöiväl m., bf. -n. 1) lorndyvel' 
(Gestrupus sylvaticus Pz). Där flaugar n 
tårrdöiväl. Tårrdöivin brummar i kväld 
JK(ordl.). Av de stäur väit mackar, sum lig-
gar i göislhopar, bläir tårrdöivlar MK. Tårr-
döivlar jär svartä; har läus undar läivä MK. 
När tårrdöivin har läus pa si ällar sma väitak-
tuä insäktar, bläir de gutt kånnar ällar väl 
känn JK. När n jälpar n tåndöiväl, sum liggar 
pa rygg, så far n väl brö MK. När n far säi än 
tårrdöiväl ligg pa rygg, skall n int ga förbäi 
än, äutn än skall sno kring än. Um n int de 
gär, far n läit brö JK. När n jälpar n tårrdöi-
väl, sum har kumm pa rygg, da far n sjau 
syndar förlåtnä MK. 2) [i bild!. uttr.]. Ti fa 
vangsakslar lagum skränktä, sått int vangs- 
jauli kummar ti ga 	u vinglä el. ti "sia 
tårrdöivlar i hel", sum än bräukar sägä 
JK(U). Jauli vinglar at säidår, när de gar u 
rännar, u slar tårrdöivlar i hel JK(U). 3) 
'skällsord'. Däu jäst n tårrdöiväl JK(ordl.). 

tordyvla v. tårrdöivlä, 'alarma o. träta mkt' 
MK. 

tordön (torn) s. tåurn n., bf. -ä, 'åska'. Nå i 
fredäs fick vör a par träi duktuä skäur u a 
torn, sum var vådlit, u ja har hårt sen, att de 
had siat pa sumli ställar, män .. de har int 
tänd någänstans läikväl JK. De har vart a 
otäckt vädar .. me rängn u hagäl u snåi u 
blikst u tordön ällar torn JK. De jär torsluft; 
de säir äut ti bläi torn av, för de bläir så 
svartmul där OL. De jär bestämt torshitä, da 
pa förmiddagän, förrn vör fick håir någ torn 
JK. Ja har aldri förr i min täid hårt torn pa iss 
arstäidn JK. Han rna ick säg av, när n kum- 

mar haim, att n har hårt torn MK. Torn har 
de vart gutt um nå um netnar i förri viku, sått 
vör har int tråist hatt finstar u durar ypnä um 
netnar häldar JK. De var ätt märkvärdut hart 
torn, hälst a par träi skrallar jär yvar, u en 
blikst ällar äldstrålå gick millum o smidu u 
bryggarhäusä JK. Nård torn jär alltut hart, 
män bräukar int täit kumm upp u ga yvar jär 
JK(U). Int jär ja räddar för torn, för de jär 
Guts vällaik, män bycklit jär de de MK. I dag 
jär de .. kaldarä i vädrä än de var .. i dann 
viku, förr n tornä u de miklä rängnä kåm JK. 
U maint pa ti dän, sum sto u huggäd vid, att ä 
var falit ti sta u hald i yksi, för bäst ä jär, så 
kund tornä sia i yksi JK. Tornä slo straks bäi 
uss äi n storar grastain, en tjugå änar ifran 
uss 	u de söintäs n svartbräunar fläck i 
stain'n, u så var de någlä sma flasår, sum had 
gat av stain'n JK. Tornä gärd skad jär pa 
sudrä härädä till umkring 5 000 kr. JK. De va 
väl att vör fick de rängnskäurä, da de oska-
pliä stor tornä [: under det stora åskvädret], 
annas had int någ vait kumm upp i haust JK. 
Torspjäsku had sägt, att ha skudd till a 
körkå, u a läiti stund ättar, så slo tornä i 
körku JK. -s Idag s. m. bf. tåurnsdagän [dag 
då det åskar]. Ja, män dän betöidliä stor ovä-
dardagän ällar tornsdagän ällar äldsdagän 
skudd ja väl int ha föglåimt JK. -skrall s. 
tornskrald m. [åskskräll]. 

tordöna (torna) v. tåurnä, pr. -ar, ipf. -ädä, 
-äd, sup. = inf., 'åska'. Mäns vör pratäd me 
han, gynt ä tornä u kåm ti säi så svartmul äut 
i sudar u gynt stänkä me rängn JK. När ja 
kård pa gatå sägd A. till mi: kummar de ti 
tornä mair, så fart u kumm haim straks. Åja, 
de har väl ingu nöd sägd ja, för nård torn 
bräukar aldri kumm upp jär JK. Ja, de tornar 
igän u jä mul mästn runt umkring uss JK. De 
jär oskaplit va de tornar, för de tornar pa flair 
håll u buldrar mästn jamt till me skrall pa 
skrall JK(U). När de tornar i mass så bläir de 
snåi i maj, sär Säibillä JK. Ja maint de tor-
nädä MK. U va de tornädä! så att ä bön 
darräd allting JK. Så var de svartmul i nårr- 
västn u bliksträd u tornäd där, u tornä hårdäs 
ret väl jär JK. De var förgräulit, va de tornäd 
u jungnäd i neträs DL. Tornäd gärd ä ret 
duktut järumdagän jär i austar u rängnäd, sått 
ä var hallt svart yvar sjoän JK. De har till u 
me tornä u tjåcknä till mang gangar i sud-
austn JK. 

torg s. tårg n., bf. -ä, tårg' [vanl. om  Stora 
Torget i Visby]. Ja var ner pa tårg a slag MK. 
Vill maddam Blåm kaup de [smör m. m.], så 
far a kumm ner pa tårgä .. När n kåm pa 
tårgä, så haldäd n där pa någät skaplit ställä u 
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gav russi fodar, där di sto för sjussn Undar 
täidn vörr sto där pa tårgä u sälldä, kåm 
Närkboar me sitt lambkytä pa tårgä Lau-
bogubbän, sum var ner pa tårgä me sträm-
ming i kärru, blai av me strämmingän läikså 
fort, sum vörr blai av me o lassä JK(U). -buse 
s. pl. tårgbusar. Läit längar fram kåm de täu 
pasuä tårgbusar u frågdä: har ni säd mäd är, 
så kör ner till bagar Lindblom JK(U). -byse 
s. tårgby'sä, tårgbys' JK(U) m., pl. -ar, 
'buse, torgsnok' JK(ordl.). När ja var i böin 
kåm ja äut för n bysä el. tårgbysä JK(ordl.). 
När n da skudd ha armar ner i vattnä i kärä, 
sum var äis äi, så var de int för trivlit .. ja var 
inn i böin . . me notningfisk . . män ja bräukäd 
gi än tårgbys a hallstaup brännväin, da to han 
fiskän upp ör kärä för mi JK(U). Än hail hopar 
bysar i böin ällar böibysar ällar tårgbysar 
ällar tårgsnokar, sum int funderar pa någ ann 
n brännväin JK. -dag s. tårgdas,  m., bf. -än, 
pl. -ar [ett slags marknad]. När Böimarknän 
[stadsmarknaden] u Sudamarknän kåm bårt, 
så blai de tårgdagar i Hämsä i ställä, fyst 
onsdagän i var månä, så ner sum pa Maj 
månä, da jär de i Stangä pa Stangmalmän. Pa 
de tårgdagar jär de kräkhandl u affärar me 
andrä varår, män stöist affärar jär de ättar 
gammält pa Åktobar tårgdag, sum haitar stor-
tårgdagän u sum da bräukar sambläs i Hämsä 
mik fålk jär ifran landä, bad för ro skuld u för 
nöids skuld JK(U). De jär så mik fräihaitar 
annars me; jär de än tårgdag, så vill di (ung-
domar) gänn däit OL. Ja, pa tårgdagän var 
vör raisnäs i onstäs hail manskapä JK. De jär 
int mang kräk, sum säläs haim nå, äutn de far 
n mäst håir vaim än vill, sum skall kaup någät 
kräk, att i gläidar pa tårgdagän 	u kaupar 
JK. Ja var pa tårgdagän i Hämsä da i mass, u 
da vidd n kaup män i av mi JK. Sin pa mors 
jamnarsdagän .. så kåm vör häusfålki in till 
na me någ prässäntar i kledsväg, sum di hadd 
kaupt till na pa tårgdagän i Hämsä dagän 
föräut JK. Ja tyckar .. de jär strunt me iss 
tårgdagar, u kräkpräisar har mästn fall, sin de 
där tårgdagar kåm i gang JK. -dags j färd s. 
tårgdagsfä'rd f., bf. -i. Um de int bläir någ 
tårgdagsfärd av, ällar um vör int far säl ko'i 
JK. -dags köpning s. f. bf. tårgdagskaup-
niygi [köp på torgdag]. Så bläir n hail hopän 
grundlit läurnä me de där tårgdagskaupningi 
JK. -föra v. pass. tårgföiräs. -handel s. m. 
bf. tårghandln. U de var da u* tal um, att tårg-
handln skudd ändräs JK. -snok s. tårgsnåuk 
m., pl. -ar= torg-byse. 

torka s. tårkä, tårk', m., å. gen. (f.) -år, -ar 
JK. bf. -än. 1) [torrhet, brist på nederbörd, 
torrperiod]. När de nå jär n sånnar odrägli 

tårkä, skudd ä da int var Gud, sum sändar 
dän läik så väl sum rängn MK. Pa grunn tårr 
jårdar gynnar allt gröidn läid av tårkä, u vör 
gar u ynskar rängn i solhitn um dagän JK. De 
jär någ glisi aurjård, sum int tular säi tårkä, så 
fallar sedi ner OL. Män tänk vickän tårk vör 
har ällar vickän tårk de jär JK. Sin har jårdi 
vart raud u uppbränd av solhitä u tårk u 
stårm .. Ja de har int vart nuck me tårkän, 
sum har förstöirt gröidn för uss, äutn de har 
vart kyld me .. Vörr fick än dail vaitä för-
stöirt, sum kyldi förstöirdä pa nöiådläningän 
.. De jär annas sån säka jård, sått tårkän int 
batar bäi [förmår], sått gröidn tar skadä JK. 
Sumbliä säid ängar, sum grasä vaksäd saint u 
sum än var säkar pa, att int tårkän to, slos för 
de mästä pa en dag all ar JK(U). Jär haimä 
gärd tårkän mair skad för uss, än va kyldi 
gärd i möiri läikväl JK. Sättar nå tårkän till, 
så kummar lairu ti tårk ifran för mikä JK. Um 
tårkän haldar pa n åt dagar till, så gar vörr i 
stor förlust me gröidn i ar u* JK. Tårkän va(r) 
för sträivar u haldäd för läng bäi JK. Håiä 
tar n tårkän rakt i grund JK. Kånnä har allt 
tat för mik skad i tårkän JK. När tårkän 
kummar, så släckar [tryter] iss ådru JK. De 
vanktäs säi ättar, um ankarn ällar kaggän 
int had känning av tårkän JK. Fyst u främst 
var de fålkis skuld, sum int vidd arbet me 
jårdi, u så vällaikäns u tå'rkäns skuld, sått de 
var närpa missväkst JK. Tårkän låimar någä, 
män vetu låimar intä MK. Solråik .. de bräu-
kar mod [båda] storar tårkä JK(U). De bräu-
kar mod tårk, sär di, när soli jä raud, när a 
rinnar upp u ner JK. Kristi himmälsfärdsda-
gän, um de rängnar pa han, så bläir de stor 
tårk på summan JK(U). Um tåilu (spillkrå-
kan) ropar: tvii tvii, sä bläir de vatvädar u 
rängn, män um di hackar pa träi i skogän, 
sått de durrar i skogän modar tårkä JK(U). 2) 
[tork, torkning, i uttr.] ti(11) tårkår, -ar [till 
tork]. Iss de har hängt fl tårkår MK. Jär star 
am' [ene] ti tårkår MK. Lummdokar u duck-
lappar blasar ner, när a hängar äut um ti 
tårkår ja äut pa tånnar [buskarna] JK. Ganä, 
sum mor hängäd upp för späisn ti tårkår JK. 
Ställning ti lägg pärkar [pärtor] pa ti tårkår 
(sär de gamblä) el. tårkar JK. Kledi hängäs 
äut ti tårkår JK(U). Um gani ännu hängar pa 
braidning ti tårkår JK. Sin skall n ännu .. ha 
sjägli ti tårkår JK. När nå de läin u hampän 
kåm haim, da skudd ä ställäs upp ti tårkar (de 
gamblä sägd tårkår) mot någän täun ällar någ 

OL. Jfr bartolomeimäss- o. sommar-torka. 
— tork-droppe s. m. pl. tårkdru'par [några 
regndroppar under torka]. Rängn har de set 
äut till blitt mang gangar nå undar täidn u har 
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blitt någlä tårkdrupar (någlä stänk) iblant,. 
sum int har gärt mair a si än spytt pa n stamn 
JK. De gynnar rängnä.. De bläir väl int så 
mang drupar, sått de bläir väl börr någlä tårk-

. drupar JK(U). -mask s. tårkmack m., pl. -ar, 
'ållonborre' (Melolontha vulgaris), (sådana 
som flyga om sommarkvällar). -rök s, tårk-
råik m. 'solrök'. Pa försumrar, ner ä jär mik 
varmt u tårrt, da bräukar u sta så där tjåckt u 
råikut .. de star n sånnar tårkråik, så de säir 
int äut ti bläi rängn så snart. Sumbli tror u, att 
ner ä star så tjåckt u råikut u de säir så blaikt 
u duskut äut i luftn, ja tror vörr snart far rägn 
ja OL. De jär int gutt ti säg um de bläir någ 
rägn ällar um de bör jär tårkråik MK. Iss de 
jär tårkråik; de jär int vanli tukå de i [inte] 
MK. 

torka v. tårkä, tårk', pr. -ar, ipf, -äd, tårkt', 
sup. tårk', pass.. -äs JK, pr. -äs, ipf, -täs, 
sup. -äs, p. pf. -än, f. -i JK. n. (upp)tårk', pl. 
-nä, imper. tårk. I. tr. [göra torr, befria från 
vätska]. Dann halv (bastäuhäusä) tårka n toä 
äi; de sum än tårkar toä äi jär tet JK. Dän 
sum vetar så tårka n [: Gud] MK. Så sambläd 
di ihop björklau u bainvidslau u hundlök u 
tårkäd pa luftä JK. När de [linet] jär råit i 
vattn, så tårkäs de äut äi luftn så mik sum 
möiglit, u fNr) de mäst så hängäs de upp pa 
täunar JK. Ärtar hängäs upp sinä pa häs-
sjår u tårkäs JK. Förr så skudd akut sed, 
sum skudd sammaläs, tårkäs i stor bakung-
nar, fören ha skudd maläs JK(U). Mäns ja 
sitar bäi brasn u tårkar mi, så .. JK. När n da 
kå'm till Aitlaim, så var n hail iginumsvaitn, 
män da gick än in till Körkböi u tårkäd si JK. 
När vör had .. grav n par täimar, så vetäd de 
iginum pa ryggän, u da gick vör halm u tårkt 
uss bäi brasn .. När vör had fat tårk uss läitä 
.. så glaid vör ste i rängnä igän JK. Lauän 
[lövet] däugar gröinar, män han däugar u* 
tårkän JK. När da lydn jär tvättn u tårkän 
.. så fick han häng där till haustn JK. U så di 
fick ulli 	tvätti u tårki u i årning 	JK. 
Flundrår a grandå saltaktuä u tårknä MK. 
Tårkä tarm, om en, som inte får någonting 
med av kalaset MK. De djävlä böindnar 
livd sum härrar undar kräigståidn .. di skall 
fa tårk tarm, sum de haitar, ättar issn dag JK. 
— II. [bli torr]. 1) intr. Rygän skudd ovillkår-
fiän sta i rak .. u tårkä JK. Dän vaitn 
skudd ha stat äut u tårkä i flair dagar JK. Att 
int göisli el. släku far ligg för läng upp pa u 
tårkä JK. Far bandar ligg(ä) längä, så bläir di 
för tårrä, därförä så lägga n dum i vattn, män 
en dag .. dräga n dum ör vattnä, för di skall 
tårkä u bläi bättar ti bädä JK. Sän skall de 
[båtvirket] ha täid pa si ti tårkä; ja, batvärkä 

ällar rängnar [spanterna] u vidår [borden] 
bräukar tårk fort JK. U så vill ja bid, att L. 
lagar så, att säckar far tårk läitä OL. Sedaksi 
bläir väit u tårkar JK. 2) dep. Ätt-  [lärkträd] 
har tårkäs, u dann haldar pa ti tårkäs JK. 
Vörr hadd a par styckän [: sälg] jär i o stain-
hagän, män di tårktäs bäggi täu JK. Än storar 
tall .. sum tornä had slat äi .. så att talln 
tårktäs JK. Där di spännäd barkän av, där 
tårktäs savän OL. En (tallplanta) ha tårkäs. 
Ja, de jär int så mang, sum ha tårkäs häldar 
MK. De ympu ha har tårkäs JK(ordl.). Tve 
tårkäs däu gamblä fabbror .. [i strofen om 
"staingylpän"] JK. — Särsk. förb. Tårk av: 1) 
[befria från smuts, el. väta]. Ha tårkäd lortn 
av än JK. 2) [småningom torka, torka på 
ytan]. De bräukar fort tårk av, när de bläir så 
langt framlidä u hälst ättar rängn pa iss täidn 
JK. Så väid de haldar si fagat, att vägän 
tårkar av någä JK. Vattnä tårkar av JK. Um 
de haldar si ofrus 	u snåidräivår kumma 
bårt, så bräukar jå'rdar snart tårk av JK. La-
dingän kåm, u jårdi tårkäd av, sått a kund 
bräukäs JK. Gröidn har fat tårk av JK. Nå fa 
ja ste u säi pa jårdar, um di ha tårk av någä 
JK. Jårdi var ret väl avtårki pa säin ställar, 
där sum int jär allt för säit JK. Storvägar var 
ret lagli avtårknä nå för iss rängnä JK. — Tårk 
bårt: 1) [avlägsna smuts o. 	Tårk bårt 
smulår av borä MK. 2) [avdunsta]. Vattnä 
har tårk bårt lagli väl JK. 3) [förvissna]. Sed-
bruddar fallt ner u tårkäd bårt JK. — Sättar nå 
tårkän till, så kummar lairu ti tårk ifran för 
mikä JK. — Så gäs skupar mindar .. för di 
skall tårk iginum fortarä el. bättar JK. — 
Skoar har tårk ihop JK. Ja fick a hoptårk, 
snå'rk äppäl av än JK(ordl.). Kånni blai sma u 
hoptårknä JK. — Kvadn har hinn u tårk in pa 
byggningsskogän JK. Tjäru har tårk in JK. 
Bläckä tårkar aldri riktut in i papperä äutn 
färgar a si ätta de jä tårrt JK. — Da far ja tvätt 
mi igän; älläs tårkar de pa MK. Tårk upp 
[förtorka]. Vickän tårk de jär, så att de tårkar 
upp när pa alltihop för uss bad dain u dannä 
JK. Så kummar n summar äutn rängn, sått de 
när pa tårkar upp alltihop JK. Jårdi tårkar 
upp raint .. allting tårkar upp JK. Gröidn 
tårkar upp u brinnar av, så väid iss solhitn 
kummar ti hald bäi längä JK. Nå fyst säir 
gröinjårdi äut sum um ladistäidn, för nå har a 
blitt gröin. Nå föräut har a vart hail raud u 
upptårki mästn någ var stans JK. Fodrä blai 
ret upptårk pa roti i sumräs JK. Kånnä sag 
betöidlit vackat äut missåmmasviku, män nå 
star de upptårk n förstöirt all stans JK. — 
Tårk ör: 1) [befria från vätska]. Stårmän har 
tårk ör jå'rdi fort nå JK. 2) [bli fri från vätska]. 
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Grainar jä läit vat u säurä .. män nä di fa ligg 
haim pa gardn läitä uppkastnä, så tårkar di 
snart ör JK. Jårdar tårkäd ör ovanlit fort JK. 
Trodrä ha tårk ör u letnä JK. Än föskräckli 
hopän vetå ha kumm ner nå.. så att jårdi ha 
blitt rakt full nå.. fastn ha ret var väl örtårki 
föräut JK. Ti beväis pa, va lairu u jårdi i 
allmänhait var örtårki, så ha de ännu int blitt 
myr me skick, äutn de jä snevat saningmyr 
fastn de ret ha rängnä duktut bäi skåvväis 
JK. Jårdi var iginumtårr ällar örtårki förrn 
rängnä kåm JK. Rängnskäur, sum kanhänd 
har gat ner a par tum pa lausarä myldjårdar, 
sått de var örtårk pa dagän igän, när soli kåm 
JK. Da gynt jårdar allt bläi lagli örtå'rknä, sått 
da had lairu snart gat me vändä [att vänd-
plöja] JK. — I någ mindar aar, sum tårkar äut 
um summarn OL. Jfr bråd- o. ugns-torka. — 
tork-kläde s. tårk-kledä n. [enklare hand-
duk]. Så tårkäd di si pa tårkkledä, sum .. förr 
var a äutsliti skärtå el. n äutslitn särk, at-
minstn för häusfålki i vardäslag JK(U). Nå 
har n int fat någ tårk-kledä (el. hand-dok) 
MK. Ha to fyst a tårk-kledä u tårkäd lortn av 
än JK. -pasa s. tårkpa'så f., bf. -u, 'trasa att 
torka golvet med vid skurning' MK. -ugn s. 
tårkugn m., pl. tårkuynar, 'stor vid skorsten 
att torka lin på' MK. Tårkungnar 	jär 
mäurnä av stam n upp pa jårdi, u äldn liggar pa 
buttnän el. pa jårdi i ungnän, ii läinä liggar pa 
käppar yvar äldn JK. Ja, tårkugnar, ner n 
skudd brak där, da fick än sta äut undar bär 
himmäl, ner n skudd brakä, u kåm ä da ti blas 
någ mair, da to vädrä läintuppar mässi .. så 
var ä int så gutt ti bärg augu för stöv u lort 
OL. 

torkning s. tårknigg f. Jårrpärår 	liggar pa 
lädlauän ti tårknings JK. Kånnä u havan 
lag pa slag pa jårdi till tårknings JK(U). De 
kan sättäs in än 60-80 stäigar läin älla hamp i 
bastäuu var gang ti tårkning för vart dyngn 
JK. Lains de sän gar till me tårkningi [av hö] 

såsum: kast äut u pick upp u köislä igän 
JK. Ain tårkning = så mycket säd, som kan 
få rum att torkas på en gång i ugnen. Vörr har 
ännu mair n till am n t. igän MK(1877). Jfr lin-
torkning. -(s)lväder s. tårkningvä'dor, tårk- 
ningsvädar (JK)MK, 'torkväder'. Äutmärkt 
bra tårkningvädar pa bad ryg u vait u kånn 
JK. Tårkningvädar pa håiä MK(1877). De var 
bra tårkningvädar i fredäs JK. De var aindäst 
i källingviku, sum de var innalit tårkningvä- 
dar u solskäin i flair dagar JK. Rängnut ha de 
vart i iss viku, män någ kånn fick vör just int 
någ vat u föstöirt, för de ha vart blasvädar u 
tårkningvädar i millat JK. Dålit tårkningvä-
dar JK. U så gär de mik till, att i (gani) 

bräukäs pa ladingar, sum de för de mäst jär 
tårkningvädar, sått i bläir för de mäst tårr för 
var dag JK. 

torn s. 1 tånn m., bf. -n, pl. -ar. 1) a) 'tagg av 
törne el. tistel'. Ja har fat n tånn i fingrä. Ta 
däu u putt äut dän tånn'n för mi JK(ordl.). 
Hästn had fat n tånn i kraku JK. b) 'tagg på 
buskar vilka s. helst' MK. Napältynn'n [vild-
rostörnet] .. han har olyckliä taggar ällar tån-
nar JK. Pa grainar [av getbarkträd] jär de 
tånnar, män int ret så vass u galnä sum pa 
tynnä JK. 2) 'bärbuske' JK(ordl.); 'stickels-
bärsbuske' MK. De jär n tånn där me så mik 
bär pa. Dän tånn'n finns aldri ätt bär pa. Er 
har ret väl tånnar i träigardn JK(ordl.). Sår-
kän kraup in undar tånnar MK. Lummdokar 
u ducklappar blasar ner, ner a hängar äut um 
ti tårkår pa tånnar JK. Ans um frukt-träii u 
tånnar JK. Jfr lik-, lukten-, ribes-, rosen- o. 
stickelsbärs-torn. -planta s. tånnplantå f. 
[planta av krusbär o. 

torn s. 2 tånn m., (o. n.) m. bf. -n; tå'nn, pl. 
-ar [torn på byggnad ss. kyrktorn m. m.]. De 
var n bra haugar tånn pa de körku. Tånn'n 
hällar pa När körkå JK(ordl.). Di skudd bygg 
än sånnar haugar tånn, sum skudd räck upp i 
himln [: Babels torn] JK. De gynnar skull 
flair tånnar jär i böin nå MK. Dann säir äut 
sum än tånn, umkring a kvarter haugt, me 
gallar ällar hul pa säidår (rökelsekar) JK. Jfr 
kyrk-torn. -fot s. m. bf. tånnfotn [foten av 
kyrktornet]. Grundi skudd var lägd till tånn- 
fotn (Lau körkå) MK. -spir s. m. bf. tånn- 
späirn (det översta) = käppen[!] MK. -svala 
s. f. bf. tornsvalu (Apus). Da jär tornsvalu 
trid sårtn MK. Um ja int minns galä, så har ja 
hårt tornsvalu, sum tår var de svänsk namnä 
pa ringsvalu JK. Jfr ring- o. svart-svala. 

torn s. 3 se nagel-torn. 
torn s. 4, se tordön. 
tornera v. tårnerä, tårner', ipf, -äd [bråka]. 
Han var ännu raskar da, u han kund tårner 
me sårkar MK. Så gick vör u tårneräd mej än 
MK. Da var de så mik russ ner pa Strand-
räum, u där tårneräd sårkar me russi MK. I 
kvälls när ja sat u skrivd u tårneräd me skiftä, 
sum aldri vill släpp tankar JK. 

torp s. tårp n., pl. =, bf. -i. Ja hård .. att 
uppat nån Svärgä bod någ tårprar pa säin 
tårp 	Daim har di vräkt .. u skall planter 
skog pa tårpi JK. Jfr båtsmans-torp. 

torpare s. tårparä m., bf. tårpan, pl. tårprar. 
1) [brukare av torp]. Uppat nån Svärgä bod 
någ tårprar pa säin tårp JK. 2) 'fingret näst 
lillfingret'. Tårpan älla ringfingrä JK. Dräg 
däu me tårpan, så tar ja langstangi [vid krok-
fingerdragning]; ja skall dräg krokfingar mot 
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di, um däu vitt ta tårpan JK(ordl.). 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) JK(U). 

torr a tårrar, tårr, f. tårr, n. tårrt, best. tårr', 
pl. tårrä, tårr', komp. -arä, super!. -äst. 1) 
[fri från väta o. dl. a) [i allm.]. Ja kå'm haim 
.. me aldri n tårrar trad pa mi äutn matt yms 
var lapp JK. I går kvälls, när betkåln blai 
tårrar, had A. u ja braut up a räutå betår JK. 
Ja hård täu päikår sägä: dän sum far dokän 
fyst tårrar, bläir fyst gift, jär de a gammält 
ordspråk. Di sto u tårkäd vassin dok .. fram-
för brasn JK(U). Nå sitar ja tårrar u var-
mar igän bäi än go brasä JK. Mot dairäs 
(snägäls) sult bräukar n dail .. sa pa oläs-
kän kalk ällar tårr askå OL. Tåtrt sum askå 
[om snus] MK. Tårrt sum snysk [fnöske] JK. 
Aikruckä 	säir mörkbräunt äut u för de 
mäst tårrt. Iss Junglövs snäusä, de jär så tårrt 
u dålit, sått de jär int stort bättar än aikruckå 
JK. Gräusä .. skall .. vetäs .. för jär ä tårrt, 
ner n skall gräusä .. da rinnar de mästn av 
spån'n OL. När ja had fat tårrt pa mi igän, 
gick ja äut JK. Tagatu jär läit höigar mitt 
äi, för de skall hald si tårrt där JK. Ner di 
(snäglar) far dän tårr kalkän pa si, da.. OL. 
Ja skall nå ta in all doningar i (strand)bodi i 
kväld, för .. nå jär di tårrä JK. När ja had 
kumm haim u fat tårr kledar pa mi kård ja 
ti Kauprä JK. Drängar u sårkar sum.. int jär 
tårr bakum åiru me skick JK. b) [osmord]. 
Fyst så säis ruckän (= spinnruckän) um .. att 
n int jär tårrar, u jär n tårrar, så tas ruck-
smöru fram JK. 2) [intorkad]. Bläckä färgar a 
si, ätta de jä tårrt JK. 3) [uttorkad]. Dän 
brunn'n i hagän jär mästn tårrar JK. Ti pas-
kår da dämar di igän, u da jär kannaln tårrar 
JK. I kväld har de u rängnä a duktut skäur, 
män ännu har de int förslat i n dail brunnar, 
sum ännu jär tårrä JK. 4) [om jord, väg o. d.]. 
a) [avtorkad, lagom torr]. Kåir dum (sag-
stuckar) ti sagi far ja gär, när vägän bläir 
tårrar JK. När ha [jorden] da bläir så tån pa 
ladingän, sått ha raidar si JK. Till däss att 
jårdi blai så tårr, att kräki kund ga pa na, ällar 
tå'rkäd så mik av, att .. JK. Vetu sinkäd av, u 
jårdar blai läit tårrarä JK. Vägar gar upp pa 
all sandbackar, där de jär tårräst MK. b) 
[alltför torr, uttorkad]. De jär läng sen ä har 
blitt rängn, så jårdi ha jär tårr sum bain OL. 
Me lairu .. dän far n .. pass upp me, när a int 
jä fö mik vat ällar tårr, hälst pa ladingar, när a 
skall räitäs JK. I iss viku ha vör sat läit vaitä, 
män de var just int någ tjänlit, för jårdi var för 
tårr JK. Rygroti .. kan int fa vaks för ä jär för 

Vård JK. Jär pa iss tårr lairu JK. Far sedi ligg 
i tårr lairjårdi osprungi JK. Vör ha int fat 
sat någänting vait ännu, för de att jårdar jä 
för tårrä u ti sa vaitn i tårr jårdi de däugar 
intä JK. I mårgå ha vör tänkt ti gynnä (sa), 
för jårdar bläir för tårr annas JK. Jårdar jär 
tårr u hard sum stam n JK. Jär upp i sokni pa 
de tårr jårdar OL. Sin så blai de för tårrt pa 
haug, tårr, grunn lairjårdar, sått rotfruktar 
to skadä JK. 5) [förtorkad]. A tårr aikgrain 
JK. Ja.. huggäd av någlä tårr u halltårr tallar 
u björkar JK. 6) [om gräs, säd, ved o. d., som 
fått torka]. Iblant så bjärar n ihop strängar 
straks u sätta n [:sommarhavren] i sma köis-
Ungar, um än jär gröinlagä, u störr köislingar, 
um än jär tårrar. Um än far ligg pa slag el. i 
strängar, till n bläir tårrar, så sätta n han i 
stackar JK. Jär sedi bra tårr i halmän .. så 
läggäs de täu famnar pa vart band el. till var 
skupä JK. De sto int till ti fa de [kånnä] så 
tårrt, att vör kund fa de i stack JK. De håiä 
de jär tårrt sum bain, de kan Är gänn sätt 
ihop de OL. De håiä, sum da blai slag pa 
mandagän u täisdagän, fick vör tårrt u gutt in 
JK. När n (havan) had stat i köislingar i någlä 
dagar, så var di (köislingar) någlund tårr hal-
vä JK. De jär int någ tårrar vid sundar MK. 
Däräi (i späisn) läggäs n duktur brasä av tår-
rar goar vid JK. Da bar de ihop me grainar ti 
fa in daim, u da hadd ä vart fagat i mang 
dagar, sått di var tårr sum bain, sum än bräu-
kar sägä JK. Far bandar ligg(ä), så bläir di för 
tårrä, därförä så lägga n dum i vattn JK. 7) 
Lom fisk: fett- el. mustlös]. Strämmingän har 
vart tårrar u dåli JK. 8) [om väderlek]. a) [om 
blåst o. d.]. U så var de da sån tårrar kaldar 
gaist hail täidn i nårdaustn JK. Tårr kyld u 
gaist JK. b) [om snö]. Tårrar snåi (= när de 
snåiar, när de jär kallt) JK(U). Män de jär 
ännu för läit snåi, u så var snåiän så tårrar u 
letar .. sått snåiän blast av vägän JK. U så 
var de så kallt u*, sått snåiän var tårrar u 
mudu ällar muddrur för jam' n JK. 9) [törstig]. 
Vidd ja lag så, att ja skudd fa haim än litar, så 
skudd n int fa ga så tårrar jär ifran OL. 10) 
[om vissa sjukdomsyttringar]. Tårrar hokstä 
(OL)MK. Di bläir halt u skaivä, u gikt, rema-
tism u tårr värk, sum de haitar, tar läiv av 
dum ti släut JK. Tårrar värk i larä (el. någän-
stans) JK(ordl.). 11) [regnfattig]. I de hel [!] 
så har vör hatt n tårrsummar ällar tårrar sum-
mar JK. Män så jär tt iss vägar jär i Lau hard 
u go(ä) pa sumrar, när de jär tårrt JK. Nä de 
gynnar hald bäi me tårrt, så bräukar de u* 
kunn hald bäi lang täidar JK. De blai för 
varmt u tårrt ättar saningi JK. Så mik rängn 
de änd ha vart i summar, så blai de sum 
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tårräst just i saningtäidn OL. 12) [torkad]. 
Tårrar tåsk o. läktåsk (OL)MK. 13) [hoptor-
kad, skrumpen]. U så tar n u läggar ner dum 
(pärår) äi än källarä, att di int far ligg u bläi 
tårr u ramskä OL. 14) [i uttr.] pa tårrå: a) [på 
landbacken]. Nå kåm ja pa tårrå = i land, pa 
landbackän MK. När vörr fick dräg batn upp 
pa tårrå JK. Ner i kannaln kan ingän kummä 
.. män där finns int ont um sam grautä [mate-
rial, jord o. d.] pa tårrå JK. Bandar .. fick 
ligg a stund pa tårrå.. så de mäst vattnä fick 
rinn a dum OL. Pa ladingar .. så var de bra, 
um än had a stor vattnbröiå 	naug bäi 
gardn, sum di [gässen] kund fa sim u plask äi, 
u sum gassn kund fa sim u plask äi, u sum 
gassn kund fa träd gasar i vattn u int träd 
[betäcka] pa tårrå, sum de haitar JK(U). b) 
[utan vatten el. vissa andra drycker]. Dän 
andrä .. mät imot, hans sigdn tar mästn bårt 
allt vattn för dän andräs sigdn, så han far 
mästn sit u väss pa tårrå OL. Han fick ga 
ällar var pa tårrå (= fick intet brännvin) MK. 
Hadd vör da.. någlä kannår brännväin u vör 
fick uss vassi någlä supar .. så var de ännu 
mair rolit, än när de gick pa tårrå JK. De 
bihövd ingän tro, att di sat så pa tårrå da 
häldar, för di visst nuck u skaff haim pask-
brännväinä OL. Jfr genom-, halv-, peppar- o. 
skarp-torr. -aktig a. f. tårraktu, pl. -aktuä, 
-aktu' [tämligen torr]. Män de jä int så gal, 
um än har duktu kräk ällar dragrar ti plög na 
[:jorden], när a jä tårr-lagä ällar tårraktu ällar 
i tårräst lag JK. De var bär tårrt u varmt dag 
ättar dag .. så att gröidn, hälst pa tårraktuä 
jårdar, blai undarhaltur OL. Daim sum ha 
haug u tårraktu jårdar har allt sat kånn u 
havrä JK. -foder s. tårrfodar n. Hadd di nå 
tillgang pa tårrfodar (håi u halm) .. da fick di 
[hästarna] håi u halm, ner di gav dum ansn 
[andra gången] OL. -gren s. pl. tårrgrainar 
[torra, avhuggna trädgrenar]. Nå i iss viku 
har ja kårt tårrgrainar fran Storhagar ättar all 
dän skog, sum ja huggäd där i fjord vinträs 
JK. Vör skudd ha tårrgrainar pa u had lang-
stigar pa bäggi pari JK. -hackelse s. tårrhac-
kälsä m. (= tårrar hackälsä ii havrä ihop) JK. 
Visst kan n gi kräki, hälst russi, hailar havrä 
u hackälsä ällar tårrhackälsä .. män de jär int 
så bra läikväl sum mjöl u sörpå JK. -laga a. 
tårrlagä, tårrla'g' [tämligen torr]. Jär jårdi 
tårrlagä.. så sas de me maskin JK. Styvlu jär 
tårrlag [ändr. fr. -lagi av MK]. Sängtäckä de 
jär tårrlagä. Halmän han jär tårrlagä JK. Jårdi 
jär tårrlagä ti sa nå. Kledi jär tårrlagä ti 
sträikä. De kan nuck träff till, att de säs: 
Jårdi jär tårrlag [ändr. fr. -lagi av MK] 
Styvlår jär tårrlagä, ti smörä (el. tårrlag) 

[ändr. fr. -lagnä av MK] JK. De jårdi ha jär 
tårrlagä, ällar ha jär tårrlag ti plög (t. ex.) OL. 
Där upp i sokni där har di nuck tårrlag jårdar, 
så di bihövar väl rängn, um ä skall bläi någ pa 
dum, ällar di gynnar allt bläi tårrlag ti sa 
jårdar OL. -lagen a. f. tårrlagi JK, pl. -lagnä 
JK; OL [= föreg.]. Styvlu jär tårrlagi [ändr. t. 
-lag av MK] JK. Styvlår jär tårrlagä .. el. 
tårrlagnä [ändr. t. -lag av MK] JK. Upp i 
sokni de jär sån tårrlagnä jårdar OL. -lägga v. 
tårrlägg', pass. -läggäs, p. pf. f. -läggd, pl. 
-läggdä [utdika]. Nå jär di läik nå'igd, daim 
sum har bigärt äutdäikningi, till tå' rrlägg na 
[myren] JK. De star ännu pa sin gamblä 
punkt, att möiri skall tårrläggäs JK. Tänk um 
hail Lausmöir blai riktut tårrläggd u blai än 
akar ällar skog! JK. Nå jär mästn bröiu tårr-
läggd el. äutdäiki JK. -läggning s. tårrlägg-
niqg f., bf. -i [utdikning]. Um de riktut skall 
var tårrläggning, så kustar de så mik till ättar 
Stenmäts undasöikning JK. Än olyckli fölust 

ginum de förbannadä 	tårrläggningi a 
Lausmöir JK. -mald s. tårrmald m. [mäld av 
ugnstorkad säd]. Förr så skudd alltut sedi 
tårkäs i ungnar, sum skudd var ti bröimjöil, 
därförä så haitar de tårrmald JK(U). Gannor 
kvänni de var ti gynn me int avset ti mal någ 
ann 'n tårrmald pa, såsum ryg (brösed), han 
skudd tårkäs (urigstårkäs), de skudd passäs 
pa var gang, ättar di hadd bak bröi u så fa sed 
i ugnän, sum skudd tårkäs för ti mal ti bröi 
för var int sedi tillräcklit tårr, så blai mjölä 
sådär skalut u gråft OL. Nä de jä malvädar, 
jär de int ont um ti fa mal tårrmald jä i Lau, fö 
de jä gutt um vädakvännar JK. -malds i kvarn 
s. tårrmaldskvänn 	f., pl. -ar [kvarn 
där man malde ugnstorkad säd]. Botls .. di 
hadd jård pa dann säidu um ai, u där hadd di 
u byggt upp a sån där tårrmaldskvänn OL. 
Ja, nå har ja beskriv all dailar i vädakvännar 
älla tårrmaldskvännar JK. -malds I mjöl s. 
tårrmaldsmjöil [mjöl av "torrmald"]. 
-malds I sten s. pl. tårrmaldsstainar. Äi än 
dail vattnkvännar jär de täu par stam, u än 
dail träi par: tårrmaldsstainar u siktstainar u i 
sumbliä gröinkvännstainar JK(U). -malning 
s. tårrmalnigg. Ja skudd ste ättar läit tårr-
malning el. tårrmald MK. -mat s. tårrmat 
[torrskaffning]. Liv' bi bärt tårrmat, de tar 'n 
laidå pa (OL)MK. -mjöls I sten s. pl. tårr-
mjöilsstainar [kvarnstenar för "tårrmald"]. 
Da gärd di gröin pa kånn (= kånngröin) me de 
vanliä tårrmjöilsstainar JK(U). -mur s. tårr-
mäur m., 'mur i vilken intet bruk finns emel-
lan' MK. Nå för täidn när n byggar häus av 
stam n .. så mäurar n tårrmäur el. än läggar int 
bräuk i mäurar . . Män ja har vart me um u riv 
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ner någlä gamblä byggningar u häus .. män 
di har vart mäurnä i bräuk, el. de har int 
vart tårrmäur JK. -mäld s. tårrmäld JK(U), 
[= -mald]. För de mästä äi dän gamblä täidn 
än tållskilling för tårrmäld u än (1) rikstalar 
för a tunnå ti siktä JK(U). -ruttna s. f. pl. 
tårruttnår [torra, ruttna partier i potatis]. 0 
pärår jär full av tårruttnår äi MK. Pärår har 
känning av ti bläi skämdä .. män .. de jär 
bön någ tårr-ruttnår äut i skali JK. Daim, 
sum jär tårr-ruttnår äi u så smapärår, jär int 
ret värdlausä äutn kan skäräs sundar .. da 
jetar nauti ällar sväini daim JK. -skoad a. 
tårrsko'' [-skåta [torrskodd]. De fanns aldri 
n vattntar inför rävlar där, äutn än kund ga 
tårrsko i land därifran JK [ändr. t. -skoän av 
MK]. -skoen a. tårrsko'än 	= föreg. Nå 
kan n kumm tårrskoän jär nå (vid Nybro) 
MK. -sommar s. tårrsummar m., bf. -an. Ja, 
ja har aldri uppliv än sån tårrsummar förr JK. 
Summan motvägar n tårrsummar läik väl 
MK. Dän stor tårrsumman JK. De bläir tårr-
summar u dålit kånna'r, um de rängnar pa 
Langfredagän JK(U). Um skäru (= skatan] 
byggar lagt (så bläir de) tårrsummar JK(U). 
-stipa s. f. pl. tårrstäipår [torra grenar på 
träd]. Da va de ti pluck tårrstäipår (gråinar, 
sum tårkar pa tallar, mäns di vaksar) u kastä 
(pa närkbosårkar äi Kauprähagar) MK. De 
jär någ tårrstäipår; di bräukar kunn brinn, di 
MK. Han.. had n föskräcklit langar stakä, u 
dän gick än ner i hagän me u drog ner tårr-
stäipår MK. -stipig a. pl. tårrstäipuä [försedd 
med torra grenar]. Askvastar daim sum nå 
var så gamblä u äutlivdä, di gynt bläi så 
tå' rrstäipuä u bläi mair så tån ättar handi, ti 
däss di blai hail tårrä OL. -ved s. tårrvi'd m. 
[torr (icke rå) ved]. Um än int kan fa haim 
någ vid pa vintan, så bläir de brist för tårrvid 
vintan där pa JK. Ja tänkt annas i mårräs, att 
ja skudd kåir i skogän i mårgå ättar tårrvid 
JK. Hadd n da a gäddå el. a kaulå u kård ti 
Aitlaim el. Buttlä, så hadd n si a duktut lass 
tårrvidd för de JK. -veds I gren I hop s. pl. tårr- 
vi'dsgrainho'par 	 Vör hannt int 
mair n lagum upp i haidi, där vör had tårr-
vidsgrainhopar el. tårrgrainar uppkastnä pa 
hopar, så kåm de ti snåiä u blasä JK. -veds' 
stock s. tårrvi'ds-stuckar. När ja kåm upp i 
Kaupungs skogän, lag där n storar stuckhop 
av tårrvids-stuckar JK. -väder s. tå'rrvä* dar 
n., bf. -vä'drä [torr väderlek]. De rna ick nå 
bläi tårrvädar n täid av igän, för de har nå 
van så mik snåi u slagg hail vintan JK. Nå 
har vör fat tårrvädar u stårm i västn um 
dagän JK. Haldar tårkän ällar tårrvädrä pa, 
så kan di (haug jårdar) snart bläi för tårrä JK. 

Kånnä jär för omoä, män haldar tårrvädrä pa, 
så däugar de snart, män bläir de vatvädar, så 
tular de dubbält så längä, förrn de bläir moä 
JK. Ja pa aurjårdar u sandjårdar jär de int ret 
så kinkut me, um de bläir tårrvädar ätta n har 
sat (pa haustn mainar ja) sum lairjårdar JK. 
Jär de tårrvädar, da jär spissplogän bäst, för 
sedi kummar djauprä i j'årdi JK. -värk s. tårr-
värk MK. 

torra s. f pl. tårrår [förtorkad tall el. gran]. 
Tån tallar u gränar, sum haitar tårrår JK(U). 
Jfr gran-, stånd- o. tall-torra. 

torsdag s. tåursda'g 	tåursda' gar 
tåurstä 	tåurst' m., bf. tåursda' gän, gen. 
tåurstäs. I mårgå jä de onsdagar u i yvamårga 
torsdagar MK. Dän dagän fick ja int täid ti ta 
ihop mäd dum, sum ä var torsdagar, män pa 
fredagän to ja ihop mäddum JK. I dag jär de 
torsdä MK. Um torstä [närmast följande 
torsdag]. Di väntäd sårkar haim um onst-
kväld, u så skudd i gläid in igän um torstä JK. 
Um ja int had hatt så bråttum ännu, så had ja 
kumm nå um torstä JK. Um torst ha ja sätt 
äut u skall laig mä mi a par kalar ti jälp mi 
grav däikar JK. Torst mårgå J_ kli 1 /4-i. Nå jär 
de torst mårgå, sum vör skall lydä [lödja] 
MK. Um torsdagän gynt n gräm si um att de 
värkäd i jänn'n u hudä JK. Torstäs mårgå 

[torsdags morse] MK. I torstäs 
mårgå va ja pa baini klucku hall ram JK. I 
onstäs, torstäs u i fredäs 	JK. I torstäs så 
var de hälgdag ällar Kristi himmälsfärdsda-
gän JK. Jfr skär-torsdag. -(s) I kväll s. tåurs-
täskväld, tåurstkväld, gen. tåurstäskvälls, bf. 
-kväldn, pl. -kväldar. Va ivistn torstäskväld 
skudd de sopäs all stans .. u så skudd di sätt 
mat äut i häusi till n [Nissen] JK. Ja kummar i 
böin [sta'n] um torstkväld på tågä JK. Um 
torstäskväldn taltäs de um hynsi av en, sum 
hait K. JK. Ja kan rais in pa tågä um torst-
kväldn JK. Vän fick visst brevä me fråipusn 
pa torstäskväldn i dann viku JK. Ja, dän 
säkstndä, de var i torstäskvälls i dann viku 
JK. Ja u sin i torstäskvälls så skudd ja haim 
pa tågä JK. I torstäskvälls, när ja kåm ifran 
möiri, så var ja äut bäi K. JK. Fastsättrar, 
sum lag pa Skarphålmän .. matt ligg där ifran 
torstäskvälls till igår JK. Nissn .. dän sum 
hadd han, di sopäd pa torstäskväldar JK. 
-morgon s. m. bf. tåurstäsmårgnän. Ja kåm 
till Aitlaim pa torstäsmårgnän kl. 9 OL. 
Skudd nå L. vill .. anstalt um .. att di sändar 
äut de till Aitlaim pa onstäskväldn, så att ja.. 
kan fa hämt de pa torstäsmårgnän OL. Ja, så 
att pa torstäsmårgnän, när tågä kummar ti 
Aitlaim, så jär ja där me sjuss JK. -morgse 
adv. tåurstäsmårräs 	1 /4.1 	. 1 går mårräs 
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ällar i torstäsmårräs, när vör kåm upp .. JK. 
I torstäsmårräs, när ja kåm upp. . JK. -natt s. 
tåurstäsna't f., pl. torstäsnetar. Nä ja vaknäd 
i torstäsnat, så hård ja, att ä var a faslit 
ovädar äutä JK. Ja n laubobat va ret i stort 
legarvald da i torstäsnat jär unda(r) landä pa 
rivi JK. Skall ä var riktut säkat, att ä jär bra ti 
bygg där, så skatt du ga däit träi torstäsnetar 
millum tåll u ätt pa nati JK. Um torstäsnetar 
så va de värst fullt av trull JK. -ny s. to'rstäs-
näi n., pl. = [nytändning på torsdag]. Tors-
täsnöi u laudäsnöi, di har vart mäst 'oroliä 
MK. 

torsk s. tåsk m. (o. koll.), bf. -än, pl. -ar. 1) 
[fisken]. Där sum strämmingän had laikä, 
bräukäd tåskän samblä si JK(U). När da 
strämmingän har laikä, u björknar bläir 
gröinä, u gaukän kummar ti ropä, da bräukäd 
tåskän samblä si JK(U); .. da bräukäd tåskän 
kumm in i Lausväiki JK(U). Män undalit 
nuck, dg när de var så gutt um strämming i 
sumräs,. var de int någ tåsk ti fas JK. Sämst 
vädrä för tåskän jär äutföt [här utanför] de jä 
aust u sudaust u äutli sunnä; da jä de sällan 
sum tåskän vill ta JK. Förr så var tåskän 
skarpar u dålir pa ladingar 	Inn i väiki 
(Lausväiki) var de bäst tåskar.. Män nå jär 
tåskar tjåck u vackrä pa ladingar JK. De har 
vart duktu tåsk sumli dagar; stäur u tjåckar 
JK. Stor', tjåck', vackrä tåsk hadd ja bäggi 
dagar JK. I fredäs så var far pa tåskän fyst 
gangän i ar u had råm stäigar tåsk, u de var 
tåsk, sum int va dåliä JK. Sämst jä tåskän jär 
i maj, sum tåskaräiä gynnar jär, män längar 
fram pa summan bläir n bättar u bättar, u i 
agusti, säpt., nov. bläir n riktut tjåckar u 
storar me JK. Han har mästn vart ner en dag 
i viku pa tåskän, u sumli dagar har n ret fat 
.väl tåsk, inimot tjugå stäigar JK. Hart du fat 
någ tåsk da? — Ja har int fat mair n än hall 
stäig JK. Ja var äut n dag pa tåskän .. män 
fick ni tåsk u träi simpår JK. U räknäd, va 
mang tåsk ja had fat JK. Ja had trättn stäigar 
stäur vackrä tåsk um dagän JK. Da sättäd n 
ättar tåskbaitä, u så drog än tåsk me tåsk-
snöirä u krok um mårgnar, när n drog gani 
JK(U). Ja kastäd tåsksnöirä äut u lodäd u had 
sjau famnar; så kastäd ja ansn igän u fick mi a 
napp u n duktur tåsk JK. Da var de så fullt av 
tåsk, där vörr var (upp undar Närkhålm) sått 
vörr fick tåsk me tom krokän äutn baitä JK. 
De blasäd lagli u sjoän var galn u dyningän 
gik haugar u tåskän vidd int ta JK. De kåm ti 
räk [vräka] för mi .. Män de gärd aldri a 
grand, för tåskän var läik galn ti ta [nappa] .. 
Ja kåm upp pa Läil rivä .. Män där vidd int 
tåskän ta.. Da to ja u drog taug u rod sudar  

äi .. sått ja fick hall få.mt  (4½) famn djaupt 
vattn. Där to tåskän ret bra igän, sått ja drog 
umkring än stäig där JK. Dailä, sått var u 
en far lik si, när n böitar ällar haldar lag, när 
täu styckän jär pa tåskän i fylg pa en bat ällar 
kastar anglå'r i fylgä .. än tar täu tåskar lik si 
storä u läggar en pa var hög, ti däss de jär 
släut hail fängä. Sin så lutäs [lottas] de .. JK. 
Far har fiskföid uss hail täidn i summar läik-
väl me tåsk JK. De var pa a hängnäs har, att 
ja skudd' fa a tväibakå för 'n stäig tåsk, men 
de var en annar en sum kåm u fick na MK. 
Säupå pa tårkän tåsk, sum tårktäs pa sum-
man i soli, koktäs pa vintan JK(U). 2) [i uttr.] 
pa tåskän [på torskfiskä]. "Ligg pa tåskän" 
.. de jär de sam sum var pa tåskän, män än 
far minsann int liggä, när n jär pa tåskän u 
drägar tåsk .. Män de jär int alltut, sum än 
gläidar pa tåskän um mårgnar äutn pa kväl-
dar, u n liggar äut um netnar JK(U). Ja lag 
pa tåskän äutför Laushålmar n bit .. JK(U). 
När n har bjärt äi de där tåskdoningar i fisk-
batn, da skall n bön ha tåskbaitä, så jär n i 
årning ti ro pa tåskän JK(U). Far funderar pa 
ti ga ti strand i mårrtäili u ro pa tåskän i 
mårgå JK. I fredäs ...da var ja pa tåskän, 
fastn ja int fick någän tåsk u aldri känn 'n JK. 
När n jär pa tåskän, u så tåskar jär galnä ti 
stjäl bait av .. OL. Da i säistäs när ä var 
fullmånä .. var ja pa tåskän än träi fäir netar 
JK. Pa tåskän har ja vart nå, ättar vörr fick 
skill av me å'ngtråskar, mikä JK. Hart däu 
ärnä di pa tåskän i dag da? frågd L. mi JK. Jfr 
lådigs-, läk-, pall-, tal- o. vräk-torsk. -angel s. 
tåskaygäl m., bf. -aygln, pl. -ayglar, 'kro-
kar'. Kaup än bunt tåskanglar till mi, när du 
kummar upp i bodi MK. [Se R] -angel I kim 
s. tåskaygälkimb m. [brädlapp att fästa ang-
lor på]. [Se ill.] -angel j reve s. tåskaygälraivä 

m., pl. tåskangläraivar JK, jär 1 
metar langar för var krok, för de jär 1 metar 
millum krokar; samma tjocklek nära på som 
flundräraivän MK. -angel I tofse s. tåskaygäl-
tåpsä [snöre i reven, vari kroken sitter]. 
-anglar s. pi., se -anglor s. pl. -angle I bete s. 
tåskanglä-, tåskangälbaitä JK [bete till torsk-
anglor]. Ja kaupt n val strämming av daim ti 
tåskangälbaitä JK. Tåskangläbaitä gar an 
bön [bara] ti klau strämmingar u lätt baini sit 
äi JK. -angle i betning s. tåskangläbaitning f. 
[sättande av bete på torskanglor]. Da kåm 
suddaustn ti blasä, sått da matt ja gläid haim 
igän, sått ä blai int någ tåskangläbaitning av 
JK. -angleibåt s. tåskangälbat [båt som an- 
vändes vid fiske med torskanglor]. Nå jär ä 
knafft någän [krabbe] ti fa säi där ner bäi 
Nabbu äi någän snarbat u tåskangälbat JK. 

71-822429 Laumålet 
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-angle 1 kamrat s. pl. tåskangälkamratar 
[kamrater på fiske med torskanglor]. Färd-
nant u hans tåskangälkamratar di glaid äut pa 
ättaminnati u drog säin anglår, för di hadd 
. . lantärnå pa JK. -angle 1 kastning s. f. bf. 
tåskangläkastningi [utläggning av torskang-
lor]. -angle I krok s. pl. tåskaugläkråukar. 
Tåskangläkrokar jär mindar än daim sum än 
har pa tåsksnöirar JK(U). Tåskangläkrokar u 
flundräangläkrokar tillvärkäs av a par källing-
ar i Gardä, sum har maskin JK. -anglor s. pl. 
tåskauglår [långrev med "anglor" på för 
torskfiske]. Till fång tåsk.. me snöir u krok 
var de aind sättä förr för umkring än 50 ar ti 
bakas jär bäi Laubostrandi .. [alltså omkr. 
18801. Sin så fångäd di tåsk me tåskanglår 
(långrev) .. Dailar pa tåskanglår jär: raivän, 
tåpsar u krokar JK(U). Anglar el. krokar jär 
läit störrä pa tåskanglår än pa flundräanglår 
. . Tåpsar .. sitar umkring en metar ifran si pa 
tåskanglår, män läit nemarä bäi si pa flund-
räanglår .. Kastar n da tåskanglår, än fäm el. 
åt klau el. a täusn krokar, så jär de täusn 
metar i am n sträckå JK. Nå um kväldar .. har 
vör sätt upp ällar rust u gärt tåskanglår i 
årning; far har snot tåpsar u ja har sätt tåpsar 
i raivar, u far pusslar nå me u sättar krokar pa 
dum (pa tåpsar) u sättar krokar i kluar JK. 
A klau tåskanglår (kr. 3: 35, 3, 1:75) MK. Ja 
tänkt att ja skudd fa sätt ättar baitä u så fa 
bait tåskanglår till .. da kastar n daim um 
kväldar u drägar dum, när de bläir dagar 
um mårgnar JK. Lätt batn sta där u lätt uss fa 
lan n äut u kast tåskanglår me JK. Än jär 
alltut täu styckän pa fiskbatn, när n kastar u 
drägar tåskanglår JK(U). Tåskanglår .. di 
kastäs pa djauparä vattn u längar ti sjös [än 
flundreanglor] JK. Di har fat så märkvärdut 
me tåsk pa tåskanglår jär i Lau i haust, u någ 
var har skafft si anglår JK. -bete s. tåskbaitä, 
-bait' n. [bete att sätta på torskkrokar]. Till 
tåskbaitä nyttäs de strämming 	Tåskbaitä 
bräukäd n ta mässi, när n rod äut täilit um 
mårgnar, än fäm till sjau åt kast u så iblant 
gailar u" JK(U). Ö.J. had sätt ätt gan, sum 
än skudd ha tåskbait pa JK. Ner di sättar 
ättar tåskbaitä, så sättar di vanlitväis naug 
innä pa n träi råk, ja råm famnar OL. Träi, 
air kast strämming bräukar räck ti tåskbaitä 
för dagän till en man JK. Tar n [torsken] bra, 
så nytta n minningar av kytä pa strämmingän, 
sum än klauar mitt i täu u skärar av u tvärs 
var halvå a strämmingän sän ti minningar, 
sum än kallar förskär tåskbaitä JK. Iblant när 
a [tärnan] jär riktut sulti, så kan a ta tåskbaitä 
ör fingri pa en, när n skall sätt bait pa tåsk-
krokän JK. -bodd s. tåskbådd m., bf. -än, pl. 

-ar, 'torskhuvud'. Närja sigläd iland, skärd ja 
till någlä tåskar u skylld någlä tåskbåddar ti 
kok, när ja kåm i land JK. Så bidar n grann-
lagskvinnfålki ti jälp u skär tåsk till u sum int 
jär ont um ti fa, för di far tåskbåddar fö jälpi. 
Ja tåskbåddar kokäs fö de mäst me livrar äi 
(u någän gang me byksår äi u), sum kalläs fö 
livräbåddar JK. Säugä tåskbåddar MK, [även 

Jär far vör säug tåskbåddar = räfsa i 
tuvor [vid ängsslåtter] MK. -bodd 1 supa s. 
tåskbåddsäupå. Pa tårr ällar tårknä tåskbåd-
dar koktäs u säupå, sum kalldäs för "tåsk-
båddsäupå" JK(U). -båt s. tåskba't m., pl. 
-ar. Fiskbatar jär för de mästä avsed för en 
man, fastn täu bräukar far pa dum iblant. Di 
haitar u tåskbatar JK(U). Sma batar sum 
haitar fiskbatar u någän gang tåskbatar JK. 
Fiskbat el. tåskbat skall n ha föstas, um än 
skall ainsummän äut pa tåskän JK. -bön s. f. 
bf. tåskböini. Så kastäd ja tåsksnöirä äut me 
bait pa krokän 	u spyttäd pa baitä u läst 
tåskböini: "tve tåskän dän faitä, kum u ta mit 
baitä! tåskän dän gra, kum u sätt di pa!" JK. 
-dag s. tåskdas,  m., bf. -än [dag då man fiskar 
torsk]. I dag ha de vart n vackar tåskdag, um 
än had vart äutä JK. Sin i viku så var de int ill 
vädar, män ja fick int täid u sin så har de 
int blitt täid, um de änd har vart någän vackar 
tåskdag JK. De tåskfärdi skall ja tal um ällar 
dän tåskdagän JK. -doning s. pl. tåskdåu-
niugar [redskap för torskfiske]. Ja to fiskbatn 
u rod äut u to tåskdoningar (tåsksnöirä u 
tåskstain'n ällar taugstain'n u tåsktaugi) 
mämmi JK. -dragning s. tåskdreegniug [upp-
dragning av torsk medelst snöre o. krok]. 
När de riktut bläir någ tåskdrägning av, så 
bläir n vatar pa knäii u lari av snöirä JK. 
-fiskeri s. n. bf. tåskfiskaräiä. Nest sträm-
mingfiskaräiä så jär de tåskfiskaräiä, sum har 
äiktäs förr mik mair än nå JK(U). -fjärding s. 
m. bf. tåskfjäringän [fjärding för (saltad) 
torsk]. Lauräins tåskfjäringän star tornar 
ännu JK. -färd s. tåskfä'rd f., bf. -i [färd till 
sjöss för att fånga torsk]. Makän till tåskfärd 
har ja aldri förr gärt i min täid JK. I mårräs 
klucku 3-4 gynt ä blas me, sått ä blai int någ 
av me fars tåskfärdi JK. Ja, ja tänkt.. tal um 
mäin säist tåskfärdi JK. -förkläde s. tåskför-
käl n., bf. -förklä. För n int skall bläi vatar 
um lan i av snöirä u vattnä .. när n drägar, så 
har n a.. vattntet förkäl el. sköitskinn pa si, 
sum haitar: "tåskförklä" el. "tåsksköit-
skinnä". De gamblä gubbar i min ungdom, 
sum tåskäd, had int tåskförkäl äutn "knäi-
karp" JK(U). -grums s. tåskgrums n., 'inäl-
vorna'. Ja magän u tarmar ällar all invald i 
tåskän haitar tåskgrums JK. Ändar [: tam- 
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änder] .. di jetar u mästn snart sägt va sum 
hälst, så sum tåskgrums u gailar u bråtä JK. 
-gubbe s. tåskgubbä m., pl. -ar [gammal 
torskfiskare]. Sumli a strandbräukrar, såsum 
någän gammäl tåskgubbä, har säin apartuä 
tåskställar JK. Riktuä tåskgubbar älla tåskrar 
har alltut gailar mässi [till bete], ifall tåskän jä 
traugar ti ta JK. -klynne s. tåskklyndä n., 
'knippa' [av torsk]. -krok s. tåskkråuk m., bf. 
-än, pl. -ar [metkrok för torskfiske]. Namn 
pa dailar pa tåskkrokän jär: uddn, huldungän, 
bukti, läggän u längst uppä: "laikan" JK(U). 
Um än skudd ha någän bra tåskkrok förr, da 
var ä n sårt, sum hait Kalskronskrokar u sum 
båsmännar hadd häit mässi ifran Kalskronå 
.. Annas så var ä nuck haimgärd tåsk-krokar 
JK. -krok 1 lägga s. tåsk-kråukläggå f., 'in-
strument att böja torsk-krokar med'. -krok 
ställning s. tåsk-kråukställniyg [ngt som lik-
nar en torskkrok?]. De jä ret tåskkrokställ-
ning de MK(1879). -lever s. tå'sklivar JK(U). 
-mage s. m. bf. tåskmagän (JK(U). -moe s. 
m. bf. tåskmoän [torskhög]. Da sat ha i tåsk-
moän MK. -not s. tåsknåut f. Ja har hårt, att 
Bussboar har tåsknot JK. -nät s. tåsknät n., 
pl. bf. -i JK. Män nå för n 3-4 ar sinä så 
fångar di tåsk me nät, sum haitar tåsknät el. 
gräimnät u haitar u flå'ignät 	Tåsknäti el. 
flåignäti el. gräimnäti jär träidubblä Tåsk- 
näti 	bigangnäs u till a sårts fiskaräi, sum 
haitar flåigä [flöja v.i JK(U, 1930). Umkring 
missåmmastäid .. da fick di läikväl läitä pa 
tåsknäti i Lausväiki JK. -rackare s. Ja fick 
just nå än stäurar tåskrackarä JK. -resa s. f. 
pl. tåskraisår [torskfärder]. När n talar um 
säin tåskraiså'r JK. -rum s. tåskräum [område 
på sjön inom vilket man fiskar torsk]. Di 
försöikt där bäi mi (än läitn bit ifran el. a läit 
tåskräum ifran mi) JK. -skalle s. tåskskallä 
JK(U), [torskhuvud]. -sköt I skinn s. n. bf. 
tåsksköitskinnä [skinnförkläde som man har 
på sig, då man drar torsk] JK(U). -snöre s. 
tåsksnöirä n., bf. =, pl. -snöirar, bf. -snöiri 
[metrev för torskfiske]. Tåsksnöirä jär a 
klaint snöirä millum 15-18 famnar langt. I 
nedäst ändn pa tåsksnöirä jär de dubbält, 
sum snärväs ihop me snod äi, sum haitar 
"smältu" u sum jär n famn lang. I smältu 
sättäs 	sänkä fast, u undar sänkä i själv 
ändn av smältu el. snöirä, tåskkrokän .. Till 
tåsksnöirä håiräs u tåskstikl(ä)n 	sum än 
nystar snöirä pa, när n int flyttar de JK(U). 
Tåsksnöirä 30 famn me sänk u krok u stikäl 
(kr. 2:75, 2, 1:75) JK. Da kastäd ja tåsk-
snöirä äut, me bait pa krokän, u söikt tåskän 
JK. -soppa (-supa) s. tåsksäupå f. Säupå pa 
tårrar el. tårkän tåsk 	koktäs pa vintan i 

brist pa färskar fisk, sum kalldäs för "tåsk-
säupå", u skärdäs tåskän i sma bitar u koktäs 
i vattn u raidäs av .sum vanli välling me mjöil 
u så me pärbitar äi JK(U). -spjärr s. pl. 
tåskspjärrar [fenor på torsk]. Tåskspjärrar, 
daim bräukar ja fa ti jetä JK(ordl.). -stekel s. 
tåsksti'käl m., bf. -sti'kln (ett slags dragrulle). 
Tåskstikln gäs av träi sum tåsksnöirä nys- 
täs pa JK. Tåsksnöirä jär uppringlä pa tåsk- 
stikln JK. Så lätt ja snöir ränn av tåskstikln u 
ti söik tåskän JK. -sten s. tåskstain m., bf. 
-stai'n, 'ankarsten s. bindäs i taugä s. håller 
båten fast vid tårskning' MK. Tåskstain jär n 
stam n me hul äi, mindar än sättningstainar, u i 
hulä i stam, sum u* haitar taugstain'n, jär de a 
vidå, ti knöit taugi fast äi, u så än kårtar 
träipålä iginum hulä JK(U). -ställe s. .tåsk-
ställä n., pl. -ar [plats i sjön där man brukar 
fiska torsk]. H. . var äut pa Grunnä pa 
tåskställä u drog tåsk JK. När de var sjösöint 
.. sått n sag körkår u märkar ifran landä, så 
rod n däit, sum än hadd säin tåskställar u 
kastäd taug JK(U). Sumli a strandbräukrar, 
såsum någän gammäl tåskgubbä, har säin 
apartuä tåskställar, sum di int gutt släppar 
någän annar till, u arg olycklit bläir då u', um 
någän kummar u lägga si naug daim, hälst 
undar i straum JK. -sänke s. tåsksäykä n. 
[sänke på torsksnöret]. -tillskärning s. tåsk-
tillskä'rniyg [att skära till torsk]. De var 
mainingän, att källingar skudd skär till undar 
täidn gubbar drägd tåsk. Män källingar blai 
sjöisjaukä .. sått .. de blai int någ tåsktill-
skärning av JK. -tög s. tåsktaug f., bf. -i 
[ankartåg vid torskfiske]. Tåsktaugi, sum fö 
de mäst jär a hårtug u int stort gråvarä än a 
gråvlag sank män för de mäst trätti famnar 
lang me taugstain'n, sum jä läitn, äiknöitn äi 
nedäst ändn JK. Tåsktaug 30 famnar me 
taugstain u klåbbå (kr. 6, 5, 4) JK. Tåsktaugi 
jär 	klainarä än raktaugar JK(U). Vör sättäd 
all träi gani bäi raipä u knöitäd tåsktaugi i 
ändganä u lag bäi, sum ä haitar JK. -väder s. 
tåskvädar n. [väderlek, lämplig för torsk-
fiske]. Ja tyckt .. att ä var a härlit tåskvädar 
JK. 

torska v. tåskä, tåsk', ipf. -ädä JK(U), -äd. 1) 
[fiska torsk]. Han rod äut u skudd tåskä JK. 
Me suvvästn, västn u nårdn jär de bäst ti tåsk 
jär MK. Bäi Gardbostrandi var ä just int så 
läit Gardboar, sum bräukt strandi förr.. me 
ti sättä u tåskä JK. Förrbaskat kallt ti sit u 
tåsk um netnar JK. Jär de lungt u blickt, så 
kastar n int alltut taug, förr 'n kastar snöirä 
äut u gynnar tåskä JK(U). Da sättäd 'n ättar 
tåskbaitä, u så drog än tåsk me tåsksnöirä u 
krok um mårgnar när n drog gani, el. u så lag 
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än bäi för taug bäi varpu um netnar u tåskädä 
JK(U). Pa ladingän kastäd ja anglår u sättäd 
fast i väiki u tåskäd i väiki iblant JK. 
2) [bild!., draga]. [Vid "upptagning" av 
"slinga"] sätta di si .. mitt i mot varandrä 
u "tåska till si" älla dräga slingu tu si ättar 
handi u trädar var fämt maskå pa käppän 
MK. 

torskare s. pl. tåskrar [torskfiskare]. Riktuä 
tåskgubbar älla tåskrar har alltut gailar mässi, 
ifall tåskän jä traugar ti ta JK. Förr så var ä 
träi fåir träironingar u n hail hopän fiskbatar u 
tåskrar JK. Er .. sum jär tåskrar u strand-
bräukrar u förstar va ja pratar JK. 

torsken i s. tåskaräi n., bf. -ä, 'torskfiske'. Vör 
äiktäd tåskaräi MK. Ja ska tal um tåskaräiä jä 
bäi Nabbu u strandar jär umkring JK. Sämst 
jä tåskän i maj, sum tåskaräiä gynnar jär JK. 
Tåskaräiä har de int vart någ bivänt me i 
summar JK. Sin [sedan] så fångäd 'n tåsk me 
tåskanglår (långrev), fastn de gamblä tåska-
räiä pa langt ner int jär bårtläggt JK(U). U 
undalit jär de u*, att tåskaräiä u* blai mästn 
raint släut JK. 

torskning s. f. bf. tåskningi [torskfiske]. Da 
kåm just rängnmolnä fram me hagäl u häll-
rängn .. Da fick tåskningi varä, äutn ja kraup 
ner i batn JK. 

torv s. tårv m. (o. koll.), bf. -än. De jär så mik 
tårv, sum slepar äi harvin JK. I fall L. .. vill 
bränn tårv .. A duktut lass tårv kåirar Stang-
boar till Häms me u far 5 kr. för ä JK. Än 
hackäd av tunnar tårv av gröinsvadn, u så 
tårkäd n de tårvår sin i soli u sättäd äld äi 
dum u lättäd tårvän brinn upp till askå JK(U). 
Ja, bärt [enbart] tårv däugar int ti bränn, äutn 
de skall var läit vid me, sått ä kummar äld i 
tårvän gillt JK. Jfr bränn-, dikes-, gräs- o. 
vänd-torv. -brasa s. m. bf. tårvbra'sn [brasa 
av bränntorv]. Da brinnar dän tårvbrasn hail 
äutlang kväldn fran klucku fåir fäm ti klucku 
näi täi JK. -kula s. f. pl. tårvkäulår JK(U), 
[hög av flåhackade torvor, som sedan brän-
des vid nyodling]. 

torva s. tårvå f., bf. -u, pl. -år. 1) [jordtorva]. 
De jär a tårvå, sum fysar förä; ta u hugg 
sundar de tårvu; .. harv sundar all tårvår 
JK(ordl.). Da kan n fa plogän till skär så 
bratt, att n vändar kring än 16-18 tums tårvå i 
vart fur JK. Di skudd da arbet till jårdi någ 
me ti fåis någ däikar u sen ti harv u räiv 
sundar tårvår, så gutt di kundä OL. 2) [stycke 
bränntorv]. Tårvår (bränntårv) jär ungefär så 
stor sum smalag mäurtigäl JK. Bränntårv 
när n läggar pa någlä tårvår, så brinnar de u 
värmar minst i fåir fåm täimar JK. 3) [jord-
ytan]. Ja, de jär int mang av uss ick vör gar 

mästn me nasar mot jårdi . . ti däss vörr liggar 
me nasar undar tårvu u bläir ti jård igän JK. 
4) [hoptrasslad hop, röra; hög, mängd]. De 
vaksar sån föskräckliä stäur lang alar älla 
sprungar pa dum [potatisen] i källrar, så att i 
vaksar ihop i am n tårvå JK. Ner ä da var n 
hopar ört i sedi me, da kund a häng ihop i amn 
tårvå OL. De ganä .. de var så hardsnoä, att 
de ränd ihop i am n tårvå OL. Jär n int klokarä 
än att n drägar, när di (krokar) sitar fast, da 
kan n snart fa de ihop i am n tårvå JK. Ner n 
valkar vammäl, så lättar n de .. ligg i stain'n 
än täim, mäns valku gar, da skall de drägäs 
ör stain'n hail tårvu, u da jär de stöist kånsti 
ti raid äut de härvu för ti fa vart styck för si 
OL. Sum di sat u spelädä, så upp u ihop till 
slas, u da kund di var i am n tårvå va iviän 
gubbä OL. De var a bra tårvå me ban MK. 
Jfr gårds-, jord- o. vänd-torva. 

torva v. tårvä, tårv', pr. -ar, ipf. -äd, 
sup. = inf., 'löpa fort, springa; arbeta' 
JK(ordl.). Han tårvar me träisko pa si um 
dagän; han kan äntliän tårv' me sårkar 
JK(ordl.). Han har tårv jär förbäi mang gang-
ar i dag JK(ordl.).Nai, klucku har allt slat näi, 
u ja skall ännu tårv pa När, så att ja har int 
täid ti sit u rip längar JK. Läil A. ha ha ränt 
äut u tårv i snå'Iän i dag JK. - Särsk. förb. Han 
tårväd av ijåns JK(ordl.). Luggän tårvar ihop 
(= trasslas ihop) MK. Tårv imot (stöta, slå 
emot) (OL)MK. Sårkän akt pa trampvangn, u 
så sat n där u vaivläd, u bässum ä var, så 
tårväd n ner i nättln MK. Atarigän da tårväd 
[slog] di sigdn läik ner i jårdi OL. Tårv ste 
(bege sig i väg) MK. Tårv till ngn en snöiting 
MK. Ja to u så tårväd till n än snöiting; han 
tårväd till mi JK(ordl.). Ja har gat ner i äng 
hail dagän u tråsk göisl u så tårv haim imil-
larat .. sått ä gär mästn ont i armar i kväld, 
sum ja har slat u tårv till göislrukår me kåksu 

torvig a. f. tårvu, n. -ut. 1) [full med torv]. 
Jårdi jär så tårvu u gali JK(ordl.). De var n 
haugdrektar plog, han gar i vick tårvu jård 
sum hälst han JK(ordl.). Rullharvlar .. var 
bra ti hack tårv sundar i nöiådli jård, sum var 
djauphacki u tårvu JK(U). Än plog sum jär 
lagdrektar jär int bra ti plög me, hälst um ä jär 
tårvu jård .. män än haugdrektar plog han 
raidar si, um ä änd jär tårvut OL. 2) [torvlik-
nande]. Har de [maltet] fat ligg fö längä u 
laup äut [grott] fö mikä, sått de har vaks ihop 
u blitt tårvut, så far n bro sundar de u ifran si 
[skilt åt] JK(U). 

tosing s. tåusimg m. [ton Dän där W. de matt 
var n tosing MK. Källingar .. sto u käikt pa 
än iginum finstri u undräd, va de kund var för 
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n tosing, u tänkt u tycktä: han matt aldri var 
klokar JK. Ja.. matt rull mi ör sängi u upp pa 
gå' lvä u agger sum än tosing me armar u 
kruppän för ti fa värkän ti gi si JK. 

total a. tåutal, n. tåutalt [helt o. hållet]. Ja, 
bläir de lent en dag, da jä slidvägän totalt 
släut JK. U all skog, de sum jär igän, sträikar 
mästn totalt, för de har knafft någän end fat 
sin gamblä skog igän [vid skiftet], u förrn di 
lämna n, så gär di totalt raint JK. Rakt totalt 
radlausar JK. En nöiar väglag .. sum blai 
totalt misslyckän JK. Däiki .. var totalt till-
fallnä. De sag riktut äut ti bläi total missväkst 
JK. 

tott s. 1 tutt m., bf. -n, pl. -ar, ä.dat. tuttum, 
'ett litet fång hö el. halm o. t. ex. en handfull 
ull' JK, 'en hand full eller litet mer' 
JK(ordl.). Vör har väl en sjau åt häckar, sum 
star i stack, u har int kårt in en endä tutt 
ännu. Kast för nauti vass in tutt halm; gi russi 
dän tuttn, sum jär i fodasäckän; när kräki 
skall ha vassin tutt hå'i um dagän en träi fåir 
gangar, så bläir de mang tuttar av; vör har 
bör n läitn tutt ull igän ti kard u spinnä 
JK(ordl.). Gi kräki n tutt hå'i el. halm. Ha gav 
mi n läitn tutt ull JK(ordl.). Dän sum nå fick 
de förtroändä, gick ste u räkäd ihop än läitn 
tutt hål u läggd pa de ställ, där braid skudd 
varä OL. Kansk iblant så di kund jälp någän 
annar pa ladistäidn me än tutt fodar me OL. 
F.N.: Bihövar di så mik halm da? J.N.: Jå 
vassärra; när n hämtar de bläir flöi tuttar 
MK. Så to di en tutt väit ull u en tutt svart ull 
u läggd i kardår JK. Så skall di [: solkar] 
lukäs .. n tar a fång sålkar undar vänsträ 
armän u lukar sma tuttar me hygrä handi 
av ändar pa sålkar JK. Arbetskala(r)s källing-
ar.. fick än tutt ull el. läit ull för bisvärä JK. 
Vän, sum sårkar var, taktäs u slos, sått paså,'r 
u tuttar flaug kring uss iblant JK(U). Bäi 
tuttväis el. bi  tuttum (t. ex. om  ull: de gar så 
bäi t. bårt, när det försvinner el. man ger 
bort) MK. Jfr foder-, föd-, halm-, hö- o. ull- 
tott. -vis adv. tuttväis [i uttr.] bäi tuttväis [i 
form av tottar]. Bäi tuttväis el. bäi tuttum 
(t. ex. om  ull: de gar så bäi t. bårt, när det 
försvinner el. man ger bort) MK. 

tott s. 2 tått m., bf. -n 'tuta på ett sjukt finger'. 
Däu hart tått pa fingrä, hart du ont äi de? 
Tåttn har gat sundar JK(ordl.). Ja kåm bårt 
vammälståttn, sum ja hadd pa tummän u 
när ja har dräg nasdokän upp ör lummu, har 
tåttn fallt ör pa gålvä JK. Jfr finger-, skinn- o. 
vadmals-tott. -handske s. tåtthandsko m. 
[skinnhandske utan fingrar]. En dail kvinn-
fålk flyttar n sårts handsko av lambskinn 
när di tar ryg el. vait upp, sum haitar tått- 

handsko. Äi daim jär de int nå'g fingar .. män 
tumm äi dum jär de JK. 

tottla v. tått/ä, pr. -ar, ipf. -äd, 'tulta (om små 
barn); tappas det ena efter det andra' 
JK(ordl.). Jaså, de jär uppa sum de tåttlar 
(= buldrar smat u rännar) MK. Ja hård katt-
ungän tåttlä jär upp pa luftä ijåns; ha ränd me 
äppli i förklä, så di tåttläd ätta na; jär pärår 
galnä da, di tåttlar av talldrickän dainu ätta 
dannu; de jär banungar, sum rännar u tåttlar 
jär upp pa luftä JK(ordl.). Brevi har tåttlä ör 
säckän (= fallit ur än här än där) MK. — 
Särsk. förb. Tåttlä av, se ex. ovan. Tåttlä si 
av: gästar gynnar nå tåttlä si av; di tåttläd si 
av i jåns allihop dain ätta dann'n; di tåttlar nå 
si av allihop JK(ordl.). 

trad s. m. bf. tra'd'n JK(U), dän dailn av 
vägän, sum jär mitt imillum jaulspuri, u sum 
bläir trampän el. upptrampän, när n kåirar 
me en häst, när han laupar [går] el. u* rännar 
pa tradn pa vägän. Hästn kan int fa laupä el. 
rännä i vägspurä, för da gar täu vangsjaul pa 
tradn, u da gar de tungt JK(U). Jfr skev-trad. 

traggla v. tragglä JK(U), [om tal, jfr följ.]. 
tragglig a. n. tragglut [om tal]. Um talä gar 
"knagglut el. tragglut" u osammanhängnäs 
JK(U). 

trakt s. trakt f., bf. -i (m., bf. -än, -n OL), pl. 
-ar. 1) [nejd, område]. När a trakt bläir skog-
laus JK. 0 trakti [vår trakt] MK. Ja.. tyckt, 
att ä var så obeskrivlit vackat där ner yvar 
hail daln u trakti, sum da alltihop var vitt av 
snåi JK. Han låvpräisar ret Lausbackar u hail 
trakti u fålki me JK. Han had vart kring hail 
trakti jär änd ifran Austagan u Gamblägan u 
till Ronä jär pa austasäidu JK. De räikäst 
päiku sum fanns i hail trakti [ändr. fr. -n] OL. 
Rängnböiar u rängnbuckar, sum gar yvar 
trakti JK(U). Trakti, där de gick yvar jär: 
JK. Såsum äut pa Närkhålm u traktän där 
umkring, så var de int mik levädar för dum 
(kräki) ti fa OL. Kyldnetnar har gärt skad till 
mang täusn kronår jär äut at o traktar JK. 
Dän täidn .. var de ingän, sum had ålräusår 
jär at iss traktar bäi strandar JK. Ja vait att de 
finns släik häuspröidnadär [: hustrur] jär i 
traktar OL. Pa Jaugan säir de int äut, sum um 
traktar jä umkring jä när pa skoglausä JK. 
Torsmolni gar ättar skogtraktar u säid 
traktar, t. ex. möirar u vataktuä sandjårdar u 
så där JK. När pa fö var stump alla slipas 
huggäs en tall pa säin traktar JK. Ja har set i 
täidningar, di har fat någ (statshjälp) pa fast-
land at de nkr traktar JK. 2) [del av hästho-
ven] JK(U). Trakti, 'den del av hästhoven, 
som går utomkring "diln" (det mjuka par-
tiet)' HG. Jfr skog- o. söder-trakt. 
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traktat s. traktat [underhandling]. Ja liggar i trampår fast i sålvstakar JK. 
traktat u skall ännu kaup än hag i ladi, män ja trampa v. trampä, tramp', pr. -ar, ipf. -äd, 
vait int ännu beställa, um de bläir av JK. Dän 
målan 	liggar na i traktat u skall kaup 
byggning u häus jär i Lau JK. J. u ja liggar i 
traktat me sjackmästan: han vill pråmt ha täi 
tunnland minst av uss till ådlä, u så.. JK. 

traktera v. trakterä, trakter', pass. -äs, p. pf. 
traktern [undfägna]. Män allstans så grämd 
di si um, att di int had någ ti trakter me el. 
bjaud pa JK. U kumma n in pa någåt ställ i 
hälgtäidn, så skall n alltut trakteräs me någä 
JK. Fyst blai ja traktern me kaffi u dupp så 
mik ja vidd ha JK. 

traktering s. traktering, trakterning m., bf. 
-än, f. bf. trakterniygi, pl. trakteriygar [und- 
fägnad]. Undar jaulhälgar så hadd vörr trak- 
terning pa o laikstäuår, så sum öl, kaffi u 
såckar u kakå u äppäl JK(U). De ungdomar, 
sum int var me pa vågän .. kund fa var me 
um trakterningi JK. Brännväin .. de var de 
aind trakterningi, när de kåm främnäs, u så öl 
till JK(U). Pa sundäskväldn kåm sam man- 
skapä igän .. Da blai de trakterning när di 
kåm me de sam sum kväldn föräut, u därme 
var trakterningi släut JK. L. var kansk me 
där sum ban u bjaudäd kring av de traktering-
ar, sum da var bräuklit OL. 

trall s. trall m., bf. -n ["låt", gammal vana]. 
Nå ha ja int någ nöihaitar ti tal um, äutn allt 
gar ättar sin gamblä vanliä trall JK. Jär äutä 
jär ä int alls någ fästlihaitar u tillställningar 
sum i städar, äutn allt gar sin jamn trall JK. U 
så gick tågä sin vanliä trall älla lunk JK. 
BOindnar fortsättäd .. me sitt strandbräuk 
u me jårdi u kräki när pa ättar gamblä tralln, 
sum di var lerdä ällar sum faffar u far had gärt 
JK. U nå har ja vart i körkå, u där gar de till 
ättar gamblä tralln JK. 

tralla v. trall', ipf. -ädä, -äd [sjunga]. Di kan 
sing u trall u var gladä JK. Han bär sat u 
singäd u trallädä OL. Han .. gav märk pa, va 
så' rkän gick u tralläd pa JK. Väskyttar, sum 
gick u tralläd pa de handlsväisu: "handlande 
ä vi allihop" etc. JK. 

trampa s. trampå f., bf. -u, pl. -år [på väv, på 
spinnrock, på hackelsemaskin]. Trampår äl-
lar trudår JK [på vävstol, se tråda s.] - 
tramp-band s. trampband n., pl. bf. -i, 
'snören som sitta i sålvstakarne och i tram-
porna' MK. Än träiribb, sum gar fram till 
trampbandi för ti hald daim i rikt tt', de kal- 
läs laidarä OL. -tåg s. tramptu'g n., 
pl. = [= tramp-band]. Bind systrar = de bin- 
däs täu u täu tramptug um trampår u sålvsta- 
kar MK. Så tar di tramptugi ällar trampsnöiri 
(trudtugi ällar snöiri kan n u sägä) u bindar i 

trampt, tramt , sup. tramp', pass. trampas 
JK, pr. trampäs JK, ipf. tramtäs JK(U), p. 
pf. trampän, f. (upp)trampi, n. tramp si, 
(ner)tramp', imper. tramp. 1) [växelvis sätta 
fötterna på, träda på]. Sta u trampä u stampä 
pa ätt ställä u int vill ga fram [om en häst] 
JK(U). Ja kund int tramp de minst pa baini 
JK. Dain män i had slat dannu, så ha aldri 
kund tramp pa bainä JK. Äut i sängar [träd-
gårdssängarna] far int trampäs JK(U). R., 
han trampäd tvärs iginum luku MK. Jårdi jär 
så blaut u uppgivi, sått kräki trampar u vang-
nar gar tvärt ällar tvärs iginum gröinjårdi JK. 

[stampa med foten el. fötterna]. U när.. 
glädn sto sum höigst i takä, da staig prästn 
upp u trampt i gålvä till (o. spelade polska) 
JK. Dansn gick i nöistäuu u de tramtäs u 
stamtäs, u gubbar slo klackar i gålvä JK(U). 

[pressa el. trycka ned med fötterna]. Fodrä 
[på tak] lättar tramp si bättar, sått ä bläir 
hardarä u fastarä JK. Sumli stickar upp [ag] ti 
daim sum vastar el. läggar upp u trampar [om 
agtak] JK. Sin trampäs de u stuppäS halm 
imillum ryktstängnar [på halmtak] JK. Håiä 

skudd lässäs i häckar .. u en jär för de 
mäst i häckän, u de haitar att han tar imot u 
trampar håihäckän JK(U). Daim sum nå var 
lät mair slunduä, di trampäd säin häckar så 
dålit .. da trampäd di bärr äut kring säidår 
[när man sålde hö per häck] OL. U när n har 
fat häckän trampän u fullar, så haitar de än 
håihäck JK(U). De kan träff till, att när n har 
kårt in håi (= ängshåi) för gröint u så än 
har tramp de [: på "höloftet"] u int salt de, 
att de har blitt så varmt .. JK(U). Än läitn 
jårdbit sum jär tramp si stäigar kring JK. 
Sin gäs de bönnsängar, sum trampäs i årning 
me baini [dvs, avgränsas medelst upptram-
pade gångar] JK(U). 4) [med foten skada]. 
Hästn har tramp si i hårskerä pa dain bainä 
JK(U). Stäutn had tramp någ äi dain klaui 
OL. Tramp int nackän av ungar! MK. 5) 
[med fötterna tillplatta]. Så tar n [skomakarn] 
lädarhäudi fram, u jär a börr bräunbarki u int 
svartbiredi, så bjär de ihop me tramp lädar 
me mästan u lersårkar .. När lädarhäudi jär 
svärd u trampi, så tas muddlar fram JK(U). 
U så skudd de [lädret] da trampäs me bär' 
baini, att de kund bläi tåra MK. 6) [under-
trycka, nedtrycka]. Förargälsän u harmän jär 
ännu värst, att n rakt lissum skall bläi tram-
pän unda baini ginum sånt skåj JK. 7) [med 
foten el. fötterna sätta ngt i rörelse]. Di sitar 
sum de tyckäs me andn i halsgropi u trampar 
u vaivar [på velociped] OL. Päikår spannt u 
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ruckar surrädä, u singäd väisår u pålskår u 
haldäd taktn me bainä, sum di trampäd 
ruckän me JK. Än bra el. goar ruck skall ga 
let el. int var tungtrampän u sno fort, sått n 
int bihövar trampäs mik fort JK. - 8) [para 
sig, om tupp]. Han'n trampar hynu JK(U). 
Jfr träda v. - Särsk. förb. Tramp ner: 1) [ned-
trycka, förstöra (gräs o. d.) genom att trampa 
på]. Att vörr int fick lug u spel pärk där u 
tramp grasä ner för koi JK(U). Visst trampt 
vör ner n hall hopän gras ällar håi i ängs-
marki, där sum vör slo uss ner (på missom-
marsaftonen) JK. När di laikäd kräig i sum-
räs, trampt di ner u förstöird gröid ti millum 
20-30 täusn kronår JK. 2) [nedtrycka, sam-
manpressa genom att trampa]. Bändä [ag-
knippet] .. drägäs upp u stjälpäs ör u braidäs 
äut u trampäs ner [på agtaket] OL. Sumt ha 
int blitt kast [skottat] äutn nertramp u nerkårt 
ätta handi (snö) JK. 3) [träda ner i el. igenom 
ngt med foten]. Ja trampäd ner i vattnä me 
dain bainä u blai vatar; ja trampäd ner iginum 
a hul u fallt ner JK(U). - Skall a spinn upp-
ränningsgan, så trampar ha pa duktuä tag [på 
spinnrocken] JK. - I nödfall .. så trampa n 
sunda na [gödseln] i vattnä me a par stor 
knäistyvlår pa si JK. Gartru skall tramp äisn 
sundar [: islossning vid Gertruds-dagen] JK. 
Pa säin ställar var de så dant få'lkträngsl, att 
hadd n fallt kull, så hadd n vart sundartram-
pän JK. - Helar [kilar] i taggjaulä för ti tramp 
gangvagn'n tibaks me MK. - Tramp upp [riva 
upp o. förstöra (mark o. d.) genom att trampa 
på]. Ja tror att de bläir gröinvall, när nå int 
kräki far jet av u tramp upp jårdi JK. De kan 
ingän fa kräk äut n gang pa gardn, för di 
trampar jå'rdi u gardn upp JK. Dairäs tråsk-
vandring .. han var så sumpur u upptrampän 
OL. Kräki trampar u vangnar gar tvärs 
iginum gröinjårdi, sått ängsmarki bläir upp-
trampi u uppkård JK. Jårdi jär upptrampi, 
sått de jär bär svart jå'rdi JK(U). Ga int u 
tramp upp grasmattu JK(U). - tramp-tak s. 
tramptal n., bf. -ä, pl. =, 'halm- ällar agtak, 
sum trampäs' MK. Tramptak av ag ällar halm 
pa raftar JK(ordl.). För just int så mang ar 
sinä, när de nyttädäs tramptak ällar täcknä 
tak av halm ällar ag pa häusi JK. Um de änd 
skall var fodartak ällar tramptak me raftar, da 
gar int räiar äutför mäurn föstas äutn börr 
jamt mäurn ällar äutkantn pa bandi JK. När 
di (böindnar) jälpar varandrä täck tak (tramp-
tak) av halm ällar ag, da har di häusating JK. 
Sumbli matt pa ladistäidn ste u räiv av tramp-
tak pa häusi . . för ti jälp si fram ladingän yvar 
me kräki OL. -vagn s. trampvayn m., pl. -ar, 
'velociped'. Så'rkän akt pa trampvangn, u så 

sat n där u vaivläd MK(1903). Um böiboar u 
n dail av lausboar, nämligen fröknar.. häldar 
än di flackar fram u tillbakas langs vägar u 
gatår pa säin trampvangnar um di häldar 
glaid äut pa landä i hå'isttäidar u jälpäd fålki 
räkä OL(1899). Nå har de blitt dän vurmän 
me trampvagnar ällar velocipedar .. Nå um 
ån i i missåmmarstäidar u hail sumrar me har 
di int lust ti någ ann än flack langs vägar me 
daim, u skall de da riktut var., storartat, da 
ska di ha a päikå framm pa vagnän ti akä 
OL(1904). A:s bror, sum tjänar i Fråiäl 
kåm kåirnäs jär äut pa trampvangn u skudd 
häls pa A. JK(1905). Di.. vill agge'r härrar u 
skaff si n trampvangn u rais kring sum aggän-
tar JK(1907). Så kåm trampvagnar i bräuk, da 
blai de a nöjä ti tramp i väg till basarar u 
tillställningar i andrä soknar, nå så larvar 
bilar langsat vägar .. IJK(1928). 

tran s. tran m., bf. -än, 'själspeck' MK; 
JK(ordl.). De jär n hall hopän tran älla späck 
pa dän käutn; tran jär bra ti silsmörå [sel-
smörja] JK(ordl.). De jär bar tranän MK. 
Tran el. käutspäck jär bra för kvarku pa russ 
MK. 

trana s. tranå f., bf. -u, pl. -år (Grus cinerea). 
Di bräukar flaug jär yvar iblant pa ladingar, u 
någän gang bräukar di sla si ner jär u var jär 
någlä dagar. I fjor(d) ladis sag ja a hailt skåck 
äut i Hamman, sum gick där pa akajårdi. 
Lustuä fåuglar ti säi när di flaugar hälst. När 
pa ingän stjärt u me säin lang bain bakför 
stjärtn. Jär um arä var de en [: fågel] sum var 
jär i fåihagän i flair dagar ainsummän. Han 
var graar me faslit lang bain u när pa ingän 
stjärt. Sumbliä maint pa, att de var en stårk, 
män ja tror, att de var a tranå JK. - tran-ärt 
s. tranärt, (Vicia villosa), sum vaksar i sedi 
MK. Tranärt de jär ret namnä. När n tar av a 
blåmmå u käikar pa dän, så säir a prässäis äut 
sum än fåugäl MK. 

tranig a. tranur [som smakar som tran], om 
strömming etc. (OL)MK. Jfr fisk-tranig. 

transportera v. transpårter', pass. pr. tran-
sporteräs, p. pf. pl. transporternä JK. Ja de 
launar si int för uss ti ådlä sockarbetor jär 
äutä, för vörr har för langt ti kåir mäd dum el. 
ti transporter dum JK. För såsum i Stangä 
sum de transporteräs mäst till.. När nå betår 
bläir transporternä sinä till fabbrikän JK. 

trapp s. trapp f., bf. -i, 'trapp'. Till räumä sum 
lag ti hygar, när n kåm, in i fastäuu, gick a 
trapp me träi trappstig upp till stäuduri JK. 
Källastäuu ti hygar me trapp upp i fastäuu ti 
stäuduri .. Mitt för fastuduri i jamt de trappi, 
sum gick upp till källastäuduri, gick de a 
trapp upp langsat dän mäurn bäi källastäuu, 
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till n kåm upp pa a lagli stort luft JK. Späisn 
han sto i dain rängi där pa gavlän, u i dann 
rängi där var trappi, sum di gick upp pa 
kvännluftä me säckar [i vattenkvarnen] OL. 
Han kund ta täu 100-kilosäckar fran lädgålvä, 
en undar var arm u bjär upp a trapp pa sed- 
maggsäin'n JK(U). De äurar äut så! ja, så, att 
ingän kan säi häusi n gang, när n star pa 
trappi JK. När ja var pa trappi u just skudd 
ga in, käikt ja äutat vägän, u da fick ja säi än 
skjuss . . JK. När di had rast n dag [i skolan], 
så rasäd sårkar u skuffåd varandrä pa trappi 
JK. Ja var inn i Claudläins bodi, u ner ja gick 
äut därifran, så möitäd ja än pa trappi OL. 
Han gynt tal um am n historjå för mi där äut pa 
trappi OL. Så 01 äut pa trappi me bär skalin u 
ropt äut ti kalar, sum sto pa gardn .. sätt 
hästn in! JK. Män såsum a kåm ti duri u 
skudd ga äut pa trappi, så sto där n stäur 
svarta kal pa trappi JK. Grän [granris] ti stråi 
me .. de gynnäs da stråi ifran trappi u äut 
yvar gardn OL. Fall trappar ner JK. Han 
skudd upp pa kamman u gär äld pa . . u da 
kåm de n väitar gräis störtnäs ner trappar JK. 
Jfr kvarn-, källar-, loft(s)- o. skol-trapp. 
-gång s. trappgang m., bf. -än JK [trappupp- 
gång, trappa]. Ifran fastuluftä gick de a trapp 
el. n trappgang upp pa luftä langsat skillnä- 
mäurn mot kamman JK. Väitsandn hadd di 
undar trappgangän i fastäuu JK. -steg s. 
trappstig n., pl. =. Han . . trallt ner trappi, 
sått de sägd duns, duns vart trappstig han 
rulläd ner JK. Lufttrappi har tåll trappstig 
MK. 

trappa s. trappå f., pl. -år. Ain trappå de jär a 
trappstig, nä de int finns mair n ätt stig MK. 
Han fick sit pa ändn pa bänkän, sum va 
straks bäi trappår, sum gick upp pa läktar JK. 
U så skudd n upp trappår u så upp pa kam- 
man JK. De var nuck än förbaskad bask 
[smäll] han fick där i trappår JK. Kuskän 
skudd da hald . . mäns ja ränd upp där n träi 
fåir trappår JK. Ja tänkar de jär a rambäl i 
trappår u rambäl i saln me all tungomål JK. 

trasa s. se pasa s. — tras-bylte s. trasbyltä. 
trasan (tråsan?) interj. trasan. Män täusan för 

trasan pappa läilä, sum än bräukar säg iblant, 
ja jär förbaskat förargän .. att ja har kumm 
boki bårt JK. 

trasig a. pl. trasuä JK. En äusl kammarä .. me 
trasuä tappetar pa väggar JK. Di [böckerna] 
jär läit trasuä, män di gar ännu an ti läsä 
JK(U). 

traska v. traskä JK(U), ipf. -äd [gå]. Han . . 
gick me styvlår full av vattn .. förr n än 
traskäd haim, sått vattnä stratt kring än JK. 
Så traskäd ja mi i väg i rängnä JK. Skolsårkar 

. . di fick lug u akä . . u di fylgäd me änd ti 
Kauprä, u sin traskäd di ti bakas igän ti skolu 
i slåitu u snåiän, fö de mäst me träibuttnar pa 
si, sum snåiän ldampäd undar JK. 

trassel s. trassäl, trassl JK n., bf. -ä MK. 1) 
[traskande]. De var ätt sånt oskaplit tr. av de 
bani MK. 2) [krångel, oreda]. Jär de int a 
förbaskat trassl u jåbbaräi av statn .. att di.. 
skall fördöir föidu JK. 

trassla v. trasslä, pr. -lar, ipf. -läd, p. pf. 
(håup)trasslän, pl. (till)trasslädä JK. 1) 
[traska, trampa]. Trasslä i snåi; bani rännar u 
trasslar äut i snåiän el. sumpän MK. Råttor 
trasslar i sedi (OL)MK. Särsk. förb. trasslä 
ner el. äut sedi MK. Barn trassläd ner (tram-
pade ner) pa körgardn. Di trassläd ner grasä 
MK: Trasslä till (ner) gålvä MK. Jär trassläs 
straks till. Ja sopar änd, män de tular int läng, 
så har di lup till de igän (trasslat till det) MK. 
2) [krångla till, hoptrassla, i särsk. förbi. 
Trasslä bårt [slarva bort] MK. Raidur, 
vackar hamp, att n int jär hoptrasslän OL. 
Tilltrasslädä ganhärvår JK. 

trast s. trast m., bf. -n, pl. -ar (Turdus-spp.). 
Trastn jär äut i skoglundn bäi uss singar 
vackat för uss, när soli tinnar upp u ner JK. 
Trastn had naug fis mi i kullu MK. Män de jär 
int gutt ti fa bärg någät kissbär för trastar, för 
di jär staur galnä ättar dum. Vörr .. far knafft 
bärg någåt kissbär, till däss di bläir monä, 
äutn da har trastn allt skilt av mäd dum JK. U 
.. så bjärar hogslar int bär mair n vart ann ar 
.. män de star int mang dagar pa, så har 
fåuglar jet av dum, hälst när all trastar u 
trastungar kummar i stäur svärmar u slar si 
ner äi a hogsl JK. Jfr grå-, svart- o. vatten-
trast. -reder s. trastraidar ii. [trastbo]. 

trasta v. trastä, trast', pr. -ar, pass. -äs [trå, 
längta]. De va äutn likt, va ed kräki jär magrä 
u traduä i ar! Ja, va skudd di ann kunn bläi 
da? di star börr u trastar ättar håi u jetar aldri 
halm. Kräki jetar aldri, äutn de jär bön ti sta 
u trast(ä) ättar någ bättar JK(ordl.). Trastäs 
el. trastä, ga u tr. ättar någ' sum 'n int' kan fa 
MK. 

trastig a. trastur, f. -u, pl. -uä [längtansfull; 
orolig]. Trastur ättar brännväin MK. Lambi 
har blitt så trastuä, sått di gar aldri i hagän 
äutn flaugar in pa sedakrar. Russi har blitt så 
trastuä u jär galnä ti flaugä; säges om kreatur, 
när de fått vanan på något bättre än vad de få 
eller ha att äta, antingen de stå på stall eller 
gå ute på bete JK(ordl.). De e'i [tackan] ha jär 
så trastu u gali ti flaugä; baggän jär trastur; 
russi har blitt så trastuä u galnä u gar bön u 
trastar langsat täunar u vill äut JK(ordl.). 
Lambi fick flaugvan'n u blai trastuä u gick in 
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pa gröidn fö fålki JK. Nä russi far va'n ti 
kumm jär in, da bläir di så olycklit trastuä (att 
komma in igen) MK. 

tratt s. tratt, m., pl. -ar. 1) [tratt]. De var pa 
ställning ss. en tratt (OL)MK. Jfr drick-tratt. 
2) [telefonlur]. Dails kan n int fa talä [i tele-
fon] .. när n vill, för de jär fullt av få'lk, sum 
star u larvar där i all trattar jär pa landä pa 
statsjonar JK. 3) 'fyllbult' (OL)MK. Ifall di 
var någ sån där trattar, sum gärd de sam, va 
mik di tynnäd äi dum OL. Di (somliga be-
gravningsbjudare) har blitt maddluä i läggar u 
knäii u de har för de mäst vart sån där 
gamblä trattar, sum just int har vart så bi-
tagnä av sårg u laisamhait OL. Jfr brännvins-
o. fyll-tratt. 

trattig a. trattur MK [trattformigt avsmal-
nande, om ryssja]. 

trav s. trav, (m. bf.) travän [gångart hos häs-
tar]. Ränn i trav (OL)MK. Di kåm än bit pa 
vägän u kård i fullt trav JK. Aldri a stig i trav 
di kund kumm me dän sjussn JK. När n har 
sånt stort lass, sått n int kan fa kåir i trav 
någän bit JK. Russi tar pa travän; såsum di 
laup älla laupäd, så to di pa travän JK. Vör, 
sum sårkar var, i väg ättar .. ner n da sag, att 
vör kåm nemarä, da ränd n a styckä vör 
tyckt de var bra ti hald n pa travän läitä [om 
en gubbe] OL. 

trava v. travä, tra'v' [springa, egtl. om  häs-
tar]. Russi kan int travä JK. När n räidar så 
fort pa n häst, att n int hinnar me travä, da 
flygar n [galopperar] OL. Ja har trav hail 
dagän mästn fran klucku sjau i mårräs JK. 

travla v. travlä [trampa]. Tramp ner: travlä 
ner grasä, sedi, gröidn JK(U). Ränn u travlä 
äut i sedi (förr dravlä) MK. 

trav-tals adv. travtals el. hoptals MK. 
tre räkn. träi. Va jä träi? träi bain undar a 
gröitå JK. Vältru de var träi styckän gråv träi 
sum lag uppifran sylli 	därpa skudd all 
stuckar rulläs upp .. ja iblant täu träi lag yvar 
si OL. Täu träi dagar nå föräut hadd n sägt 
att .. JK. Upp pa haidi har vör vart n träi fäir 
dagar n träi fäir man um dagän JK. När de 
bläir plög si n träi fäir gangar JK. Så skudd n 
änd ha n träi fäir styckän (sigdar) mässi pa 
man MK. -axel s. träiaksl m. [på fiskegarn], 
än sårts maskå me bär träi akslar MK. [Se 
ill.] När en aksl jär av, de kalläs ainmaskå u 
när täu akslar jär av, da jär de träiakslar MK. 

pa nät u not u räuså MK. [Se ill.] -band 1 
tun s. träibandtäun m., pl. -ar [gärdsgård 
med tre "bandar" på varje störpar]. I träi-
bandtäunar star staurar pa sam väisä sum i 
täubandtäunar u trolår liggar pa snitt ällar 
skyns upp, män staurpari star längar ifran si, 

minst a par änar, u var annu trolå liggar int 
mair n pa en bandä JK. Träibandtäun jär 
int så säkar täun sum täubandtäun män gar 
snällarä ällar fodarä ti töinä, u slas träi ban-
dar um all staurpar, u all trolår liggar pa 
bandar, ällar att n int flyttar någ paläggnings- 
trolå'r JK. Träibandtäun töinäs för de mäst av 
nöjt värkä Staurpari .. star dubbält så langt 
ifran si sum täubandtäun, så att um de jär bra 
ti sla staur el. djaup jå'rd ti töin pa, så töina n 
när pa dubbält så lang sträckå för dagän sum 
täubandtäun, så att de haitar, att träiband- 
täun kan n ränn u töinä JK(U). -bågge s. 
träibåggä, 'flera nötter, som sitta tillsam-
mans' MK. -dubbel a. n. träidubbäl, n. -t. 
-faldighets 1 söndag s. treufalduhaitsunda'g m., 
bf. -än. -fot s. trä fot m., bf. -n [underlag för 
kokkärl]. Lyftpannår .. sto pa n storar träifot 
JK(U). De var träifotn, sum fant kull MK. 
-horn(s) 1 bagge s. träihånnbåggä, -baggä 
[nötklase m. 3 nötter]. Ja fick än träihånn- 
båggä ällar baggä OL. Träi- u fäirhånnsbaggä 
el. -båggä MK. -hornt a. pl. träihånntä, 
-hånnt' [trehornad]. Träi-, fäir- u fämhånnt 
jangraipar JK(U). Träihånntä 	håigafflar 
JK(U). -kantig a. träikantur, n. -ut. Mäur-
slaiv, än tunnar.. stålplåt, sum jär träikantur 
OL. Ag, än sårts 	sträivt träikantut vasst 
gräs JK. Trodar 	sagäs träikantut JK. 
-kant(s) 1 fil s. träikantfäil, pl. -ar J_ 
träikantsfäilar JK(U), [trekantig fil]. -kvart s. 
träikvart [i uttr.] pa träikvart [något berusad]. 
När vör had vart där a stund .. kåm härrn 
sättnäs u styvlänäs u var pa träikvart ällar så 
druckän, att n nätt u jämt kund ga JK. A(v)-
modnäs var vör int någän av uss äutn så där 
halvt ällar när pa träikvart JK. -männing s. 
träimänniyg m., bf. -yän [båt med plats för 
tre roddare; = följ.] [Se ill.] -roning s. träl-
råuniyg m., bf. -yän, pl. -ygar [fiskebåt för 
tre roddare, ägd av de tre kamraterna i laget]. 
När n.. skall pa rak, så har n fö de mäst (ä)n 
storbat el. träironing u för de mäst träi man.. 
Pa summan, um än int skall fö langt ti sjos 
så träffar de till, att n int jär mair n täu man 
pa n träironing .. När n skall bygg än träi-
männing el. träironing, så siar träi styckän si 
ihop, sum haitar batkamratar .. När .. de 
skall byggäs bat (= storbat, träironing el. träi-
männing) så jälpäs di at all träi ti skaff värk ti 
batn, u jälpt till .. i fylg me batbyggan, när 
batn byggdäs. Förr byggdäs n träironing pa 
träi dagar föräutum fotskutår u tuftår .. Män 

inraidningi i batn gärdäs int ihop, äutn var 
u en fick svar fö sitt räum ti gär i årning. Bak-
kaln fick svar för bakräumä JK. En träi-
roning ällar storbat me allt tillbehör (113 kr 
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ny; 100 å 2-3 år; 63 å 5-6 år) JK. Förr så 
bigangnädäs int n träironing mair n än täi tål! 
ar .. da var späikar fö(r) mik råstuä JK. Vart 
batlag el. träironing har . . säin aigi batlänning 
JK. Han had sägt n gang läit förr n drunk-
nädä, att de fick blas så mik de vidd, så kund 
n begå si me n träironing i austasjöän JK. 
Träironingar di jär för de mäst byggd så nå 
för täidn, sått i .. jär mair flatbuttnä JK. För 
tjugå ar sinä .. så var ä =kring än tjugå 
storbatar älla träironingar bäi Nabbu u um-
kring säksti sjutti fiskrar (så!. 1882) JK. -ro-
ning 1 baksegel s. träiråuniugba'kfä'gäl. Di ha 
hatt n läitn gammäl fiskbat, u så hadd di hatt 
a träironing-baksjägäl JK. -roning 1 tändning 
s. pl. träironinglänningar ["länning" för tre-
roningar]. Me fiskbatar fick än länd sudar el. 
nådar um träironinglänningar JK. -roning(s) 1 
doning s. pl. träironingsdo'ningar [tillbehör 
till en treroning]. -roning 1 segel n. pl. bf. träi-
roningsjägli [segel för treroning]. Gubbar u 
sårk, sum hadd fö dålit armstål ti gläid pa rak 
u ti hanter träironingarar u ti sätt träironing-
sjägli till JK. -roning 1 topp s. trä ironingtupp 
JK(U), [toppsegel på treroning]. Till fiskbatar 
el. tåskbatar hadd n .. ätt sjägäl, sum var 
umkring så stort sum än träironingtupp 
JK(U). -rolling 1 år s. pl. träiro'niuga'rar 

jär störrä än daim sum bigangnäs 
ti fiskbatar JK(U). Sin blai n så duktur, att n 
kund skåit träironingarar u gläid pa rak JK. 
-skifte s. träiskiftä [ett slags växelbruk]. Han 
(far) var me dän fyst sum lerd laubogubbar 
ti bräuk jårdar i träiskiftä JK. De vill sägä: 
fyst arä haustsedä, andrä arä ladissedä u så 
tredä trid arä JK. All stor samfällt akrar, 
såsum Digarakan u Nöiakan u Storakan, sum 
bräuktäs i träiskiftä 	u lag trednä ällar pa 
gatå vart trid ar JK. -skäft träiskäft (väv). 
-skäfts 1 luna s. f. pl. träiskäftslu'når (på väv). 
-slagen p. a n. träisla'gä, pl. -nä [om rep av 
tre tåtar]. Ja tänkar de [: tåget] bläir gråft 
nuck, um vör har träi tatar el. träitetä el. 
träislagä JK(ordl.). Tjanar jär för de mäst träi 
el. fåirslagnä el. me träi el. fåir kardelar el. 
tatar äi JK. -spann 1 gryta s. träispanngröitå 

f. [gryta rymmande tre spann]. 
-tums 1 planka s. f. pl. träitumsplankår av 
gränä kan nyttäs till .. durspäglar, finstakar-
mar m. m. JK. A träitumsgränplankå [dvs. 3 
tum tjock]. -tvunnen p. a. n. träitvunnä, 
-tvinnä [tvunnet av tre tåtar]. Sno träitvunnä 
MK. Bind äut [: nät] me fåint sling-gan (n:o 
40 träitvunnä) JK. Stickganä skall snos [tvin-
nas], antingän täutvinnä el. träitvunnä. Träi-
tvunnä jär starkäst JK. Slinggan .. av sno 
ällar tvinn bomullsgan, täutvinnä ällar träi- 

tvinnä el. -tvunnä JK. -tåtad a. träita'tä. Träi-
tatä tug, me träi tatar äi MK. Tjän'n (pa a 
flåignät) jär träitatä u spunn'n av hamp MK. 
-tätad a. träitiftä, träität' [om snöre o.d. med 
tre tåtar i]. Raivän han jär träitätä el. träi 
karrdelar äi JK. Ja än kan sno [tvinna] stick- 
gan träidubbält ällar träitätä pa sam väisä [se 
tia v.] JK. Män nå fö täidn nyttäs de ti upp- 
ränning snoä, täu-tätä ällar träitätä [: bom- 
ullsgarn] JK. När kvinnfalki snor traitat gan, 
så har di bön ätt nystä .. Di gär fyst a sån 
stor åiglå, sum di kan fa handi iginum, u så 
drägar di ganä iginum dän, sått de bläir åiglå 
ättar åiglå 	undar snoningi JK. Jfr tre-sla- 
gen. -vintra s. trevitrå [träivittrå] f., 'tre års 
gammal ei [tacka]'. 

tredje räkn. tridä, trid, f. självst. (de) tridå, 
subst. m. bf. tridän. Trid gangän JK. Tnd arä 
JK. I trid dyngnä JK(U). Fyst kväldn var 
alltut anndagän jaul, andrä kväldn var 
nöiarskväldn, u räckäd de till, så var dän 
tridä trättndagskväldn [för lekstuga] OL. L:s 
brevä fick ja i onstäs ällar dän tridä JK. Så 
frågd dän trid av uss, um OL. Dän trid, 
han bihövs såsum hantlangarä OL. Så binda 
n nedäst bandn um fyst staurparä, u så gar n 
till dann.. u så till de tridä pa sam väisä JK. 
När n da har fat ä så langväist, sått a hail lang 
trolå räckar upp i uppäst bandn i fyst staur-
parä, da slar n de trid staurparä, u da liggar 
ha ["trolan"] pa nedäst bandn pa trid staur-
parä u pa uppäst bandn i fyst staurparä JK. 
Di (stainsättningar) jär förmodliän av dän 
sårtn, sum haitar skippssättningar, atminstn 
täu styckän, de tridå jär när pa runt JK. Ja.. 
har läst iginum .. de täu böikar,sum ja had 
ynsk, um ja had hatt de tridå me JK. Läit 
ättar så blai de pa sam väisä me am n till u de 
tridå me JK. Had Er bär bund de tridå MK. 
-dag s. m. bf. tri'da'gän 	tri'dda'gän. 
Tridagän älla fjärdagän MK. Ja far ga tibakas 
till triddagän jaul u tal um, lais de gick av pa 
stämmu da JK. De vanliä dässämbarstämmu, 
sum annas bräukar var tridagän jaul JK. Trid-
dagän ällar i sundäs had vör prek jär i Lau 
JK. Pa trid-dagän jär sticksaumar i gang JK. 
Ättar sum jauldagar jär, så bläir månar .. 
mass sum tridagän JK. Um täist älla tridda-
gän paskår väntar vör V. jär äut i Lau JK. 
Kaften S. har arbet nå jär me skiftä sin trida-
gän paskår JK. Män så kåm nå'rdaustn tridda-
gän paskår u har hald bäi hail täidn sen JK. Ja 
kummar ti sänd väksln anndagän ällar sainäst 
tridagän pinst JK. Fystdagän u anndagän da 
var de alltut liksi me kallasä um de skudd 
var triddagän me ällar skaffargästbud tridda-
gän .. da skudd ungfå1ki pass upp JK. -dags 1 
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kalla s. f. bf. tri'dagskaldu i.v Li [tredje-
dagsfrossa]. Tridagskaldu, ha var värst, sär 
di MK. Trid-dagskaldu var värst ti botä JK. 
-del s. tri'ddail, tridndail, gen. -s, pl. -ar. Er 
kan fa pänningar, täu tridailar straks u en 
trid-dail, när de bläir saä [sått] JK. Kånn fick 
vör fäm säks u tjugå tunnår, u had int tårkän 
förstöirt ä i sumräs, så had vör fat n tridndail 
mair JK. U så huggäd vör all bandar till, u de 
hindräd väl de, annas had vör kanhänd töint 
n tridndail mair JK. Såckarbetår .. de had 
laun si . . när pa n triddail bättar än i fjord JK. 
Di har gani nå när pa en tridndail längar än va 
di had för n trätti förti ar tibakas JK. Män n 
tridndail störrä, de gar ja i go för di jär mot 
daim vörr hadd förr [om nät] JK. De var 
sitplassar för 500 styckän, män .. de var int 
mair n tridailn stort, sum had räum ti sitä JK. 
Had ja begärt någä, så had ja int begärt, va ja 
tror, mair n triddailn JK. Arbetskalar u 
tjänstlöidn had int stort mair n trid-dailn sån 
haugar dagspänning [som nu] JK. Sumbli-
stans har triddailn (av aksi) glidä OL. Vör har 
o (kräki) uppsättnä allihop, så där tridailn 
unda värdä JK. Dän sum vinnar, far bär betal 
triddailn av haj! kallasä JK. De kåm int upp 
triddailn a de (fråiä) än gang JK. Nå jär vang-
nar trid-dailn när pa braidarä millum jauli JK. 
Där iginum bläir mjölä kansk triddailn döi-
rarä JK. Päikår har åt stigs mål ti trill me 
bausn u drängar tål!, ällar triddailn längar JK. 
Strämmingän jä triddailn mindar framfö förr 
MK. De jär mang sum rullar äut a bit daig 
de rulläs da så tunt, så de jär väl n tridndails 
tum tjåckt OL. -dels I tun s. triddailstäun. 
Män [ättar] ret dän gamblä stängsllagän 
kund di fa hald "triddailstäun", um t. ex. en 
av jårdaigrar had a aigå, sum int innhalt mair 
n trid-dailn i arialn, män täunsträcku var läik 
lang millum aigår för yms av dum, så bihövd 
dän, sum hadd triddailn sån stor aigå, int 
stäng mair n trid-dailn av milltäun'n JK(U). 
-garn s. n. bf. tri'dga'nä, de trid ganä, sum 
kastäs äut [vid "fastsättning" o. "vrak"]. Da 
järn i årning ti bjär upp .. dän sum har änd-
ganä fyst, u dän sum har andräganä .. där 
nest, u dän sum har tridgan där flest u. s. v. 
JK. -gång s. tri'dgayg [tredje gången]. Ring 
tridgang [i kyrkan] MK. När de löistäs trid-
gang JK(U). -lott s. m. bf. tri'dlåttn [tredjede-
len]. -sinn s. tresn, tre'sä [tredje gången]. 
Plög tresn = plöja tredje gången. 1) räitä 2) 
plög ansn 3) plög tresn MK. Trid gangän de 
kalldäs för plög tresä OL. U så skall de plö-
gäs tresn (tridgang); de gärd n millum hå'i-
håistn u rygskördi JK. U så när n far fodrä in, 
da skall n plög tresn ällar tridgang, förrn ry- 

gän bläir moän, män plög tresn de bräukar ga 
fort, för da jär jårdi laus, så att da bräuka n 
hinn me a tunnland för dagän me ätt par JK. 
Seddagar ha vör just int så langt till, så att de 
skall pråmt plögäs tresn JK. -sten s. m. bf. 
tridstain'n [tredje stenlagret i en stengärds-
gård]. När andrästainar liggar sum di skall, så 
lägga n tridstain'n där upp pa u så väidarä 
JK(U). -stock s. m. bf. tri'dstuckän. När de 
bläir flak sagstuckar av ätt träi, så haitar 
dän tridä tridstuckän el. tuppstuckän JK(U). 
Dannstuckar u tuppstuckar älla tridstuckar 
va da läit klainarä JK. -åring s. tri'då'riug m., 
pl. -ar [tredjeårsrekryt]. Dän han äxerar ii-
krök fystä andrä ällar trid åring OL. Jå 1854 
var de sammändragning me all jägrar (ja jär 
int säkar pa um rykröitar: fyst-, andrä- u trid-
åringar var me) JK. -års 1 vall s. tridarsvall 
JK(U), [fodervall som bär hö tredje året]. 

tredsk a. treskar 	f. tre'sk, n. -t, pl. -ä, 
'tredsk, om sårkar o. folk o. kräk'. Banungän 
jär treskar u skräiu JK(U). A banföidarskå, 
sum liggar i bansäng, skall int säg el. prat(ä) 
någä pa ätt dyngn ättar banä jär föit, för 
annas så bläir banä mik treskt JK(U). Sårkän 
jär så treskar; de var a faslit tresk päikå; 
banungar jär så treskä; de var a faslit treskt 
ban, de skräiar mästn jamt till JK(ordl.). Um 
bani var treskä el. ainväisä, så skudd mori 
dairäs tugg väitlöik 	u spytt yvar vaggu 
JK(U). Um de var någän, sum var treskar u 
int vidd hald bi läikä [i ordning], da bihövd n 
bär säg till böimann'n MK. -bytta s. tre'sk-
byttå f. [tredskt flickebarn]. 

tredskas v. tre'skäs, pr. treskäs OL, ipf. fresk-
täs JK [trilskas]. En sum treskäs u int vill 
bital säin skuldar, han far förr ällar sainarä 
lagsöikning OL. Tresktäs n ti bitalä, så blai 
än stämdar ti tingä JK(U). De jär int värt, att 
du vitt treskäs imot; de jär int värt, att du vitt 
sta u treskäs imot JK(ordl.). U var de så, att 
daim, sum skudd pliktä, tresktäs imot u int 
vidd bital govilut, så pantäd skattfogdar JK. 

tressa s. (intresse) trässå f., pl. -år, 'ränta'. De 
bläir trässå pa trässå MK. Dräg trässår, dra 
ränta MK(1878). När n skall lan pänningar, 
bläir trässår störr u störrä JK. Jaulhälgi u 
nöiar jär olycklit till ta pänningar hälst när 
n jär skuldu u skall äut me trässår JK. Olyckli 
när pa jär ja u flairfalduä me mi, sum skall 
bital trässår u jär skulduä JK. De förbaskadä 
trässår JK. — tress-fri a. trässfräi, 'räntfri'. 

tressa v. träss' [betala ränta]. Ha mik gäld 
upp yvar åiru ti träss pa JK. 

trettio räkn. trätti. Förr da hadd n duktur 
stranddräng bär n trätti höigst förti kronår för 
årä OL. Än trätti lass fick vör bärgä JK. Ja 
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har lairjård, sum int har fat någ slags göidning 
pa trätti ar JK. -ett räkn. trättiätt. När han da 
slo trättiätt, sum än bräukar sägä, älla va läit 
muskar a si (läit drucken) .. JK. -tal s. n. bf. 
trättitalä. Nå ha ja allt kumm än bit yva 
trättitalä [i ålder] JK. -tre räkn. trättiträij JK. 
Ja fyllar trättiträij ar i dag JK. -tredje räkn. 
trättitri'd' . Nå ha ja studde'r i boki fran de 
trättitrid säidu till de förtäjändu JK. -två 
räkn. trättitäu JK(U). En "gang" häs(t)sko-
späik var .. trättitäu (32), um de skudd åt 
späik i var sko JK(U). 

trettionde räkn. trättäjändä. Dän trättäjändä 
janvarus JK. Dän trättäjändä i iss mån'n JK. 

tretton räkn. trättn. Tåll trättn maskår i var 
knäut [på flundrenät] JK. 

trettonde räkn. trättndä, f. självst. (de) 
trättndå MK. De trättndä masku JK. Så mela 
n tjugå tum igän u räknar maskår, till n far 
de trättndå u söir dän fast .. sått de bläir tält 
maskår, sum sitar trädnä laust pa tjan'n u 
de trättndå sitar fast u de fjortndå laus JK. 
-dag s. trättndag m., bf. -än. Just int sån 
trivli trättndag blai de i ar fö o räkning JK. De 
bräukar int bläi någ stadur vintar förr n ätta 
trättndag sumbliä ar JK. Jaul, sum räckar till 
ättar trättndagän JK. Nå i hälgtäidn .. så 
kåirar int vörr .. i skogän ätta vid ällar arbe- 
tar i skogän 	attminstn int förr'n ättar 
trättndagän u kvinnfålkis årkår . kum-
mar int äi sitt vanliä äss förr'n ätta trättnda-
gän JK. I fredäs va de trättndagän, u da var 
vör ner bäi Kauprä Jannäs pa jaulkalla's JK. 
Läil trättndagän MK [dagen efter trettonda-
gen] HG. -dag(s) I afton s. trättndagsaftn m., 
bf. -aftnän. I torstäs ällar trättndagsaftn var 
de skogavsjon bäi Ausrä i Gardä JK. I dag 
har vör allt fredagar u trättndagsaftnän JK. 
-dagsIgröt trättndagsgråit m., bf. -n. Ja, vör 
har nå säup trättndagsgråitn i kväld JK. 
-dags I helg s. f. bf. trättndagshälgi JK. 
-dags I kväll s. m. bf. trättndagskväldn. Fyst 
kväldn [för lekstuga] var alltut anndagän 
Jaul, andrä kväldn var Nöiarskväldn, u 
räckäd de till, så var dän tridä Trättndags- 
kväldn OL. Trättndagskväldn var vör upp bäi 
astu Åskar pa kallas JK. -dags I tid s. trättn-
dagstäid [tiden omkr. trettondedagen]. Mair 
[:ved] n kan fa haim, däss bättar jär ä, att n 
slippar u kå'ir i skogän förrn ättar trättndags-
täid JK. -dags I tö s. n. bf. trättndagståiä 

[töväder vid trettondedagstid]. De 
star väl int så läng kallt, tänkar ja, för de 
bräukar skull var trättndagståiä JK. 

trevlig a. trivlir, 	f. -Ii, n. -/it, pl. -/iä, superi. 
best. -/iästä, -list'. 1) [som trivs o. frodas]. 
Skall n ha någän av galtgräisar ti fastgalt, så 

säir n äut dän, sum jär mäst trivlir u välska-
pän JK. Gyltgräisn gar an ti lätt bitäckä, 
um än jär trivlir u jetar bra u vaksar fort, 
när n jär säks månar gammal JK. Han (kal-
vän) var så trivli u var så tjåckar u vackar 
MK. Dotri, sum di haddä, sag trivli u fräisk 
äut JK. Ladis-sedä (kå'nnä u havan u ärtar) 
jär gröint u trivlit u har kumm bra upp JK. Jär 
kalvar trivliä u bra u rausk ti jet u drickå. . så 
far di fö de mäst livä JK(U). Di [idegranarna] 
var sma, pa kalshåigd ungifår, män innalit 
trivliä u vackrä OL. De sedbruddar .. di säir 
läikväl så trivliä äut OL. Gröin, trivliä ängar 
OL. 2) [som skänker trevnad, nöjsam, behag-
lig]. Ja har vart där bäi än a par träi gangar 
u da har n vart mik pratsammar u trivlir JK. 
Dän där härrn, sum talt me L. pa stasjon'n 
var n mik trivli u pratnäs härrä JK. Än trivli u 
glada dag JK. Just int sån trivli trättndag blai 
de i ar JK. Sit bäi än go trivli bras um vinta-
kväldar! JK. Ovädar kan n just int säg, att de 
ha vart, män int just någ trivlit vädar häldar 
JK. Pa jaulaftnän .. så rannt de ner .. me 
vatar snåi, sått de var int trivlit ti var äut 
undar bär himmäl JK. I onstäs u torstäs gick 
vör där ner.. u gravd däikä. Män de var int 
för trivlit u bra de häldar, för vattnä rannt 
kring uss JK. Män så jär ä gutt u trivlit ti 
kumm in um kväldar, när n har arbet si tråttar 
JK. Ja had blitt pa de bäst mottagän u hatt de 
riktut trivlit OL. Landshövdingän tyckt u, att 
de sag trivlit u inträssant äut OL. Fäir u tjugå 
man i rad .. sum gick u slo, snyggt u trivlit 
ldedä äi säin väit u kulört skörtår OL. De var 
någ äutmärkt trivliä u lustuä prästar där, sum 
haldäd rumbln me prat u ha rolit JK. Iss nöi 
häusi jär jaus u trivliä för kräki JK. Nä de 
jä sletkalar .. de jä lantmann'ns trivlist årkå 
JK. Jfr o- o. van-trevlig. 

trevnad s. trivnä m. I kohäusä hadd aldri nauti 
någ trivnä JK. Jär bäi däikäskantn har björk- 
nar sån trivnä MK. Mair trivnä har di (plan-
tår) MK. De var int bra ti sa pa dän dagän 
[Bartolomeus], för da hadd int sedi någ trivnä 
ti vaksä JK(U). De sum jär sat si [sått] .. de 
bräukar int fa någ trivnä, när de kummar så 
oskaplit mik vetå straks ättar de bläir saä JK. 
Förmodliän va de fö mik vetå pa försumman, 
sått jå' rdi blai för hard-dängu, sått pärk-  fick 
int någ trivnä JK. Bläir de mik hart rängn u 
mik kallt, ättar kånn u havan jär saän, så bläir 
jårdar (lairjårdar) hard-dänguä u kånn u ha-
van bläir vantrivlit u har int pa langt ner dän 
trivnä, sum de älläs har JK. De tyckäs, sum 
um gröidn skudd ha bätta(r) trivnä ti vaks där 
(uppat landä) än jär JK. 

triangel s. träiangäl [trekant]. Än bräukar 
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staplä bredar äutn ti lägg imillum i träiangäl 
JK(U). 

trifolium s. trifolium (Menyanthes trifoliata). 
Jå'rdhumblä lägd di pa drickä, u trifolium 
MK. 

trill s. 1 trill m., bf. -n, pl. -ar, 'trissa; rulle el. 
trilla'. En trill full me knåbbar (en enkrinit-
stam) MK. Hässläbuskar glångäs .. me sånn-
där lang gäulgröin trillar, millum en halv u en 
tum langä u kalläs för hässläknupp [hassel-
hänge] JK. 

trill s. 2 m. bf. trilln [trillande rörelse]. Läggä 
u sta pa trilln (i boll) MK. För de mästä så slo 
än int bålln i vädrä, sått n fick ståit, äutn pa 
trilln langsat jårdi för ti lissum läur motstånd- 
rar JK(U). Puttkaln 	slo ällar lägd aldri 
bålln pa trilln äutn slo än (hävd n) alltut i 
vädrä, så langt n kund bat bäi JK. Sla [sta?] 
pa trilln = plassn fran framstangi el. fram-
sticku till stå'itu = trilln. Sla pa trilln = sia 
bålln, när n spelar pärk, sått n trillar pa jå'rdi 
JK. 

trilla s. trillå f. [vinda, som användes, då man 
"spinner på krok"1. Krokar u trillå till spinn 
hårsank me MK. Nå skall tatar slas ihop täu 
u täu, u där till nyttäs a trillå älla(r) rännå 
MK. — trill-axel s. m. bf. trillaksn [axel i 
trilla]. 

trilla v. trillä, trill', pr. -ar, ipf. trallt, trilläd, 
sup. trill', p. pr. trillnäs. I. intr. 1) [falla, 
ramla]. Trill kaväl umkring JK. När di spolar 
av ätt nystä y nyst liggar u trillar äi a fat .. 
JK. U så trillar lortar ör dum [fåren] all stans, 
där di gar JK. Han .. trallt ner trappi, sått de 
sägd duns, duns JK. Slantar trilläd langsat 
gålvä JK. 2) [föda barn, förlösas]. Ha trallt 
dagän föräut = fick barn MK(1877). 3) [tillra, 
rinna]. Tarår vill trill pa papperä JK. När ja 
tänkar pa de, så trillar tarår ör augu för mi 
JK. Han led [skrattade], sått tarå'r trallt ör 
augu för n JK. Trillä äv. om  vatten; de jär 
bär' en läitn drupä s. trillar fram MK. Rinnä 
mik saktä: säilä, sipprä, trillä 	JK(U). 4) 
[rulla]. De jä näggspurä u harklut .., så att de 
jä besvärlit fö kräki ti kumm si, fastn vangnar 
trillar let i spuri JK. Vägar, di har ändå vart 
hard, så att de har trill let ällar gat let i spuri 
läikväl JK. Fjädar- ällar lastvangnar, sum 
kummar trillnäs fram tyst u still OL. A russ-
vältrå (= där sum russi har trill el. välträ si) 
JK.— IL tr. [rulla]. Päikå'r har åt stigs mål ti 
kast ällar trill me bausn JK. — Särsk. förb. Di 

sat där u danglädä u häigädä u skudd trill 
av stolar OL. A par styckän ställd na[kistan] 
pa packän mot a vägg, sått a int trallt av 
vammälspackän JK. Trill kring [rulla om-
kring, rulla runt] MK. Ja var mästn int kal ti  

kumm in ainsummän äutn haldäd pa u skudd 
flaug ällar trill kull JK. Di bläir så dåliä i 
läggar, sått di trillar - kull JK. Dän läilä han 
kummar aldri me; nå trallt n kull MK(1877). 
När vör kåm pa de säist ställar, da var vör 
hint kalar ti bjär hin jaulpackän, häutn da 
trallt vör kull JK. Ullsåddn trallt ör dain 
klucku JK. 

trilling s. trilling m., pl. -ar. Far di [tackorna] 
täu ungar, så haitar di tväilingar, u träi, sum 
de kan träff till iblant, trillingar JK(U). 

trind a. f. trind. Koi jär vambstinn, läivu u 
bäuku, u trind sum a bär JK(U). -ögad a. 
trintaugar, f. -aug OL. De källingi. ha säir så 
trintaug u gali äut . . de kalar di jär så trintaug 
a si, dvs, runt u tämligän stor augå OL. 

trippa v. trippä, tripp', pr. -ar. Ga u trippä u ta 
kårt stig JK(U). De var n läitn tålk [strandpi- 
pare], sum jog för mi hail vägän .., så vänd n 
si um u käiktä, u så gynt n tripp igän OL. Han 
bär rännar u trippar, om en häst t. ex. 
(OL)MK. 

triss s. triss m., bf. -n vi 1 /4.)  . 1) [trissa på tenen i 
en spinnrock]. Tain'n u trissn, sum sitar pa 
rucknåli; sitar någlund fast på "nå'li" JK. 2) 
trissar i fartöigsblåcki JK. 3) [i vävskyttel]. 
Skyttlar me trissar undar JK. -skyttel s. triss-
skyttl m., 'skyttel med trissar i' MK. 

trissa s. f. pl. trissår. Gangvagnän me trissår [i 
ramsåg] MK. Jfr block-trissa. 

trisse s. trissä m., pl. -ar, 'trissa'. Blåckar u 
trissar; trissar äi a raipkärrå MK; [d:o i vat-
tensåg; se ill.] 

trissla s. se röd-trissla. 
trissla v. ipf. trissläd [tissla, viska]. Di sto u 
vissläd [viskade] u trissläd JK(ordl.). Där sto 
fålki u vissläd u trissläd mot varandrä JK. 

trivas v. träiväs, pr. träivs, -äs, ipf. -däs [fro-
das, må väl]. Så grämd ja mi um kyldi badä 
för fålk u kräk u för allt sum skudd vaks u 
träivas badä fodar u föidå JK. Konar var 
sjaukliä u magrä u vantrivliä ällar vidd int 
träiväs nå'g, nä di kåm in um haustar JK. A. 
träivs äutmärkt jär bäi uss JK. Kräki träivs, 
bön di far någä u fa bra ans JK. Släik (sum 
arbetar) .. kummar ti årk jet u träivs bra av 
matn JK. Räik fålk . sum jä räik u gfruä u 
snålä män aldri nåigdä, di träivs aldri läikväl 
JK. Um dagän träivs ja bäst äut i stalln bäi 
kräki u ännu bättar undar bär himmäl JK. 
Närn kräupäd iginum a hul äi än täun, när 
n da kåm iginum, da skudd n spytt tibakas 
u säg så: "tvei hul räivs u ja träivs" JK. Bi 
sånn tillfällar (väta) frodäs ällar -träiväs 
ograsä bäst OL. Kummar någän lapp bårt av 
bankledi .. da bläir bani förgärd u sjauk u 
träiväs intä JK. Män tänk va än träivdäs bra 
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av rygbröi u fisk u skyr u pärår u kånngråit 
JK. All släik sum va fattiä män va nåigd 
läikväl, di träivdäs läikväl, fastn di had läitä 
JK. 

tro s. tråu f., bf. -i. De kansk jär fålkis stark 
ällar blind tro, sum jälpar OL. När de da bläir 
bra blåit si me de (väitlök u brännvffin) u så 
a stark, obruti tro pa, att de skall jälpä, da 
händar de .. att de ond far väik för yvar-
makti, för de jär starkt alltihop OL. O-t-r-o, 
otro? va jä de fö slags tro? De matt var a gali 
tro (citat .. ) MK. Ja har mäin aigi tro i dän 
vägän JK. De var troi sum de kåm an pa, i 
samband med böinar [botböner]. Nai int 
har ja försöikt, u int kummar ja till försöikä, 
för a så'nn tro har ja aldri hatt JK. Mäin troi 
slo slint, att min ryggän skudd bläi bättar i 
dag JK. Ja har int sam troi sum mor, äutn 
tror, att L. ännu int ha tat laidå pa mi JK. 
Troi ällar ivan jär bårtå ti fa någ strämming, 
därför att ä jär hälgdagskväldar JK. Skall n 
var strandbräukarä, da skall n ha go tro u go 
ivar JK. Gubbän livd u död äi de troi, att de 
[stenyxor] var torskäilar JK(U). Han livar äi 
de troi, att haglä förstöird de (kånnä) OL. De 
troi livar ja int äi de i [inte] MK(1877). När n 
har troi, da gär de de sam da MK(1877). Män 
troi u håppä u viln drägar lassä JK. Tro'i 
värkar allt, haitar a gammalt ordspråk JK. 
Yvar allt jä de de troi, att de död vait va de 
livnäs gär MK. Ja för min dail sättar int alltut 
tro till all sån där ovädartäckän JK. Jfr folk-, 
gen-, o-, van- o. över-tro. -värdig a. trovär-
dur (OL)MK, superl. best. (de) trovärdustä 
[tråu-]. Så tror di si till att pa de mäst trovär-
dustä, andäktustä u ret-tänktästä sätt ha äut-
tryckt si OL. 

tro v. tråu, pr. tråur, 2 p. tråurt, ipf. tråudä, 
tråud', sup. tråut, pass. ipf. tråudäs, p. pf. 
tråudar, imper. tråu. 1) [hålla före, anse, fö-
reställa sig]. Ja, ja tro mästn, att ä bläir ovä-
dar i nat ja, maint L. pa JK. Dän där vändplo-
gän begangnädäs aldri . . i gammäl akajård. Ja 
tror int n däugäd el. gick, atminstn int i lair-
jård u myldå . . JK. Ja tror de int nå längar för 
någ ann än a gammäl skråckhistodå JK. Dän 
sårtns vändplogar .. finns int pa plassn, va ja 
tror JK. De jär mair nog [noga] me, än däu 
trort OL. Trort däu MK. Däu trort int vät jä 
[vet jag] MK(1877). Ja sag, att ä blai a him-
landä hällrängn, sum ja da int någ ann trodä 
JK. Ja trod häusfålki skudd bläi arg u galnä, 
män di tigd läik väl OL. Da grämd a si, att a 
had läit ont i hudä u trod, att de var int så 
falit JK. Kvinnfålki hälsar till fräui u jär mik 
tacksamm för prässantn (för di tror nuck 
fräui ällar Maja för de) OL. De tänkt ällar de 

trod ingän astu J. för, att han had stul N:äs 
gani JK. Så att N.N. blai trodar u jär haldn 
för n duktu kal i dän vägän JK. Iss ark um 
skiftä, de vidd ja gänn int, att någän Laubo 
skudd fa nys um .. för da bläir n gäinäst il 
trodar OL. Ja, olycklit förarglit jär ä, att n 
skall var tänktar ällar trodar för de, sum än 
int har gärt JK. Gam P. .. lag äut pa Nöi-
grunn me täu styckän sårkar mässi i träi 
dyngn för stårm för taug u ingän trod dum 
um läivä JK. 2) [sätta tro till, hålla för sant]. 
De var någänting otrolit .. att di kund sag me 
sånt [klingsågar] de kund da ingän tro, för de 
vidd di säi fyst OL. Ja sägd sum sanningän 
var, män ja blai int trodar JK. 3) [i fråga om 
folktro, övertro o. religiös tro]. I de bikymrä 
u i de räddhågu di da jär äi, så jär de int 
undarlit, um di jär binägnä ti tro u kansk 
starkt tror pa att de jälpar, ner n sånnar 
kvacksalvarä tar ihop me ti bot dum OL. Ja, 
sått nuck trod de gamblä fiskrar pa de (at-
varsl), män ja u mäin jamnläikar sättäd aldri 
någ tro till de JK. Förr så trodä[s] (u kansk 
ännu mang gär), att n blai sjaukar av dunstar 
ör jårdi JK. U nå had de kumm så langt, att 
nå trod vör int bäibln häldar! (tyckte kärring-
arna) JK. Mel [mäta] längdi u bräddn pa läikä 
.. de jär int ret så läik fram me de, ättarsum 
de gamblä tror u har trot OL. An.. stainkäil, 
sum kansk nyttädäs dän täidn, sum di int had 
någ jansakar, män da trodäs, att de var n 
torskäil JK. De kund bildäs a luftblåså fram-
för munn'n .. för daim sum drunknädä; när 
de de gärdä, så trodäs de, att andn el. själi 
ännu sat kvar i kruppän el. att n int var 
döidar JK(U). 4) refl. tro si [ha tålamod, 
vänta]. De var mang, som int kund tro si äutn 
kå'rd in ä (kånnä) för täilit, u di fick ä rat u vat 
u dålit JK. Sumbliä di kund int tro si, äutn di 
sättäd äut me slaningdagän atminstn träi vi-
kår föräut OL. 5) [i vissa uttri. Gubbar u 
källingar, sum blai kvar pa läsmöitskalasä, di 
had häldar int så laisamt, skall n tro OL. Pa 
haimvägän gick de int tyst av, skall tro OL. 
Dän täidn var di värkliän int så kraikmag, ska 
tro OL. Da skall äntliän tro, att de blai a 
bråskå ti läs yvar, hälst i katkesn OL. De var 
u sagblad, ska ja sägä, någ gråv tjåck spittalar 
.. så de ska äntliän tro, att de jog iginum 
stuckar me n bra fart OL. Där ska tro, att di 
fick int sit u siv undar färdi OL. Ja.. kastäd 
läng där.. män där skudd tro, att där var int 
ont um tåsk JK. — Tro mi, um ja de gär = det 
gör jag visst inte MK(1876). Jfr månn-tro o. 
måtro. 

troder s. tråudar n. (o. koll.), bf. -rä, 'gärdsel-
stänger'. Jär de flak, da haitar de trodar; jär 
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de bär am, da haitar de trolå. Trodar u staur 
(= gärdsel och stör) OL. Vör flyttar grän ti 
trodar, män annas däugar fyr ällar tälltrodar 

JK. Ja har vart i skogän i dag u grav gränar 
kull till trodar u stumblar till vid JK. I går va 
vör upp i Syllskogän ättar a par lass trodar u 
staur, u så snod vör ihop än trätti varpår 
trodar me stäutar JK. Förr huggäd di trodrä 
ällar trodarstuckar säks änar u träi kvarter, 
män nå hugga n de sjau änar JK. För just int 
så läng sinä, för n tugå ar ällar så där, klauäd 

alltut trodar av rispret gränä .. ja de kan 
klauäs trodar av täll ällar fyr u föstas, män 
de ruttnar fodarä JK. Någän gang ännu kan 
de träff till, att n klauar trodar [se klyva v. o. 
trola s.] u int sagar, när n har letkluä u rispret 
gränä, män för de mästä så sagäs de trodar nå 
för täidn JK. Var stuckar gråvä, så kund n 
klau a varpå trodar [12 st.] av en stuck 
JK(U). Väitgränä bläir äutmärkt starkt Co-
dor, nä de bläir sagä JK. De sagäs träikantut, 

stuckän sagäs mitt i täu fyst u var halvå 
mitt i täu u dailäs var fjärdail sinä, till ä bläir 
lagum stort trodar JK. När ja var haim bäi 
Kauprä .. där gick de åt el. till 30-40 varpår 
trodar u täu träi fyrlass staur vart ar till hald 
all täunar biläik me JK. Trodrä jär så döirt u 
star mästn int till ti fa kaupä JK. Täuband- 
täunar 	gar mair trodar u staur till .. Da 
lägga n trodrä av pa de väisä, än sjau åt näi 
trolår i var längd i jamt väisn JK. Vör rustar 
nå um dagän u huggar all gamblä täunar ner 

kastar trodrä u staurar (värkä) bäi all nöl 
väisar el. linjår JK. Så kastäd ja da allt gam-
mält trodar u all gamblä bredstumpar 
langsat källarväggi, sått mackmjölä u stövän 
sto kring mi JK. [Se il.] Jfr före-, gran-, på-
läggnings-, rund- o. tälle-troder. -dike s. pl. 
trodardäikar [täckdike med "troder" som 
material]. -gran s. trodagrän JK, pl. trodar-, 
trodagränar [gran avsedd att klyva troder 
av]. De var a bra trodagrän för ha jär rispret. 
Da jär int gutt um trodagränar, för di (gränar) 
jär mästn snonä u kramp allihop JK. Trodar-
gränar spaiktäs [bläckades] alltut förr, när n 
klauäd trodrä, förr'n huggäd dum för ti fa säi. 
um  di int var fö mik snonä el. u fö mik 
ainsöiltä JK(U). -gräne s. trodagränä [granar 
avsedda att klyva troder av]. Förr.. så spai-
käd n (= bläckäd) n dum fyst, förrn än hug-
gäd trodagränä JK. -hop s. trodarhop m. [hög 
av upplagd troder, se ill.] -klyvning s. tråu-
daklauniyg f., bf. -i [arbetet att klyva troder]. 
Vör ha ännu läit trodaklåuning ogärt JK. För 
de mästä så jälptäs täu styckän at me troda-
klauningi JK(U). -mossa s. trodamusä, -mus' 
m. = trol-mossa se d. o. Finns de sam sårt 

[som sten-mossa] pa trolår, så jär de nuck ret 
namnä ti kall han för trodamusä JK. De jär 
trodamus u' jå MK. -skog s. tro'darsko'g[-åu-, 
-åu-], [skog, stockar, lämplig(a) att klyva 
troder av]. Föräutn de [troder] sum klaudäs i 
hagar, där de skudd töinäs, sum fanns tro-
darskog el. gränskog JK. -stapel s. trodasta-
päl MK. -stock s. tråudastuck m., bf. -än, p1. 
-ar [stock varav man klyver troder]. Stuckar 
el. trodastuckar, sum trodrä klauäs el. sagäs 
av u kan när pa var så gråv sum hälst, u förr 
så var di säks änar u träi kvarter langä, nå jär 
di alltut sjau änar langä JK(U). De matt n änd 
kunn fa n trodastuck u klau trodar; de skall 
var rispret MK. Mang trolår fick År ör dän 
troda(r)stuckän? JK(ordl.). Ja va kåirnäs i 
Syllskogän ättar a lass runt-trodar (oklunä 
trodarstuckar) JK. -stock I hop s. trodarstuck-
hop m. Trodarstuckhop kalläs trodarstuckar 
förä, när di jär hopkård pa en hop, antingän 
halm pa gardn el. u så i skogän JK(U). -tun s. 
trodartäun m., pl. trodar-, tråudatäunar. 
Täunar av trodar staur u bandar haitar troda-
täunar JK(U). Så har vör trodartäunar, sum 
jär av mang slag: täubandtäun u träiband-
täun, sum kalläs för bandfastar täun, u räck-
täun u stikältäun u standtäun JK. Täunar 
[: staintäunar] sum aldri ruttnar såsum de 
älländuä trodartäunar, sum höigst strävar i 
tjugå ar; da skall di änd sta pa gaimaldu; i 
skogar ruttnar di langt förr JK. Trodatäun 
räknar int stor sväin mikä, äutn dän bråkar di 
kull JK(U). 

trogen a. tråuän, f. tråui, n. -ä, pl. tråunä; 
trognä JK(U). 1) [spak, snäll, stadig, om 
djur, särsk. hästar]. Stäutn jä troän MK. 
Hästn jär troän sum lamb MK(1876). Hästn 
han var mik troän, sått när n [man] kåm ti 
haglidä u kalläd ätta n. .. 'så bräukäd han 
svarä el. gnäggä JK(U). Någän gang kund de 
träff till .. att vörr kund kåir me n gammäl 
stadur troän häst för slidn [på isen] JK. Mäni 
ha var tro'i u gick däit ti dän kaln, u han to pa 
na JK. A stor gammäl hynå, sum jär troi u 
trägi ti ligg täidn äut JK(U). Så gick de a fyl 
där bäi dum, u de var så oskaplit troä, att di 
kund gär bäi de va di viddä JK. Dygdu ällar 
dygdur säs um kräk, sum jär tronä u bra OL. 
I fall dragrar jär staduä u tronä ti ga JK(U). 
Di [getterna] var mik tronä u snällä, u vörr 
hadd mik rolit at dum JK(U). Gräisar jär så 
tronä, sått n kan ga in till dum u ta dum i 
knäiar u slet pa dum JK. 2) [trofast i fråga om 
kärleksförbindelse]. Um di var trognä varand-
rä, så gick drängän in i fylg me säin flammå 
JK(U). Jfr gen-, god- o. miss-trogen. 

trola s. tråulå f., bf. -u, pl. -år, 'gärdselstång'. 
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A räckå jär oklui, män a trolä jär klui el sagi 
MK. Trolår nytta n för de mäst alltut av 
gränä JK. A trolå jär 4,15 m. lang, vanl. sjau 
änar, förr 63/4  än MK. Tåll trolår haitar a 
varpå JK(U). Trolår klaudäs av rispret grän-
stuckar JK(U). Dän sum rispar huggar a drag 
i läiländn, a trolås tjåcklaik, sått a rimnar . 
Sin hugga dann'n förä u dän sum rispar.. 
huggar äi yksi i rimnu ättar handi hail vägän, 
till trolu kummar ifran Jär stuckar storä 
så kan de bläi a varpå el. t'åll trolår äi n stuck 

Jär de a räckå, sum börr kan klauäs mitt i 
täu el. de bön bläir täu trolår äi, så haitar de 
a täuklui trolå JK. Skall n töin täubandtäun 
u till äksämpäl um trolår jär sjau änar langä, u 
jär da trolår stor u braidä el. int allt för 
klainä, så bräukar sjau el. åt trolår räck pa de 
längdi u n säks sjau par staur. Sått da lägga n 
. . än sjau åt näi trolår i var längd i jamt väisn 

hail sträcku fram .. Fyst gynna n me gass- ' 
haudä [gårdshuvudet] .. När n da har fat ä så 
langväist, sått ä jär lagum, att a hail lang trolå 
räckar upp i uppäst bandn i fyst staurparä i 
gasshaudä, da slar n de trid staurparä Jär 
de int fö(r) langväist, så lägga n pa dvs, de 
läggäs am n trolå uppa dannu till pa sam ban-
dar. Um ä jär för langväist, da räckar int 
trolu, sum skall läggäs pa där nest, upp ti 
uppäst bandn pa dann staurparä .. Ja, jär å 
så, att n slar styttstaurar i millbandn .. da 
kummar de trolu ti ligg pa träi bandar, män 
slar n styttstaurar i uppäst bandn, da kummar 
trolår allihop ti ligg pa täu bandar .. Ja, när n 
da har fat läggt trolu pa pa bandar.. så slar n 
staur, en pa var säidå .. da bindar n um än 
bandä . . U så binda n um uppästbandn . . sått 
trolu kummar ti ligg millum träi par staur, 
fastn ha änd int liggar mair n pa täu bandar.. 
Ja, trolår liggar pa bandfast täunar .. me 
nedäst ändn storändn, pa jårdi el. i väisn u 
uppäst ändn el. läil ändn pa uppäst bandn, 
sum jär umkring täu u a halv än haugt ifran 
jårdi JK. När a täunsträckå int töinäs at ätt 
håll, sått trolår int liggar at ätt håll.. så skall 
där u gäräs gasshäudar [se ill. till gårds-hu-
vud] .. Män um de jär flair låttaigrar äi a 
täunsträckå, sum trolår liggar i am n farning at 
ätt håll, så huggäs de märk i täu trolår me träi 
styckän hak i var trolå, sum liggar bäi si i 
täun'n millum var låttaigarä av täun'n.. Till 
lägg trolår i staurpari u pa bandar haitar ti 
lägg trolår i täun'n JK(U). Räcktäunar 
stängar .. för storkräk um de änd int jär 
mair n täu el. träi trolår i vart räcklid JK. Pa 
ätt av räcklidi .. var de a trolå, sum lag pa 
jårdi me en ändä JK(U). Där i de hulä de 
kanst u bär stick äi a trolå, så bihövs de int 

mair OL. G. fick gardn tillbakas .. så föräutn 
skog, så att han hadd int a trolå till lägg äi än 
täun OL. Kånnä star ännu där me trolår mot 
stackar [som stöd] JK. Artar hängäs upp 
sinä pa hässjå'r av trolår u tårkäs JK. Dum-
mar sum a trolå [talesätt] JK(U). Jfr gran-, 
märke-, påläggnings-, tälle- o. år-trola. -bark 
s. pl. trolbark m., pl. -ar [barkbitar från "tro-
lor"]. Int bihövar di ga bi täunar u pluck av 
någ trolbark nå sum förr, de skudd läit till de 
me för ti fa ganliten läit mörkarä OL. Skudd 
pluckäs skapliä trolbarkar (gräntrolå'r), int 
mik gamblä [att koka let av] MK. -mossa s. 
trOulmu'sä m., bf. trolmusn JK [lavar som 
växa på gärdsgårdar, ss. Evernia prunastri, 
Parmelia saxatilis o. P. physodes m. fl.] . 
Skrap mus av grastainar ti färg me .. pluck 
trolmusä .. Av trolmusn bläir jausgraar färg 
av u kokäs me ganä äi JK. Trolmusä gav 
gäulbräunar färg + aläun MK. -moss1 färg s. 
trolmusfärg [färg beredd av trol-mossa]. 
Ganä färgäs fö de mäst haimä förr, me stain-
musfärg u trolmusfärg u laufärg JK(U). 
-stubb s. tråulstubb m., pl. -ar, 'ruttna trol-
stumpar' MK. En had stat n me n käpp i hudä 
u dann'n me n trolstubb JK. Än dail av tro-
lår, sum jär avrutnä, sum haitar stubbar el. 
trolstubbar .. de nyttäs till bädvid till band-
äldn JK(U). Undar de att skiftä sto pa, så 
gick vör böindar u ryckäd i trolstubbar el. all 
gamblä täunar u lagäd upp dum så gutt vörr 
kundä JK. -ved s. trolvid [ved av "trolor"], 
de jä(r) varma(r) vid MK. -ände s. m. bf. 
troländn, pl. -ar. Än töinar äi dän gamblä 
väisn el. linju, sum söins ättar de gamblä 
troländar pa jårdi JK. Framat mainar ja de 
hållä, sum troländn liggar pa jårdi JK. De 
liggar täu troländar pa var bandä (pa räck- 
täunar), en undar u en yvar ällar pa si JK. Pa 
dän täubandtäun'n millum staurändar, upp pa 
troländar, sum liggar pa uppäst bandn lägga n 

trolår langs upp pa täun'n [om stånd-tun] 
JK. 

trolig a. n. trOulit. Där sto a styck um badning, 
att de var äutmärkt bra mot fököilning, u de 
halda ja för trolit JK. De var int radlit ti rais 
äut pa säist tågä, för de blai trolit fullarä u 
fullarä me fålk JK. Jfr o-trolig. -t vis adv. 
tråulitväis. De händ si .. att de gamblä sagi 
brannt av, trolitväis iginum någ oförsiktuhait 
me eldn OL. De var sagblad 	sum var 
haimsmidnä trolitväis OL. Ättar sum kaln 
jär, så jär trolitväis gärningar OL. 

troll s. trull n., bf. -ä, pl. =, bf.-i. 1) [troll, 
gast, spöke]. Botvid Jann, harrsägd.  så jär: ja 
har u set trull en gang, u ja blai så räddar, att 
ja ret blai sjaukar u visst int va ja skudd ta 
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vägän, män ja tror aldri, att ja far säi trull 
mair u jär int räddar för trall mair häldar ättar 
dän betn JK. Ja, när n da kåm haim, så sägd n 
av hail historju um trullä, sum än had set, u 
ingän av dum tråist kåir ti Nabbu förrn i 
dagningi JK. Um än had trull mä si, när n 
kåm in, så var de fäll u stygg lukt me JK. De 
skudd va bryllaup bäi Fålträ i Gard n gang, u 
unda dän täidn så va de så mik trull bäi 
Digaråir; Ja, dän sum skudd bjaud ti bryllaup 
bäi Fålträ, han glaid ti Digarå'ir u skudd bjaud 
trulli däit 	Digaråirskällingi straik ättar 
straks själv u de andrä trulli ropt, att a skudd 
ta i lyckå u ta i hank JK. När de hadd kumm 
trull pa, när di vår kåirnäs, så kund sumbli så 
mikä, att di kund ta dain jaul av vagn'n, u så 
matt trullä bjär vagn u lass i jauläs ställä JK. 
När prästhärrskapä skudd kåir haim.. så sto 
de int till ti fa russi ti ga klokt .. u int kund di 
fa någät jaus ti brinn äi någå lyftå, äutn de 
slucknäd för dum .. Ja de var int russis 
skuld, att di int vidd ga, äutn de var trulläs 
skuld, sam så var de me jausi JK. Gastar u 
trull var släik fålk sum had tat läiv a(v) si. Jär 
=kring var de gutt um gastar u trull, u i Lau 
var de a källing, sum hadd tat läiv a si bäi 
Löismöirsbro'i. De blai a trull el. n gast av, 
sum spökäd u gärd spittakäl u sum få'1k iblant 
blai gastgripnä av.. Så var de Bosräkällingi 
pa skogän millum Alskå u Lau; så var de a 
trull el. gast bäi Tällböi bröiå .. så var de 
Lausmöirskällingi, sum hadd tat läiv a(v) si.. 
så var de Lausmöirsgubbän, än gubb ifran 
Mybböis i Löiä, sum hadd tat läiv a(v) si i 
Lausmöir u sum ropäd imot ovädar: hu hu hu 
hu! kallt um baini, änd upp till graini, langt ti 
Mybböis! Jär pa skogän millum Lau u När i 
Hanua stainhagar, var de a trull el. n gast, 
sått de var fullt av de packä allstans .. När di 
kård ti Böin, så var di äut för gastar u trull pa 
flairfalduä ställar langsat böivägän. A historjå 
um n dräng fran Smiss i Lau, sum blai gast-
gripän av dän gastn ällar de trullä bäi Löis-
möirsbroi .. de sag äut sum a kattå, sum gick 
u plaskäd i vattnä där i möiri .. När n gick 
haim, så var de någ sum kåm u to än i dain 
säidu, sått n blai skaivar u vaivar u hopdru-
gän i de säidu u blai aldri fräiskar mair JK. 
Harn ropar huuu u huuuuu!!! i kväld .. Ja 
tänkar de var de, när harn el. äuglu ropäd, 
sum de gamblä maintä var bysn el. Bosräkäl-
lingi el. Gumbaldkällingi (u täusn visst va 
mang trull di hadd förr i täidn) sum ropädä 
JK. När di kård haim, så va(r) de mörkt.. Så 
sum di kårrd(ä) pa vägän, så fick di trull 
mässi, sum ränd där pa vägän, iblant bäi dain 
sjussn u iblant bäi dann'n u iblant inn undar 

russbaini .. Så kåm di fram till a päustställä 
bäi a bröiå .. män ingän trå'ist säg någä, fö 
trullä de ränd där undar russbaini . Män så 
var ä läikväl n modnäs gubbä, sum våg[d] si 
stäig av sjussn. Han fick säi u blai var, va de 
va(r) för a trull, u han ti spark u sla pa de u 
fick dräiv äut de trullä i vattnbröiu Jå, de 
var a so, sum di hadd fat mässi pa vägän JK. 
A. S. talar um, att da när a lag haimä, så kåm 
trullä ner iginum kustain'n till na u var bäi na 
i sängi u rasäd kring i stäuu u byggningän 
allstans me sakar u ting, sum a haddä .. Da 
had Botvid Ann Kaisä frågt, um ha int fick 
lug u fylg na haim u ligg bäi na um nati, för ha 
trod int, att ä fanns någ trull älla spök till JK. 
När någän skudd bosätt si el. bygg pa n nöiar 
plass förr, så gick dän däit pa dän plassn, 
sum skudd bygg där, träi torstäsnetar ätta si 
millum klucku tåll u ätt pa nati, sum jär själv 
trulltäimän, u frågäd till, um de var någ hin-
dar i vägän för gastar u trull u de sma undar 
jårdi ti bygg u bosätt si där JK(U). När n 
skudd kåir i Böin u pa färdar, så skudd di ha 
väitlök mässi ti gi russi . u ti födräiv all trull 
me JK. 2) [elak kvinna]. De var a trull, mäns 
a livdä, u de blai a ättar ha var död u, sägd 
mor JK. 3) [person i sånglek]. När var tar sitt 
u ja tar mitt, da far "trullä" intä [i leken 
"skära havre"] JK(U). Jfr söndags- o. ugns-
troll. -gubbe s. trullgubbä m., pl. -gubbar. 1) 
[gammalt troll]. Smidn .. visst int, lains n 
skudd bjär si at; så gick än äut i skogän u 
frågd än trullgubbä, um han int kund jälp än 
me de .. Smidn löidäd trullgubbän u gärd 
sum han sägdä [i en saga] OL. 2) [gubbe som 
kan trolla = bot-gubbe]. -hare s. trullharä m., 
pl. -ar [förtrollad hare]. "Trullharar" var a 
sårts skogstrull, sum väisäd si i skog u mark 
sum än harä sum skått aldri batäd pa.. me 
hagäl el. käulår av blöi .. män skudd skått 
(el. skut .. ) bat pa dum, så skudd byssu 
ladäs me silv-arkäulå JK(U). De var en sum 
gick pa jakt u fick upp än trullharä u sum än 
fick skjaut(ä) pa flairfalduä gangar .. Dän 
kaln han blai vilsn el. galn ättar de jaktfärdar 
JK(U). -historia s. trullhiståurjå f., pl. -år 
[berättelse om troll]. Ja fick håir a trullhis-
todå förr um dagän, nä ja va pa snå'ikastning 
JK. I sundäs, när böiboar var jär u Hämma-
boar fran När, så talt i um trullhistorjår a 
stund JK. -häxa s. trullhäxå f., 's. kan för-
driva troll' MK(1876). -konst s. pl. trullkåns-
tar [magisk handling]. De var a finnkälling 
jär, sum gick ikring u gärd trullkå'nstar 
MK(1877). De tros .. att dän el. daim har någ 
trullkånstar si förä, att di kan fa konar ti 
träiväs bra u fa väl mjölk u smöir JK(U). När 
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de skall gynn rinnä (vid brygd), da skall ingu 
främnäs källing in, för .. ha känsk kan gär 
någ trullkånstar MK. -kärling s. trullkälligg 
f., bf. -i. 1) [gammalt troll]. Kummar ja ti 
förarg mi mair yvar de, da kan de kumm ti ga 
me mi sum me trullkällingi, att ja kan kunun 
ti spring i flintå JK. 2) [käring som kan trolla 
= bot-kärling]. Ta läit muld i pusn jär pa o 
gardn u gi de fan'ns trullkällingi, de botar 
konar läik bra sum körrgardsmuld JK. -pa-
schas s. pl. trullpafa'sar [berättelser om troll]. 
Ja fick vit mang trullpasjasar, sum ja nå 
skudd ha skriv upp JK. -skjuten p. a. trullsku-
tän MK [träffad av trollskott]. -skott s. trull-
skut, -skått MK. När soli brautäd, försvant 
söini såsum ginum a trullskutt, sägd gubbän 
JK(U). -timme s. m. bf. trulltäimän [spöktim-
men]. Millum klucku tåll u ätt, sum jär 
själv spöktäimän, el. sum jär själv trulltäi-
män um netnar, sum all gastar u trull var 
frammä JK. 

trolla v. trull', pass. -äs. Har någän trull bårt 
mäin myssu da? ja kan int fa säi na MK. [Dep.] 
trulläs 'trolla'. När di trodä, att de var någän, 
sum kund trulläs, dvs, lägg sjaukdomar pa 
fålk u kräk, u än sånnar pärson kåm in i 
stäuu, så kastäd di äldsbrandar ätta n, när n 
kåm äut pa gardn JK(U). Han matt kunn 
trulläs pänningar MK. 

tropp s. tråpp [grupp människor]. När da maj-
stangi var i årning, da straik hail skarn ti 
körku .. me en tråpp fran var gard JK. Hail 
tråppar me strandkalar gick ti strand JK. 

troppa v. tråpp', ipf. -äd JK [marschera, gå; i 
förb.] tråpp' av (OL)MK. Nå gynnar di tråpp 
av MK. Da tråppäd di av var u en ti sitt JK. 

tross s. tråss (OL)MK m., 'tåg'. 
tross-botten s. tråss-, tråskbuttn m. De jä 

tråskbuttn unda luftä (underpanel) MK. Fyst 
så brautäd vör upp luftä yvar kökä u läggd 
nöit in i ställä .. så läggd vör tråskbuttn 
undar räiar till JK. Stilkar sum var full av 
glång .. då gick an ti sätt upp undar luftä bi 
räiar, för da var de varkän tråskbuttn ällar 
måln papp undar lufti OL. När di raiv bårt 
dän gamblä tråssbutt'n u skudd lägg nöiar in, 
så lag de läikbain u läikmuld millum tråss-
buttn u luftä JK. Räiar lag närpa bärä, fastn 
de var tråssbuttn läikväl. (Tråskbuttn sär bad 
ja u flair me mi iblant) JK. 

trots adv. o. interj. tråss. Ja tråss di, um däu 
gart in u särt (skvallrar), (= hota med stryk) 
MK(1877). Män tråss um de gunstuä härrar 
kund gär så gutt JK. Tankän var dän, att ä 
(brevä) skudd ga av ti böin pa laudagän, män 
tråss att ja kund kumm där äut pa påstn för 
äur u snåikastning JK. R. har git si i slangar 

me a päikå tråss all förmaningar u varning-
ar av J. u flairä JK. 

trotsa v. tråssä, tråss', ipf. -äd, 'fresta el. 
tvinga' MK. De var int mang, sum hadd dum 
[sigdarna] släik, att di kund tråss mäd dum än 
hailar dag ättar am n vässning OL. Han tråssäd 
'n ti gär' de (= tvang) (OL)MK. Dän sum i 
går tråssäd pa säin styrkå u hälså jär i dag 
beslagän me sjaukdom u eländä JK. 

trott s. (GOB), se tråt s. 
trubbel s. trubbäl [n.], 'bråk'. Trubbäl me sår-
kar MK. 

trubb-hyvel s. trubbhyväl 	. 1) 'en sorts 
hyvel' MK. 2) 'kantig person'; 'av ondska 
tigande, förarglig människa' JK(ordl.). De jär 
n förbannad trubbhyväl, sum aldri lerar, äutn 
de skall gas u trubbläs pa för jam'n; ja har int 
lust ti ga u trubblä pa dän trubbhyvin längar 
.. (om en oläraktig) JK(ordl.). -skalle s. 
trubbskallä [= föreg. ?]. 

trubbig a. trubbur, f. -u, pl. -uä. 1) [trubbig, 
grov i spetsen]. Bläir stålä äutslitä, ällar han 
(bildn) annas bläir för trubbur u slitn, så skall 
n vässäs upp JK. Vassar el. gildar hallbur; o' 
[vår] han jär så trubbur MK. Jå de jär för 
spitsur u för trubbur vinkäl pa nårdsäidu [av 
bollplanen] JK. Plogbildar . di va så trubbuä 
u äutslitnä JK. Skalln [i forngraven] .. va 
kånstur, tyckt ja.. me kårt trubbuä nasar u 
lag pannå JK. Var di (bjaurar) för kramp, da 
kåm batar ti säi så bådduä ällar trubbuä äut 
OL. 2) bildl., grov, otrolig]. Nai, nai, håir 
läikväl int ättar mi, för de var läikväl a lyngn, 
sum var för trubbu JK. 

trubbla v. trubblä [bråka]. Trubblä me sårkar 
MK. De jär n sån trubbhyväl, sum aldri lerar, 
äutn de skall gas u trubbläs pa för jam'n; ja 
har int lust ti ga u trubblä pa dän trubbhyvin 
längar; de skall trubbläs äi än förr n lerar 
någä (om en oläraktig) JK(ordl.). 

trug s. träug n. [trugande]. De gar int' äutn 
träug MK. De ska ga för träug (OL)MK. De 
skudd ga för träug, annas gick de intä MK. 

truga v. träugä, träug', pass. -äs, p. pf. (pa)-
träugän [enträget söka övertala, nödga]. 
Träugä någän ti jetä; träugä matn äi än MK. 
Prästn .. vidd int föir in, vaim vör vidd ha till 
förrättningsman, äutn de matt ja så gutt sum 
träug än till OL. — Särsk. förb. Träugä av 
någän någä MK. De jär int någ ann än sånt, 
sum än har blitt paträugän, t. ex. någ handls-
varår äi a bod, sum di har nåid någän ti tat 
ällar kaupt OL. 

trugmant s. trummant e M. trumant, m. 
trug o. pock MK. Kaksätt.. tre kakor i vart 
sätt; ingän vidd skär sundar dum, de fick ga 
me trummant de MK. Um än ska ha 'n (na) ti 



trumf 	 1539 	 trycka 

röir si, så skall de ga me trummant JK(U). 
trumf s. trumf m., pl. -ar. 1) i kortspel. Nå har 
ja fat hailt i ldövar, sått nå far ja säg trumf i 
klövar! JK. Vack jär trumf da? — Klövar. — Å 
för päukän, had du da häldar sägt trumf i 
järtar! nå skall jävlän, annammä trumfar fa 
dansä JK. Daim sum jär bäi si [: medspelare], 
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.). Marrjas me trumf i buttnän 
JK. Spelar kårt u star säin trumfar i borä, så 
att ä singar i knokår JK. Ja da gynnar gubbar 
bläi läit pratnäs u modnäs igän, så att da jä de 
.. ihop me .. trumfar ällar kårti JK. 2) 
[bila]. Ha vidd pråmt,, att ja skudd vänt(ä) 
läikväl, till däss .. di fick räknä kassn. Män 
ättar sum ja had trumf pa hand, så gick ja int 
in pa de JK. 3) 'skällsord' (OL)MK. De jär 
int atminstn någ ruff älla fart äi än me de 
arbet, äutn än jär än trumf JK. -äss s. f. bf. 
trumfässi. Äut me trumfässi JK(ordl.). 

trumfa v. trumf (OL)MK, pass. -äs OL [slå]. 
Trumf i borä (el. sia i b.) (OL)MK. [Dep.]. U 
iblant .. ihop ti slas ällar luggäs ällar trumfäs 
OL. 

trumma s. trumbå, trummå f., bf. trumbu. 1) 
'vattentrumma' (OL)MK, [vari vattenhjulet 
sitter på vatten-kvarn el. såg]. Trumbu jär 
gärdar av bredar u plankår JK(U). Sagi var i 
årning .. ja, där jär bad sagkammarä 	u 
trumbå u vattnjaul u hoä JK. Hoän .. lag pa 
buttnän undar vattnhjaulä pa änd nerför 
trumbu, u uppför trumbu där sat damluku 
OL. 2) [hölje kring kvarnstenarna, jfr mal-
sten]. Mjölä stucka si i trumbu kring stainar 
MK. 3) [musikinstrument]. Harmunäiä spe-
läd bad me hånn u trummå JK. Så danstäs de 
pa äksersplassn ättar trummår u hånn JK(U). 
Jfr kvarn-, luft-, mjöl- o. vatten-trumma. — 
trum-sjuka s. trumfaukå f., bf. -u [sjukdom 
hos nöt]. Nauti har fat trumsjaukå JK. De 
kan träff till, att di [fåren] bläir sjauk nå u* 
u d'å'ir, män de jär för de mäst me trumsjauku 
u andrä sjaukdomar JK. När di blai stinnä (i 
synnarhait nauti) u had trumsjauku, så haitäd 
de .. att i var skutnä JK. -sticka s. trumstickå 
(OL)MK f. [trumpinne]. 

trumma v. trumbä, trumb', trumm' [slå, 
banka]. När n skall flytt bäiår ör dän vanliä 
käupän äi än annar käupä, så haitar de ti 
"trumm äut dum" .. att 'n slar el. trummar 
pa dän käupän, ti däss n far väisn äut u så far 
han in äi dän nöi käupän, da fylgar de andrä 
bäiår ättar JK(U). Jårdpärståitå 	ti 
"trumbä" jårdpärår me, när n kokar jård-
pärstäu MK. 

trunk s. truyk m. o. koll., pl. -ar [låda, kapp-
säck el. d.]. Raisu haim ifran böin pa tågä 
gick äutmärkt, fastn me väl fålk u trunk i 
vang'n där ja var JK. U ti trunkar har ja n 
tändsticksask [sade en liten flicka] MK. 

trut s. träut m., bf. -n. 1) [kvarntratt], där sum 
än håisar sedi äi MK. U upp pa mastaluku 
[malster-luckan] jär kränku, sum skoän sitar 
äi u sum träutn star pa JK. Uppa de kränku 
där sto träutn, de var dän di töimd sedsäckar 
äi, de gick sådär a halltunnå äi .. han var.. 
väl väidar uppkring u näggar i nedäst ändn, 
att ä bärr var a läit hul, sum sedi rannt iginum 
OL. 2) [tratt på rotfruktsskärningsmaskin]. 
Att n läggar rotfruktar 	äi än träut, u så 
vaiva n me a vaiv JK. 3) [mun]. Da sullnäd 
munn'n u nasar upp för mi, sått .. ja sag äut 
sum um ja had fat yvar träutn av någän ral-
larä u sum sumli gar me uppsulln träut av 
JK. Go träut (OL)MK. Storar i träutn JK. 
Hald träutn pa di JK(U). 

tryck s. 1 tryck n. 1) [pressning, press]. Di .. 
burädä åtti fot; da fick di vattn u de blai sånt 
tryck, att vattnä staig mästn upp till jårdmotä 
MK. 2) [det tryckta; tryckstil]. Allt sum sto i 
täidningar u i böikar pa tryck var sanning så 
väl sum bäibln JK. Ätt me de dummästä styc- 
kä, ja har set i tryck JK. De kustar statn flair 
täusntals kronår me papper u tryck JK. Ha 
tycka bär, att ä jä fö fäint tryck (i almanac-
kan) MK. Jfr luft- o. ut-tryck. 

tryck s. 2 tryck m., bf. -än 'L) 1/4-1  . 1) 'på en dörr 
för att lyfta upp "fällä" med; ståltråd för, 
därpå sättes tummen att hindra trycken när 
dörren öppnas att falla ut'. [Se ill.]. 2) [av-
tryckare] 'på gevär' MK. 

trycka v. tryckä, tryck', pr. -ar, pass. ipf. -täs, 
p. pf. trycktar, pl. trycktä, tryckt'. 1) [pressa, 
klämma]. Så bläir di [fötterna] sullnä u öimä, 
hälst när styvlår tryckar aldri så läit pa dum 
JK. 2) [bild!., plåga, besvära]. Ja skall .. 
lissum let mäin svårmoduä tankar för L. sin 
gårdagäns händlsär, sum ännu tryckar pa mi 
JK. 3) p. pf. [svår, beträngd]. Undar tryckt 
umständuhaitar fortsättäd di (böindnar) me 
sitt strandbräuk u me jårdi u kräki JK. 4) 
[framställa i tryck]. Va hamnårningän beträf- 
far.. så fanns de n gammäl trycktar, sum far 
jär minns grant JK. Dän där blankättn sum 
nuck int var sån läitn kustnä för statn, för de 
var nuck fiair täusntals, sum var trycktä JK. 
— Särsk. förb. Tr. av en fjädar, a bok MK. U 
så jär ä trampu undar [hackelse-]massjin'n 
me a stort janlod pa ändn, sum tryckar vals-
rar ihop, sått halmän kummar i präss där 
imillum JK. Var spån'n [sigd-spån] av mik 
hart träi, så lättäd aldri gräusä si tryck in i 
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träiä OL. Smörä de .. halt träiä laust, så 
gräusä sank ällar trycktäs in äi ä OL. (När 
det drages landnot) da gyttar n ga me hännar 
ner pa buttnän u tryck' ner tjanän MK. Di.. 
lyftäd han [kniven] upp, sått halmän kåm 
undar knäivän, u da trycktäs knäivän ner, 
sått han skärd av halmän JK. Jfr ut-trycka 
samt fel-, hård- o. len-tryckt. - tryck-fel s. 
tryckfail n. De berod därpa, sägd di, att de 
var failtryckt el. tryckfail i täidningar u had 
ä vart tryckfail [ändr. fr. -failt], så kund di ha 
ändrä de i andrä el. trid numrä JK. -fett a. 
tryckfailt [tryckfel]. Så jär de tryckfailt i täid-
ningar JK. -päls s. tryckpäls 'en sum int bröi-
dar si um ngn utan är egensinnig' (OL)MK. 
-sam a. trycksammar, n. -samt, 'pretentiös, 
plågsam' MK. De var trycksamt (tryckande) 
MK. 

tryckande p. a. tryckandä [pressande, kvav, 
kvalmig]. De har int vart för rolit till gat i 
sträivt arbetä um dagän äi än sån tryckandä 
solhitä JK. 

tryckare s. tryckarä el. tryckpäls, en som inte 
bröidar si um ngn utan är egensinnig' 
(OL)MK. 

tryckeri s.n. bf. tryckaräiä, ttyckräiä. Ja und-
rar, va de gar av me boki, um a kummar ifran 
tryckräiä snart JK. 

trygg a. tryggar, n. tryggt, tryckt, pl. tryggä 
[lugn, säker]. Vör har gärt uss tryggä u int 
kaupt någu (alnackå), för vör har tänkt pa de, 
att vör nuck fick någu ifran L. JK. Gasi har 
ligg pa äggi i raidrä tryggt i åt dagar JK(U). 
Han staig upp u vidd, att di sum sat nerförä 
skudd flytt förä, män di var allt ainväisä u sat 
tryggt OL. I dän vägän kan vör tryggt säg, att 
vör har ärfarnhaitar OL. Än äusl lärarä, sum 
än gänn kan säg me tryggt samvetå JK. 

tryggas v. tryggäs [i förb.] tryggäs imot [sträva 
emot]. Läil A. star u bida pa mi, att ja ska ga 
hän till K. .. i fylg me na 	u ja ha sit u 
tryggäs imot nå a go stund u vill int ga ifran 
skrivningi JK. 

tryl s. tröil (Lonicera xylosteum). Där sto tröil 
ällar pröil [!] me säin sma raublå bär OL. 
Tröil jär bra till slingnålar MK. 

tryne s. tröinä, tröin' n., bf. =. Sväin, di har 
tröinä me nashul sum hå'irs till hudä JK. 
Sväin jär a olycklit pack, sum aldri någ hal-
dar, äutn de skall var nöjt u starkt, um di int 
skall räiv ner häusi, när di far tak me tröinä 
JK. Sväini skall ha ring i tröinä, um di int 
skall båikä JK(ordl.). Galtn fick tröin u hud 
tvärs iginum kappu JK. Jfr gegel-tryne. 

tryssja s. tryså f., bf. -u, pl. -år. 1) 'lövruska 
el. banträdsruska' JK(ordl.). Er har allt sätt 
tryså i späisn i ladi. Nå far vör ta trysu ör 

späisn. Lägg ännu pa lassä de trysu 
JK(ordl.). Da vidd badde ban u ungdom äut i 
marki, sumt skudd skaff tryså'r ti sätt i späisn 
[vid midsommar] OL. 2) skällsord. Däu jäst a 
förbannad stäur tryså JK(ordl.). Vör gick u 
trysäd pa trysu mang gangar, när n var 
druckän JK(ordl.). Jfr björk-, bärres-, enes-, 
fyll-, gran- o. löv-tryssja. 

tryssja v. trysä, trys', pr. -ar, ipf. -äd, tryst' 
JK, sup. trys', p. pr. trysnäs JK(U), p. pf. pl. 
(äut)-trysnä JK, 'släpa'. Ga u trysä u slep' 
me baini MK. Ga u så trysä me baini; han 
fallt kull u fassnäd i lassä u trysäd ättar a gutt 
styckä; han sitar u trysar me baini i snåiän; 
vör gick u trysäd pa trysu mang gangar, när n 
var druckän JK(ordl.). De gräntrysu ha try-
sar (= slepar) ättar lassä JK. De va ti trys me 
slidä MK. Ha trysnäs u snubblur gang JK(U). 
Ja har ta mi täusn trys u tås me de gani ifran 
de pa ladingar, de har kunt faräs vattn ti langt 
äut pa täidn JK. Dän sum ha ligg där [på sjön] 
u trys ti n jä tämd ar, han jär int mik i värd da 
JK. Han.. hadd ligg bäi strand u trys u slep i 
all sin täid JK. - Särsk. förb. U så tryst ja mi 
av så gutt ja kundä at haimä JK. Hugg av a 
gräntryså ti trys bårt snåiän me JK. De jär så 
mik gammäl finn [förna] i buttnän pa grasä, 
sått de trysar för äggi [lie-eggen] JK(U). Han 
had a par vanliä vändplogar till de andrä russ-
pari, män de fassnäd pa u så bön trysäd 
iginum u gärd int jårdi bättar än n vanli spiss-
plog JK. Så slepäd läiländn ättar pa j'ardi, u 
skudd da balkar kåiräs langt, så blai di slitnä 
u äut-trysnä JK. 

tryssjig a. n. trysut [släpande (med fötterna)]. 
Ga u trys me baini (= ga trysut) JK(U). 

tryta v. trautä, traut', pr. -ar, ipf. trautäd 
JK(U). Ättar sum de gynnar traut för mi, va 
ja skall fa tak äi ti tal um mair .. så .. JK. 
Papper gynnar snart traut för mi JK. Kakå u 
mjölk u kanhänd färskar fisk u smöir u ägg, 
de trautar just int täit JK. Vör har tillräcklit 
av de varu (vatten) äi brunn'n ner i hagän, u 
där trautar aldri JK. Um baitar [betena] trau-
tar el. de int finns baitar till dum äutä 
JK(U). De nöidvändustä var: bröi, fisk, pärår 
u mjölk .. män iblant så trautäd de nuck JK. 
Jfr mod-truten. 

trå v. fra', pr. trar, 'åtrå' [tråna]. Tra ättar 
MK. Tra el. trastäs ättar någä (OL)MK. Äus- 
lingar sum trar ättar de MK. Upplöisningi har 
blitt störrä, u fålk trar ättar lissum ti fa vit 
mair u mair JK. Lambi har fat van'n pa 
gröinsku u jetar int hå' i äutn trar ättar 
gröinsku äutä JK(ordl.). Trami L. (fruntim-
merssvordom, sälls.) MK. Trami um ja ha 
gärt de MK. — Särsk. förb. Han trar av u 
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bläir sämmar MK. Tra bårt = tvina bort. Trar 
bårt (= trånar bort) (OL)MK. Farsgubbän jär 
sjaukar u tiggar änd u jetar lagli, män de gär 
int någ a si läikväl, äutn de jär bön skinn u 
bain, sått n tiggar u trar bårt JK(ordl.). -dag s. 
tradag (s. aldri träiväs) MK. -sjuka s. f. bf. 
trasjauku, dvs. di far dåli matlust u bläir säm-
mar u sämmar [om kalvar] OL. -sot s. tra*-
såut, 'åtrå, trånad'. Di har n sånnar olyckli 
trasot ti kumm pa strandi. Di har n sånnar 
trasot ättar rygbläding (om kreatur) 
JK(ordl.). Visst finns de .. fyllhundar sum 
ännu har trasot ätta brännväin JK. 

tråckla v. trå'klä. Tråklä ihop ältar tråklä fast 
fodrä bi äuttöigä OL. — tråckel-tråd s. tråkäl-
tråd el. -trad (OL)MK. 

tråd s. trad m., bf. -n, pl. -ar. En raudar el. 
grannar trad i å'iru pa unglambi JK. Sätt trad 
pa nå'li MK. Träd trad pa nål JK(U). I vart 
märkä jär de tjugå par el. 40 tradar, sär de 
gamblä, el. trådar [om garn till väv] .. Skall 
trådar raidäs me a vävskaid, när di bomar pa, 
så skall de kastäs i skaid fyst JK. För de mäst 

trädäs de täu tradar millum vart råir i 
vävskaidi JK. Trad i råir, se rör s. Att vör 
kan fa någ väl varmt, att int skummakrar 
kummar ti frausä u bikä bläir för stäivt för 
dum, sått ä kummar ti snark i tradn för dum 
JK. Storgan, dvs. gan el. trad, sum jä gråvarä 
än de, sum slingu jär bindi av JK. Blodn 
stäird ör ådru sum n trad MK. Ja blai hail 
ginumvatar u aigd aldri n tårr trad pa mi äutn 
matt yms var trad, när ja kåm haim JK. Ja 
matt kle av mi va ivist n trad JK. Så kummar 
de lang människu räusnäs in till dum splittar 
nåkur me aldri n trad pa si, såsum än var 
skapän JK. De har ränt furgå [fnurra] pa 
tradn .. [Även 	Lains de gick .. så 
gynt de bläi någ furgå pa tradn såväl imillum 
L. u A. sum imillum han u gamfåtki OL. Jfr 
avtappnings-, beck-, bind-, gegel-, inred-
nings-, spann-, stick-, stål-, stäm-, telefon-, 
tråckel- o. tvinnes-tråd samt bar- o. sex-trå-
dad. -lock s. pl. tra'dluckar [del av härva]. Så 
trädar di n klainar käpp iginum all å'iglår, sum 
har blitt av all gan- ältar tradluckar .. när di 
trädäd i skaid JK. -nystan s. trad-, trådnystä 
(OL)MK n. -sägg s. pl. trå'dsäggar [sinka av 
tråd]. De fatä, de skudd ha vart hopsäggä; u 
därtill flyttar di iblant trådsäggar u iblant blöi-
säggar OL. -ände s. tradändä, -änd' m. [tråd-
stump]. Så tar di äni [alnen] fram u metar en 
trad av a nystä, u för var täiändä än star di 
um en tradändä av gan av ann färg JK. Um 
någän trad bristar i uppränningi undar väv- 
ningi 	bakför sålvnar, så knöitar n äi än 
tradänd, där n har bristä u trädä n iginum 

tråkig 

sålvi u skaidi u fästa n framm bäi töigä JK. 
tråda s. tru'då f., 'trampa i en vävstol' (nu 
trampa) MK. Trampår ällar trudår JK. — tråd-
band s. tru'dband n., 'snören som sitta i sålv-
stakarna o. i tramporna' (nu trampband). 
-snöre pl. bf. trudsnöiri JK [= föreg.]. -tåg s. 
n. pl. bf. trudtugi [= föreg.]. Jfr tramp-tåg. 

tråde s. trudä m., bf. tru'dn '[groddfläck]  i 
äggulan; tuppens insats i ägget' MK. Äi de 
äggplomu var de ingän trudä. Själv trudn han 
sitar i äggplomu han JK(ordl.). 

tråden p. a .n. trudä [befruktat, om fågelägg]. 
När a fåugälägg jär bifruktä, så haitar de, att 
de jär trudä, män jär de int trudä, så bläir de 
ingän fäugälung äi de JK(U). Ha värpäd näi 
ägg, män int mair n ätt var trudä, sått vör fick 
int mair n en gasungä MK. Jfr o-tråden. 

trådig a. tradur (OL)MK, n. tra'dut [t. ex. om] 
kyt [kött]. Jfr lång-trådig. 

trådig a. 2 tradur, f. -u, pl. -uä. 1) [om] 'mager 
och otrevlig varelse, som trånar bort'. Hästn 
jär så tradur u magar u otrivlir; kräki jär så 
traduä; ha jär tradu JK(ordl.). De var faslit va 
de koi var magar u tradu. De va äutn likt, va 
ed kräki jär magrä u traduä i ar JK. 2) 'om 
eggdon, som icke stålet är bra i': iss läiu jär 
int någ go u vill int bäitä, för ha jär så tradu i 
äggi; sigdn jär tradu i äggi JK(ordl.). Tradut 
blai de de (om man skulle hugga med sten-
yxa) JK. Jfr bar- o. lång-trådig. 

tråg s. trug n., bf. -ä, pl. =, 'tråg' [för bakning 
etc.]. Skarvyks ti hugg trug u skopor o. d. 
MK. Jfr deg-, dryft- o. pick-tråg. 

tråka v. tråkä (OL)MK, sup. tråk' JK(U) 
[träla, knoga]. Tråkä me någä (OL)MK. Di 
had tråk där [på Lausholmar] läng nuck me ti 
håist håiä u ti fa kräk u raidskapar där äut i 
pråmar JK(U). — tråk-sam a. f. trålsam [kno-
gig, arbetsam]. Nå gar ja a tråksam vikå till 
möitäs igän me å'rkå'r u bestöir, sum jär till 
gäräs JK. -år s. tråkar n. Um ja tänkar ti 
bakas pa de gamblä arä, så har de vart a 
tråkar ältar a tråkut ar för mi JK. 

tråkig a. tråkur, tråku, f. -u, n. -ut, pl. -uä, 
-u', superi. (dän, de) trå'kustä [sorglig, led-
sam, besvärlig, enformig, långtråkig]. Tråkut 
u sårglit var de [ett dödsfall] JK. Ja, bäi 
skollärans jä mik tråkut JK. Ja, i de hel så va 
de a tråku nat u en tråku dag fö mangä, hälst 
fö strandbräukrar JK. Ja har vart me bäi sån 
tillfällar, där de ret jär tråkut till var me, u 
n skall var hardar, um än int skall känn si 
röirdar [på begravning] OL. De sum allt ann 
har säin säidår bade tråkuä u roliä OL. Män n 
far .. int ga u var nerslagän u laisn, för da 
bläir täidn langar u besvärli u tråku, um än 
änd har hälsu JK. Um ja tänkar ti bakas pa 
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gamblä arä, så har de vart a tråkar ällar a 
tråkut ar för mi JK. Ja för min dail tyckt de 
var dän tråkustä dag, sum ja har vart i böin 
JK. Tråkut nuck så finns de fall, sum int 
någän av dum [fästfolket] har någät haim 
JK(U). U de jär biväis pa, att de int har vart 
tråkut pa någu säidå, annas had vör väl vart 
skild at langt förr OL. Ner nå sletkalar u 
räkningskvinnfålki kåm däit, så sag di int alls 
laisnä u tråkuä äut äutn var glad u pratädä u 
gräinädä OL. Um ja kan var L. ti någ nytt 
mair .. så skall ja gänn hald pa u skriv . . fö ja 
tyckar de alls int jär tråkut äutn tvärtum JK. 
Så jär de tråkut u besvärlit för uss me allt 
rängn u vetå JK. Vör har hatt n förbaskad 
tråku vällaik nå n täid JK. Ja grämd mi i 
sundäs, att vör had •hatt a tråku vikå fö 
gröidns bärgning, för de had rängnä mästn va 
ivist n dag JK. De jär läit tråkut för mi iblant 
ti fa tak äi någ ti tal um JK. De gynna ga 
tråkut ti skriv fö mi JK. Så talt n u um, att ä 
var så tråkut ti fa rak si, när n var pa landä, 
för de kund n int självar JK. Mang tackar för 
säist, för allt tråkut besvär u bestöir JK. 
Langnas langnas(i), (i sanning tråkuä å'rd ti 
fa äksämpäl pa) JK. Män de tråkustä var, när 
int ear vidd ta imot ungar, sått di int kund fa 
sickä JK. Allvarsamt sägt, så har bilöisningi 
.. vart de tråkustä för uss jär äut pa landä i 
vintar JK. Skolu bläir tråku ti sit pa n stol dag 
in u dag äut JK. Ja tror de bläir tråkut till läs 
pa iss, sum L. kansk har raidå pa förr OL. De 
jä sånt vackat vädar äutä u ti sit inn hail 
dagän, de bläir fö tråkut JK. Nå äntliän har 
de tat släut me all tråkuä hälgdagar JK. Jfr 
lång-tråkig. -het s. f. bf. tråluhaiti, pl. -ar 
[ledsamhet]. I fall de kummar ti hald si så 
tårrt i ladi, da bläir de sam tråkuhaiti u änd 
värrä sum i fjord JK. Tråkuhaitar äi de dagliä 
läivä JK. Ja jär tvungän ti släut me all tråku-
haitar; män uppgi ännu int håppä me så'rkar, 
för de har ja ännu int gärt JK. Dagar bläir 
kå'rtarä u kårtarä, u de lang vintarkväldar 
kummar me säin tråkuhaitar JK. Nöiars aft-
nän gick av me gläd u muntarhait u alls int 
någ tråkuhaitar vaskän pa dain ällar dann 
hållä JK. Da hå'irdäs ä gänn aldri um tråku-
haiti pa landsbygdn OL. 

trång s. trayg [tvång, nödvändighet, behov]. 
Däu bär spelar spittakäl me mi; har ja trang ti 
de? MK [behöver jag (tåla) det]. Närkar har 
fat o klagomål äut ti förklar si pa, män de har 
di int [!] anset, att de har di int trang till JK. 
När n jär haimä, så far de väl ga (med betäck-
ningen), män int att vör har trang till de MK. 
Ja hadd int trang ti var äutn (kluckå) MK. 
Daim sum bor äutum ploglagä, di far int någ 

snåikastningbud häldar, för de har ingän 
trang till ga till dum me bud JK. [Ibland 
uppfattat o. skrivet som] trangt till. En lä:an 
bit jär äut bäi o grindi, de far ja ta u kast upp 
[skotta] i mårgå ainsummän, de had ja just int 
trangt till, män så har de andrä int någ ti 
var missbelåtnä yvar JK. Ja ar just hint trankt 
till de, för ja ar livsjon för häutn ga ti handrä 
hu harbetä [fingerat citat] JK(U). Sått n dail 
har int trankt till ansträng si u far ill bäi 
strandi JK. Jfr in-trång. 

trång a. traygar, f. tragg, n. traygt, traykt, 
trayt, komp. traygarä. 1) [föga rymlig, med 
knappt utrymme]. Stäuu var väl trang till sjau 
stycken JK. Förr så var de trankt u mörkt 
bad i stalln u kohäusä JK. Olycklit trangt pa 
tågä MK. När n har n hundrä valar ti mans, 
da bläir trangt um härbärgä, sum än bräukar 
sägä [: i båten] JK. Så var a i körkå en 
sundag, sum a kåm in äi n bänk, sum var 
trankt, u ha fick päin si in bäi luku JK. De 
hatar pa armbugän, de modar sit trangt OL. 
Någ var vidd kåir säin stuckar uppa backän, 
ner di kåm där ner (ti sagi) mäddum, u da blai 
de för trangt OL. Di fick bo trangt fö de = 
lida för JK(ordl.). Um aldri arä jär så langt, 
så bläir jaulaftnän trangar JK. 2) [neutr., be-
svärligt, ont (om), tryckt]. Vör har trangt um 
vid MK. Nuck kan de var trangt u bekym-
marsamt mang gangar ti sia si iginum JK. 
Dän täidn .. da var de bra inskränkt u trangt 
iblant n hopän böindar, arbetsfålki int ti för-
glåimä OL. All sum gar jär haimä u suckar 
undar ukä u har de trankt (vilja till Amerika) 
JK. Vaim jär de sum än far håir(ä) präddäikä 
um fosterlandskärlek u sum jär imot äutvand-
ringän. Jå, all de apåstlar u profetar sum 
har de bra ställt u int har de trangt vaskän till 
hygar ällar vänstar jär i gamblä Svärgä JK. 
Förr när de var mair trankt um ti fa siktä än 
nå.. JK(U). Någ var så söikt di si däit [till 
vattenkvarnen], u därför var ä mang gangar 
trangt ti fa mal där OL. Ha trangt um vid 
MK. Välstandä u upplöisningi nå svarar int 
imot si! Ja, så undalit de låtar, män .. de jär 
mik trangarä för uss nå, än de var för förti 
fämti ar sinä JK. — [Uttr.] ha trangt till [se 
trång s.] 

trån-sjuk a. f. transjauk [om kor; lidande av 
trånsjuka]. -sjuka s. f. bf. transjauku [brist-
sjukdom hos nötkreatur]. Han [kalven] bläir 
täu ar i ar .. så väid n int far ladisdingnå u 
transjauku u bisar av [" somnar av"] JK(U). 
Jär de strängkalvar, u di har transjauku, så 
jär de bäst ti slakt dum, för di bräukar annars 
fö de mäst dåi av si självä JK(U). Stäutn han 
jär hardläivar [trög i magen], sått far n int någ 
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rotfruktar ällar melass, så kan n fa transjauku 
JK. 

tråt s. trut m., bf. -än, 'brist'. Di har intä trut 
pa mat MK. Jfr vatten- o. väg-tråt. 

trä s. träi n., bf. -ä, pl. =, bf. träii. 1) [trä-
virke, träslag]. Nå för täidn nyttäs de int träi 
ti gålvi i häusi 	äutn simmänt JK. Ja har 
tänkt till sätt upp lädu av träi, för dails jär de 
bättar till ha sedi äi än av stam n u dails jär de 
billiarä u snällarä till fa i årning JK. Vändplo-
gar .. me ätt stöirä av träi JK. Sakå'rgän var 
för de mäst av träi JK(U). Bugar ti nauti av 
träi ällar av grängrainar JK. Tännar [harvtän-
derna] skudd var av säkat träi, såsum ungt 
aikä el. sväinbärstynnä JK. Var spån'n [sigd-
spånen] av mik hart träi, så lättäd aldri gräusä 
si tryck in i träiä OL. Smöirä .. de halt träiä 
laust, så gräusä sank ällar trycktäs in äi ä OL. 
De träiä, de säir så knuttrut u grant äut OL. 
När a bredä el. plankå int jär plangäint pa 
ytu, så jär de käuput pa am n säidå, u än sär, 
att träiä arbetar JK(U). Ner n da fick janä 
hatt, da to smidn u sväidäd bäi de bi träiä 
OL. Hanjär latar sum träi OL. Dummar sum 
träi JK(U). 2) [föremål el. (bearbetat) stycke 
av trä]. Sätt träi [ett fängsel] pa hästar MK. 
Räifodringar .. de lang träiä el. skogsstyckä 
sum räii liggar pa JK. Ja u så har ja n tjugå 
styckän stäur träi ällar byggningsskogs-
styckar såsum räiar u band u spärrträi ti hugg 
äut JK. Vältru de var träi styckän gråv träi, 
sum lag uppifran sylli ällar gå' lvä i sagi pa 
snitt äut pa backän. Där pa skudd all stuckar 
rulläs upp JK. I byggningar där haitar de träii 
gålvräiar, i häusi där haitar di tildfar OL. 
Undaslag haitar de träii ällar skogstycki, sum 
än läggar undartill ti lägg lädlauar pa JK. Jfr 
ask-, botten-, bro-, böke-, dörr-, för(e)-, 
gran-, grind-, hals-, harvel-, häck-, häckbot-
ten-, karm-, kil-, lönn-, mamm-, pinn-, sido-, 
skek-, solv-, spärr-, steg-, stor-, sul-, syren-, 
upp- o. över-trä. -asen vagn s. träiaksIvayn 
m., pl. -ar. Hämmar Olä var dän säist, sum 
had träiakslvangn jär äi Lau (på 50-talet) 
MK. Förr kård di bräudar pa träiakslvang-
nar, nå kåirar di soar ti galt pa janakslvangnar 
me skräu pa JK. Da hadd di säin träiaxlvag-
nar me säin stäur väidlyftuä navår u i daim 
bur si a väidlyftut hul, sum träiaxlän skudd 
ha ti ga äi OL. -back s. träiback m., bf. -än, 
'träskål'. När di .. fick säi dän där träibackän 
i rygbasä så blai di läit bycknä a si (räddä) 
u tyckt .. att i sag Nissn JK. -ben s. träibain 
(OL)MK n., bf. -bainä. De var gubbän F.B. 
me träibainä JK. -besman s. träibässmr d n., 
bf. -ä, pl. bf. -i. Så fick Ann-Maiä tak äi a 
gammält träibässmid u skudd gi årr'n a slag i 

skalln me dän träiklånsn, sum jär pa de 
gamblä träibässmidi u så a styck blöi till 
JK(U). -bild s. träibild m. Ja sag i säistäs .. n 
träibild ner i ringkamman, sum skudd förställ 
n ängäl JK. -bit s. träibit m., bf. -n. Skudd n 
ha n goar träbit ti gär sigdspån av, da skudd n 
lag så, att n kund fa tak äi a bit gammäl säl 
[sälg] OL. Åiru [på plogen] späikäs fast pa 
nedäst ändn av drekti .. av än krampar träibit 
älla(r) träigrain JK. Väisn [på plog] jär av 
än starkar träibit (aik el. björkä) sum kvistn 
glyggäs äi JK. Um än skall ha hul pa än 
träbit, .. ta u glygg hul pa dän träibitn OL. 
Äut pa nackän pa aksln (pa a kvänn) .. sitar n 
träibit paspäikän me aikspäik pa var arm, 
sum haitar knapar JK. Taugi sitar knöiti äi 
vidi .. me a hul iginum stain'n u så n träibit i 
hulä till, sum haitar påln JK. När n da skall 
bait till anglår, da sitar all krokar äi n träibit 
me ritår äi JK. Dän träibitn de jär jå int ann 
bärt mackhul OL. -bly s. träiblöi [spröjsverk 
av trä i fönster]. När körku blai rippreri, så 
fick de int var träiblöi i finstri MK. -bock s. 
träibuck [avh.]. -botten s. pl. träibuttnar JK 
[träsko med botten av trä men ovanläder av 
läder]. De bigangnäs i vardäslag mik me träi-
buttnar nå fö täidn .. Förr nyttädäs träisko i 
ställe JK. -botten 1 känga s. f. pl. träibuttn-
kängår JK(U). Träibuttnar me skaft, sum 
haitar träibuttnkängår me snöirremar äi skafti 
JK(U). -bottenimakare s. träibuttnmakarä, 
pl. -makrar, sum tillvärkäd haimgärd träibutt-
nar u träibuttnkängår u styvlår JK(U). Män 
så kåm träitåffälfabbrikars träibuttnar i 
handin, sum kund säläs för bättar präis än de 
haimgärd träibuttnar, sått träibuttnmakrar 
kåm fort bårt JK(U). -botteninåd s. pl. träi-
buttnnudar [nubb att spika fast överlädret på 
träbottnar med]. -bottenistävla s. f. pl. träi-
buttnstyvIår me lang skaft JK(U). -bro s. pl. 
träibroar. Broar yvar däikar ti kå'ir yvar nyt-
täd di träibroar .. me gråv stuckar unda(r)till, 
sum haitäd broträi, u så bylä (sägd de gamblä) 
= täutumsbular [2-tums-plankor] där uppa ti 
kåir yvar pa JK(U). -bunke s. träibuykä m., 
bf. -än, pl. -ar. Fyst var de träibunkar, så var 
de stainbunkar u nå jär de mjölkfat Träi-
bunkar di to släut för täi ar sinä. Träibunkar 
var ätt pack till hald rainä; de skudd ainlag 
till, u di skudd skäuräs JK. De nöisäilnä 
mjölki förvardäs .. i träibunkar, sum mjölki 
säildäs äi ör mjölkspannä JK(U). -byggning s. 
träibyggniyg m., pl. -ar [boningshus av trä]. 
Di bod straks jär i jamt S.L:s äi n gammäl 
träibyggning JK. -bälg s. träibölg m., bf. -än, 
'mittpartiet, själva stommen av smedbälgen' 
MK. -bänd s. pl. träibändar [tunnband av 
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kluvna hasselstänger]. När kärmakrar skudd 
skär träibändar, sum var av klaunä hässlsta-
kar, så hadd di .. "bändkränkå" JK(U). 
-dräkt s. träidrekt [på vändplog] JK. -fil s. pl. 
träifäilar jär stor u flatä me gråv rifflår äi ti 
fäil träi slet me, såsum yksskaft u andrä skaft 
JK(U). -golv s. träigålv. Vörr har ännu träi-
gålv ti oä [vårt svinhus], män a nöjt träigålv 
av bular haldar int mang ar JK. -grep s. träi-
graip f., pl. -ar, bf. -graipnar [grep av trä]. 
Fyst i min bandom så fanns de int någ ann 
graipar ti läss göisl u släkå me än de där gam 
träigraipnar me träi hå,'nn u jan pa ändar ällar 
janhånn JK. -grepp s. pl. träigri'p [grepe av 
trä]. -gubbe s. träigubbä [snickare, som för-
står sig på olika träslag]. H.P. .. han arbetar 
u snickar um vintrar u arbetar me flair sårtars 
träislag u jär n sån där träigubbä JK. -harvel 
s. träiharväl m., pl. -harvlar [harv med pin-
nar av trä]. Fyst sårtns harväl var nuck träi- 
harvin 	Träiharvin jär fffirkantur (kvadra- 
tisk) .. me fän säks tvärstyckar el. harväls-
träi äi u så säidträi. Där i de harvälsträii jär. 
bur si a hul äi, sum jär slag si tännar äi av träi 
. . någ säkat träi såsum ungt aikä el. sväinbärs-
tynnä. Pinnår el. tännar var imillum 30-40 
styckän JK. Da skall de sletharväs me n träi-
harväl, um jårdi int jä stainu, män jär a de, da 
far n nytt janharväl JK. Sunnkörkä nyttäd 
ännu träiharväl, när di sadä MK. [Se ill.]. 
-hjul s. träUaul n. Fbi [på flöj-nät] jär a 
träijaul, runt u flatt (10 cm i diam. 1 1/2  cm 
tjåckt) MK. -horn s. pl. träihånn [på grepar]. 
De var janhånn pa spitsar pa träihånni JK(U). 
-hus s. träihäus n. De jär a träihäus sum jär 
kalkslagä MK. När de skudd ändräs ifran 
träihäus till stainhäus 	JK. -hus I vägg s. 
träihäusvägg f. Da far n grav ner ' stålpar u 
späik täutumsbular pa daim, sått 'ä bläir 'sunt 
a träihäusvägg [kring svingård] JK(U). -hys-
ken s. träihyskän,. 4zysk JK(U), [löst vrist-
stycke på en läst]. -häl s. träihel m., bf. -n, 
pl. -ar, 'dragspik' [av trä]. [I tröskringen] 
burd di hul ti sma träihelar u draiv äi daim 
dän täidn da var ä int så gutt um Späik u 
skräuar, äutn da nyttäs u mair me träihelar u 
pinnar OL. Vörr hadd n sånnar kånnstuck 
[vält] bäi Kauprä, sum bön var runt träihelar 
inslagnä i stuckändar JK(U). -karp s. pl. träi-
karpar [träpärm]. De boki de jär stäur träi-
karpar pa MK(1878). -kil s. träikäil. Däu fart 
hugg än käil u sla äi dän packän, vanlitväis 
ska de var a rimnå ällar sprickå fyst, annas 
gar int träikäiln äi, u för ti spräck än saigar 
pack ällar stumblä så nyttäs de vanlit janväg-
gar, u ner n sär: hugg än käil ällar sia äi än 
käil, så maina n alltut n träikäil OL. Sigdn 

sättäd di pa örvnackän .. me a läda(r)rem u n 
träikäil, sum hait drag u rem JK. -kloss s. 
träiklåss m. Kvännbussn, en träiklåss sum 
sitar äi undarstain'n, sum nå'li gar iginum 
MK. -klubba s. träiklåbbå f., ti sia pa skräuar 
me, när di jär haitä u n skall gär dum gäinä, 
att int gängår skadäs; ti ret hait gängår me 
MK. [Se R]. Så har n bändknäppu u så 
dräiväs de pa me dräivstyckä me träiklåbbu 
[om tunnband] MK. Fyst ldauäs stuckän mitt 
i täu me janväggar (järnkilar) sum slas äi me a 
stor träildåbbå el. nydå, sum skall var av hart 
saigt träi, äsk el. apald el. björkmas [vid 
troderklyvning] JK. -kluns s. m. bf. träi-
klånsn, sum jär pa de gamblä träibässmidi 
JK(U). -krabb s. pl. träikrabbar [trädragg]. 
De gamblä träikrabbar me hånn pa, sum 
snarå'r el. anglå'r skudd fassnä pa JK. -krans 
s. träikrans JK m. [övre fäste för pinnarna i 
en ull-kränka]. -kupa s. f. pl. träikäupår [bi-
kupa av trä]. Annas så nyttäs de förr bäikäu-
pår av halm .. u nå fö täidn träikäupå'r el. 
ramkäupår JK(U). -kär s. träikirr n. [kärl 
(bytta, bunke, kagge o. d.) av trä]. -låda s. 
träilledå f. -packe s. träipackä m. [träkubb, 
-klabb]. -pinna s. träipinnå f., pl. -år [trä-
pinne]. Smasnarår . lik si langä, sum än har 
mått av a träipinnå ti mel dum me JK. Spol-
pinnu jär a slet hal träipinnå JK. I millar-
täid lagäd di råstn i årning äi a ann kär, där 
läggd di någlä träipinnår pa kryss yvar si pa 
buttnän äi a baljå OL. Så läggäs lukä pa kistu 
u slas fast, förr me träipinnår .. män nå nyt-
täs skräuar JK. Klackar pinnäd di fast me 
träipinnår, sum haitäd klackpinnår JK(U). 
Skaftä av läinkambän sättädäs äi a hul äi a 
träivägg .. sått tännar, sum var träipinnår, 
sat äutat JK. -pinn 1 harv s. trä ipinnharv [harv 
med trätänder]. -putsare s. träiputsarä 
(skom.), [putsdon av trä]. -redskap s. pl. 
träiraidskapar JK(U), [redskap ay trä]. -ribb 
s. träiribb m. [ribba av trä]. Um än späikar pa 
n läitn träiribb (t. ex.) pa a sitbred, sum liggar 
tvärs yvar n karm .. de kalläs för knap OL. 
Än laidarä äi än väv, än träiribb, sum gar 
fram till trampbandi OL. -skaft s. träiskaft. 
Håigafflar u tjaugår jär träiskaft pa JK(U). 
-skalle s. träiskallä m., bf. -skalln. 1) [skalle, 
huvud av trä]. Män va lains sag jaulbuckän 
äut ..? Jå, de fanns haltut hen träiskallä hi 
grannlagi pa någät ställä, me gaitbuckhånn 
häi hu gaitskägg pa, sum di ad pa udä JK. 2) 
[dumhuvud]. Så väid ja kan fa min klain träi-
skallä, um ja så far sägä, ti hald si bäi de 
ämnä JK. Ja.. var väl mik trånar i iss -gam 
träiskalln, när ja släutäd (skrivä) JK. Ja .. 
vait int någ särskilt ännu, va ja skall .. skriv 
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um .. Ja, ja far.. försöik u kröist gam träi-
skalin, sum ja gar u bjärar pa um dagän någ 
bräuka n alltut gi ifran si JK. -sked s. träi-
skaid f., pl. -ar. (U ha ti bakas) .. o gamblä 
träiskaidar ti säup me, sum än slapp ti bränn 
munn'n upp me, när de k 'å' m fram a fat hait 
säupå pa borä JK. -sko s. träiskåu m. (o. 
koll.), bf. -än, pl. -ar [sko helt av trä; jfr trä-
botten]. Kvinnfålki .. skall ha si a par nöi 
träisko ti mans, sått da gick ja ner i hagän u 
huggäd björk ti träi par nöi träisko JK. 
Träisko gäs av björkä fastn di kan gäräs av 
ann träislag u, så sum a päil u äspä fö de 
mästä av rat träi .. Skall de var vadstyvlä-
träisko, sum skall var stäur u räumliä, u an-
nas stäur kal-laupträisko, sum skall var tåll 
(12) tum lang innäi, ifran he'ln till täiår, så 
skall träiskopakkar var fiortn (14) tum langä, 
såttn har en (1) tum i heti u täiu ti gi* pa, u 
millum sjau åt tum i ginumskärning el. tjåkkä. 
När da träiskopakkar jär avsasnä, så säir n 
ättar, vikkän pakk sum bäst passar ti hyga-
träisko el. vänstaträisko, u så haggan da till 
dumm .. när da träiskopakkar jär äuthuggnä, 
så käila'n fast dum i träiskobukkän .. Sin.. 
så tar n än vanlir navarä 	u bin-ar in i 
pakkän, äi nerhuggningi till risstn, så langt 
framm i täiu sum träiskoän skall var langar.. 
JK. Ja, träisko jär stort arbet ti gärä, u de gär 
ont i armar för mi um kväldar, när ja gär aftå 
JK. I mårgå skall ja var haim, u gär träisko 
pråmt, för träiskoar jär rakt åidnä u släut för 
mi u för kvinnfålki me JK. De jä mang sum 
ha ting pa u jä nöidu um träisko JK. Krok-
stedt kaupar träiskoar a mi, daim sum ja int 
bläir a me självar, så mik ja bär kan hinn u fa 
i årning JK. Träisko .. di bläir mair u mair 
avläggdä, för dails finns de snart int någ björk 
ti gär någ träisko av, u snart finns de int 
någän träiskomakarä, sum däugar -gär a par 
träisko JK. Än [man] tosi av än månä um-
kring pa ladingar u ställd si till i snickabodi, 
förrn äutårkår gynnädä, u gärd träisko 
JK(U). När ja kåln haim, så sättäd ja band 
yvar n träisko, sum had rimnä yvar ristn för 
mi JK. Ha har släik stäur bjällar, att träiskoar 
skall va så braidä MK. Träiskoar jär galnä, så 
ja haldar pa ti trill pa haud iblant MK. Ja ha 
matt gat haim me träisko pa mi hail dagän (ha 
int våg tat styvlår pa ini i dag fö kyld) JK. 
När vör kå'in upp uskudd i häus, så var de så 
mik snål, sått de kund ingän kumm äut me 
träisko pa si, äutn styvlår matt pa straks JK. 
Så Staig di ör sängi u bön drog undarbyksår 
pa.si  u bär baini i träiskoar. . . uså äut i stalln. 
JK. En gubbä sum kund sta i släkdöiän 
mitt i smällkald vintan .. me a par strumpår  

pa baini i träiskoar upp ti knäis i vattn JK. 
Att gubbän kund flaut pa vattnä .. män för-
modliän had int kledi blitt riktut ginumvatä, u 
så had n de stor vadstyvlår pa si, så att träi-
skoar flaut upp me baini JK. [Se ill.] Jfr kipp-, 
strand- o. vadstövle-träsko. -sko björke s. 
träiskåubjörkä, -björk' m., bf. -än [björkvirke 
för tillverkning av träskor]. Träiskobjörkä 
skall var någlund knaggfräit, atminstn int någ 
knaggar äi de JK. Ja ha vart kåirnäs ner bäi 
H.L. ätta a lass träiskobjörkä JK. Vitt du int 
gär träisko till uss i haust da? — Jå, de kan ja 
väl gär de, um du vitt bistå träiskobjörkä JK. 
-skol bock s. träiskåubuck m. [bänk vari trä-
skon fästes vid tillverkningen]. När da träi-
skopackar jär äuthuggnä, så käila n fast dum i 
träiskobuckän JK. [Se ill.] -skol borr s. träi-
skobur [borr som användes vid träskotill-
verkning]. [Se ill.]. -skol doning s. pl. träi- 
skåudåuningar 	1 /4.) Li [redskap för till- 
verkning av träskor]. -skol gärning s. f. bf. 
träiskogä'rningi JK [träskotillverkning]. 
-skol huggpacke s. m. bf. träiskohaggpackän 
[huggkubb varpå man hugger till träskor]. 
När träiskoar har fat sin fårm innäi .. så tas 
di ör buckän, u så skall di huggäs till me 
träiskoyksi 	pa träiskohugg- el. hagg- 
packän, sum än vanlir hagg- el. huggpackä 
däugar JK(U). -sko I järn s. träiskåuja'nä = 
träsko-kniv. -sko 1 klappra s. f. bf. träi-
skoklapru [brädlapp, som hänger om halsen 
mot bröstet på träskomakarn o. mot vilken 
han sätter träskon då han skär till den]. 
-sko kniv s. träiskoknäiv m., bf. träiskåu-
knäivän, pl. -ar. Da tar n träiskoknäivän u gär 
dum slet innäi JK. [Se ill.]. -skojlös a. pl. 
träiskolausä [som har brist på träskor]. 
Kvinnfålki jär [här] gynnar bläi träiskolausä u 
skall ha si a par nöi träisko ti mans JK. 
-sko 1 makare s. träiskomakarä m., pl. -mak-
rar [tillverkare av träskor]. Så sälld di gardn 
till n arbetskal, sum var träiskomakarä, sum 
hait Lauvall JK. Ja har set sumbli träisko-
makrar sätt bäggi träiskopackar i jamt si i 
träiskobuckän, när di skall grav ör dum JK. 
-sko I navare s. träiskåuna'varä m., bf. -na'-
van. När de huli jär burnä, burar n ättar i 
sam hulä .. me träiskonavan .. Sin så nytta n 
träiskonavan ti grav ör me JK. [Se fil.]. 
-sko i packe s. trä iskopackä m., bf. -än, pl. -ar 
[avsagad träklabb, varav man gör träskor]. 
Fyst så skall träiskostuckän sagäs av .. ti 
packar, sum haitar träiskopackar, gråvarä u 
klainarä allt ättar sum träiskoar.. skall va(r) 
stor el. sma. Skall träiskoän var tåll tum in-
vändut ätta bainä .. så skall packän meläs 14 
tum langar .. el. packän skall var täu tum 
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längar än va träiskoän skall var innäi Träi-
skopackar huggäs äut me träiskoyksi, en ti 
vart bain parväis .. När träiskopackarjär äut-
huggnä el. ifärduhuggnä, så skall di sättäs i 
träiskobuckän u graväs ör JK. Till gär ätt el. 
u täu par träisko av än träiskopackä .. De 
skall var n mik gråvar packä, sum klauäs fyst 
mittitäu i täu halvår, sin klaua n de halvår 
mitt i täu, sått n far fäir bitar av packän, sum 
sin huggäs till ti träiskoämnar JK(U). -sko 1 
sock s. träiskåusuck m., pl. -ar [socka att ha i 
träskor], sum sitar äut pa husår [strumporna] 
u sum nyttäs äi träiskoar MK. -sko stock s. 
m. bf. träiskostuckän [stock som man sågar 
sönder till träsko-packar] JK(U). -skol stövla 
s. träiskåusty'vlå f., pl. -år. Vadstyvlår el. 
träiskostyvlår jär börr skafti av lädar el. 
smorlädar, sum jär fastsättnä i träiskoar u 
skafti jär så lang, sått i gar ti grains JK. 
-sko lyx s. f. bf. träiskoyksi. Träiskopackar 
huggäs äut me träiskoyksi JK(U). -skolämne 
s. pl. träiskoämnar [uthuggen träsko-packe] 
JK(U). -skopa s. träiskopå f., pl. -år JK(U). 
Handraidskap av träi föräutn någ janbislag pa 
var "träiskopår", sum var kantar pa säidår, 
sum bigangnädäs ti räns däikar me ättar fåis-
ningi JK(U). En h'å' isäd sedi äi rissln me a 
träiskopå JK(U). -skruv s. träiskräu. Skräu-
mais(ä)1 	sum än bigangnar, när n skall 
skräu träiskräuar äi träi JK(U). -slag s. träi-
slag n., bf. träislag', pl. = [träsort]. När da 
drekti var i årning .. av vick träislag sum 
hälst: björkä, tällä älla gränä 	JK. Bryt- 
täunar .. di var av grainar u ainä u tynnä u 
kvistar av vick träislag sum hälst JK. Han 
arbetar u snickar . u arbetar me flair sårtars 
träislag JK. Ja vait just intä, att själv träislag 
ällar värkä, äspä, bigangnäs till någ ämnäs-
värkä JK. -slaga s. träisla"gå f., pl. -slagår 
[slagor av trä] pa tunnu [cylindern i trösk, 
varpå "järnslagorna" äro fastskruvade]. Jfr 
skål- o. tunn-slaga. -slev s. träislaiv f., bf. -i 
JK(U). Ränn i gard sårk ättar n takspån till a 
träislaiv för ti gär skäivu [på plogen] ram n me 
. . När träislaivi var i årning av takspån'n, 
sum skärdäs i årning me fällknäiv äut i akan, 
så gyntäs de igän [att plöja] JK(U). Röird 
ihop de me a apartu träislaiv, sum haitäd 
"maiskrodrä" [se mäsk-roder] JK(U). -släp 
s. träislep n. = stainslep [: att släpa stora 
stenar på], 'grov släde av en tvåklyftig träd-
stam'. De klyfti av dän talin de bläir a bra 
träislep ällar stainslep av. Ja far lan ed träi-
slepä JK(ordl.). -smak s. träismak m. 1) 
[smak av trä], om mat, t. ex. av en nöi bing; 
de kan kumm ti smak bär' tälln (OL)MK. 2) 
[bildi., ont i ändan av att sitta länge på en 

ostoppad stol el. d.]. Ja, nå har ja sit så läng, 
sått nå gynnar rövi fa träismak JK. Ja jär 
nåigdar pa ti .. fa rövi av stoln, för ha gynnar 
fa träismak, sum än bräukar säg iblant JK. 
-smed s. träismid m., bräukäd dän fa haitä, 
sum kund snick u smäidä män sum .. int 
kund de yrkä me skick äutn var n klåparä 
JK(U). -snideri s. träisnäidaräi n., bf. -ä. De 
där träisnäidaräiä pa altaskrankä sitar upptill 
undar kappu älla listn JK. -sort s. träisårt m. 
Ja, sigdspån'n ja, gäs .. av hallrut aikä u 
musk björkä u päil u av vickän lausar träiså'rt 
sum hälst JK. -spade s. träispadä m., pl. -ar 
[spade av trä men med järnbeslaget blad]. De 
gamblä träispadar bigangnädäs ti läss aur 
me, grav kring stumblar u grastain me u döi-
läikt JK(U). -spann s. träispann n., pl. = [äm-
bar]. -spikborr 1 skaft s. n. pl. bf. träispäibur-
skafti [skaft av trä, på spikborr]. De gamblä 
haimgärd träispäiburskafti var för de mäst 
svärvnä u mik fäingärdä JK(U). -splint s. 
träisplint m., bf. -n [i vagn]. -stav s. pl. träi-
stavar [laggar]. A stäur bunn [kar] sum jär 
runt u gärd av träistavar JK(U). -stock s. pl. 
träistuckar [del av skridsko]. Skrittsko .. di 
var haimsmidnä, me träistuckar pa, me hul i 
stuckar ti sätt skrittskoremar äi JK(U). -stuga 
s. f. bf. träistäuu. Änku livar ännu u bor i de 
gam träistäuu, sum säir mik gammäl u tagi 
äut JK. -stycke s. träistyckä n. Så slo än me a 
skäfthand ällar a ann skaplit träistyckä pa 
tuppändn [av hamp-"tuppen"] JK. -säng s. 
pl. träisäggar [säng av trä]. U så träi träisäng-
ar me maddrassar (dragsängar föstas ..) 
JK. -tallrik s. pl. träitalldrickar, -tallärkar. 
Längar tibakas för mäin dagar, så svärväd di 
träitalldrickar u träffat JK(U). Ner n nå 
skudd ha middag äut i marki .. så var där 
däuk si [dukat] .. ner pa jårdi me någ gamblä 
träitalldrickar, sum var så flat u slitnä, att 
fälki visst int vicku säidå di skudd ha uppat 
sumbli ageräd u skudd såsum spel kå'rt mäd-
dum u sumbli pratäd um, att di skudd kast 
varpå mäddum OL. Pa de ställ .. (de jär nå 
millum trätti u förti år sinä) hadd di träitalld-
rickar ti ha matn pa, de var läit dött u dys-
tart för dän sum int var vanar me sånt .. män 
sum di nå var svärvnä av bok ällar bökä .. så 
sag di mörk äut i höiän OL. -tjuga s. f. pl. 
träitjaugår [tjuga av trä]. Män när ångtråskar 
kåm i bräuk u de skudd bjäräs halm av de 
ung starkäst drängar, så haldäd int de där 
träitjaugår äutn gick sundar, män så kåm de i 
handln ståltjaugår JK(U). -toll s. träitåll 
JK(U) m. [träplugg]. -varv s. n. bf. träivarvä. 
1) [i kvarn]. a) 'den träram, som omger un-
dersta kvarnstenen (undastain'n) och som hg- 
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ger fast och är av grövre virke' JK(ordl.). U 
masträ rmalstren upp pa luftä, sum liggar 
kring stainar me mastarluku u träivarvä JK. 
Träivarvä el. masträ, sum jär runtumkring 
stainar me masträluku uppa JK. b) [trän över 
stenfoten på kvarn]. Nå ska vör ha däit träi- 
varvä (kring kvännstålpän) MK. 2) [underlag 
av trä it. ex. en brygga]. Vikän (= hamni) bäi 
Nabbu grynnäd till .. mik pa grund av a stort 
misslyck arbetä me armar av grastain pa träl-
varv JK. -vigg s. pl. träiväggar [träkil]. Träi ti 
träiväggar, sum än bigangnar, när n klauar 
trodar u vid, nytta n för de mästä saigt tårrt 
glashart björkä, sum haldar längst ti sia pa me 
ykshamman el. nydå JK(U). Sta u sia pa 
stumblar me a stäur klåbbå (nydå sä de 
gamblä) pa janväggar u träiväggar JK. -virke 
s. träivärkä, -värk' n., bf. =. Staur u trolå'r, 
räckår u bandar, sum än täun av vick slags 
träivärkä sum hälst skall gäräs av .. JK(U). 
Träivärkä pa spitsplogän jär täu dailar: drekti 
u kvistn JK. U så var träivärkä blåmålä JK. 
Stålplogar, sum jä hail av jan, älla sum int 
finns någ träivärk äi JK. Gutt um rängn u väl 
vetå, sått att ä ha råit betöidlit pa täunar u tak 
u allt träivärk, sum ha vart äutvändut pa all 
byggningar JK. Lauboar fick visbyboars gam 
årjår u de fö gutt präis ätta sum di jär så goä, 
atminstn själv träivärkä, för de finns da aldri 
en end mackjetn bit JK. Träivärkä, sum di 
[greparna] gä.rdäs av, haitäd ämnskog JK(U). 
-vägg s. träivägg f. Skaftä . av läinkambän 
sättädäs äi a hul äi a träivägg JK. 

träcka v. träckä, träck', ipf. -äd. 1) [draga, 
förflytta sig]. Da fick di träck i snåiän 
MK(1878). Tr. i väg, tr. pa (= skynda sig) 
MK. Di träckäd upp där yvar, di gick i fylgä 
(OL)MK. 2) [i uttr.] träckä stå'itu MK [i pärk: 
försvara "kasen" el. målet]. 

träd s. träi n., bf. träiä, träjä, pl. träi, bf. träii, 
träji [träd; även: krukväxt]. Kläiv upp äi a 
träi JK(U). Säi ättar de andrä kräki .. att int 
någät träi had kumm kull yva dum, för i 
skogar .. liggar träi pa träi JK. Kånnä fass-
näd upp i träii JK(U). De var otrivlit i skogän 
.. för träii var full av snåi, u de var lent, sått ä 
rannt av träii JK. De jä just int stor träi, sum 
bläir låimdä [lämnade kvar] JK. De jär oskap-
lit, va de jär fullt av träi i dän skogän 
JK(ordl.). All träi, sum vör har jär kring uss, 
star hail väit av glång [blom], sumli JK. Träii 
gynnar knuppäs JK. Ja, frukt ha de vart lagli 
väl pa träji jär bäi uss i ar, hälst. plomår, de. ha 
vart så mik pa, så att träji rakt ha skutt brist 
sundar JK. A lass göisl, sum skall läggäs bäi 
jårdgubbar u bäi träii JK. Haggspäitn rän-
nar langsat bular pa träii JK. Da skall n hugg 

a kännut träi, sum jär så gråft, att de kan bläi 
än säks tum i fåirkant JK. En man huggar pa 
vart träi 	träii, sum skudd huggäs äut 
läggdäs upp pa undaslagi . När da ätt träi till 
var man var framrullä, så haitar de ätt lag. Så 
tar da var u en ätt u skoar [flathugger] de i 
storändn, u ifall träiä jä ryggut, me ryggän 
uppat JK. När n har hugg .. så mang träi, sått 
n ansäir, att n har lass; u när träii jär sma, 
sum di jär nå för de mästä, så gar de pa lassä 
in täi styckän JK. Ja har hugg träi träi (= 3 
träd) JK(ordl.). Vör gravar träii kull, sått vör 
far stumblar me, u de jär äutmärktar go vid 
JK. När n skall fäll kull n tall ällar a träi, så 
säir n fyst ättar, va de gar pa för a håll JK. 
Träii, sum vör fålläd kull, sag vör mästn int 
någ av, när di fällt kull, äutn di straik när pa 
hail undar älla ner i snåiän JK. Män ja.. har 
nå fällt kull nemrä trätti träi där ner i Storha-
gar JK. — När de har sket pa de färsk träii, 
kan n da bigär bättar pa de tårrä? JK. — 
Träji = krukväxterna, ss. nerium, lövkoja. 
Va jä de fö träi? Jis, känna int däu ti löikåjå? 
MK. Säi va o finstri jä tetä; säi pa de träjä 
(krukväxt) va de star u ruskar MK. När 
blåmmår ällar träji, sum vör har i finstri 
luktar ovanlit mik um summaffikväldar mo-
dar rängn JK. Jfr ekengrans-, frukt-, frö-, 
getbark(s)-, gök-, hängpär-, kobärs-, körs-
bärs-, lärk-, löv-, markäpple-, märke-, oxel-
bärs-, pick-, plommon-, pär-, skavel-, små-, 
syren-, sågstock-, undantags- o. äpple-träd. 
-bål 8. träibul m., 'trädstam'. De var n bra 
gråvar träibul JK(ordl.). Um di [spillkrå-
korna] hackar pa träibular el. träii i skogän 
JK(U). -gren s. träigrain. Åiru [på spetsplo-
gen] .. av än krampar träibit ällar träigrain, 
sått uppäst ändn väisar äutat JK. -gård s. 
träigard m., -13f. -n, pl. -ar. Da hadd di n stora 
fainar träigard där, me mang frukt-träi u bär-
buskar JK. Di fick bihald byggningän, u så 
hadd di n bra träigard, sum di fick bihaldä 
Män di skåitäd träigardn u säin äppälträi u 
pickträi, sått di fick int så läit äppäl u pickår u 
hängpärår ti sälä um an i JK(U). Standtäunar 
.. kring träigardar u millum gasståmti JK. 
Kvinnfålki jär ti spark älla grav i träigardn u 
planterä JK. Såckabetfråi had ofålki kaupt 
läit av na u sätt jär äut i träigardn JK. Haim i 
träigardar (dän sum har någän) sättäs bönnår 
täu slag: bondbönnår u gäul bönnår, u såc-
karärtar, u så gynnar di nå me flair slag så-
sum pumpår u rabarbar u spinnat JK(1889). 
Vörr glaid ner iginum Botanisk träigardn OL. 
-gårds I frukt s. pl. träigarsfruktar (ej utesl. 
om  trädfrukter) (OL)MK. -gårds förening s. 
träigardsföreniyg. De jär bild si handlsföre- 
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ning el. koperativförening u träigardsföre-
ning u slaktförening JK(1908). -gårdsigret. s. 
f. pl. träigardsgraipar [grep med flata horn 
att gräva i trädgården med, är ett nyare red-
skap] JK(U). -gård(s) I jord s. träigardjå'rd; 
träigardsjård. Ja fick (med albionplogen) 
jå' rdi så laus u fäin sum träigardjård JK. 
-gårds Iland s. träigardsland n., bf. -ä, pl. =. 
Um di vidd ta imot u gravä u planterä i 
träigardslandä för Lektons JK. Ner pa träi-
gardslandä sättäd vör dän gamblä väit sårtn 
(pärår) u gick äi en laup JK. Kryddsäng = än 
läitn jårdbit äi a träigardsland me kryddår 
[kryddväxter o. d.] äi .. Spark upp el. grav 
upp a kryddsäng där i träigardslandä JK. 
Förr hadd di int sånn stor träigardsland, sått 
skåitsli av de* svaräd kvinnfålki förä JK(U). 
-gårds I lucka s. träigarslu'kå f., bf. träigards-
luku JK(U), [trädgårdsgrind]. -gårds 1 mästare 
s. träigardsmästarä m., bf. -mästan. -gårds 1 
växt s. Grässlök jär n träigardsväkst JK. 
-knopp s. pl. träiknuppar [knopp på träd]. 
Tumlingläitn [en liten fågel] .. pickar i träi-
knuppar JK. -rad s. pl. träira'dar. Nå var de 
mainingän dän.. att ja skudd sätt pärår där 
imillum träiradar mitt i styckä JK. -rot s. pl. 
träiröitar. Fästäd ihop de halmtugä me fäin 
träiröitar [om bikupor av halm] JK(U). -slag 
s. träislag n., pl. =. Flair träislag u buskar 
JK. Sma gruppar av lummuä björkar u andrä 
träislag OL. -topp s. träitupp JK(ordl.) m., 
pl. -ar. U så far n säi hofälsfar [vårfolksfar] 
el. hastäuän ga u glo i träituppar u lait pa sam 
väisä [efter träd att hugga ned] JK. -vis s. o. 
adv. träiväis. Säl bäi träiväis = ett träd i utro-
pet, vid auktioner MK. Da vidd A. hald 
skogsavsjon u säl läit skog bäi träiväis JK. 
När n kan fa rop in ällar kaup skog bäi pärk-
väis, bräukar de int .. bläi så döirt, sum när n 
skall kaup bäi träiväis JK. 

träda s. tre'då f., bf. -u [jord som ligger i 
träda]. Tredu skall plögäs (= all tresjå'rd bäi n 
gard). När n sar jårdi all ar ätta si, da bläir de 
int någu tredå MK. Um mandä skall vör plög 
tredu ansn; snart skall vör plög tredu tresn 
(= trid gangän) MK. Jfr träde s. 

träda v. 1. trädä, trä'd', pr -ar, ipf. -äd, sup. 
trädä MK, p. pf. trä'dn, tru'dn, n. träd si, pl. 
trudnä. 1) [trampa, stiga]. Ha liggar där i 
sängi u kan int sta el. träd pa säin bain JK. 
Träd väg [trampa upp el. köra upp väg i snö]. 
De blai för stort arbet för mi ti kast [skotta] 
lang styckar .. u så träd väg sin me stäutar 
ällar kåir fyst spurä JK. De jär allt så mik snåi 
i skogän, sått ä gar till grains u när pa otjänlit 
ti kumm av vägar u in i skogän u träd väg JK. 
Fyst u främst var de int någän väg trädn ner i 

hagän förr, u så odräglit mik snåi, sått ä gick 
yvar knäis u stäutar undar läivä JK. U värst 
va de ännu ti träd väg alla kåir fyst spurä, u 
de matt ja gär me o stäutar JK. Nå gynt 
storvägän bläi goar u lagli kårdar u någ var 
stans träd si väg hin i skogar JK. De var 
oträdn väg ner i hagar, sum ja matt träd fyst 
spurä tvärs yvar n fän säks hagar, sum 
snåiän mästn gick ti knäis JK. 2) 'paras (om 
fåglar)' JK(ordl.); 'om ändar, gäss o. hyns; 
andra kräk di springä' (OL)MK. Han'n jär 
galn ti trädä (pa hynsi); gassn trädäd gasi; de 
säir rolit äut, när grafäuglar [sparvar] trädar 
JK(ordl.). Kattn trädar; gassn trädar, han'n 
trädar JK. Tjåcknäbbän (= gråsparvän) trä-
dar; av u pa sum tjåcknäbbän JK(U). Hynsi, 
di trädar varandrä, u när di da kännar, att de 
int jär hanä, da bläir di så argä u gynnar slas, 
så de säir för rolit äut MK. Träd pa tårrå, u di 
kan träd i vattn (gässnar) (OL)MK. Pa lading-
ar, sum di [gässen] gynt värpä, så var de bra, 
um än had a stor vattnbröiå naug bäi gardn 

sum gassn kund fa träd gasar i vattn u int 
träd pa tårrå, sum de haitar. När han'n trä-
dar, så sär n av de straks, när n far skill av, 
för da kaldar n u skräiar u sättar näbbän i 
vädrä u jär stor pa si JK(U). 3) p. pf. trudn 
[befruktad, om ägg]. Äggi var int trudnä (ha-
nen hadd int trädä) MK. Faitägg, sum int blai 
ungar äi, för di var int trudnä JK(U). De jär 
int någ ungar i äggi, för di har int vart trudnä 
u jär fäulä [skämda] JK. — Särsk. förb. Da 
skall di träd an dansn, u da dansar bräudfå'lki 
fyst JK. När skift skall trädäs till [tillträdas] 
JK. Jfr till- o. över-träda. 

träda v. 2 trä'dä, träd', pr. -ar, ipf. -äd, pass. 
trä'däs, pr. trä'däs, p. pf. trädn, n. träd si 
JK, pl. trädnä JK [föra el. sticka ngt i, genom 
el. omkring ngt]. Di kledäd bräudar me snåi-
bär, sum di trädäd bäri pa tradar u gärd så 
sum krallband JK. De har vart skräuar, sum 
har vart nätnä [nitade] fast bi krokar, sen har 
di bär skutt trädäs pa örvä OL. Tåll styckän 
haitar n stuck snarå'r, sum trädäs pa n snar-
stuck JK. Di trädäd dum pa spit, ner di stai-
käd dum, fisk t. ex. ner bäi strand OL. Bugän 
[nötbågen] .. me n knåps pa dain ändn, för n 
int skudd ga iginum hulä i klavu, sum än jär 
trädn iginum JK. N trädar tampän (av fiske-
garnet) i krakfotn pa stäutn [ett garn], sum 
tampän trädäs iginum å'iglu pa krakfotn JK. 
All de där storgansmaskår . sitar int fast bäi 
tjan'n [telnen], äutn tjan'n jär bön trädn 
iginum dum JK. De bläir 12 (tåll) maskår, 
sum sitar trädnä laust pa tjan'n JK. Nät-
tain'n jär a pinnå .. me a läit runt jaul pa 
sum tjanar u flaar liggar imot, sått de int halar 
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av, när de jär träd si [trätt] bäi buktväis (amn 
bukt bäi var fla) JK. Hankän, sum sitar pa 
arlunu, u sum än trädar pa tulin, när n ror JK. 
Träd i skaid el. kast i skaid [i vävsked] JK. 
Träd i skaid (tr. fram = hela skeden fram) 
MK. När vävän jä pabomän, så trädar di i 
sålvar JK. När de jär träd si i sålvar, så tar di 
vammälsvävskaidi fram .. u trädar i skaid 
JK. Så trädar di fåir tradar i var tann JK. I 
skälä trädäs täu vävspånar JK. De gynnar 
skäumäs allt, sått de kan ingän säi u träd trad 
pa nål JK(U). Träd trad pa nål, när n sitar pa 
a flaskå [vighetsprov] JK(U). — Särsk. förb. 
Träd fram; de jär nå framträd' hail vägän 
(träd' tradar i skaid) [väv.] MK. Träd äi 
[t. ex. "törgel" i remhål] MK. Så sträckt n 
äut armar [på noten] u tjänar, sum da fyst 
skudd var äiträdnä MK. Ja kan mästn int säi 
u träd pa än tråd pa nåli OL. Träd hallar pa 
MK. Mor skudd söik u träd pa hånnä (stuten 
hade stångat hornet av sig), män de vidd n 
intä MK. Undar skjautningi jär ä paträd si pa 
tjan'n runt [runda] flaar av let träi sum jär a 
hul mitt äi, så stort att tjan'n gar iginum [på 
flöj-nät] JK. 

träda v. 3. tred(ä), sup. tredä, p. pf. tre 'dn, f. 
tredi, pl. -nä [låta en åker ligga osådd, i 
träde]. Akarn liggar tredn (där sum int' jär sa 
si [sått]) MK. Jårdi jär tredi (OL)MK. Um ja 
kan hinn me, så bräukar ja plög all jård, sum 
vör ha tredi ällar tredä [sup.] um haustar JK. 
Nå fö täidn så ansäis de ret för a skam till ha 
ogras i akajårdi, sum liggar tredi JK. De jä 
arbet nuck ti hald na ram, när a jä tredi JK. 
Sälln liggar jårdi tredi nå sum förr, när a 
bräuktäs i träiskiftä JK. Halda vällaikän si så 
.. så ha ja ärnä plög.. de jårdi, sum vör ha 
hatt ladis-sed äi, u sum skall ligg tredi i nest 
summar u haustsed pa i nest haust JK. Ja 
skall bjär tynn'n pa hop .. till kast n yvar 
täun'n u in pa a akatvär, sum ha har tredi inn 
i Ainhagän JK. Bondn befallt nissn, att n 
skudd skaff släkå pa all hans akrar sum var 
trednä, a nat JK. Jfr o-träden. 

träde s. tredä, tre'd' n. [under viss tid obe-
sådd åker]. Hamman u Nöiu lag i tredä vart 
ann ar el. i täuskiftä JK(U). Att akajårdi lig-
gar i tredä mainäs, att jårdi liggar (mai ifran 
de ha bläir skäri [mejad] um haustn till dann 
haustn, sum a skall sas, män bläir a int plöigi 
u harvi el. ansi, så haitar de, att a liggar till 
JK. Förr när ha bräuktäs i träiskiftä, de vill 
sägä: fyst arä haustsedä .. dann arä ladissedä 

u så tredä trid arä JK. Dåliä aurj'å'rdar . 
nyttäs för de mäst i täuskiftä 	ryg u tred 
vart ann ar JK. -s jord s. tre'sjå'rd f., bf. 
tre'ds-, tresjårdi, pl. treds-, tresjårdar JK(U). 

De akajårdi, sum int jär sa'i pa ladingar äutn 
skall var ti haustsedä 	haitar "tresjård" 
JK(U). Förr så baitäd n tredsjårdi u tredsak-
rar um haustar u pa ladingar förr'n plöigäd na 
JK(U). Män pa dän täidn.. för lagskiftä så 
var de int så falit me ograsä i tresjårdar så-
sum nå. För da gick lambi u kräki i tresakrar 
u jetäd av ograsä u haldäd jårdi ram n JK. Sälln 
plöga n tresjårdi mair n täu gangar JK. Undar 
täidn räitäd ällar plögäd (vör) tresjårdi till 
haustsedä u sin till missåmman 	plögäd 
tresjårdi ansn u kård släkå u göisl pa tresjår-
dar JK. Vör har ännu int plög någ tresjå'rd 
MK. -åker s. treds-, tresak  ar m., bf. tre'ds-
a'kan, pl. tre'däs-, tredsa'krar JK(U), tresak-
rar JK. Förr'n tredsakan blai plöigän, så hai-
täd n u* "stubbakar" JK(U). Haldäd bårtä 
ograsä i tresakrar el. tredäsakrar svaräd 
lambi u andrä storkräk föräJK(U). Bäi Kaup-
rä el. i Kauprägardn hadd di tresakrar ihop, 
sum för de mästä någän var tredn u oplöigän 
pa ladingän såsum Nöiakan u Digarakan 
JK. 

träff s. träff (OL)MK m., bf. -än [slump]. De 
jär bär en träff, um de skudd lyckäs (OL)MK. 
Träffän kan gär, att vör kan fa dum läikväl 
(anglår) JK. 

träffa v. träffa, träff, pr. -ar, -a, ipf. träffäd, 
träfflä, träfft', sup. träffä, träfft, pass. träf-
fäs, pr. träffäs, ipf. träfftäs, sup. träffäs, p. 
pf. träffän, träfftar. 1) [nå, råka (ngn el. ngt 
man siktat på)]. Träff prickän JK. Han träf-
fäd bålln bra JK. Da kastäd han bålln u skudd 
fösöikä u träff el. sväid någän av daim, sum 
var för pa vägän. Träfft n int någän, så ränd 
de andrä för igän [i leken "bollstå"] JK(U). 
Daim sum var äutä skudd .. kast bålln, sått 
de träfft någän. Blai någän svidn el. bålln 
träfft el. to någän, da ränd de andrä i bod 
JK(U). Dän sum var kvickäst ti rännä blai 
sälln träfftar av bålln JK(U). Ja drog till n än 
snöiting, u de träfft n läik i skalln JK. a) 
[bild1.]. Ja har hårt prästar diskuter sakän 
män ja har int hårt någän träfft skalln pa 
späikän JK. Han (H.) träfft skalln pa späikän, 
sum int de andrä had gärt, tyckar V. [om en 
tidningspolemik] JK. b) [nå fram till, råka]. U 
ynskar, att iss brev matt träff L. .. bi sam go 
förmånar (hälsu) OL. Ynsklit jär de, um iss 
radar kund träff L. me familj bi go hälså OL. 
2) [möta, råka]. Ainäsbandar 	gar ja äi n 
annas hagä u huggar, där di finns, u träffar 
aigan mi, så sär n just int någ där um JK. Um 
ja da träffar na, så skall ja tal me na um sakän 
JK. Ja träffa di nuck JK. Ner ja kåm däit (pa 
Jaugan), så träffad ja Mikälgards-Pällä OL. 
Dails träfft ja int mangä, u daim ja träfftä, 
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hadd int någä (pänningar) JK. De var väl, att 
ja träfft skummästan, att ja kan få ådarlåt mi 
JK. Ja träfft int någlä styckän haim da, så ja 
har gutt håpp um någlä kronår till JK. Händl-
säväis så träfft ja n mik pratnäs Lauboä JK. 
Ja .. gick yvar H.O.P:s gardn. Da träfft ja 
nämdmann'n pa gardn JK. Bäi H. har ja vart 
män träfft na int haimä JK. Sen kåm än u 
frågt, vaim än hadd träffä MK. Ja har int 
träfft ällar fat talt me H.L. JK. Ja had väl int 
träfft n i dag häldar, män ja fick tal me än i 
går jär äut pa vägän JK. Da hälsäd H.P. till 
mi, han had träfft n pa gatu JK. Di tår händ 
har träfft i fylgä [råkat få sällskap] MK. 3) 
[råka på, stöta på]. Var u en fick plikt fäm 
rikstalar fö vart sväin länsmann'n träfft pa 
gatu JK. Ja träfft n sån där blikfläck, sum de 
var fått pa vattnä, u där söikt ja tåskän JK. 
Än tjänarä sättar int värd pa, um di har träfft 
bra fålk u har bra tjänst OL. När ja sättäd, 
träfft ja läik äi en "fiskstack" JK. 4) [lyckas 
finna, hitta]. Ja var räddar för, att ja int 
skudd träff ti bakas ti tårgä igän JK. Ja, de 
var så mörkt, när ja kåm äut u skudd ga, sått 
ja kund int säi u träff pa gatå [hitta ut på 
vägen], äutn ja matt in igän ättar a land(d)-
tärnå JK. De var int svårt alls ti träff villu, 
där Reg. Wall bodä JK. Nå, träffar Er nå 
haim da? (fråga till S:s små pojkar) MK. U så 
visst n da mästn int va (ä)n var .. män han 
had läikväl träfft haim um nati JK. Da träfft n 
int kväiar i mörkrä, äutn än kåm storvägän 
haim JK. Farsgubbän sägd att ja skudd säi 
ättar Santkarnu [S:t Karin] u ga där ättar, så 
träfft ja tårgä JK. U så bar de ti hugg upp de 
sam linjår ansn igän, för di had int träfft fyst 
gangän, där di skuddä JK. 5) dep. [råkas]. U 
mang av daim var ä u, sum gänn vidd träffäs 
ällar säi varandrä pa nemarä håll OL. Kansk 
han läggar äut de så längä, u de fyst vör 
träffas, så vill vör bital igän ä OL. Vör skall 
väl pa snåikastning i mårtäili u da träffäs 
vör at JK. Ja skall.betal n sän, nä vör träffäs 
at bäggi täu JK. I säistäs händlsäväis träfftäs 
V.Å. u ja .. u da bad ja han, att .. JK. Um Er 
träfft varandrä ällar träfftäs at, vait ja intä 
JK. Vör har int träffäs pa mik längä, män nå 
äntlin träfftäs vör at JK. — Särsk. förb. Små-
landsspråkä u gåttlandsspråkä de jär läikväl 
mang stans, sum de träffar ihop [överens-
stämmer] JK. — När ja kåm äut mot häusi, 
blast lyftU äut, sått ja halt pa u int träff in igän 
JK. Sått n int kund kumm äut, män så träfft n 
in i kökä JK. — Träff pa: 1) [råka på, stöta på]. 
Vör har sån krånglu 	bäiväg, sått de jär 
omöiglit för någän obekantar till träff pa JK. 
De kund nuck var n hail hopän, sum kund 

biskriväs um än bär kund träff pa de retä 
[att skriva om] OL. Di . . fick mair u mindar 
[fisk], ättar sum di had täur till träff pa, ner di 
kåm äut OL. Da hadd di träfft pa någ läikbain 
JK. Han hadd träfft pa "gaitbarkträi" där i 
dairäs ängä JK. 2) [lyckas (finna), träffa rätt]. 
Um vör kund träff pa någän dag, sum di 
betalt någ bra JK. U aldri han skudd träff pa 
någän gang ti fa de ret (i sången) MK(1877). 
Sigdspångräuså .. int var ä ti träff pa ti fa de 
lagum va sum hälst häldar OL. Så sen skall 
de årdnäs till bors, de jär pa n dail ställar int 
så gutt till träff pa me de, de jär ret så att di 
(skaffrar) skall sta me rigisträ för si OL. Träff 
pa me väilingar [velingar, bergänder], de kan 
bläi mik av, när n träffar pa me daim MK. Di 
träfft int alltut pa me härrsli [härdningen av 
stål] JK(U). Vör träfft int ill pa läikväl me o 
möirkånnä JK. Er har int träfft pa u läggt 
braidä pa ret ställä JK. Di har träfft pa u fat 
arbetä, u da skrivar di häit: kum jär ner (till 
Amerika) me .. JK. E. har hatt täu ban me 
änku, män har int träfft pa u fat någän sårk 
äutn täu päikår JK. De kummar nå an pa, um 
än träffar pa me planläggningi JK. Ja har (me 
stavningi) hald mi ättar sum ja lerd i skol-
täidn, fastn ja nuck aldri träffar ret pa all 
gangar, män ja skall söik u ap mi ättar, kansk 
ja kund träff bättar pa nå än fyst gangän OL. 
Ha matt da läs hail salmvärsn, u fabror läst 
ättar, u iblant träfft n da pa så hallgalä, så att 
de h'å'irs da för lustut JK. Han skudd hyns u 
tal gotlänskå .. Män de håirdäs riktut fäult, 
för han träfft aldri pa u däugd intä JK. 3) 
[råka till, inträffa]. Ja var läit förargän, att ä 
just skudd träff pa så hallgalä JK. De träffäd 
så bra pa, att ja skudd äut ti prästn a ärndä 
u da fick ja brevä me de samä JK. Da jä de 
årkå ti ta varå pa allt hål sän, u träffa de da 
pa, att ä bläir rängnu vällaik, da kan de bläi 
årkå läng nuck JK. Han .. gav si av ner at 
ängä, u de träfft så pa, att hans väg kåm ti ga 
mitt framför hail raji av sletkalar JK. — Träff 
till [inträffa, hända]. De kan träff till, att ä int 
bläir någ slidväg mair i vintar JK. Var u en 
far svar för säin styckar [vid snökastning] 
män de kan dåck läikväl träff till iblant, att n 
kan jälpäs at JK. Iblant så kan de träff till, att 
de kan sta täu sån där ringar el. solgardar 
kring soli pa en gang JK. När n var sårk u 
vadäd langsat landä u laitäd flundräungar, 
så kund de träff till, att n kund fa någu buttå 
iblant JK. Män kund vör fa igän lappän u 
antäckningi i boki, så kund de nuck träff till, 
att ja kund fa igän min täiä [tia] JK. Gani kan 
bläi aksldrugnä .. De bräukar träff till me nöi 
gan ällar slingår, sum ännu int har blitt litnä 
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mair n en ällar täu gangar JK. De kan träff till 
iblant u har träff till mang ar, at de kan var 
frustnetar missåmmastäid JK. De jär int de 
bäst, när n jär i skogän u de träffar till, att ä 
bläir a sånt vädar, när n skall haim JK. Um 
de träffar till, att de bläir solskäin u stårm, 
ätta n har sat, så tårkar jårdi ör uppa JK. De 
händar da int all ar, män de träffar till iblant 
JK. De träffar till, att n har hugg dum ["ban-
dar"], förr n skall bigangn dum, u da läggäs 
di i vattn JK. Så jär de tungt ti var jårdbräu-
karä, när de så träffar till JK. Iblant så träffäd 
de till, att n int fick skill av me haustplög-
ningi, förr'n de blai vintar u kallt u de träffar 
till sumbli ar ännu. Aindäst när de träffäd till, 
att de blai stort ovädar, da fick än ste så 
mang sum kund kummä u lait ätta dum [lam-
men] JK. Nä ja va sårk .. så träfft de till 
sumli ar, att konar var sjaukliä u magrä JK. 
Nå träfft ä till pa haustn sum täidäst iblant, 
att n kummar iland um netnar, langt förr n de 
jär dagar JK. När de nå träfft till me att de 
blai väl fisk bi strandi .. da matt di [slåtter-
karlarna] lätt bläi u ga ti strand OL. De har 
träfft till, att vörr har fat attn (18) u till u me 
tjugå (20) täusn kilo pa tunnlandä JK. Skriv 
upp dum (historjår) täu gangar, de vill ja intä 

fastn de tår ha träfft till fö mi läikväl iblant 
JK. Män har de träfft till, att de har blitt 
ovädar, när n [han] har vart äutä [på sjön], så 
har n vart duktur JK. — U förästn så jär de int 
sån väidlyftur skog, sått någän stans träffar ja 
väl äut [hittar ut] JK. Träff äut för [råka ut 
för]. Av daim sum träfft äut för de plågu var 
vör där bäi Kauprä JK. De var a fasli njaus-
ning ja har träfft äut förä OL. Fe, va hart däu 
träfft äut för försla! OL. A för fan'n .. har 
vör träfft äut fö laiksträmming JK. Sått n 
hadd fat gat haim sumbliä dagar äutn någän 
harä, när n hadd träfft äut för n trullharä JK. 
— Um än träffar yvar [träffar på] någ sån 
ställar, sum de sma undar jårdi bräukar ha 
sitt tillhåll pa, de bräukar häldar int var bra 
OL. Ifall vör träfft yvar någän [ål], sum just 
in var så täit JK. De var ätt ställ, sum di had 
träfft yvar, sum var hailt svart a luppår MK. 
Jfr in- o. till-träffa. 

trägen a. trägän, f. trägi JK(U), n. träg  ä, 
träg' JK, best. (dän) trä* gnä, pl. trägnä OL 
[ihärdig, flitig]. Av snålhait jä de intä, sum än 
matt var så bundn ällar äihärdu u trägän JK. 
U ret köilut i vädrä allt, sum för de mäst 
beror därpa, att nårdn jär så trägän JK. Trä-
gän vinnar (OL)MK. Dän trägnä vinnar MK; 
JK. A stor gammäl hynå, sum jär tro'i u trägi 
ti ligg täidn äut JK(U). De gick me go vilä u 
träg arbetä JK. L. u Pr. bad så trägä, så matt 

ja båig bäi [ge efter] u sjuss Är där äut pa 
burgi JK. Di var trägnä u bad uss smat sum 
gröin att.. OL. 

träig a. träfur, träiur, f. träiu JK, n. träjut, pl. 
-uä. 1) [träaktig, som liknar trä], (om rovor) 
MK. De betår bläir int någän ting av, um int 
fråistäng,ln kummar av, äutn [betu] bläir läiti 
u träiu u hard JK. Akakål de jä roår undar; de 
jä så måirt fyst, nä blåmmår kummar äut; sin, 
da bläir de mair träjut MK. Di jär så träiuä iss 
roår, sått di däugar int till någ ann än ti 
kräkroår JK. 2) lat u traug; tråkig "trähök" 
MK. De jär sum di (fålki) var mair träjuä nå 
fö täidn MK. 

träl s. 1 träl (OL)MK m. [slav]. Slep sum en 
träl (OL)MK. 

träl s. 2 träl n. [slit, släp, tungt arbete]. Fyst u 
främst jär de a olycklit slep u träl atminstn för 
uss, sum jär jårdbräukrar JK. Mik bekymmar 
u älländ, sum fylgar me, sum än far , . till pa 
handln för allt sitt slep u träl jär i värdn JK. 
Arbet me jårdi, sum jär a förbannat slep u träl 
JK. 

träla v. trälä, träl, sup. trälä [slava, slita]. De 
jär de aindästä fräidagar, sum vör har jär äut 
pa landä, annas så far vör slep u träl för var 
dag arä kring JK. När slikt skall ga yvar 
sum än självar int far skörd fruktar a de, äutn 
bön fa slep u träl till de i all sin täid [om 
skiftet] JK. Ja för allt va n har slep u fäkt u 
trälä .. har n så mik sum så JK. Ja har .. 
undar hail täidn slep u trälä, ifran de ja däugd 
gär någä JK. — träl-sam a. trälsamt arbetä 
(OL)MK. 

tränga v. träggä, trän'', pass. -äs. 1) [trycka, 
pressa, vanl. refi.]. Da var de mästn så, att n 
tar vidd träng si ör augu för mi JK. Ti träng si 
så naug in mot pärkän OL. Träng si in, fram 
(OL)MK. 2) dep. De jär int så mang nå .. 
sum förr, sum trängäs bäi gradar ällar kring 
alträskrankä JK. 3) [behöva]. Han trängar int 
um de nå (han behöver ej) (OL)MK. 4) 
[bedja, anlita, besvära ngn om ngt]. Ja träng-
ar di um någä (OL)MK. Vän var de för all 
daim [arbetare], sum skudd träng dum [bön-
derna] um någ a vart OL. — Särsk. förb. Träng 
fram, tr. si fram MK. Träng pa (OL)MK. 
Räisgröin'n har.. träng äut kånngröin'n JK. 
Jfr prat-trängd. 

trängsel s. trängsl f., bf. träugsii. De var int 
gutt ti hå'ir där i allarmä u trängsli JK. Jfr 
folk-trängsel. 

(?)träns-borr s. tränsbu'r m. [ett slags bon], 
nöi sårtar me säntrum MK(1876). 

tränsla s. tränslå f., pl. tränslår 'liten trasa' 
MK; (pl.) 'små trasor' JK(ordl.). De jä bär 
tränslå'r igän (a va sum hälst, t.äks. tråjå, 
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träibit etc.). Um än pasur kal kan n säg: 
tränslår siar kring än MK. Tränslår hängar 
kring kållkantn för na; förklä gick iginum 
tråskän, u de blai börr någ tränslår igän av 
de; ganä (fisk-) blai så sundarrivå, sått de var 
bön någ tränslår igän av läinä JK(ordl.). Jfr 
sönder-tränslen. 

tränslig a. n. tränslut, pl. 4u/i [bestående av 
"tränslor", söndertrasad]. Tränslut kyt MK 
[kött fullt av senor o. d.] HG. De va hagäl 
me, sum slo kånnblädingar rakt ner i jårdi u 
slo sunda dum me, så att di säir hail tränsluä 
(= sundarrivnä) u sundaslagnä äut JK. 

träsk s. träsk n., bf. -ä, pl. träsk, träskar, bf. 
träski [större vattensamling (i myr); insjö]. 
De var nå flair träsk [i Lausmyr], sum var, 
um just int fullä, så var de läikväl n hail hopar 
vattn sum sto däräi, de sag äut sum insjöar i 
miniatyr. De stöist av de träski de var Buss-
träsk j  . lag där upp undar bussboaigår, där 
var vattnä så djaupt, att n kund ro kring däräi 
me fiskbat .. Så var ä Löiträsk, de lag nå inn 
millum löiboaigår .. Så var a Läikoträsk ällar 
Läilkoträsk . . gamblä sägnen var att . . a ko 
skudd ha dränk si ällar pa någ väis fastnä . . 
Så var ä Botlsträsk . . u äi de träskä där var a 
ställ.. sum di kalld för Brummår u var tillvax 
me säv, sum var gillt kalshåigd yvar vattnä, 
där däugd ingän ga, för de gungäd alltihop.. 
Så var ä Gannarträsk u var bikant för säin 
läinråitår u för sin fisk såsum surv u gäddå'r u 
yllar u än sån . sum di kalläd för buck OL. 
Ner.. hampän u läinä int skudd ligg i vattn 
längar, da var ä tjänstdrängar u tjänstpäikus 
täur ti kåir äut i träskä u söik um di kund fa 
flåit upp ä ör vattnä OL. Vassar 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. 
Där i Sumpträsk jär n vassä, sum bräukar var 
fullt av gäddpigår Nå när möirar jär äut-
grävnä u all träskar jär tårrä taläs de nå um 
kannalar u . . avlåppsdäikar u . . JK. Träski, 
sum han har tat upp till haugt förbätträ värdä, 
bläir bär klar hälli JK. Än fick håir förr av de 
gamblä, när di kåm ti tal um störr träsk jär pa 
landä, så sum Lå'istträsk, Sigvaldträsk u Bar- 
träsk, att de träsIel hadd täu buttnar el. att de 
var vattn u träsk undar dän fyst buttnän 
JK(U). -botten s. pl. träskbuttnar. Träskbutt- 
nar yvasvämmar me vattn viss dailar av arä 
JK. -kant s. träskkant JK(U), [kant, strand 
av ett träsk]. -mask s. pl. träskmackar [insek-
ter o. d. i träsk). -vatten s. träskvattn'n 
(= vattn i möirar u i träski i möirar) JK(U). 

träta s. tretå f., pl. tretår. De blai a förskräckli 
tretå JK(U). De blai gräl u tretår gassfålki 
imillum JK. Så blai de tretår u ovänskap i 

häusaldi där iginum JK. Gräl u tretår um 
lambi JK. Dän andrä fick knapp av pa sitt 
dygn u . . sag så mik mindar, så de var int 
undarlit, um de blai tretår ällar att di kåm i 
lurven pa varandrä OL. Um släkdöiar har de 
vart langvaruä u ainväis prussässar u tretår u 
slagsmål JK. Ja, pa de väisä tror ja vör har de 
mik bättar ställt än va mang andrä har i häus- 
aldi . . att de int jär någ gnat u gjaul u sjaud u 
päistar u kaum n grämsl, u gräl u tretår u dån 
JK. Jfr kärling-träta. — träto-vatten s. n. bf. 
tretuvattnä [egtl. omstritt vatten, trätofrö 
bibliskt uttr., se 4. Mos. 20: 13, 27: 14, 5. 
Mos. 32:51, i äldre bibelövs.]. Igår mårräs 
gynt vör kastä (snål) äut bäi de tretuvattnä, 
sum än bräukar sägä, ällar bäi Närkbogränsn 
JK. 

träta v. tretä, tret', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, 
tret', sup. tretä, pass. tre'täs, p. pf. tretn 
[gräla, kivas]. U iblant gick de så av, att di 
mästn skudd ihop ti tretä OL. Bryllaupä . . de 
blai. . riktut pa gammält väis me säup u livä u 
tretä u mair därtill OL. När källingar kummar 
ti tretä, så bräukar de bläi grat u tarår JK. 
Airik var spitt galn, fö di had tat kårgän u 
gynt tret u skällä JK. Er kund nuck tret u gräl 
bra, när Är vågäd, maint mor pa JK. U så ti 
hald nöi stämmå u ti tret u skäll igän JK. Da 
had n [grisen] läikväl förstand till sta u gnäll u 
tret u kund tilläik sta, män däri andrä stacklän 
[den berusade] han lag där OL. Pa a laikstäuå 
äi a grannsokän kåm täu drängar ti tret u slas 
um am n päikå JK(U). Tret u grälä pa andrä 
JK(U). När di jär haimä u ihop, da tretar di u 
slas MK. Di tretar, sått rispå'r star um dum 
iblant MK. Va start u u gläpsar um; sårkar 
sär så till varandrä, ner di tretar ällar grälar 
OL. De bani di jär så yvarains u läiksamä, så 
att n skudd aldri håir, att di tretar ällar oläi- 
käs OL. Treta di, källingar? MK. Ja gar där u 
tretar mot kalar u konar MK. Ha gär int någ 
ann än kokar kaffi um dagän u bakar bullar u 
tretar mot gubbän JK. Di gapar u tretar imot 
si JK(U). Gräisn .. sto u tretädä u vidd ha 
mair goddagar OL. G. u A. . . tretäd u slos 
sum hund u katt JK. Var u en läggd [ryssjor] 
va di viddä u tretäd u slos um fiskän JK. 
Iblant tretäd vör u slos um ti var muntörar 
[monitörer] JK. Had n int sägt de å'rdi um na, 
när n tret mot A., så had a int gärt n någä JK. 
Ha ränd u tretäd u skälläd pa förmyndan var 
u varann'n dag JK. Ha har aldri gärt ann n 
tretä MK(1877). Um da Närkar had bruddlä u 
hald stämmår u tretä i flair ar, skudd da Lau 
ha läid för de me da? JK. De jär ännu vattn-
brist.. sått de kå'iräs vattn u tretäs um vattnä 
JK. Min bror K.J. blai förmyndarä. När 
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han had vart a par ar u blitt skälln u tretn pa 
var u var ann'n dag av na .. så ynskäd bör J. 

ti slipp ifran de eländä JK. Tret mot präs-
tar u ränn mot kalvar (ordspr.) MK. Tret mot 
härrar u ränn mot kalvar, haitar de i ord-
språkä JK. Vör tyckar iblant, att nå skal vör 

prussässä, män så tyckar vör: tret mot 
härrar u ränn mot kalvar de bräukar int var 
mik launt JK. - Särsk. förb. Va gär de a si da, 
um änd päikå'r vinnar, så tretar drängar av 
dum läikväl [vid "våg"] MK. Jfr en-träten. - 
trät-buk s. pl. tretbäukar [trätgirig männi-
ska]. Någlä styckän soknäboar .. de mäst 
jäkluä, ällar sträiduä u de stöist tretbäukar u 
kå'rkadä dummä JK. -girig a. tretgirur JK, pl. 
tre'tgi'ruä. Han var pussrolir, muntar u gladar 
u aldri tretgirur u vidd slas u tret u bråkä, 
sum n stor dail drucknä gärdä JK. Prussäss-
lystnä u tretgiruä har alltut fylg me all täidar 
JK. Tretgiruä u sjauduä källingar skudd aldri 
bo u var bäi andrä fålk äutn skudd var ain-
sumnä, så sum brandn i gräuu, sum int kan fa 
brinnä, u har da källingi ruckän [spinn-
rocken] ti tret imot, så tular han va n far JK. 

trätning s. tretning f., bf. -i [trätande]. 
trög a. traugar, n. traugt, pl. traug', komp. 
-arä. A. [om levande varelser]. 1) [om männi-
skor; långsam, senfärdig, ovillig, lat]. Dän 
am n vidd ga yvar dän andrä me minnäs u 
kunnä, de var därför sum de var tämligän 
väidlyftut me dairäs birättlslar. Ner de så jär, 
da jär de ingän sum jär traugar, äutn da gar de 
ret lidut OL. Um än visst att n kund gär 
någän nytt, så vidd ja . . alls int var traugar pa 
ti gär a färd till böin OL. Um n s'årk jär 
olöidur u traugar, ner n bidar n ti gär OL. 
De kan iblant var för de att någän a dum jär 
så där traugar u halldaudar [av båtkamra-
tema] OL. Män så.. kåra de a fäul tjåckå 
sum gärd n dosu u olustu u traugar JK. Män 
di, sum var gift, var int så ret så traug ti ga ste 
häldar, så väid de var någän duktur spänder-
sammar bond, sum had läsmöit bäi si OL. 
Fålki var int traug pa ti ga däit (i Tranängä), 
bär di kund fa tak äi någän goar sigdä [till 
slåttergillet] OL. 2) [om djur: senfärdig, ovil-
lig]. Latar häst el. traugar ti fa i trav el. rännä 
JK(U). Tåskän jär traugar ti ta [nappar då-
ligt]. Gailar av strämming bräukar var bra ti 

taskbaitä, när tåskän jär traugar ti ta JK. - 
B. [om ting o. företeelser]. 1) [svår att röra el. 
få i gång]. a) adj. De har vart kallt,, u de har 
int rygroti tyckt um, sått a har vart traug ti 
vaks häitntills JK. b) adv. I de hel så gar 
arbetä traugt i solhitn JK. Klucku gick så 
traugt, att n aldri kund fa na ti ga MK. De gar 
traugt u tungt ti dräg gani, när n har gitt mik 

sank JK. De gar traugt u saktä ti fa lairn upp i 
haust JK. Föskräcklit langsamt u traugt gar 
jårdbräukä framat JK. De gick traugt ti fa 
fålki ti planter skog JK. Fyst u främst gick de 
nuck traugarä för kräki (med vagn) JK. 2) 
[svår, kärv]. Um de jär n snarvar sigdä, da 
tar n av grasä jamt u snatt, jär n därimot 
traugar ällar slåiar, da bläir de mik mair lud u 
såddut OL. Slidvägän .. var väl slitn u göislu 
.. sått de gick traugt JK. De kvänni, ha gar så 
traugt ti bräid, så de kan ingän fa nä ti röir si 
OL. Havrä, de jä traugt ti malä MK. Dän 
täidn .. så blai de väl fisk.. män traugt ti fa 
säl u lagt präis JK. Sin, när upplänningar 
skudd betal fiskän me pänningar, blai de trau-
garä för fiskrar ti bläi av me fiskän bäi strandi 
JK. 3) [utan fart, ovillig]. Vidn jär traugar ti 
brinnä MK. Gärdi el. gärdn var traugar ti 
jäsä, sam sum jästn, ner han var traugar ti 
jäsä OL. Rängnä flaugar mästn i vädrä u så 
nårdn me, sum bräukar var traugar pa ti vill 
klarnä upp JK. De jä riktut traugt fö rängn nå 
JK. Rängn jär de allt traugt förä, u de vidd 
vör faslit gänn ha, män de vill intä MK. Till 
putt hud undar [: vattnet] de gick traugt nuck 
de, för ja var väl varmar, u vattnä var väl 
kallt OL. -bränd p. a. traugbrändar [som 
brinner trögt]. Motsatsn till äldfängdar tårrar 
vid jär traugbrändar raar u vatar vid .. sum 
jär traugar ti brinn lugäld JK(U). -dragen p. a. 
traugdru'gän [trög att köra på]. Vägän jär så 
traugdrugän MK. Vägän jär sumpur u traug-
drugän ti kåirä JK. -Iöpen p. a. pl. traug-
laupnä [trög att gå med]. Styvläbuttnar jär så 
förbaskat halä, sått di jär trauglaupnä el. 
tunglaupnä pa iss sumpuä vägän JK(U). 
-saltad p. a. n. traugsalt [som tar åt sig sälta 
långsamt]. De jär traugsalt kyt MK. -sikten p. 
a. f. traugsikti [trög att sikta]. Ha [: säden] 
skall int var för mik ra u fuktu, för da jär a 
traugsikti JK(U). -torkad p. a. n. traugtårkä 
[som torkar långsamt]. Kummar de rängn i 
oköislädä håibraidar, så bläir håiä traugtå'rkä 
JK(U). -tänkt a. komp. traugtänktarä [som 
tänker trögt]. Ja har blitt gamblarä u tråttarä 
u traugtänktarä JK. -äten p. a. n. traugjetä 
[svårt att äta]. De kan n tänk si, att ä skudd 
bläi traugjetä, ner ä skudd gåimäs så läng pa ä 
[brödet] OL. 

tröja s. 1 tråiå f., bf. -u, pl. -år, 'kavaj'. Tråiå 
jär a kledäsplagg, sum jär mang namn pa, 
fastn fårmän jär någlund läikä, va sum angar 
dän sårtns tråi 'år, sum fö de mästä haitar: 
stortråiå. Trå'iår jär me armar äi u av en sårts 
töig me fodar u ståppning äi u jär a ytta-
plagg u haitar u äutumtråiå. Namni har di 
ättar töigä, sum di jär söid av, så sum t. ex. 
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kledstråiå, dåffältråiå, vammälstr'åiå, sundäs-
tråiå Trå'iår av fåinarä töig el. kauptöig, så 
sum: kledä, dåffäl, kåddråj bräukar de var 
samvetskrag pa.. Nå jär di så langä, sått di 
gar ner fö(r) rövi en bit, män .. förr, för n 
60-70 ar tibakas .. da gick di int längar än 
ättar håftar, u de var väl int mair n am n knapp-
rak pa dum häldar JK. En kåstym kledar till n 
kal innhaldar: råck el. tråiå, byksår u väst 
JK. Ungmansdrängars kledäsdräkti var .. 
tråiå u byksår u väst av svart töig u väit 
brickå u en grannar rosätt i tråislagä JK(U). 
Ja skall ha mi a nöi tråjå av vammäl 
JK(ordl.). Tråiu jär äutsliti; ja har slit äut 
mang tråiår JK(ordl.). Sma stackuä tråiår 
MK. Skradan har vart jär bäi uss u söit någ 
tråjår till uss JK. Skräddarn har int söit någu 
braustlummå i tråiu OL. Ja far ta mäin tråju 
av mi MK. Ja far visst kast tråju av mi MK. 
Ta av tråju u sit ner JK. Så to ja tråju pa mi u 
läil A. i handi u så gick vör någlä slag i hagän 
JK. Ner n jär äut pa sjoän, da kan n bläi 
bigiautn fyst me vattn, sen me äis, så tråiår di 
kan int bå'igäs för äis OL. Vör gick i armkrok 
täu u täu u daim sum gick ättar haldäd de 
förästä i råckar el. tråiår [i bondetåget] JK. U 
um di gick si vilsnä, da snod di kledi så sum 
tråju ällar myssu ällar någä JK. Ti sno tråju 
de bräukt jälpä JK. Jfr barn-, bomulls-, dof-
fel-, klädes-, kort-, lång-, stick-, stor-, strand-, 
söndags-, ull-, under-, utan-, utom-, vad-
mals-, vardags-, värkens- o. över-tröja. — 
tröj-arm s. m. bf. tråiarmän, pl. -ar [kavaj-
ärm]. Tårk svaitn av si me tråiarmän JK. 
-bud s. m. bf. tråibu'dn [-bålen]. Tråibudn jä 
nå fårdu (allt utom ärmarne) MK. -knapp s. 
pl. tråiknappar [rockknapp]. -krage s. tråi-
kragä m., bf. -kra' gän [krage på kavaj]. Da 
fick L. tag i tråjkragän för n me am n hand JK. 
-lomma s. tråilummå f., bf. -u, pl. -år [kavaj-
ficka]. Skall ä var riktut fåint .. da skall dain 
nasdokstjånnä häng äutför tråilummu n bit 
JK. All tråilummår var fullä, sått ja matt putt 
ner n [bullen] äi a bykslummå JK. -slabb s. 
tråjslabb [slag på kavajen]. -slag s. tråisla'g 
'uppslag på en kavaj'. En grannar rosätt i 
tråislagä [hade ungmansdrängar] JK(U). 

tröja s. 2 tråiå f., bf. -u,'tvärstycket på en 
räfsa, vari pinname sitta' JK. De skall nöi 
tråiå pa räivu; tråiu har gat sundar pa de 
räivu JK(ordl.). Tråiu av saigt äskä JK(U). 
Sätt nöi tännar äi dum [räfsorna], när de 
gamblä jär för kårtä u slitnä i tråiu u ti sätt nöi 
stakar pa gamblä tråiår JK(U). Jfr riv-tröja. 

trösk s. tråsk m., bf. -än, pl. -ar [tröskverk]. a) 
[vandringströsk]. Dän fyst tråskän i Lau var 
bäi Bjärgäs Jakås partn (nå Melandas) dän 

andrä bäi uss (Smiss Arturs) u tråskbyggan 
hait Snäll MK. Bjärgäs (Nils Bergmans) trås-
kän var dän fyst i Lau MK. Förr i gamblä 
täidn ner di tråskäd säin sed me val .. män så 
kåm än period pa upp mot hundrä år sen di 
gynt bygg tråskar, sum di skudd ha än täu u 
iblant träi par dragrar för.. Me täu par för da 
kund di, ner ä var längar dagar såsum i au-
gusti u i gynningen av Septembar tråsk än näi 
täi lass um dagän (ett lass säxti skupar) män 
da var u kräki nåigd för dagän OL. Tråskar 
bistos av mang dailar, såsum av: storjaulä, 
letu, stjännaksln me storjauldrivä pa, u 
stjännjaulä, u inn i lädu: stikl(ä)n, skåli, 
tunnu u tunndrivä JK(U). [Se ill.] Sum int all 
böindnar hadd tråskar.. så kård daim sum 
int hadd tråskar till daim sum hadd tråskar u 
tråskäd säin sed där.. Män de tuläd int just 
så mang ar, så hadd var u en bondä aignäs 
tråsk. Män tråskar bigangnädäs int bärt ti 
tråsk sed pa, äutn storjaulä nyttädäs ti dräiv 
kvännar, sum haitäd hästsiktar u hästkvän-
nar, u sum drogs av dragrar för storjaulä 
JK(U). Vör had russi u stäutar för tråskän, 
var ann'n gang JK. Fyst u främst slippar 
kräki ga u dräg för de gam tråskar hail haus-
tar, för de nyttäs ångtråskar nå, sått n slippar 
u sit där pa dragbomar u sla pa stäutar JK. 
Kåir tråskän; ak tråskän MK. Pa V:s part var 
ja mik u kå'rd tråskän, när ja var sårk JK. b) 
[om tröskhuset]. Da sto ja undar tråskän u 
karäd staur JK. Ga in pa lädu ällar undar 
tråskän, sum di bräukt säg förr (undar de 
gamblä tråskhäusi) u så dräg äut n vagn OL. 
Vör skall ha bra bredar där upp pa läd-
rindarnä ällar upp yvar tråskän OL. c) [ång-
tröskverk]. De gamblä tråskar nåigar int få'lki 
nå, äutn de skall var skaktråskar ällar ång-
tråskar JK(ordl.). De stäur tråskar me säks 
kvarters braid tunnå ällar sylindar kan n lägg 
äi a lass ryg (60 skupar) ällar vaitä pa träi fäir 
minutar ällar en häck sed pa fåm minutar JK. 
Jfr skak- o. ång-trösk. -byggare s. tråskbyg-
garä m., bf. -byggan, pl. -byggrar MK. Sa-
muäl Löjandar i Lau u hans bror Karl Run-
nandar pa När u Gåttbar i Adrä, de var de 
fyst tråskbyggrar pa landä .. 102 styckän 
byggd i äi Småland pa täi år. Invärki byggdäs 
haim i Lau u föirdäs yvar pa fartöig MK. 
Tråskbyggan hait Snäll MK. -drev s. n. bf. 
tråskdrivä OL; JK(U), [drev som drives av 
storhjulet o. driver "stjärnaxeln"]. Pa dän 
ändn av stjännjaulsaxlän at tråskdrivä, sum 
storjaulsringän gick äi OL. -hjul s. n. bf. 
tråskjaulä, ällar storjaulä JK. [Se ill. på 
-vandring]. -hus s. tråskhäus n., bf. -ä [hus för 
tröskvandringen]. Storjaulä sto alltut undar 
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tak el. äi a häus ihopbyggt me lädu sum hai-
täd tråskhäusä.. Stjännaksln sat i letu [lätta 

	

s.] 	äutä i tråskhäusä u gick in iginum a hul i 
väggi millum lädu u tråskhäusä JK(U). Ner n 
nå.. röimäd upp än hopar sed pa tråskhäusä, 
da sank vanlitväis räiar ner någä u därifylg 
letu OL. När ja da har rydd en dag.. så har 
vän kårt haim de u läggt ä undar tak i stäur 
tråskhäusä [om ved] JK. -körning s. tråsk-
kåirnigg [körning av dragare för trösk]. Da 
gick han u pratäd för si självar um dairäs 
tråskning u tråsk-kåirning OL. -pelare s. n., 
bf. tråskpi'lrä, pl. -pilrar OL, bf. -pilri JK, 
[murade stenpelare, som bära upp taket på 
trösk-huset]. Rapp tråskpilri skall vör gär i 
viku JK. -ri s. tråskräi f., pl. -ar [bjälke som 
uppbär tröskhusets tak]. De tråskräiar di 
väild me säin ändar pa fäir tråskpilrar (stain-
pilrar), u di läggdäs täu pa var säidå, di kall-
däs för langräiar, u de var ti lait i skogän ättar 
de längst mäst jamgråv träii, di fick tak äi, u 
di skudd var 'n säxtn, sjuttn änar langä, u 
däruppa läggdäs 'n dail räiar, sum kalldäs för 
tvär-räiar OL. Ja tyckt um talln, för han var 
gäinar u vackar u skapli till a tråskräi JK. I 
iss viku har ja vart pa haidi ättar tråskräiar 
JK. All tråskräiar jär nå avbarknä JK. -ring s. 
m. bf. tråskringän OL, pl. -ar JK [träring i 
omkretsen av storhjulet vari kuggarna sitta]. 
Så var ä ringän, tråskringän .. han skudd nå 
var av någ stäur lang björkkrämpår (sagdäs 
av någ stor kramp björkstuckar) de var int 
gutt ti fa sånn sum passäd me bukti OL. 
Apald däugar .. till kåggar i .. tråskringar 
JK. -stekel s. tråsksti'käl m., bf. -än, 'ställ-
ning, vari tunnu, valsar, skåli m. m. sitta' 
MK. -tak s. n. bf. tråsktakä [tak på tröskhu-
set]. Nå skall ja äut pa tråsktakä u späik spån 
pa JK. -tunna s. f. bf. tråsktunnu [cylinder i 
tröskverk]. Tråsktunnu el. tunnu, sum bistar 
av tunnringar (sumjär täu), tunnslagår u tunn-
aks1(ä)n me tunndrivä pa. Tunnu skall ga i 
skåli JK(U). Tråsktunnu gar 150 slag mäns 
storjaulä gar ätt JK. Läinknuppän tos av .. 
pa tråsktunnu JK. -vandring s. tråskvandrigg 
m., bf. -vandrigän [där dragarna gingo, som 
drogo träsken]. Dairäs tråskvandring, där 
sum kräki hadd ti ga, han var så sumpur u 
upptrampän OL. Laidstang sum sitar fast 
me dain ändn i storjaulsaxlän u gar så äut till 
täisländn u haldar så kräki ti fa ga i tråsk-
vandringän OL. [Se ill.] -verk s. tråskvärk 
(OL)MK n., pl. bf. -i JK(U). Umkring 1830-
talä byggdäs de fyst tröskvärki el. tråskar jär 
at iss traktar JK(U). -kugg s. pl. tråskvärks-
kåggar [kugge i tröskverk]. Tråskvärkskåg- 

	

gar 	(undar dän täidn de fanns haimgärd 

tråskvärk); ti kåggar jär hogsl de fönämst till 
JK. 

tröska v. tråskä, tråsk', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, 
sup. tråskä, tråsk', pass. -äs, ipf. -tös, -ädäs 
JK(U), p. pf. tråskän, f. tråski JK, n. (av)-
tråskä. 1) [frigöra sädeskorn från halm]. 
Tråsk me val [slaga]. För umkring hundrä ar 
sinä så var de int någ slags tråskvärk jär, äutn 
sedi skudd slas ör, u de haitäd ti tråsk me val 
.. Va mang de var sum tråskäd pa en gang 
birod(ä) pa, va go jälp di var u va bråttum de 
var u va storar lädlauän var.. Män täu el. u 
fälrä var di för de mästä, u de haitäd ti tråsk 
täu u ti tråsk fäirä. En kund u tråsk ainsum-
män föstas JK(U). Di tråskäd me val u löisäd 
me hinnlyftå MK. Tråsk me val, da kund di 
hinn ätt lass pa dagän, um di var fälrä, u da 
fick di änd gär otå [börja i ottan] MK. — Go 
jälp skall n varä 	Fyst täu ti kåirä, sum 
päikår el. sårkar far gärä Inn i lädu jär de 
ätt (kal el. kvinnfålk) sum star pa matning-
borä u matar äi u ätt [en person] skall .. gi 
upp el. lägg sedi upp pa matningborä .. en 
skall svar förä ti ta halmän bårt u kan n 
hinn me, så skall n stick halmän upp iginum 
rindarhulä, sum ätt jär där uppä pa häusar u 
tar imot u röimar pa säidå .. män skall n 
läggäs äutä i stack, så jälpäs täu styckän at 
me halmän, u ätt star pa stackän u tar halmän 
el. läggar stack.. Um de var mik bråttum, så. 
sum när n skudd tråsk saryg, så sättäd di träi 
par dragrar förä .. De kårdäs för de mästä i 
träi kvart ätta si, u de haitäd a päustning el. u 
så räknäd dän skupar, sum läggd upp, u da 
tråskädäs de a lass i päustningi JK(U). Förr, 
förr n 'å'ngtråskar kåm i gang u de tråsktäs me 
de gamlä vanliä tråskar me täu u iblant träi 
dragrar förä .. kund n fa skill av me tråsk till 
jaul (hälst um n had mikä, än 100 lass ryg 
sumbliä) så var de stort .. När n fick tråsk 
sedryg el. till sedä (ryg ti sa) u någ ti bröis el. 
ti jetä, så to än ihop me tråsk vaitn förr'n 
to ihop me tråsk kånnä u havan. Män hadd n 
da väl kånn, så hadd n int räum me ti fa de 
undar tak i lädbasä pa en gang el. umkring en 
7-8-10 bäckar var gang. Da tråskäd n av de, 
u dann fick sta äut så längä. Var de da saigt 
el. int ret tårrt, sått ä int vidd ga av u ör 
halmän, så tråskäd n de täu gangar .. När 
kånnä var tråskä så skudd ä täinäs .. Sin så 
skudd ä rissläs U så sin vindäs .. När de 
var gärt, så var de ti kåir lädbasä .. fullt igän 
u ti ga pa pa sam väisä igän JK. — Rygän u 
vaitn u havan har vör allt skilt av me tråskä, 
sått i dän vägän ha vör bön kånnä igän JK. 
Ryg har ja ännu årkå ti tråskä en dag, män 
de, sum ja har tråsk, har auk faslit läitä JK. 
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När vör da had fat ångtråskän u biln häit u fat 
tråsk en dag ryg u vaitä, da had vör räum igän 
ti fa kånnä u havan undar tak JK. Smiss V. 
han tråskar alltut rygän u hagan [havren] pa 
en gang, u så kummar vaitn u kånnä ättar. 
Botvid Per han tråskäd bär blått ryg i går JK. 
I fredäs, sum de rängnäd så aholit tråskäd 
vör vaitä. I går pa mårgn rängnäd de igän, u 
da tråskäd vör a päustning JK. Artar har vör 
int tråsk ännu, äutn de liggar i lädbasä. Vör 
har int tråsk linsår ännu häldar JK. Kånnä 
har ja int tråsk ännu u int mik ryg haldar, 
äutn de liggar otråsk i häusi JK. Vaitn, sum ja 
lätt sta u tråskädä säkstn duktuä häckar, fick 
ja —ja giss! jå fäm tunnår JK. Sedrygän han 
skall da pråmt tråskäs, män vaitn bräuka n 
tråsk ättar handi än kåirar in JK. Da kåm de 
int ti ga dän dagän förrn kl. älvå; män de 
tråsktäs läikväl dän dagän ~kring 60 häckar 
kånn JK. Rygän bläir mästn dän säist sum 
bläir tråskän, fastn än jä dän fyst sum kum- 
mar in, u sumli far int skill av me tråsk förrn 
straks för jaul JK. När di fick sedi i årning el. 
tråski u vindi u rain JK. Um än har a par 
nöiarä vammälsbyxår pa si, ner n tråskar, så 
bläir di full av stagg OL. Dagän ättar, sum 
sägt jär, sum vör tråskädä, så rängnäd de bäi 
böiväis da u JK. Ja de var mik besvärlit ti fa 
gröidn el. sedi go för uss i haustäs, ättar vör 
had tråskä JK. 2) [i uttr.]. Tråsk göisl, sia 
ikring me dyngkåksu [slå sönder o. sprida ut 
gödselkokorna]. Um de jä lenvädar älla 
ofrusä, så kan n fa.. tråsk göisl u annä JK. 
När göisli har blitt upptåii pa ättamiddagar 
ner i ängä, har A. vart där ner u tråsk göisl 
JK. Ja var ste u tråskäd göisl i fredäs JK. N 
hail hopän årkår till, sum skall gäräs trås-
käs göisl i ängsmarki u fagäs JK. När n skall 
tråsk göisl, så sär n, att n skall slas mot 
turkän JK. — Särsk. förb. De, sum liggar där 
upp pa lausjälln, de skudd ha vart avtråskä 
OL. Tråsk iginum än fämtn säkstn lass u 
tråsk äut, sum de haitäd, än 15-16 tunnår 
rainar ryg fö(r) dagän JK(U): Ja, u så jär n 
(rygän) nå tårrar u bra, för n har ligg otråskän 
så längä, sått n int behövar kastäs u tårkäs 
mair, när n .bläir tråskän ällar äuttråskän JK. 
Tråskningi, de var ti sia imillum me ann årkår 
me, änd fran de sasedi blai äuttråski till upp 
mot jaul OL. 

tröskel s. tröskäl m., bf. -län, träsklän, -ln, pl. 
trösklar. De däugar till n tröskäl; tröskin jär 
rutn• trösklar jär äutslitnä JK(ordl.). A ann 
kvinnfålk sat pa träskin u hård prästn prekä 
JK. Säidträii pa durar haitar duradå'r u ne-
dästä [: träet] trösklän el. träsklän har ja hårt 
sumliä sägt JK. 

tröskning s. tråsknigg f., bf. -i, gen. -is. 1) 
[proceduren att tröska]. Förr, förr n ångtrås-
kar kåm i gang . . så blai int tråskningi avskild 
pa en dag el. täu JK. Till jaul lagäd n för de 
mästä, att tråskningi skudd var avskild 
JK(U). De gamblä tråskningi blai mik döirarä 

JK. De var nuck mang da u', sum kund begå 
si me ätt par [dragare], män för tråskningis 
skuld, så matt di föid täu par JK. Tråskningi 
gar väl så där a vikå till JK. Sin har vör a par 
dagars tråskning igän me rygän JK. Tråsk-
ningi me kånnä har riktut vart besvärlit [!] i 
ar, för de har vart n sån förskräckli stöv JK. 
Ja u så var da äntliän tråskningi avskild [av-
slutad] JK. 2) [viss mängd säd]. De sedi, sum 
risslädäs u vindädäs pa en gang, haitäd a 
tråskning JK(U). Jfr gödsel- o. ång-tröskning. 
-hjälp s. tråskningjälp. Visst så kan de var 
frågän um iblant ti fa tråskningjälp undar ång-
tråskningstäidn, när all ångtråskar gar, för de 
skall go jälp till, än 16-17 man JK(U). 

tröst s. traust (gammalt, nu för de mesta tröst) 
f., bf. trausti, trösti. 1) [hugsvalelse]. De årdi 
.. var värd mikä u var n go tröst u uppmunt-
ring för mi JK. De jär nå hail trausti de MK. 

[förtröstan?] Han had trösti till pänningar 
MK. -lös a. pl. tröstlausä. Läivlausar .. de 
säs u um sån sum kummar så där yvarradnä, 
tröstlausä OL. 

trösta v. 1. traustä, traust', tröstä, tröst', pr. 
tröstar, ipf. tröstäd, sup. tröst' JK, konj. 
(imper.) tröst'. 1) [skänka tröst, hugsvala]. 
De kund ingänting traust n JK(ordl.). Han sto 
int ti tröstä JK. Ha gynt tröst n, så gutt a 
kundä JK. Han var hailar yvagivän el. ha 
[hon] yvagivi, sått de sto int till ti tröst 'n el. 
tröst na JK(U). Far han straik da haim gäi- 
näst, nä ja kåm i land u skudd tröst kvinn- 
fålki, sum da var i sjau sårgar u åt bedröväl-
sar JK. När di da tröstäd na.. da kåm a äut 
me läit bätta(r) mod JK. De gärd alls int ont u 
var int falit, tröstäd a mi JK. Ja har tröst na, 
så gutt ja har kunt JK. 2) refl. [finna tröst]. 
Ja, än far tröst si bäi de, att n änd har mat u 
kledar JK. Ti släut så singar ha a kärleksväiså 
ti tröst si me JK(U). Ja tröstar mi bäi de, att 
de gar väl snart yvar JK. Vör tröstar uss bäi 
de, att de ännu jär langt igän av vintan, sått 
de kan ännu hinnäs u bläi snåi u slidväg JK. 
Ja tröstäd mi bäi de, att de var väl int så galä, 
sum de där härrar präddäikäd av för uss JK. 

[hjälpa, styrka; blott i visst uttr.]. Gu 
traustä di, um du gärt de JK(ordl.). Gu tröst 
us, um ä kummar ti stårmä u de haldar si kallt 
JK. Vör har int hatt nagät sant aurvadar förr 
vintar, u Gud tröst ällar nad uss, um de kum-
mar ti hald bäi längä JK. Jfr miss-trösta. 
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trösta v. 2 tråistä, tråist', pr. -ar, -a, ipf. 
tråist', -äd, sup. tråist, 'töras, våga'. Farbror 
kummar int ti tråist ga haim i mörkrä jå, um 
än far håir mair slikt JK. Um än kund tråist 
sit i körku a nat u söi a par styvlår, så skudd 
n fa a ko JK. Skudd vör tråist lägg uss da? 
(för trull) JK. Att n kan int tråist ga fran 
sånnar äld häldar, för de liggar u glöidar så 
läng i rucku OL. Skudd ja besvär L. ti skriv 
någlä ård? JK. Han jär så ömtulur, så de kan 
ingän tråist kumm imot n än gang OL. Han 
tråistar int kläiv så haugt JK(ordl.). Ha jär så 
faslit naträdd, så ha tråistar aldri ga äut, så 
fort de bläir mörkt OL. Tråista du nå ga äut 
fö skjaut dal [:för nyårsskjutningen] MK. Da 
bräukar a ligg i mang dagar, u pastån tråistar 
aldri säg a ård till na MK(1877). Var gang ja 
tänkar pa pänningar, så far ja ont i hudä 
sått ja tråistar aldri mik tänk pa de JK. När n 
da kåm haim, så, sägd n av hail histodu om 
trullä u ingän av dum tråist kåk ti Nabbu 
igän förr n i dagningi JK. Ha blai väl rädd u, 
sått a -int tråist ligg ainsummi um netnar JK. 
Da tråist ha int ga yva skogän, äutn andrä 
matt fylg na; andrä skall tråist di JK. Sin pa 
kväldn var de mästn så, att vör int tråist ga i 
säng, för vörr var rädd för att takä skudd blas 
av JK. Män ja tråist int lägg sudar pa ti Väir 
varpå .. för ja var räddar för nårvästn JK. 
Gamblä åidnä fiskbatar, sum andrä strand-
bräukrar, int tråist gi si äut pa sjoän me JK. I 
kvälls tråist ja int ta ihop me skriv för hogstn 
JK. Pa de väisä kund sumt fa ga u sia i yvar 
fjortn dagar ättar si, för di tråist da int säg 
någ, för di bihövd jälp täidarä [oftare] OL. Di 
hadd int tråist sätt till mair 'n än tupp [topp-
segel] JK. Vör har aldri tråist väist iss stoln 
för nå'gän MK. Ja har int tråist gitt mi av i 
skogän nå um dagän, för ja har tyckt, att ä 
var för olycklit kallt JK. Han blai så räddar, 
så att han had när int tråist gat haim (för 
den spökande Bosräkällingi) JK. — Beldagd 
si, att n int tråist in i körku JK. Ingän tråist 
till dum, för di had dynamit JK. Han skudd 
upp pa kamman u så gär äld .. da kåm de n 
väitar gräis störtnäs ner trappår, u han tråist 
int upp pa kamman u så gär äld pa JK. Da 
tråist n int Mit u löidäs [lyssna] mair JK. Ja 
tråistäd int däit till dum JK(ordl.). 'Prästn 
tråist aldri äut pa vägän laupnäs JK. Di (rall-
rar) har vart så pass galnä, sått knafft någän 
har tråist äut pa vägän JK. Män ja sägd int, 
att ja had set någä ällar had vart äut för någ 
jäkläskap, för bad ja de -gärt, så had int käl-
lingi mäin atminstn tråist äut för duri ättar de 
blai skäumt JK. — Trå'ist ha ga da? — Ha fick 
tråistä, vät jä MK(1877). Um vör skudd kåir 

me de vangnar, sum di had da u pa de vägar! 
de skudd vör knafft tråistä JK. Jär ä nidmör-
kar, gar strämmingän haugt, u n gir fö de 
mäst så läit sank än kan tråist för fartöigi JK. 
Så befalld ha päikår, att di skudd ga upp pa 
körgardn ättar läikmuld, u päikår var nat-
räddä u tråist int ga vätjä, u di gick haim till 
K.P.O. u grämd si mot han, att di var så 
laisnä, för di had blitt befalld till de u int tråist 
di häldar JK. Kräig! .. De behövd ingän tro 
att ä bläir, för de tråist int härrar, för di var 
rädd sum harn i buskän JK. 

tröstare s. tröstarä m. [brännvinskagge]. De 
vanktäs ta täidn i akt u säi ättar, um ankarn 
ällar kaggän int hadd känning av tårkän u 
så sen iväg .. för till fa haim sin tröstarä OL. 

trött a. tråttar, f. trått, pl. -ä, komp. -arä. 1) 
[utmattad, utarbetad, matt, svag]. Ja, i kväld 
jä ja ret tråttar, för ja har vart i skogän i dag 
JK. Ja var trånar av raisu u all laupning da 
um dagän JK. Ha sägd, att a var trått u matt u 
had järtklappning OL. När ja fick middag av, 
så to ja u gick i säng igän a par täimar, män 
de jälpt änd intä, äutn tråttar var ja u tråttar 
blai ja, sått ja årkt int arbet me någ sträiv 
årkå JK. Ja ha tänkt, att ja skudd skriv i dag 
.. män ja ha vart så tråttar u åidn snart sägt, 
att ja int har årkä JK. Arbetsfå'lk, sum var 
tråttä, u nå'igd för dagän .. di fick sit u vänt.. 
OL. Män tråttar kan n bläi av de, hälst av 
skriv, tyckar ja, um än haldar pa i åt näi 
täimar ätta si, u ti bläi tråttar, de tyckar ja, de 
jär så äutmärkt gutt, för da sivar ja så gutt 
JK. H-mor ha gynnar bläi gammäl u trått nå 
OL. När a int årkar längar äutn bläir trått, så 
läggar ha si JK. Ja vait aldri um ja jär trått 
älla lat, sägd Bobasmor MK. Iblant jär n 
tråttar u iblant jär n läiknåigdar OL. Tråttar 
jär ja nå mej kväld, u svämnur gynnar ja u' 
bläi JK. När n da skall ha kaffi u så da sin 
[sedan] aftmat, da bläir de .. int langar täid, 
tills n bläir tråttar u svämnur JK. Han tyckt 
självar, att de var sånt äutmärkt vackat u gutt 
vädar .. sått han känd si int alls tråttar JK. Ja 
har laup mi tråttar. Ja jär så tråttar av laupä 
el. ga, sått ja kan int årk bain um bain JK(U). 
Ja var tråttar sum stam n JK. Ja har blitt gamb-
larä u tråttarä u traugtänktarä JK. 2) [led, 
utledsen]. Trånar pa läivä JK(U). Ja läil A. 
tyckar i synnarhait um am n historjå där äi 
Gruntvigs boki u sum a aldri håirar si trått pa 
JK. Jfr genom-trött. -het s. tråtthait JK f., bf. 
-i. När n fick si a duktut skråvmål av fisk u 
pärår, sum var kokt bäi strandi, så gick bad 
tråtthait u svämn bårt JK. I sundäs grämd ja 
mi um, att ja känd mi tråttar.. män de trått-
haiti ha had någ ti innbjärä JK. 
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trötta v. pr. tråitar. 1) [trötta]. De tråitar ar-
mar (OL)MK. De tråitar kruppän (att såsum 
ko'i ränn för mackar) MK. Is!. preyta. 2) 
[tryta]. De tråitar (el. trautar MK) aldri äm-
nar för mi ti skriv um JK. — trött-sam a. n. 
tråitsamt, pl. -sam' [tröttsam]. Ja ha ligg u 
smör takä um dagar, u de jä så olyckli tråit-
samt arbetä MK. Ack, de jä ret tråitsamt 
MK. De känns så tråitsamt MK. De var nuck 
lagli tråitsamt ti sta u så häng u sträck si ättar 
de standi [när man tog upp gallhamp] OL. 
Iblant nä ja jä tråttar, så jä de tråitsamt ti sit u 
skrivä. Ja, arbetsamt ällar tråitsamt ti arbet i 
skogän jär ä nå, för ä jär sån djaupar snåi JK. 
Di har int sån tråitsamm dansar nå, sum vörr 
haddä, nör vörr var ungdomar JK. 

tröttna v. tråttnä MK, sup. = JK. Skall ä 
[hamnarbetet] ga väidarä fräivilut .. så tår 
fålki ha tråttnä JK. Tråttnä pa (OL)MK. 

tu räkn., se två räkn. 
tugga tuggå JK, f. pl. -år [munsbit]. När de 
var gärt, u vörr hadd fat a tuggå mat äi uss 
JK. Ja (h)ar hint fat n bit mat i dag sin i 
mårräs mair n de tuggår, vör to ti bränn-
väinstarn, sum vör had me uss JK. Jfr bröd-
tugga. 

tugga v. tuggä, tugg', ipf. -äd, sup. tuggä, p. 
pf. n. tugg si OL. 1) [med tänderna sönder-
mala föda]. Tännar jär bårtå; ja ska tugg u' 
MK. Ha had gat u tuggä; de har vart a toku 
källing MK(1877). L. trod, att ja .. tuggäd 
matn för dålit JK. När banungar lag i vaggu u 
skräiädä . så tuggäd di pa väitlök u spyttäd 
yvar vaggu JK. 2) Tugg tobak. Att n kund 
drick halvar u råik u snäus u jet tobak el. 
tugg tobak pa en gang JK. Rå'ik u tuggä u 
snäusä JK. Han råläd, snäusäd u tuggäd, u 
så saup än brännväin MK. 3) [bita dåligt, om 
eggverktyg]. För n dail fålk had de mässi ti 
föirä, att saksi int vidd bäitä sum vanlit äutn 
kåm ti tuggä JK(U). Ner nå sårkar ska skär 
kring sedtvärar a slag.. da jär ä int mik likt 
skärning äutn de säir mair tugg si [tuggat] u 
stradut [stråigt] äut OL. — Särsk. förb. Tugg 
um: 1) [bildl., idissla, älta]. Ja dän förargälsn 
svälgar n ner.. u ståitar upp igän u tåistar u 
tuggar um JK. 2) = tal um än sak flair gangar 
JK(U). Så skall ja försöik u rip ihop någ 
fastn de tår int bläi någ ann än de sum jär 
umtugg si mang gangar förr i mäin epistlar 
JK. — tugg-buss s. tuggbuss (OL)MK [en bit 
tuggtobak]. -tobak s. tuggtobak (OL)MK [to-
bak avsedd att tugga]. 

tuggare s. pl. tuggrar [karl som tuggar tobak]. 
Daim sum jär snäusrar di fräiskar upp si me n 
präis snäus, u daim sum jär tuggrar di tar si n 
buss OL. 

tuksen(?) a. tuksn, tucksän, tucksn MK, f. 
tuksi, (o. förtjucksän) 'trög o. melankolisk', 
tucksn tåvli o. tyst o. mulen, en s. int har sivä 
MK(c. 1877); 'illa medfaren', även = mod-
fälld JK(ordl.); 'en som fått för sträng aga 
och därav blivit modlös och nedslagen' 
JK(ordl.). Sårkän had fat far ill u arbet väl, 
sått n sag ret tuksn äut, stackäl. Di jär stygg 
mot päiku, sått a säir ret väl tuksi äut 
JK(ordl.). Han säir så tuksn u nerslagän äut; 
ja han har nuck blitt så tuksn, sått han kan int 
var ann avmodnäs; ha säir så tuksi äut 
JK(ordl.). Däu säirt så.. "tuksn" äut i dag 
JK(U). Jfr förtuksen. 

tukt s. tåkt JK(ordl.), 'sträng aga'. Ha säir så 
tuksi äut; ja så mik tåkt sum ha har fat 
JK(ordl.). Fa tåkt pa ngn MK. Jfr o-tukt. 

tukta v. tåktä, tåkt', tukt' (OL)MK, ipf. tåk-
täd, tuktäd, pass. tåktäs, p. pf. tåktän, tuk-
tän, tuktn. 1)[aga], 'ge smörj' JK(ordl.). Ja to 
u tåktäd upp än ret duktut. Kanst u int ta u 
tåkt upp än da! Dän s'å'rkän, han skall tåktäs 
duktut, um än skall ha än ti löidä JK(ordl.). 
Sum de star um dän sum gärd n duktur tug-
sladd u tuktäd all daim sum sto bäi väksläbori 
JK. Vitt du int var beskedli, så skall ja ta u 
tåkt upp di läitä = ge smörj JK(ordl.). Ja tåk-
täd ret upp än duktut a tåkt i jåns, män nå jär 
n läik otåktur igän JK(ordl.). 2) [tillhugga, 
hugga jämn]. Mäurar av tuktn stam n MK. 

tuktig a. se o-tuktig. 
tuktning s. tåktning f., bf. -i [tuktan]. Jfr upp-

tuktning. 
tull s. pl. tullar [avgift för införda varor]. Så 
kåm tullar u jälpäd upp sedspräisar JK. 
-betjänt s. tullbetjänt. Till raissällskap hadd 
ja n tullbetjänt fran Klintä, sum var föidar i 
Oijä u var bondsun u had pärmsjon a par 
dagar JK. -fri a. När spannmålä var tullfräit 
JK. -snok s. pl. tullsnokar [tulltjänsteman] 
JK(U). -strid s. När tullsträidn där iginum 
kåm i gang JK. 

tulla v. tå//ä, tål!', ipf. -äd JK. 1) 'dricka'. 
Tållä av flasku el. byttu (= dricka); da fick ja 
lug ti t. av flasku- så mik' ja viddä MK. U så 
sägäs de um en, sum gar u drickar ör a flaskå: 
nå har någän vart jär u tåll igän MK. Han 
kund int lätt bläi flasku äutn gick u munnäd u 
tålläd av dän JK. 2) [rinna, "klucka"]. De jä 
någ, sum liggar u tållar, va jär del U da va de 
de läil flasku sum de rannt ör MK. 

tutte s. tullä m., bf. tulln 	, pl. -ar [årtull]. 
Tullar av säkat saigt aikä el. av sväinbärs-
tynnä JK. Tullar jär bäst ti gär av sväinbärs-
tynnä MK. Arskäidi el. rodrar .. me hul äi till 
"tullar" JK(U). Ja har sätt äi tullar OL. Sin 
när ja da had hald pa snöirä umkring en hall 
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täimä u aldri fat känt någät napp, da to ja u 
gärd snöirä fast bäi dain tulin u to mataskän 
upp JK. Da had ja stiklän hängnäs pa tullän 
pa dann säidu OL. Krakfotn flaug av tulln 
JK. När ä da blasar så mik .. da kan n int våg 
u knäpp tampän pa tull'n JK. När tulln glaid 
av, da ska ja säg, att de var int rolit MK. Jfr 
bak-, fram-, lös-, mellan-, styr- o. över-tulle. 
-hål s. tullhul n., pl. =, bf. -i [hål för årtull]. 
Tullar . . i tullhuli i rodrar el. arskäidi JK. De 
skudd buräs hul i arskäidi ti sätt duckår äi u 
tullhul äi dum skudd ä JK. Tampän sätta n pa 
tulln av de nätä, sum jär odrugä, fö dän dail 
att n bihöva(r) bäggi hännar ti ta varå pa de 
nätä u de jär fö dän dail, sum än sätta(r) 
tain'n i tullhulä JK. 

tulpan s. pl. tullpa'nar. All pinstliljor u tull-
panar u päionar kummar si u jär knupp äi JK. 

tulta v. tå/tä, tå/t' JK(U), ipf. -äd, imper. tålt 
JK(U). Ga u tålt(ä) si fram, sum sma ban; tålt 
i väg; tålt di av JK(U). De gamblä gässnar . . 
tåltäd el. vaivläd el. vaggäd si av . . me ungar 
ätta si JK(U). Gräisn . . tåltäd si av där i 
kväiar JK. Han tåltäd si haim MK. 

tulubb s. tullubb 	= stor yvaråck MK. 
tum s. tumm m., bf. -än, pl. -ar. 1) 'tumme' 
[på hand]. L. had u ont äi n tum i fjord 
sumräs MK. För någ yvar fjortn dagar sinä 
gynt ä gär ont i vänsträ tummän läit för mi 
JK. De värkäd int bärt i tummän äutn i haj! 
handi.. U tummän sullnäd upp sum täu träi 
tummar JK. Han (bondn) slo aksli ör lag u 
vänsträ tummäns upparstä lid had gat tvärs 
iginum skinnä JK. Nå jä de läikväl så mikä, 
att ja kan ta äi någ me vänstru läikväl, män da 
ska ja börr nytt tummän u främstfingrä JK. 
När n nystar uppränningsganä, så har di n 
skinnlapp . . millum tummän u pekfingrä pa 
hygrä handi, sum ganä gar imillum JK. När 
int snöir [snöret] slar längar .. så ringläs de 
upp pa tummän u pekfingrä, sått slagi kås-
serar JK. Nå liggar sigdspån'n . me hantakä 
pa uppäst krokän u dann ändn pa nedäSt 
krokän, sum än haldar fast me tummar JK. 2) 
[tumme på vante el. handske]. Sumbliä sau-
mar hanklä i färdut äutn tumm .. Män hanklä 
jär int färdut me de, äutn de skall ännu tumm 
äi de . . dän sum skall ha hanklä.. så puttar 
han a hand äi hanklä, u dän sum saumar 
märkar äut me a sticknål . . där sum tummän 
skall varä .. Män n dail saumarskår saumar 
tummän i årning me de samä JK(U). De jär 
int någ fingar äi de handskoar [halv-hand-
skar] äutn börr tumm JK. Jå, jet tummar ör, 
de gär di nuck de u mair ändä (om pojkar som 
tugga på vantar) MK. 3) [längdmått]. Lug-
kakå .. a bit daig . . de rulläs da så där väl n 

tridndails tum tjåckt OL. De var ovanlit stäur 
hagäl ällar äisstyckar retarä sägt, för di var.. 
ungefårliän en tum i färkant JK. Baingyl . . n 
läitn sårts fisk millum en u täu tum langar JK. 
Ainar, sum skall . . däug till staur, skall var 
träi fäir änar langä . . u till styttstaur minst n 
träi fäir tum gråvä ällar tjåckä tvärs iginum at 
storändn JK. I dän fartn så skudd n var så 
säkar pa stöirä [: kälken], sått de fick int 
rinker pa någlä tum JK. Flatäskå . . n läitn 
flatbuttnä bat me n täi tums haug kantar pa 
pa säidår JK. Av aikspäik har n fran täutums 
at minstn till såkstums MK. Jfr handkläd-
tum. -hål s. tummhul n., bf. -hulä JK(U), [hål 
för tummen i vante]. Dän sum saumar märkar 
äut me a sticknål .. där sum tummän skall 
varä. Sin gär di a hul i hanklä me a sticknål, 
sum di bräidar av lyckå'r [maskorna] me 
sticknå1i, u de haitar ti "ta tumhulä upp". 
När tumhulä jär i årning . . så saumar di 
tummän i årning JK(U). De ska tas tumhul 
upp; ja har set ungmor saum tumhul me de 
samä MK. -nagel s. m. bf. tumnaglän OL. 
Um sedi gar äut för nagäl . . da jär a moi (.. 
di tar me handi um axä u så sättar di tumnag-
län in mot axä i undarkantn av sedkånnä u så 
tryckar han uppat tuppän av axä) OL. -ring s. 
m. bf. tumringen (skom.), av tjockt läder, 
användes förr i täiden, när n söide pump 
(= tvärs iginum alla sulor) MK. -smirska s. 
tumsmiskå f. [smörgås påbredd med tum-
men]. -stock s. tumstuck. -tal s. tumtal [antal 
tum, tummått]. Var u en skaffar si a mått-
pinnå me tumtal pa, ifall n int har tumtal pa 
yksskaftä, ti snöirsla ättar JK. Att n läggäd 
pa a vågskäivå till a visst tumtal u ritäd ättar 
vågskäivu [då man "brunar" bräder] OL. Di 
skudd ha hugg bårt allt de gamblä till a visst 
tumtal JK. -ände s. m. bf. tummändn [övre 
delen av tummen]. Drägninghankäl .. me än 
halvar tum äi u me halv fingar, sått när n har 
dum pa si, så har n tumändn u fingarändar 
bärä JK(U). I går mårräs händäd mi a läit 
missåidä .. Ja ja gick ste u huggäd tummändn 
av mi, män bön n läitn bit JK. Ja kund int fa 
säi någä där mitt i tummändn, sum de ond sat 
JK. Nai nai för all dail, mänskä, ropt B. till, 
bön n läitn bit (bröd) så storar sum tumm-
ändn vill ja ha JK. 

tumling s. tumliyg m., bf. -iyän. 1) 'tredje 
hornet på en tjuga' JK(ordl.). De skall n an-
nar tumling pa tjaugu, för iss tumlingän jär int 
bra JK(ordl.). De var janhånn bön pa ändar 
pa tjaughånni; pa tumlingän var de int någ 
janhå'nn pa JK(U). 2) 'kvist' [på tumling-
stake]. 3) [tumme] t. ex. på en vante 
MK(1876). Jfr tjug-tumling. -liten s. tumliyg- 
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läitn m. 1) 'en liten skogsfågel, törhända den 
minsta på Gotland' JK(ordl.). Troglodytes 
europxus [gärdsmyg] & Regulus cristatus 
[kungsfågel] (?) MK. Dän minst skogsfåugln, 
sum vistäs jär um vintrar. Graysur ti fårgän u 
jär så kvickar ti flaugä u pickar i träiknuppar, 
sått de kan mästn ingän fa säi va n har fö färg 
JK. De var n faslit läitn fåugäl, de matt visst 
var tumlingläitn JK(ordl.). 2) 'lillfingret' 
MK(c. 1876). -reve s. m. bf. tumliugraivän 

k-i 'vinkeln mellan tummen o. pekfing-
ret' MK. Da had vör last så mikä [i båten], 
sått när vörr sättäd tumlingraivän pa umrän-
ningi, da to fingarändar vattnä JK. Kvinn-
fålki . sträikäd bärrn .. av ainäskvistar . . di 
haldäd kvistn i tumlingraivän u knäipäd till 
me tummän mot pekfingrä JK. Kvinnfålki . 
me räkninghandskoar pa hännar, me tumm 
äi, för int räivstakän skudd gär blask i tum-
lingraivän JK(U). De jä rolit (ti räkä), ti däss 
du särt, att ä sväidar i tumlingraivar MK. När 
de hatar [kliar] i tumlingraivän modar par-
skillnä JK. -stake s. tumliogsta'kä m., bf. -än 
[stake som håller undertelnen i en ryssja nere 
i botten]. Tumlingstakar, de jär täu pa var 
arm, u di sättäs pa pa undatjan'n i butt'n 
för ti hald dän pa butt'n. Tumlingstakän han 
hår n tumling (= kvist) naug ändn MK. Män 
så finns de u' träi lausä stakar, sum bihöfs, 
när a räuså ska läggäs: nerfiran u täu styckän 
tumlingstakar . . sum jär umkring fäm säks 
änar, när n läggar bäi spang u läit längar, åt 
täi änar, me äutliggarä [dvs, när utliggare 
användes], har ner mot läiländn än själlvaksn 
tum. Nä räusu nå ska läggäs, lyftäs uppäst 
ändn av stjärtstakän upp fran jårdi stråp-
pän bräidäs pa så skjautäs nerfiran äut . . 
När de jär gärt, bjäräs armstakar upp pa 
spangi u sättäs ner i butt'n . . Där ättar puttäs 
läiländn av än tumlingstakä pa snitt ner fran 
spangi innför dain räusarmän, inarmän . . för 
ti spänn äut dän .. u stickäs ner i butt'n än 
famn älla så fran spangi pa snitt mot abrinkän 
u mot strikän . . Mainingän me tumlingstakar 
jär, att di skall hald undatjanar ner mot 
butt'n, så att fiskar int kan kräup undar, u 
därför skall ändar stickäs in äi a maskå ner 
bäi tjanar, u tumlingar haldar daim bäi butt'n 
MK. [Se ill.] 

tumma v. tummä (OL)MK, tumm', pr. -ar, p. 
pf. pl. tumnä [gnida, bearbeta med tummen]. 
Så har n (handlidn) blitt så galn, att ja int ha 
kunt tat äi någänting me handi, förrn ja da ha 
fat tumm u gnäid a stund JK. Ja gnäidar u 
tummar jamt u samt, män de har ännu int 
hulp någänting JK. J. botar för de mäst tann-
värk me ti tumm u gnäid me säin göisluä 

fingri inn i munn'n u läs me de samä JK. A 
par skarp stäiv styvlår, ner di bläir smörd me 
skick u så värmd u tumnä ret äkslänt, de 
kalläs för mjauknä upp OL. 

tumning s. pl. tumningar [bearbetande med 
tummar]. Ha tycktäs var mik nåigd u tulu mej 
hans tumningar u undarsöikningar pa hännäs 
krupp OL. 

tumult s. tumult ‘31 kli n., bf. -ä [bråk, oväsen]. 
Ja, jissus vickät tumult de va dän täid'n i 
skolu JK. Så äntliän kåm än fran borä ättar 
stort tumult OL. Di . . gynnar väin upp någän 
av säin härliä sångar, sum ännu går tummultä 
värr än va de jär JK. 

tumulta v. ipf. tummultäd [tumla om, bråka]. 
Sårkar . . di jä någ rustibussar all träi, u di 
tummultäd jär bäi uss a par träi täimar JK. 
När ä blai dagar, så släppt ja all kräk äut i 
hagän, u mäns di tummultäd där, gärd ja raint 
där i stalln JK. 

tun s. täun m. (o. koll.), bf. täun' n, pl. -ar 
'gärdesgård'. Um än täun -skall var lag-
stånd'n, så skall n var täu änar haugar u så 
tetar, att n stängar för smakräk el. lamb 
JK(U). All vägar . . var täun bäi, sum skattai-
går .. gränsäd i mot .. förr'n lagskiftä gick 
yvar. Aindäst de vägar, sum gick yvar äut-
mark u allmänning u sum var till allmänt 
baitä, var int någ täun i mot JK(U). Di har nå 
sätt täun ätit langs vägän OL. Täunar kan vör 
int gutt va föräutn häldar, för nä nå akrar 
liggar imot baitäsmarki, så jä de tvung, att ä 
skall va täunar fö kräkis räkning, för de bläir 
döirarä ti akt [valla] dum JK, Täunar gär mik 
åid me skogän .. ja täunar jär än betöidli 
kustnä fö bondn ti undahaldä JK. U ja ha talt 
me de löiboar, sum ha sägt, att i ha fat 'mik 
mair täun nå ätta skift, än va di had föräut 
JK. Vör har int någän dag i vintar hatt årkå 
(me snåikastning) längar än i täu täimar, män 
had all täun stat nå sum förr, så had ä vart 
frågän um, um vör had skilt av pa dagän JK. 
Tar närkar säin täunar upp, da kan vör int fa 
o lambi pa gatu JK. Ja, u täunar sum skall tas 
upp u andrä sättäs ner i ställä JK. Skall n sätt 
täun ällar bandfastar täun pa nöiar väisä ällar 
pa nöit 'ställä ällar nöi sträckå av bärt nöjt 
värkä, så kåirar n bäi värkä; trodar u staur 
fyst, u än har beräkning pa mik de kan ga till 
JK. 30-40 varpår trodar . . de gick at börr ti 
töin um gamblä täunar me i gamblä väisn, u 
skudd ä sättäs nöi täun pa nöi väisä, så skudd 
ä dubbält mair till u änd yvar pa de JK. Haim 
bäi Kauprä . . där gick de åt el. till 30-40 
varpår trodar u täu träi fyrlass staur vart ar 
till hald all täunar bi läik [i stånd] me. Nå 
[efter skiftet] gar de int till n hallsti (10) var- 
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pår u a fyrlass staur um an i n gang JK. Män 
jär n gammäl täun åidn u skall töinäs um, så 
förkasta 'n int allt de gamblä värkä, äutn så 
mik sum däugar, så begangnäs de igän, bad 
staur u trodar JK. [Under skiftet] jälptäs vörr 
at ti hald täunar biläikä mot äutmarki. Män ti 
slänt, förr n skift blai släut, så blai täunar så 
pallfarnä u å'idnä, sått di int däugd lagäs upp 
.. sått da tos grindar bårt, sått baitningi pa 
äutmarki to släut JK. Vör rustar nå um dagän 
u huggar all gamblä täunar ner u kåirar trodrä 
u staurar (värkä) bäi all nöi väisar el. linjår u 
har gynt töinä JK. Täun'n had kumm ner läit 
pa a ställä, ällar de had kumm hul pa täun'n 
JK. De haitar: att iginum dåliä täunar lera n 
kräki flaugä. En häst, sum 	flaugar yvar 
staur-ret täunar, jär de int så gutt ti töin förä 
JK. Staur-ret täunar vill sägä: nöi haug 
täunar. När a naut kummar iginum täunar 
äutn flaug yva dum, så haitar de: att di tar 
täun upp JK(U). Stäutar tar täun upp JK. Pa 
ladingän, ner frusti hadd gat ör jårdi, da var 
ha så laus, u så de blai starkar stånn, da var ä 
iblant n hall hopän täun sum blast kull OL. 
När nå gud gärd Adam av lair u sätt upp än 
mot n täun ti tårkår, vaim har da töint dän 
täun'n da! [citat] JK. Bondn gar u laitar ättar 
de sum än int vill ha (= hul pa täunar) JK(U). 
All så vill di yvar där sum täun'n jär legst, 
haitar de i ordsprå'kä JK(U). Um än kläivar 
yva n nöitöintar täun, så far n ont i lan, säs 
de JK(U). Täunar har för de mäst namn ättar 
aigår, sum di star pa, sa sum: akatäun'n, 
ängstäun'n, hagtäun'n; u mot vägar: ätit-
täun'n; u i millum aigår: milltäun'n u hall-
täun'n (halv-), haggärdstäun'n, räumhag-
täun'n u.s.v. JK(U). [Se ill.] Jfr bryt-, grå-
stens-,, halv-, kalkstens-, plank-, räck-, slan-, 
spil-, spilter-, stekel-, sten-, stånd-, treband-, 
troder-, tvåband-, o. ut-tun. -bit s. täunbi't 
m., bf. -n [stycke av gärdsgård]. Um än 
stäurar akar, sum jär mang aigrar till, gränsar 
imot baitäs- ällar hagmark, så har var u en sin 
täunbit till undarhaldä MK. Ja tror, att vörr 
har värk [virke], sum räckar till dän täunbitn, 
sum vör skall ha i årning där JK. -bryttjare s. 
pl. täunbrytrar [boskap som bryter sig ige-
nom gärdsgårdar]. Så sättar di [hästarna] 
bringu el. ändn imot täunar u bråkar täun'n 
sundar .. sått di jär någ täunbråkrar u täun-
brytrar ti bråk u bryt(ä) si iginum täunar 
JK(U). -bråkare s. pl. täunbråkrar JK(U) 
= föreg. -darr s. m. bf. täundarrn, 'när luf-
ten dallrar en lugn och het dag' MK; 'värme-
dallringar, gärdsgårdsglinder' OL. Pa ladis-
täidn kan ä var sån darrningar ällar glind-
räningar i luftn sumbliä dagar, ner ä jär lugnt  

u soli skäinar någ ovanlit varmt, da säir ä äut 
sum täunar kund sta u darrä OL. Täundarrn 
kalla n de förä, när luftn gynnar bläi så där 
varmar um ladingar (ja, just int varmar häl-
dar, för de kan var täundarr um vintan me, 
när de jär starkar kyldångä) u de int blasar 
avholit mikä, u de jä klart solskäin; när n da 
käikar så där mot täunar, da kan n säi luftn så 
där flamm, ällar de kan lissum ga vågår el. 
sjöiar langsat jårdi av luftn, u de kalla n fö 
täundarrn JK. Säi nå jär allt täundarrn kum-
män, säs de iblant OL. När täundarrn kum-

. mar, da bläir de gutt vädar MK. Nå far vörr 
snart varmt u vackat vädar, för täundarr'n jär 
nå kummän JK(U). -delnings 1 protokoll s. n. 
bf. täundailningspruttkållä [protokoll över 
vissa jordägares stängselskyldighet]. Så löi-
sar akavaktan pa.. att till dän u dän dagän 
skall all ha säin tilldailt täunar u äutstäuår 
istandsättnä 	u daim sum int har dum i 
stånd .. så sättäs di pa avsjon, u daim sum 
aigar um dum ättar täundailningspruttkållä fa 
bitalä JK. -dike s. täundäikä JK(U) n., pl. 
-ar, bf. -i [dike i vilket det står en gärdesgård]. 
Star de än täun ner äi a linjädäikä, så haitar 
de täundäikä JK(U). Täundäiki skall upp fyst 
i all akrar ällar graväs ällar få'isäs upp fyst. 
Män de jär int nuck me täundäikar ällar däi-
kar i all skiftäsgränsar i akaskifti, äutn de 
skall nöi däikar för yvrit JK. -flycke s. täun-
flyckä n. [stycke av gärdsgård]. Stårmän to 
kull hail täunflyckä älla täunstraitu 
MK(1877). -fråga s. f. bf. täunfrå'gu [frågan 
om stängsel]. I går var vör .. upp pa haidi u 
meld upp täun'n u diskuteräd täunfrågu u 
stängslagän JK. -hål s. n. bf. täunhul n., bf. 
-ä, pl. -hu'lar, bf. 	-hu'li [öppning i 
gärdesgård]. Da fick än säi a täunhul, u da 
tänkt n: ja skall ta u kräup iginum täunhulä 
Män när n da hadd kräupt iginum täunhulä, 
så skudd n spytt iginum de träi gangar u sägä: 
tve, hulä räivs u ja träivs, hulä mindar u ja 
störrä JK. Jär de någät täunhul, sum jär rakt 
nerfallä .. da stikla n upp de JK(U). Där i.  de 
täunhulä de had n bär hugg av någ stäur 
lautrysår u så kast äi, u ner da kräki kåm däit, 
da ränd di tvärs iginum OL. J. matt betal 90 
kr för a varpå täun, sum än int vidd töinä .. di 
to u stämd n, u da gick prussässn upp till fö 
J:s räkning ti 90 kronår u de var kanhänd n 
täimäs årkå för en man ti töin upp a sånt 
täunhul JK. Täu gangar matt vör ga um dagän 
pa snåikastning u hald bäivägän ypän i all 
täunhular [dvs.. grind- o. led-öppningar] JK. 
Fyst i mårräs kastäd vör upp täunhulä bäi 
kvänni millum o akan u hagän JK. Vör .. ha 
fat gat pa snåikastning u set ättar, um täunhu- 
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lar ha hald si ypnä JK. Nä prästn skudd ti 
körkå, så matt vör fylg än.. u så kast upp all 
täunhular, att n kund kumm fram JK. De 
gamblä snåidräivår .. di jär så hard, så att 
daim far di kåir yvar i täunhuli u lidi JK. 
-hörn s. täunhöirn, -hör' n JK(U), [vinkel på 
gärdsgård]. När n skall töin vinkäl pa täun'n, 
så töina n täu gasshaud [gårds-huvud] bäi si, 
sum sättäs ihop me varandrä u sum haitar 
gassvinklå, täunräng u täunhör'n JK(U). An- 
tingän har lansmätan någ retlaidå bäi dann 
stakän, sum än sättar fran någät täunhöirn 
ättar kartu ällar u så star en i dann ändn av 
linju u ropar JK. -hörne s. täunhOrnä n., 
bf. = [gärdsgårdshörn]. Bär int kåir täun- 
hörnä bårt MK. -möte s. täunmöitä n., pl. -ar 
[där två gärdsgårdar mötas]. När a täun- 
sträckå int töinäs at ätt håll, så att trolår int 
liggar at ätt håll så skall där u gäräs gasshäu- 
dar .. u haitar täunmöitä JK(U). [Se ill.] 
Sumlistans, såsum bäi täunmöitar u annä, 
kan de ligg snåiklickar, sum kan var oskaplit 
haugä JK. -räcka s. täunräckå f., pl. -år 
JK(U), [läkt i staket]. Späiltäunar el. staket-
täunar.. me täunstuckar sjau änar ifran si, 
sum de vanliä täunräckår bräukar va langä 
u sum sitar fast .. me ändar infällnä i täun-
stuckar ti späik späilå'r pa JK(U). -slana s. 
f. pl. täunslanår [läkt till "slan-tun"]. Slanår 
till täunar äl. täunslanår jär 3-4 tum braidä u 
1 tum tjåckä MK. -spila s. täunspäilå f., pl. 
-år [staketspjäla]. Täunspäilår jär go än hall 
tum tjåckä u umkring träi tum braidä u sagäs 
för de mäst i sjauänlängdar [7 aln. 11 u sagäs 
sin av, allt ättar sum än vill ha täun'n haugar 
el. lagar, män de vanliä bräukar varä, att n 
sagar av dum ti träi späilår .. av a sjauän-
längd JK(U). -språk s. täunsprå'k 'uttryck 
och benämningar, som röra gärdsgårdar' 
MK. -stock s. pl. täunstuckar [staketstolpe]. 
Täunstuckar .. nytta n av aikä, sum än gra-
var ner så langt ifran si, sum slanår jär langä, 
vanlitväis sjau änar. Slanår späikäs i täun-
stuckar ällar täunstålpar ifran dain'n till 
dann'n langs me JK. -stolpe s. pl. täunstålpar 
[staketstolpe]. Ja fick änd så mik (aikä), sum 
räckar till a trapp .. u så någ täunstålpar ällar 
staketstålpar JK. Da var ja bäi haimä um 
dagän u arbetäd jär pa gardn u huggäd någ 
täunstålpar äut JK. -streta s. f. bf. täunstraitu 
[gärdsgårdslänga]. Stårmän to kull hail täun-
flyckä ällar täunstraitu MK(1877). -sträcka s. 
täunsträckå f. [gärdsgårdslänga]. När a täun-
sträckå int töinäs at ätt håll .. så skall där u 
gäräs gasshäudar [gårdshuvuden]. Män um 
de jär flair låttaigrar äi a täunsträckå, sum 
trolår liggar i am n farning at ätt håll, så huggäs 

de märk i täu trolår millum var låttaigarä 
av täun'n JK(U). -stycke s. täunstyckä n. [del 
av gärdesgård]. U så gick de kräk u stäutar 
imot pa äutmarki u di kåm ti mumblä u 
spärrä u stangäs imot si i täun'n u hävd upp 
dain täunstyckä ättar dannä JK. -syn s. täun-
söin f. [stängselsyn]. Till dän 15 maj skudd 
täun'n [kring mark som låg ihop o. tillhörde 
flera ägare] var i stånd .. u där umkring 
någän dag haldäd di täunsöin .. Dän sum int 
had säin täunar i årning laglit, när de var 
täunsöin, så gärdäs de anmärkning i prutt-
kållä, ifall n int var me pa täunsöini JK(U). 
Jfr syn-fri. -virke s. täunvärkä = trodar u 
staur ihop MK. -vise s. täunväisä m., bf. 
-väisn [den linje där en gärdsgård går fram]. U 
int jär de ti töin ällar fylg någän gammäl väisä 
ällar täunväisä äutn de skall töinäs pa nöiar 
väisä [efter skiftet] JK. Allt de gamblä värkä: 
staurar, trolår u trolstubbar tas bårt ör de 
gamblä linju, sum haitar "täunväisn" u läg-
gäs 'n bit pa säidu um han JK(U). Har n 
värkä bäi täunväisn, trodar staur u bandar.. 
så töina n duktuä styckar um dagar JK. 
-vräng s. täunräng [vinkeln mellan två gärds-
gårdar]. När n gynnar.. el. u så släutar töi-
ningi tvärs imot el. u så tvärs ifran 'n anna 
täun, så skall där u var gasshaud [gårdshu-
vud], u de haitar täunräng u int täunhör'n, för 
dann täun'n, sum än gynnar el. släutar imot, 
fortsättar JK(U). 

tunder s. tundar [hanblommor av humle]. 
-ranka s. f. bf. tundarayku [humleranka]. 

tung a. tuggar, n. tuyt, tukt, best. (dän) tung' 
JK, pl. tung', komp. tyygar, superi. n. (de) 
tyngst' JK. 1) [som har stor tyngd, s. väger 
mycket]. Sigdspån'n vägäd upp, sått sigdn int 
blai så tungar JK. Att snåiän var så tungar, 
kåln si därav, att .. JK. Dän förbannadä tung 
snåiän JK(U). Än lägd n [vadmalspacken] pa 
gålvä u läggd pa n någ tungt JK. Träiskoar di 
jär.. tung sum blöi JK(U). Han (batn) jär int 
tyngar, än att täu stark kalar kan bjär n än bit 
JK. Åttar sum gani jär störr u tyngar, så skall 
ä störr klåbbår till u störr batar JK. Ha 
["slingan"] skall var mair sträiv, dvs. tyngar 
ällar störr hallar undar JK. Skötskinnä jär 
starkarä .. än töigförklä, män .. jär varmarä 
u tyngar ti ha pa si JK. 2) [trög, svår]. Ja de jä 
mik skillnä pa ti ha let u tungt för ti sla JK. 
När di kård haim så kårn de till ga så faslit 
tungt, att di matt laup ijamt me tom vangn'n 
JK. Jårdi var laus ti plög äi, sått de gick int 
tungt för kräki JK. De gar traugt u tungt ti 
dräg gani, när n har gitt mik sank JK. Plogän 

frästar nackar .. för stäutar u gar tungt 
JK. Dän så'rtns vändplogar .. di gick olycklit 
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tungt JK. Arbet gar mair tungt för dän, sum 
jär fräiskar, när någän av de nemästä jär sjau-
kar i häusaldä JK. Rännar tungt u jär hardtra-
vän .. har tungar gang [om hästar] JK(U). De 
har hänt, att n dail har gat mik tyngar haim än 
ste, di har blitt maddluä i läggar el. baini [om 
begravningsbjudare] OL. 3) [regn- el. snö-
diger, tryckande]. Tungar luft JK. De har 
vart tungar vällaik u ohälssamt ti rust äut äi 
JK. När ha kåm där ner i hagän en mårgän, 
så kåm de såsum a tungt vädar ifran skogän 
JK. 4) [dåsig, sömnig]. Ja kännar mi så där 
tungar u dödar i kruppän u läit ont i hudä u 
tetar i nasar JK. Ja, u än jär dosur u tungar 
ällar oäinu u tråttar äi än sån disu vällaik JK. 
Hud jär tungt för mi u matn smakar ännu galn 
JK. Gubbar.. bläir tung i hudä u bläir knäi-
svagä av starkvarår u öl JK(U). 5) [om and-
ningsbesvär o. d.]. De gynt sväid i braustä u 
halsn fö mi, u så gynt ja fa såsum läit tungt ti 
andäs JK. I går gynt ä sväid u gär ont i 
braustä, u ja had tungt för andäs i tjåcku JK. 
De känns tungt för braustä, hälst när ä int jär 
biläikä [i stånd] JK. 6) [hård, slitsam]. Ja va 
de jär, så jä de tungt ti var jårdbräukarä JK. 
A par duktuä dragstäutar, sum to de tyngst u 
svårästä arbetä JK. 7) [svår, bitter]. De jär 
tungt, tyckar ja, när n skall ha besvär för de 
allmännä inum a sokän u så änd bläi nerskälln 
till JK. -aktig a. pl. tungaktuä [någorlunda 
tung]. Dän täidn sag än just aldri någän, sum 
sat pa u akäd, ner di hadd någ tungaktuä lass 
pa OL. -boen a. tuggbåuän, 'tjockt, tungt 
klädd?' JK(ordl.). Mor vait int va tungboän 
jär för sia (kanske i motsats till "letboän") 
JK(ordl.). -drugen p. a. tuygdru'gän [tung för 
dragare]. Tungdrugän väg MK. Vör kund int 
fa någän ting pa* haim, för vägän var fö tung-
drugän JK. Vägän var dåli ällar tungdrugän 
OL. Vägar ha blitt tungdrugnä JK. -lupen p. 
a. tuyglupän (om hästar), [som springer 
tungt]. Mots. letlupän MK. -löpen p. a. pl. 
tunglaupnä [tung att gå med]. Knäistyvlår di 
jär tunglaupnä JK(U). -roen p. a. tungroän 
(OL)MK [tungrodd, om båt]. Ga tungt ti ro. . 
me el. tungroän (OL)MK. -sam a. tungsam-
mar, n. tuygsamt [tung, slitsam]. Tungsamt 
till arbetä MK(1878). De jär tungsamt i iss' 
hitän MK(1877). -sint a. tuygsintar [svårmo-
dig]. Vaim kund just var tungsintar bi sånn 
tillställningar OL. -trampen p. a. tungtram- 
pän JK [tung att trampa]. Än goar ruck 
[spinnrock] skall int var tungtrampän JK. 

tunga s. tuygå f., bf. -u, pl. -år. 1) [på männi-
skor]. Så händar nå för täidn, um de änd jär 
pa jaulaftnsdagän, att n far ga sin väg föräutn 
vet tungu OL. a) [i talesätt]. Han jär äutgap u 

har aldri munn för tungå JK. Ti kunn lägg 
säin ård u ti kunn hald tungu ret i munn'n 
JK(U). b) [förmåga att tala]. De failar bön n 
duktur kal me goar mun u tungå ti undaväis u 
tal um sakän JK. 2) [på djur]. Inälvår: tarmar, 
livar u lungå, assul u tungå, sum de bräukar 
haitä JK(U). 3) [föremål som liknar en 
tunga]. a) [i skodon]. I kängår haitar dän bitn, 
sum sitar yvar ristn undar remar för tungu. Ja 
skudd ha hatt a bit skinn till tungår i iss 
kängår OL. Själv rissäftn el. yvalädrä söis 
fast i skaftä fram yvar ristn lissum me a tungå 
sum gar upp pa skaftä n bit [i tungstövlor] 
JK. b) [på slingnål]. De sum ganä sitar um pa 
slingnålar u 	pa räus- u notnålar haitar 
tungu, u pa säidår um tungu haitar stålpar 
JK. Tungu ha skudd ga så naug upp undar 
nåluddn, så än fick spänn i trådn a läiti grand 
ti fa slagi av OL. c) [det trästycke som går 
tvärs igenom "framredet" på en vagn, särsk. 
bakre delen därav vari "lång-veden" är fäs-
tad]. Framraid bistas av .. packän, tungu u 
sulu tungu sänkäs ner i packän u så heläs 
sen sulu fast me a par helar där uppa täisli 
ha skudd da passäs äi tungu pa framsäidu um 
packän OL. Jfr lamm- o. vagns-tunga. — tung-
bast s. tungbast JK(U), 'tunghäfta', u när 
bani far de talfailä, så haitar de, att di skall 
skäräs tungbast, förr'n di kan talä. De hän-
dar, att sumbliä ban har tungbast, u förr så 
skäräd (= opereräd) jårdgummår de .. Ja än 
sär u um dän sum jär tystlåtn av si .. att 
han el. ha matt ha tungbast JK(U). -rot s. f. 
bf. tuygråuti [nedre delen av tungan]. Bris, 
en sorts kött fullt av aitlar i halsn pa tungroti 
m. m. på kräk MK. -spets s. m. bf. tungspitsn 
JK [spetsen av tungan]. -stövla s. f. pl. tun,-
styvlår. Tungstyvlår jär de vanliä .. Själv 
rissäftn el. yvalädrä söis fast i skaftä fram 
yvar ristn lissum me a tungå, sum gar upp pa 
skaftä än bit JK. -stövle I modell s. tugstyväl-
muddl (skom.). 

tunn a. tunnar, f. tunn, n. tunnt, pl. tunnä, 
tunn', komp. tyndar 1 /4U 	tynnar, sup. tyn- 
näst, (de) tynnästä JK(U), (de) tunnästä JK. 
1) [av ringa tjocklek]. Har de da slat in .. 
någän släkpagä, antingän tjåckar el. tunnar.. 
JK. Äisn jär för tjåckar ti ro äi u för tunnar ti 
dräg pa, batn förstas OL. Så läggd n da tun-
nar mjaukar vaksdok el. tavs [taft] där äut pa 
JK. Me n smallar rims av tunnar bläckplåt 
runtumkring [på kardor] JK. Knäikarpän jär 
av träi .. män jär tunnar u letar sum fjädar 
JK. Iss tunnhåräd sväini .. di har sån tunn 
häud pa si OL. A bit daig .. de rulläs da så 
tunt, så de jär väl n tridndails tum tjåckt OL. 
De var tunt sum tjäll (om skare på isen) MK. 
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Släku läggar si tunt sum a skinn ällar häud 
JK. Ja ättar sum än göidar tjåckt el. tunt, så 
gar de flair ällar mindar lass [släka] till pa 
tunnlandä JK. De jär sat si [sått] tunnt 
(OL)MK. 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). Di (slantar) var tunnä, män di var 
väidä MK. Ha skärd någ bröiskäivår, di var 
tunn sum fjäll OL. Tunn flat kakår av brödaig 
JK. Än någ lund storar sigälbat .. int byggdar 
av tunn vidår såsum träironingar u fiskbatar 
äutn av tjåck vidå'r [bord] u rängar JK. När n 
sättar ihop fåirkantuä lådår av halltumsbre-
dar el. tynnar värkä JK(U). Tvaitar, di skudd 
huggäs äut till sam tjåcklaik sum bredar. Där 
di da var tynnar, där skudd di barkäs OL. 
Bommullstöig el. ann tynnar töig JK. Iss pap-
perä de va tyndar än dann sårtn MK. De 
tynnästä [lädret] haitar bindsulädar JK(U). 
Så skära n ryggspjärrä bårt fyst u så stjärtn u 
de tunnästä av läivä [på strömming till bete] 
JK. De tynnästä u fåinästä klesplaggi sträik-
täs JK(U). 2) [om vätskor, vattenhaltig, ej 
fyllig]. De kund iblant bläi tunt öl av gutt malt 
OL. Tåig ör maskän, da bläir de mattarä, 
män de bläir mair av de u räckar längar; de 
bläir tyndar MK. Ja ha brygg de (drickä) 
tyndar MK. Jaulölä jär lenarä u tynnar än 
vanlit JK. 3) [gles, ej tät]. Än flyttar fö de 
mäst räivår ti straldä me .. hälst där de ha 
vart läit [litet säd] pa u jä tunnar stubb JK. 
Ja, um de bär bläir för tunt me skog, så tar 
graun'n läiv av plantår JK. Kånnä gynt 
vissnä u säi så tunt u dålit äut bi bitväis OL. 
Ja tyckar de bläir så tunt me brevi nå pa säist 
täidn JK. Jaulklappar jär de sum vanlit tunt 
av jär äutä JK. Fodavallar jär tunn u dåliä 
JK. Där sum de var någ fait go jård, så gynt 
de ret bläi vackart (kånn) igän, fastn tynnar 
OL. När flakar [på agtaket] har kumm ihop . . 
så skall de läggäs rykt [ås] pa. Da bräukar de 
blai tynnar älla mindar me kalar pa häusä JK. 
-aktig a. n. tunnaktut OL [ganska tunn]. An-
nas .. så var ä [höet] så där tunnaktut yvar 
allt OL. Sandbuttn kalläs vanlitväis för go 
buttn, u star ä da sådär tunnaktut pa buttnän 
a de kårt flat grasä, så jär ä mästn bättar OL. 
-dricka s. tunndrickä n. [svagdricka]. Sumli 
sär svaldrickä u sumli tunndrickä MK. Di 
sum bryggädä [för lekstugan] skudd ha tunn-
drickä el. svagdrickä för sitt bisvär OL. Daim 
sum to imot de (att brygga öl till "laikstäuå") 
di fick int någ ann betalning, än di fick mas- 
kän 	u läit tunndrickä JK. -hårad a. tunn- 
hårar OL, -hårä JK, -hår' OL; JK, f. -hårä 

JK, -hår' OL, pl. -hår' OL, tunnherräd', 
[tunnhårig]. Han jär så tunnhår, ällar tunn- 
hårar. Ha jär så tunnhår ällar tunnhåri, ällar 
tunnhåru OL. Ed de bräun män ha jär läikväl 
bra tunnhår, Ann russ di jär bra letryktnä 
OL. Dän gräisn han var faslit tunnhå'rn el. 
tunnhårä, för de jär häit u däit n byst .. pa n. 
Mitt hå'rä gar mair u mair av, sått ja bläir mair 
u mair tunnhå'rä JK. Vörr jär tvungnä ti dräiv 
konar in, för di jär så tunnhår nå ättar di har 
fäll, så di kummar ti fraus för mik.. OL. Iss 
tunnhå'räd sväini OL. -håren a. tunnhårn JK, 
f. -hån i OL. Dän gräisn han var faslit tunn-
hårn JK. Ha jär så.. tunnhåri OL. -hårig 
a. tunnhårur JK, f. -håru JK; OL. Han jär 
tunnhårur. Ha tunnhåru JK. Ha jär så .. 
tunnhåru OL. -härd a. pl. tunnherdä OL 
[tunnhårig]. Um lamb bräukar di säg, att ner 
di har tunn ull pa si, att di jär tunnherdä män 
int tunnhårä OL. -klädd p. a. [f.] tunnkled 
(OL)MK. -laga a. tunnlergä, -las,' [tämligen 
tunn]. Rygän jä tunnlagä u väl nerslagän av 
rängnä JK. Jär äutat jär kånnä tunnlag pa säin 
ställar JK. -roten a. f. tunnroti [tunn i (gräs)-
roten]. Aldri var ä häldar bra ti lätt kräki gnag 
upp ängsmarki för mikä, för däriginum blai 
äng[s]marki mair tunnroti OL. -skalad a. pl. 
tunnska'lädä. Tunnskalädä u tunn i skalar 
MK. -skalen a. pl. tunnska*lnä [som har tunnt 
skal]. Äggi jär så tunnskalnä MK. -såen p. a. 
f. tunnsa'i, n. -ä [tunnsådd]; (sed el. kånn) 
(OL)MK. 

tunna s. tunnå f., bf. -u, pl. -år, gen. -års, -ås. 
1) [större cylindriskt laggkärl]. Ha skall .. ha 
ainlag i all drickkär, i bad bunnar u baljår u 
tunnår, sum skall drick äi JK. Hupp i gall 
tunnå MK. Gubbän giftäd si me a änkå 
Män da huppt n äi a gall tunnå, för de var a 
fans källing han fick JK. 2) [tunna med visst 
innehåll]. När di fick upp burn [ur brunnshå-
let], da var de såsum ta n hanick ör a tunnå 
MK. 3) [gammalt rymdmått, för t. ex. spann-
mål ca 165 1, för våta varor ca 125 1]. Ja tror 
int, att vör far tunnå [: säd] i lassä i ar häldar 
JK. Kånn sad vör träl tunnår u fick millum 
sjau åt häckar u fick tjugåain tunnå me allt-
ihop JK. Rygän aukar klaint för uss, så att de 
bläir snevat tunnå ättar lassä JK. U rygän 
bräukar de bläi åt till täi tunnår ättar tunnu u 
kånnä fran åt till tål, till u me tåll ätta tunnu 
JK. De jär frå'gän um vör far mair n 5-6 
tunnår ättar a tunnås äutsedä JK. Vör fick 
umkring tjugåfäir tunnår ättar sjuttn attn lass 
u ättar umkring fäir tunnårs äutsedä JK. 
Tänk att vör fick int mair n näi tunnår [korn] 
ättar träi tunnå's äutsedä! JK. Umkring täi 
tall lass el. tunnår um dagän [tröskades förr] 
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JK. Vaitn vägar ätt hundrä tjugå kilo pa 
tunnu JK. Kånn ha vör sält fämtn tunnår u 
fat 15 kr tunnu JK. När n plöigäd sedi ner me 
spitsplog, så var de vanlit, att n skudd hinn u 
plöig ner a tunnå sed (= ryg) me ätt par um 
dagän JK(U). De skudd ick kunn bläi väl av, 
ner di nå bar ihop än träi tunnår malt, sum 
skudd drickäs äut pa än täu träi kväldar OL. 
Pärår var ä u klaint me .. ja, de blai int mair n 
träi fair tunnår ättar tunnu JK. Ja sändar a 
tunnå väit pärår me tågä till böin i dag OL. 
Had de vart någ go sild för n 14 a 15 kr tunnu, 
så had de vart bäst till tat a tunnå OL. Ja 
skudd rais ti böin u håir ättar n 9 å 10 tunnår 
sild 	Vör jär näi styckän, sum skall ha 
vassäin tunnå OL. A. han had kaupt 70 valar 
strämming i fjord, u han fick änd int tunnu 
full MK. 4) [cylinder i tröskverk]. Tunnu ha 
bistos av täu ringar av krampar björkä, u pa 
de ringar där skräudäs fast aikbitar ällar rib-
bår, sum var a par tum i färkant, di kalldäs 
för slagår ällar tunnslagår OL. De stäur trås-
kar me säks kvarters braid tunnå ällar syllin-
dar .. JK. Så kummar de n hail hopän stam n i 
sedi, sått ä bråkar i syllindan el. tunnu i 
å'ngtråskar . sått stainar väinar kring skalin, 
när n star u matar äi JK. Jfr brännvins-, halv-, 
kött-, råg-, strömming-, trösk- o. öl-tunna. 
-axel s. tunnaksl m., bf. -akslän. Tunnu [i 
tröskverket] ha sat fastsätt pa än axl, sum 
kalldäs för tunnaxlän, pa dän axlän sitar .. 
tunndrivä OL. -axel I spik s. m. bf. tunnaksl-
späikän el. tunnspäikän [axeltapp i trösk-
verkstunnan]. Tunnakslspäikar .. var av a 
janstang fåirkantut jan, minst än tum i fäir-
kant u gick tvärs iginum aksl'n me träi äuti-
kring, u späikar sat äutför me ändar av träiä 
av sam janä. Di gick i pannår av bokanhålt, 
män u i pannår av malm JK(U). -axel I ände s. 
pl. tunnaksländar ällar tunnspäikar [i trösk-
verk] JK. -bindare s. tunnbindarä (OL)MK. 
--bänd s. pl. tunnbändar (OL)MK [tunnband]. 
-drev s. tunndriv n., bf. -drivä, driv sum sitar 
pa tunnaxlän, u där äi gar stjännjaulä OL. 
-kant s. tunnkant m. [kanten av en tunna]. 
Hampfråiä slo vörr för de mäst av .. mot en 
bunn- el. tunn-kant, sått fråiä fallt ner i bunni 
el. tunnu JK. -klädning s. f. bf. tunn-
kledniggi, 'det lösa taket (vädertaket) yva 
tunnu' [i tröskverk] MK. -lager s. n. pl. bf. 
tunnlagri [lager vari tunnaxlarna gå]. Tråsk- 
tunnu 	letäd n ör tunnlagri .. sått tråsk- 
tunnu sto, när n skärd hackälsä JK. -land s. 
tunnland n., bf. -ä JK, pl. =, ytmått, 4936,4 
kvm.). Han bor nå i Gärum u har någlä tunn-
land jård där JK. Flair otli hundrä tunnland 
skog JK. Vör plögar mästn a tunnland för 

dagän JK. Ja de kustar minst hundra kronår ti 
täckdäik a tunnland JK. De har träfft till, att 
vörr har fat attn u till u me tjugå täusn kilo 
[sockerbetor] pa tunnlandä JK. Jfr halv-tunn-
land. -ring s. tunnrigg m., bf. -On, pl. -ygar, 
'ringar i vilka "slagår" sitta' MK. Tunnu 
bistar av tunnringar (sum jär täu) JK(U). 
[Se ill.] -skål s. f. bf. tunnskåli JK(U), [den 
yttre träcylinder, i vilken "tunnan-  gick]. 
-skål 1 krämpa s. tunnskålkrämpå f., pl. -år 
(av björk); [de krokiga trän som bilda stom-
men i tunnskålen]. -slaga s. f. pl. tunnslagår 
[slagor i "tunnan" på ett tröskverk]. Tunn-
slagår di sat fast så där n fåm säx tum fran 
varandrä OL. Skålslagår u tunnslagår var bi-
slagnä pa kantar me jan, sum haitäd janslagår 
JK(U). -spik s. tunnspäik m., bf. -än, pl. -ar, 
tappän el. äutäst ändn pa tunnaksln MK. 
Tunnspäikar ällar axlän di gick läikväl i 
malmpannår, sum skudd äutgär lagri OL. 
-stav s. tunnstav (OL)MK [varav en tunna är 
sammansatt] -säck s. tunnsäck [m.], [säck 
rymmande en tunna]. -tals s. Bi tunntals 
[tunnvis] (OL)MK. 

tur s. täur m., bf. -n, pl. -ar OL, ä. dat. 
täurum MK. 1) [omgång, kort tidsperiod, 
"tag", "slag"]. Da had issn gat (i skolå) n 
halvar täur MK(1877). Så kummar de än täur 
el. täid igän, sum de när pa jär omöiglit JK. 
En täur av (= täid) gick ja mikä JK(U). Ja har 
vart ste i fylg me landsmätan i träi dagar nå 
iss täurn han har vart jär JK. Ner ä nå hadd 
vart sådär klaint me fiskaräiä någ täurar 
OL. Bäi täurum, turvis MK(1876). 2) [ord-
ning, omgång]. Nå jär de min täur ti säg mang 
tackar för brevä JK. U så fick ja var så go u 
vänt till däss min täur blai OL. De jär din täur 
ti ga ättar russi JK(U). Sen var de prästns 
täur till gär de sum tillkåm han me jårdfåst-
ningi OL. Bäst ä var, så gav förmann'n si av 
me sigd u örv, u da vanktäs de gi si av i täur u 
årning OL. En u en släpptäs in ättar upprop 
el. ättar täur u årning JK. Så kåm täurn ti 
tänk pa sigdar, um än had så mang, att ä 
räckäd till OL. Sagaigrar .. di hadd bär ätt 
dygn var gang [att få såga], till täurn kåm 
tiddum igän OL. När da täurn kåm ti Gåttlän-
ningar att vörr skudd ga iginum slåttäs salar 

JK. Pa dän pann, sum täurn var, sum a 
[:majstången] skudd kledäs JK. Han har säin 
täurar, sum han svarar för de (OL)MK. 3) 
[lycka, medgång]. När ja kåm fram ti Aitlaim 
[med tåget] .. sto prästsjussn där, u präst-
drängän ropt ätta mi, att ja bön skudd kumm 
u sätt mi pa .. Tänk så bihändut da! U vickän 
goar täur! JK. De var jäkln, vickän täur dän 
där F. had jär äut i sumräs! de var.. skad, att 
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int L. kund ha kumm, kan händ, att han kund 
ha hatt sam täurn ällar lycku JK. J.P. had go 
täur bäi strandi .. sått di sägd um än, att n 
hadd läikbain i fiaar pa gani JK. Di fick mair 
u mindar [fisk], ättar sum di hadd täur till 
träff pa, ner di kåm äut OL. De jär n täur me 
de sum me allt annä JK. Iblant har di täur u 
iblant sam galnä otäurn OL. Han.. lugd, att 
n vidd skriv någät ark u sänd till mi .. män int 
har ja fat någ ännu. Så ja har hatt fasli dåli 
täur me de OL. De var täur för uss, att n 
[vetet] sto u int had lägt si, för all vait, sum 
had lägt si, blai sprungän pa roti JK. Att i lant 
läikbain u läikmuld pa n vissa täid .. för de 
att i skudd fa bättar täur bäi strandi ällar väl 
fisk u täur me kräki etc. JK. Varför skall int 
kalar jet de, sum fallar iginum ristn, när n 
staikar strämming ällar kyt 	pa ristn? 
därförä, att di far int någ täur bäi strandi, 
äutn di kummar i sjönöd u drunknar JK. När 
n skall ga ti strand u än kummar i möit me a 
källing fyst u jär de da a källing me dålit 
ryktä, så tar ha täurn bårt, sått n int far någ 
strämming JK. Jfr fisk-, o- o. sommar-tur. 
-gång s. täurgayg m. [turordning, turföljd]. 
P. matt soknäboar ga täurgang än hail sum-
mar u vaktä JK. Sum för de mäst de jär flak 
partar i en gard, så gick de täurgang, sum 
maistangi kledäs JK. Vör har täurgang me 
påstn MK. Förr da hadd di täurgang me ti 
hald läsmöitskalas, inum var rot så skudd en 
bond hald kalas vart ar OL. Di haldar täur-
gang var vikå me ti bjär påstn, såsum i Laus-
böiän u Nådagardar MK. Di haldar täurgang 
var vikå me ti kåir till Aitlaim för föreningän 
MK. När batkamratar sättar i fylgä nat ättar 
nat, så haldäs de täurgang, vaim sum skall 
hald batgan JK. -vis s. täurväis. Bäi täur-
väis [tid efter annan, då o. då]. Ti fa smagräi-
sar upp, så gar de sådär bäi täurväis el. bäi 
täidväis, sum de gar bra JK. Ont i armar har 
ja bäi täurväis, sum jär av sträivt arbetä JK. 
Ha ha hatt ont i halsn .., så att ha int ha kunt 
fat mat äi si, så att a mästn skudd svält i hel 
bäi täurväis JK. 

tura v. täur', pass. täuräs (OL)MK, ipf. -däs. 
1) [i uttr.] täur um, täuräs um, [göra ngt i tur 
o. ordning, byta om med]. Dän sum har bat-
gan, skall u* vak me retå, män de bräuka n tt' 
täur um me JK. Annas så jär ä vanlit, att ä jä 
träi styckän, sum har bat ihop, män vörr var 
int mair n täu, u så täurdäs vörr um, att vörr 
va(r) täu styckän fran en part varann'n gang 
JK. 2) dep. [lyckas]. Lains de nå vill täuräs 
för n (OL)MK. De täurdäs int för dum ti fa 
någ fyl MK. Därättar skudd jäsningi försiga 

täurdäs de, så blai ölä starkt u gutt OL. Ti  

sätt äi axlar sum var av jan .. de täurdäs nuck 
bra OL. 

turk s. turk m., bf. -än, pl. -ar. Tråsk göisl 
(slas me turkän sum di bräukt säg iblant) OL. 
När n skall tråsk göisl [slå sönder gödselko-
kor], så sär n, att n skall slas mot turkän 
De biväisar, att n haldar int turkar fö(r) mair 
än a göislrukå JK. Snålar sum än turk, haitar 
de JK. Jfr snål-turk. 

turlig a. f. täurli, n. -t [tursam]. De sag int d'ålit 
äut, ner di kård till länsmann'n, män de fårdi 
blai int mik täurli, för dän ung vidd int gi sum 
de gamblä vidd ha OL. De gick så täurlit, att 
ingå räutå gick sundar MK. Da var de ret 
täurlit, att ä så blai da MK(1877). 

turra v. pr. turrar [trumma, om spillkråkan]. 
När a spyttar modar de rängn, u när a 
turrar, så modar de tårkå JK. 

tusan s. o. interj. täusn i v .1) [i förbannelser 
o. uttr. för förbittring]. Täusn, skudd ä ällt 
bläi vintar! JK. De gir vör täusn äi, va han sär 
JK. Da lag all hans graiar där pa vägän .. De 
gir ja täusn, um ja int far igän de, bör ja fick 
kappsäckän u brännväinslitan JK. Ja gav de 
täusn, um de änd var sundagar JK. 2) [i uttr. 
för häpnad]. Å för täusn, de jär ännu mair 
frågår JK(U). För täusn, nå kummar de främ-
näs i gard JK. För täusn! aldri någsäns ja kåm 
ihåg de björkstumpar, sum M. fick upp bäi 
Gannår MK. Ja jär gammäl lauboä u jär föi-
dar i Lau. - Så? täusn, vaim kan de var, 
maint ja pa JK. 3) [i förstärkande uttr.]. Lak-
tar skall ja ha .. u spån.., sått ä gar täusn så 
mik pänningar till JK. Där har vör arbet fäir 
man i täu dagar. Ja, sått nuck täusn har vör 
årkå u någ ti ta um JK. Nuck täusn insäir 
vörr fördailn av täckdäikningi JK. Bjär uss 
at, lains täusn vör vill .. JK. Lökän .. luktar 
sum täusn JK. Så var humblår arg sum täusn 
ti stickäs u bäitäs JK(U). 4) [i bekräftande 
und. De [skiftet?] vill täusn int ga någ gi-
svint, u da ha böindnar gitt si täusn pa de, att 
i huggar av var pinnå JK. Män täusn, "hör" 
jär de int de samä, sum ja har kall för "un-
da(r)brakar"? JK. Nå tror ja, att vör har 
äisnoti i årning Nai täusn, int ännu! JK. Ja 
far släut för iss gangän allt .. nai täusn, de 
var ännu mair, sum ja kåm ihåg just nå JK. Ja 
män för täusn, givär u bysså jär int prässäis 
ätt JK. Ja har ta mi täusn trys u tås me de 
gani JK. De kanst u gi di täusn pa MK. Ja har 
gitt mi täusn pa, att ja aldri skall prämune'r pa 
någu täidning mair JK. Va i täusn, vaför flyt-
tar Er int äut pa landä u äiktar jårdbräuk JK. 
Va i täusn var de nå, sum L. bad mi um..? 
JK. De var päionar, kaptrifoliumsblåmmår, 
salväiä u va täusn de var alltihop OL. Bäi 
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Botvid älla Gumbald älla va täusn de var JK. 
Män va lains täusn har di kumm ti kall råir för 
bysså JK. Vaim täusn har väl hårt, att någän 
har fat för haugar dagspänning? JK. 5) [i uttr. 
för kraftigt bestridande, tvivel el. ovisshet]. 
Täusn vait, va de gar av me sedakrar, sum nå 
star u jäsar i vattn u snåi! JK. Di blandar ihop 

kaffisump u kläi u sadar u hallfäul pärk-  u 
täusn vait, kanhänd skyr u kanelbark OL. 
Guanu u fråi u takpapp .. u täusn visst allt, 
sum di bjaud äut JK. När de stöist böiar 
[stormbyarna] kåm, så halt n pa u sträik me, 
u täusn visst, va n da hadd fassnä någän 
stans! JK. Jär matt täusn ligg längar, när n int 
far någän tåsk JK. De matt täus'n kåir så 
langt JK(U). 

	

tusen räkn. täusn 	Mag täusn JK. Mang 
otli täusn JK. Laktar skall ja ha umlcring 
trätti töltar u spån umkring fämtn täusn JK. 
Två täusn kronår JK. Någlä täusn kronår JK. 
Fyst u främst fa ja säg täusn tack JK. -riksda-
lers I vis s. täusnrikstalasväis. Da kumma de 
int ti stänn bäi hundrarikstalasväis da i, äutn 
da blffir de i ställ bäi täusnrikstalasväis, um 
de skall söinäs någ atminstn (kyrkrepara-
tionen) JK. -skön s. täusnskön f. (?),bf. -i(?), 
pl. -ar (Bellis perennis). Jfr vild-tusenskön. 
-tal s. gen. täusntals. Nuck kummar de ti ga 
ti någlä täusntals kronår JK. De jär n fölust 

	

för uss böindar 	pa flair täusntals kronår 
(genom kornflugan o. d.) JK. De jär o olyckå 
.. att iss nöi äksäisn kåm till, för de täusntals 
rask arbetrar, sum gar där JK. Däu jäst dum-
mar, vait ja, att täusntals skudd kumm ti säg 
um mi JK. När vör kåm fram däit, sto de 
täusntals där i kö JK. -årig a. n. täusnå'rit, 
best. -a*riä, -a'ruä, -åruä JK. U så talar di 
(babtistar) um ätt täusnårit räikä, sum ska 
bläi jä pa jårdi, förrn domän bläir JK. De 
täusnaruä räikä, sum nå mang stållar dråimar 
um JK. 

tusende räkn. tteusndä [avh.]. 
tuska v. tuskä, täuskä, täusk', pr. -ar, sup. 
täusk', p. pf. -än, 'fara illa med' MK; 'rasa, 
färdas oaktsamt (med kläder)' JK(ordl.). Ja 
ska täuskä di ja; han har täusk upp na; han 
kan äntliän täusk kledar; dän sjaln har äntliän 
blitt täuskän me; ta u täusk el. tusk upp än 
läitä; kattu, ha kan äntliän täusk me råttår, 
förrn ha jetar upp dum JK(ordl.). Ja täuskar 
väl me än ja MK(1877). Snällarä jär de ti fa 
gani sundarivnä fyst, ner di hängar u tårkäs, 
u så stårmän täuskar u flisar mäddum langs 
asar OL. 

tut s. tut n. [tutande]. Jär ä tjåckå, sått n int 
kan säi rakräum älla säidräum, jär ä rop u 
skräi u a tut, u händar da sum täidäst, att n 

kummar ner pa varandräs rakar JK. 
tuta s. täutå f., bf. -u, pl. -år. 1) 'tuta' 
JK(ordl.); [tut, pip], [t. ex.] 'på kaffepanna' 
MK. De jär int någu täutå i trattn; de finns 
ingu täutå pa drickkannu; täutu har gat av pa 
kaffikannu; de har kumm någ i täutu 
JK(ordl.). De jär n mik lethändur massjin me 
.. a lådå ti ha fråiå äi me a par täutår ifran 
lådu, sum fråiä rinnar iginum JK. 2) [pipa på 
spinnrocksten]. De sum ganä gar iginum pa 
rucknåli haitar täutu JK. 

tuta s. tutä, pr. -ar, ipf. -äd, 'blåsa i horn el. 
något som ger ljud ifrån sig'. Däu fart int lug 
u ga pa de väisä u tutä (i hånnä); han gick u 
tutäd i någä, sum hå'rdäs så galä; va gart du u 
tutar äi för sia JK(ordl.). 

tute s. tutä, tut m., bf. tu'tn 	Ld [min, gri- 
mas]. Gär tutä; han gärd n sån olycklir tutä; 
int behövar däu gär n sånnar tut' yvar de 
JK(ordl.). Tutn blai lang (= han blev ledsen 
el. ond) MK. 

tutig a. tutur, f. -u [surmulen]. De var n faslir 
tutur kal; han säir så tutu u arg äut JK(ordl.). 
Ha jär mäulu u tutu för jamn JK(ordl.). Han 
blai så tutur (= int ret goar); när n int far sum 
n vill, da kan n bläi så tutur MK. 

tuting s. tuting JK(U) m. [toddy]. 
tuva s. täuå f., bf. -u, pl. -år [bevuxen liten 

upphöjning i marken]. Han skudd väik läit pa 
säidå för a stäur täuå JK. Ja u så gick di da 
ainsumnä u knädäd där i snå'iän i täuår u 
hular JK. Däu hart aldri am n täuå äi ä (slaget 
på ängen), de matt n snart kunn kar fram de 
vätjä JK. Fran klucku täi till middagän hannt 
int all fram ätt slag, för di var bestut langä, u 
täuår u buskar hålt u* igän OL. Än förbaskad 
hopän täuår ti ga u sia äi JK(U). Var de mik 
täuu [tuvig] u pusslu slet.. sått 'n int kund fa 
sia hail takä [taget] äut, äutn skudd räns 
täuår, så läidäd de mindar JK(U). Där sum de 
plögdäs .. me dän plogän, var a skoglaust 
ängä me n hail hopän täuår äi .. Män när da 
slepskoän to i täuår u stäutar knäppäd äi me 
kraft, da skudd n antingän ga tvärs iginum 
täuår.. el. u så gick än ifran el. sundar JK. 
Jfr moss-, myr- o. sand-tuva. 

tuvig a. täuur, f. täuu, n. -ut, best. pl. -uä JK 
[full med tuvor]. I täuu u ojamn mark jär di 
[liarna] int bra JK(U). Var de mik täuu u 
pusslu slet [slåtter] .. så läidäd de mindar 
JK(U). Hail de stäur täuuä äng, sum liggar 
nerför hagän jär äutmärkt go jård JK. De 
jär någlä strad hål pa, sum int jär launt ti sla 
pa n gang u täuut u jäklut ti sia u räkä JK. 
Slidä ällar retarä kälkar.. de jä mang gangar 
bättar än vangn, där sum de jär täuut u 
vat JK. De jär int sägt, att n kan kumm 
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kåirnäs fram i galnä u täuuä u tillvaksnä 
skogar JK. 

tvagen p. a. tya' gän, f. -i, pl. -nä. 1) [rensköljd, 
vit]. Där jär klippår mair naug' sjokantn, så 
där jär di (petrifikaterna) mair tvagnä ( .. så 
tvagnä) MK(1877). 2) 'blek och klen, likasom 
utlakad' JK(ordl.). Blaik u klain (da jär de int 
hälsgutt da i) MK(1877). Ha jär så gammäl u 
tvagi MK. Han jär så väitblaikar, sått n säir 
äut, sum um än kund var tvagän; ha jär så 
blaik, sum ha kund var tvagi; tåskar, ti säir 
tvagnä äut, di matt visst int var goä; di säir så 
tvagnä u dåliä äut JK(ordl.). Jfr vit-tvagen. 

tve-baka s. tväibalå f., bf. -u, 'surt rågbröd, 
varav två gräddas på en gång, det ena 
stående på det andra' JK(ordl.). De var pa 
hängnäs har, att ja skudd fa a tväibakå för 'n 
stäig tåsk, män de var en annar, sum kåm u 
fick na MK(1877). Nå har de tväibaku blitt så 
mjauk, att nå jär de int någu nöd ti jet tväi-
baksskårpår nå i [inte] OL. -bak(s) I skorpa s. 
f. pl. tväilmiksskdrpår [skorpa på "tve-
baka"]. -bak I smörbröd s. tväibaksmöirbrfr 
[smörgås av "tvebaka"]. -fälla v. tväifällä, p. 
pf. f. -i [fålla ett träd genom att hugga från två 
håll]. De björki, dän kanst u ta u tväifållä. Ha 
jär tväifälli (så sägd de gamblä) MK. -is s. 
tväiäis m., 'när det är två isar över varandra 
med vatten emellan' MK. De har kumm vattn 
upp pa dän gamblä äisn, u de har nå fraus 
igän, så att de har blitt tväiäis JK(U). När de 
jär äis u de kummar ti tå' iä u rängnä, sått ä 
bläir vattn upp pa äisn u de kummar ti fraus 
igän u bläir äis av de vattnä, sum jär uppa dän 
gamblä äisn u jär vattn imillum dän gamblä u 
nöi äisn, de kalläs tväiäis JK. -kluven p. a. 
tväiklu'än, pl. -klaunä [två'grenig, tvåstam-
mig]. Slep de jär sånn, sum di gär av än tväi-
kluän tall u sum sagäs av straks bi klyftu .. så 
att de täu stammar.. äutgär slepä OL. Ja dän 
förargälsn svälgar n ner.. a tåistar u tuggar 
um, sum all tväiklaunä djaur! JK. -männing s. 
tväimänniyg m., bf. -vän, pl..-ygar [fiskebåt 
för två roddare]. Förr var de än sårts batar, 
sum var avsed för täu Man u sum haitäd 
täumänningar el. tväimänningar, di var min-
dar än träironingar u störr än fiskbatar 
JK(U). När n sättar ainsummän pa fiskbat 
älla jär täu styckän pa tväimänning, så har n 
alltut a sjägäl till JK. -synas v. pr. tväisöinäs 
[vara blandat ljus av dager o. lampa el. ljus]. 
De tväisöinäs så gal iblant, när de int jä 
mörkt me skick u int dagar me skick U så än 
sättar äld pa jaus MK. Vör tar u drägar ner 
gardäin'n, så bläir de bättar, annas tväisöinäs 
de MK. De jär så, att ä tväisöinäs (synes 
dubbelt) MK. -tydig a. tväitöidur, n. -ut, pl. 

-uä, 'tvivelaktig'. De var någ tväitöidut svar 
i brevä JK. Vör var tväitöiduä um ä 
MK(1877). 

tvet s. tvait m., bf. -n, pl. -ar. 1) 'det sneda 
hugget vid avhuggningen av en stock; uttr. 
"ta tvajt" = hugga första tvajten [se ill.]; "ta 
nöj tvajt" = sätta in yxan några tum framför 
första tvajten MK(1877). Fäirhuggä, ja de gar 
till pa de väisä, att täu styckän star u fållar 
imot si pa am n säidå um talln bad undar u yvar 
u tar tvait pa vassitt håll, vart ann hugg JK. 
Ta tvait ifran ändn, när n huggar av än stuck. 
Ta nöi tvait MK. 2) 'sågbake eller det som 
man sågar ifrån en sågstock, förrän man så-
gar bräder el. plank' JK(ordl.); 'det första 
brädet som sågas o. är runt på ena sidan' 
MK(1877). "Tvaitar" kallar di (nårrlänning-
ar) för bakar MK. Er to för stäurar tvait av 
stuckän, sått dän far Är sag ör a äutskutå 
JK(ordl.). Äutskutå = bredä nemäst tvaitn 
MK. De bläir fåir tvaitar av var stuck, när di 
sagar plankår JK(ordl.). Förr, när di sagäd pa 
bladsagar u sagäd störr tvaitar av stuckar, så 
huggäd di int sundar tvaitar ti vid, äutn di 
huggäd av me yks självästä ryggän u bar-
käd dum u nyttäd dum ti falår pa bredtaki 
JK(U). Så läggdäs de a falå [täckbräde] av 
tvaitar yvar nåtar [fogarna mellan golvbrä-
derna på "hus-loftet"] JK. Tvaitar, di skudd 
huggäs äut till sam tjåcklaik sum bredar. Där 
di da var tynnar, där skudd di barkäs OL. De 
tvaitar, sum int ha däug ti någ ann n vid, ha 
vör hagg sundar, u de andrä ha vör bark u 
hugg äut JK. Da lag där n tvait, sum ja skudd 
barkä .. för han skudd int var ti vid, äutn dän 
skudd vör ha ti töin me JK. Nå för täidn 
hugga n int skogän [timret] äut 	äutn än 
sagar äut n pa klingsagar .. än flyttar skogän 
bättar äut el. tvaitar, sum än sagar av pa 
säid'å'r, kan nyttäs till mikä, um int till någ 
annä så till töin me JK. Tvaitar bräuka n 
gråssä [kapa] av pa gråssklingu JK(U). 
Gråssnä [kapade] tvaitar MK. Pa ättamidda-
gän va ja ner bäi sagi ättar a lass tvaitar, u så 
huggd ja sundar dum ti vid mot kväldn JK. 
Närkar har kårt .. me tvaitar ifran skogs-
skövlars sagar i Adrä. Tvaitar jär int stort ann 
bark JK. Jfr kärling-tvet. -stump s. tvait-
stump [kort "tvet"]. Dän träibitn .. han var 
gärdar av än plank- ällar tvaitstump OL. -ved 
s. tvaitvi'd m. [ved av "tvetar"]. I går var ja 
upp pa Brandn ättar a duktut lass tvaitvid JK. 
Pa ättamiddagän har ja bjärt tvaitvid in i vid-
bodi u läggt upp i flåar där JK. 

tvi interj. tvi, tve, tväi JK, 'fy'. De haitar bad 
tvi u tväi (JK)MK. 1) [uttr. för spottning 
såsom direkt angivande avsky, vämjelse 
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o. dl. Tvi, spyttäd n da a tobaksvafflå JK. 
Tvi vardäs (el vadäs), va däu jäst fåular 
MK(1876). Tvevadäs va de sag fäult äut 
JK(ordl.). Tvi vickät pack, sum skudd sit u 
hånglä pa de väisä! OL. 2) [uttr. för spottning 
som skydd mot trolldom o. d.]. När n kräu-
päd iginum någät hul ällar undar någän balk 
äi ätt lid ällar ginum någät hul äi än täun; när 
n da kåm iginum, da skudd n spytt tillbakas 
iginum hulä u säg så: "tve(i) hul räivs u ja 
träivs", ällar: "tve hul mindar u ja störrä" 
JK. När n har kumm äi än vädavärväl, så 
spytta n ätta n u sär: "tvi di din fäuling" 
JK(U). Tvetårkäs däu gamblä fabbror [i stro-
fen om "staingylpän"] JK. 3) [formel i lekar]. 
Tvi bo MK. Dän sum tälar .. Han el. ha 
bräukar täl så längä, sått n hinnar ti läs upp 
haugt ätt av ramsår 	u ti släut bräuka n 
ropä: "tve för dän sum bakum mi star" 
JK(U). När n da had stat a stund u läst haugt 
pa de ramsu, da sär n: tve! Så rännar all ör 
bodi .. När n da har fat igän vargän .. da 
ränna n i bodi igän u sär: tve (spyttar me de 
samä) för vargän JK(U). 

tvia v. sup. tid.' [säga tvi]. Måffar har till u me 
tvi ällar spytt at ä (russkytä) JK. 

tvilling s. tvilling (OL)MK, pl. tvilliggar, tväi-
Ungar MK; JK(U). 1) [om två lamm födda av 
samma mor]. Far di [tackorna, "ear"] täu 
ungar, så haitar di tväilingungar el. tväilingar 
JK(U). 2) [om barn]. Tvillingar haitar täu 
ban, sum bläir föid av am n mor pa en gang 
JK(U). Ha död i bansäng, ha hadd tvillingar, 
u di död me bäggi täu JK. Täu päikår var 
tvillingar JK. När n fick ont i ryggän, så 
skudd a gift kvinnfå'lk, sum hadd hatt tvilling-
ar, tramp pa ryggän JK. 3) [stjärnbilden Tvil-
lingarna]. U så har di tat bårt all stjännbildar, 
såsum vädäurn (baggän), uksn (stäutn), tvil-
lingar, kräftu .. [ur almanackan] JK. -bagge 
s. pl. tväiliggbaggar [hanlamm som äro tvil-
lingar]. -barn s. pl. tvillingban [tvillingar] 
JK(U). -bror s. pl. tvillingbröidar JK(U). -e s. 
tväiligg-ej f., pl. tväilingear JK, 'tacka som 
fött två ungar'. Sumbli ar kund de träff till, 
att ear had täu ungar.. u di kalldäs för tväi-
lingear JK. -krok s. tvilligkrol, 'dubbel trä-
krok i fiskeboden att hänga garn på' HG. De 
var n tvillingkrok MK. -nöt s. tväilingnyt, 
'två hopvuxna nötter i ett flus' [svepe] GOB. 
-syster s. pl. tvillingsystrar JK(U). -unge s. pl. 
tvilligg-, tväiligguggar [två lamm födda av 
samma tacka]. Di har fat åt ung,lamb me fåir 
gamblä. Jaså, da har di fat tvillingungar me 
va ivist am n (ei) OL. -unglamm s. tväilingung-
lamb JK [= föreg.]. 

tvinga v. tviggä, tvigg', pr. -ar, ipf. -äd, tvayk, 

tvagg, sup. tving' JK(U), p. pf. tvugän. Um 
de nå jär riktut lag, sum kan tving fålk till fisk 
ällar lägg räusår ättar de, de vait ja intä JK. 
Nå jä lagän dän, att daim sum int skriva 
undar, daim kan ingän tving ti bitalä JK. 
Tvingar di de gär ja int de" i, män .. JK. Nära 
int själv vill, så jä de ingän sum tvinga na JK. 
U sam så kåirar int vör .. i skogän ätta vid.. 
förrn ättar trättndagän, så väid int nödi tving-
ar JK. Han tvingäd hundn, sått n matt löid 
läikväl MK. De blai gräl u tretår gassfålki 
imillum u dain tvank dann'n ti sätt halltäun 
imot si JK. De var n stor dail, sum tos pa 
räkning um ladingar, u pa de väisä så gutt 
sum tvang di (böindnar) dum (arbetsfålki) till 
jälp si, ner surnmarn kåm OL. Frågd di da, va 
än (talin) skudd kustä, da fick di de svarä, att 
de fart (d)u jälp mi sla än dag förä; u de tvang 
si själft, att di matt lugä OL. Män um int nödi 
tvang mi .. så skudd ja aldri vill var L. till a 
sånt tyngä OL. Att föräldrar har lissum tving 
säin ban ti tat någän, sum di int tyckar um 
JK(U). — Särsk. förb. Tving av. Di var i stånd 
ti tving av han de MK. Tving fram MK. 
Tving si till (OL)MK. Jfr tvungen p.a. 

tvinna v. tvinnä MK, p. pf. n. tvinn' JK. Sling-
gan .. av sno ällar tvinn bomullsgan JK. Jfr 
sno v. samt fm-tvinnad, tre- o. två-tvunnen. 

tvinne s. tvinnä n., 'gan s. n spinnar ihop', 
[tvinnad tråd]. Fyst spinnäd n en tat hail tain' 
fullar u sam um igän, u så snodäs bäggi tatar 
ihop avut pa ruckän, u så skudd de fårgäs 
svart me viktajol u brissl, när de da var färgä, 
da var de fåintvinn bättar ti skräddrar ti söi 
me. Da spant vör ännu tvinnä MK. De fåi-
nästä [linet] nyttäs mäst till fäint lerät u 
tvinnä (tvinnästrad) MK. -si tråd s. tvinnäs-
trad m. [tvinnad tråd]. I främst ruckstandan, 
sum täutu gar ör lädrä, bräukar sit n starkar 
tvinnästrad el. a klaint snöirä me n .. klainar 
ståltradkrok äi JK. Läivä hängar pa n tvin-
nästrad (ordspr.) JK. 

tvist s. tvist m., bf. -n [stridighet, meningsskilj-
aktighet]. Lau skolläran kåm i tvist me lau-
boar um någ kluckalaun JK. Har de blitt 
uppraid u klart ännu, ällar jär de ännu undar 
tvist? JK. Lansmätrar tas äut u skall raid äut 
märki, sum de bläir tvist um JK. De händäd 
sum taidåst, sum n (skolläran) matt skill 
tvistn at JK. 

tvista v. tvistä, pr. -ar, ipf. -äd, p. pf. n. (um)-
tvistä [träta, vara i tvist om]. Ja jär läik säkar 
pa min sak sum Er jär pa edä, så de jär int 
launt ti tvistä MK. Sen kåm di till tvist um 
någ allmänning, sum di had blitt frandailtä 
OL. Så tvistar Annä (källingi mäin) u Anna 
mot mor um JK. Straumvillå pa de ställ, 
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sum täu straumar möitäs u tvistar mot si MK. 
Sårkar . sum gick u gräläd um håpp u tro.. 
När di gick u tvistäd um de, kåm di till a bratt 
däikä JK. 

tvistig a pl. tvistuä [omstridd, svårtolkad]. 
Män nå kummar andrä parrgrafar ättar, sum 
jär tvistuä, um gränsar sum gar imot si el. 
imot hagä, akar, äng'JK. -het s. pl. tvistuhai-
tar [tvist, stridighet]. Ja, de jär a kibbäl u 
måk u såll me all släik tvistuhaitar JK. 

tvivel s. tväivä/, pl. gen. tvätvä/s. Um de 
skudd botä, så skudd ja fullt u fast äutn aldri 
de minst tväiväl tro att a botädä JK. Ätta sum 
L. har fat mitt brevä u ja har fat hans, så jär 
all tväiväls dimmå skingri, sum ä star i salm-
värsn JK. -aktig a. tväivälaktur, f. -u, n. -ut, 
pl. -uä. 1) [oviss, osäker, föga trolig]. A nöi 
spöikhistorjå sum jär tväivälaktu, um ha 
jär sanningsainli JK(U). Arbetä .. de befod-
rar hälså haitar de, sum jär mik tväivälaktut 
i viss fall JK. 2) [tvivlande, tveksam]. Ja var 
tväivälaktur föstas, um historju var värklihait 
JK(U). De jär därförä, sum ja jär tväivälak-
tur, um ja kan kumm ti böin JK. -s I tanke s. 
pl. tväivälstaykar [tvivelsmål]. Ättasum de 
var ovädrut, så var ja i tväivälstankar, um ja 
skudd gläid ste ällar intä JK. Kaggän har ja 
ännu int sändä, för ja har vart i tväivälstankar 
um vaim ja skudd sänd n till JK. Han var 
ännu i tväivälstankar, um än skudd våg 
yppnä JK. 

tvivla v. tväivlä, pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, sup. -ä 
JK. 1) [hysa tvivel, betvivla]. Gasi 	sum 
vörr .. sänd pa tågä, dän har di väl änd aldri 
fat ännu vättjä! .. Män ja har tröst na, att ha 
bihövar int tväivlä. Mor tväivlar ännu, u A. 
ler JK. Män häls S. att n behövar int tväivlä 
pa betalningi JK. Män nå gar de så läng um 
ällar ar ättar ar, sått nå gynnar vör tväivlä pa 
dum JK. Så vill prästar ha de, män ja tväivlar 
pa de JK. Att ä skudd var så mik vattn u äis 
.. de tväivlar vörr pa JK. Ainäsbärrä-, 
-bärrn, de [: ordet] har ja tväivlä pa, att de int 
[!] fanns i Lau, män .. JK. Sjaukdomän jär 
fög bättar ännu, så att n gynnar allt tväivlä 
pa, att ä jälpar någä JK. "Um" de bläir nå-
gän affär av, sum ja tväivlar pa, att ä bläir 
JK. Ja tväivlar pa, att släkt u äutum släkti int 
(?) skudd var ätt u de samä [om bedning] JK. 
De.. tyckäs, sum um än tväivläd pa att n int 
däugäd JK. Ja tväivlar aldri pa, ick de finns 
någ slikt till JK. Ja gynt tväivlä pa um L. had 
fat mitt [brev] el. intä JK. Sumli tväivlar pa, 
um ä skudd bläi någän summar av i summar 
JK. Ja tväivlar pa, um de gar ti bind um än 
bandä ättar iss beskrivningi JK. 2) [tveka, 
vara tveksam]. Vör har ännu int håirt någ av 

länsmann'n 	kanhänd n har kumm till 
tväivlä um vägän, um än skudd gläid till Lau 
ällar När JK. Ja tväivlar pa, sägd F., va de 
skudd kumm ti ga av, um svänskar sum en 
man lättäd bläi u kaupäd de varå' r (spritvaror) 
JK. Förr n rängnä kåm så vaksäd int någän-
ting någä, äutn de sto u tväivlädä, hälst pa 
haug tå'rr lairjårdar JK. De sto u tväivlädä u 
spännädä (om vädret) MK. 

tvungen p. a. tvuyän, f. tvuygi, n. tvuygä, 
tvung', pl. tvuunä. 1) [nödgad, nödsakad]. Ja 
skrivd väl pa stämningi i hastn .. män ja sto 
rnillum täu äldar u var tvungän OL. Ja jär 
tvungän ti hämt dåktan JK. Han var när pa 
tvungän (ti arbet hail netnar me) för ti fa föidå 
JK. Män va skall n gär bäi de, nä de int vill 
bläi slidväg, da jär n tvungän ti ta de rad n har 
JK. Ja jär tvungän ti lag, att ja kan fa sag läit i 
ladi, någ bredar u någ ti häusi JK. U så skall 
n alltut var tvungän till ha till bästar bad av 
dain slag u dannä OL. Ha var tvungi ti väntä, 
till däss bräudgummän blai i årning OL. Di 
var änd tvungnä ti bland bark i bröiä JK. Vör 
jär tvungnä ti släpp in nauti um netnar JK. De 
(hå' iä) brinnar nå av, så att de jär vör nå 
tvungnä ti sla JK. Vör har för langt ti kåir mä 
dum.. u vör jär mästn tvungnä ti hald upp 
me ådlä betår JK. Kummar n da int haim, da 
jär vör tvungnä ti kåirä, män kumma n haim, 
da jär vör tvungnä ti lätt bläi JK. 2) [tvingad, 
ofri, bunden]. Kräki, sum skall ga där tvung-
nä, pa n läitn plätt bäi n pålä, bundnä me 
tydrätug JK. De har kännäs så mik bättar, för 
de att de int har gat såsum undar någät tvång 
(ällar tvungä) äutn pa fräivillur väg OL. Förr i 
värdn .. da var de så, att arbetsfålki var 
såsum mair bundnä u tvungnä dän täidn, än 
va di jär nå OL. All daim (arbetskalar), sum 
skudd träng dum (böindar) um någ a vart, di 
var mair bundnä u tvungnä OL. 3) [neutr., 
nödvändigt]. De jär änd årkå nuck me de sum 
jä tvungä, att de skall betaläs, föräutn att n 
skall betal ti de sum än int jä tvungän till JK. 
Så jä de tvung, att ä skall va täunar MK. Nå 
jär ja tvungän ti hämt dåktan 	Jå, de jär 
tvungä, sägd A. JK. Bitalningi ti kluckan var 
de vanlit, att fästmann'n skudd bitalä, fastn 
de int va tvungä äutn börr n gammal sid 
JK(U). De jär väl int så langt gang ännu, att ä 
jär tvung, att du skatt gift di me än? JK(U). 
Ner nå jårdi var så där stainu u hard, da var ä 
tvungä, att plogar .. gick ner tillräcklit djaupt 
OL. 

tvung,s-mål s. tvuysmå'l n. [tvång, nödvändig-
het]. De had allt gat så langt, att de var 
tvungsmål, att di skudd ha varandrä, ällar 
päiku var me ban JK. Mang fattiä arbetrar 
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har int rad ti söik dåktar, så väid de int gar 
vald yvar makt, ällar att de ret jär tvungsmål 
JK. Ti kumm äut ti mårmår de jä ret tvungs-
mål var mårgän, män de jär da aldri någ 
väidarä MK. All kalar i hail sokni jär upp-
budnä ti ga pa skall i må'rgå ättar räv, män de 
jär int tvungsmål, äutn dän sum int vill, så 
slippa n JK. De var ing tvungsmål MK. 

två räkn. tya (g1t), täu. De gamblä sägd tva, 
män ja har int vart så gammälmodu, äutn ja 
ha sägt täu MK(1899). Mitt i tva MK(1877). 
1) [substantiviskt]. Kund int ätt [: en person] 
hinn me u pluck upp de, så fick di var täu u 
flairä JK. Så ränd ear .. ti bakas igän me 
ungän el. ungar, i fall di hadd täu JK. Sin så 
jär ä täu u täu kalar bäi var drekt, sum har ätt 
raip ihop JK. Vör gick i armkrok täu u täu, u 
täu förä u täu ättar JK. Täu u täu slar si ihop 
um vässningi OL. De jär int nuck, att ä skall 
var ställningar äutför mäurn, de skall inför 
me för de mäuräs för de mäst täu u täu imot si 
el. en införä u en äutförä JK. Så far för-
mann'n svar för ti .. sag av de bitar, sum 
bihövs, de andrä täu far da till dra pa me 
hyvlä OL. 2) [adjektiviskt]. U så .. gynnar 
han dail av ättar gardgang, en bit till täu u täu 
man, för täu styckän kastar pa vart styck.. 
[om snöskottning] JK. Ja var me um . . när de 
vändädäs me dän plogän me täu par stäutar 
förä JK. När n plögar me par el. täu kräk.. 
JK. Kan int täu russ årkä, så sätta n träi 
styckän russ för plogän JK. Sumbli ar kund 
de träff till, att ear hadd täu ungar fö de mästä 
JK. Där slo di alltut pa täu håll OL. Sin så sto 
än framför tunnu [i trösken] än täu träi 
styckän u haldäd i läintuppän JK. Da slo di si 
ihop täu träi styckän um a täidning JK. Täu 
träi dagar nå föräut hadd n sägt ti S. OL. 
Sin sungnäd ja u sivd n täu träi täimar JK. 
När di var täu månar gamblä JK. Han .. 
var räddar för hundar, um de var .sån, sum 
gar pa täu ällar fåir bain, de nämt n intä OL. 
Dän sum svaräd för bastäuu dailäd ,äut ti 
var u en .. än tupp [lintapp] el. täu för var 
gang JK. 3) [i ordspr. o. talesätt]. Va jä två? 
Täu jaul undar a vanli kärrå [ur ramsa?) JK. 
4) [i vissa uttr.l. Klucku hall täu [½2] MK. 
Två täusn kronår JK. När n har kumm så där 
umkring täu u a halv (2½) än haugt me 
mäurar, så skall ställningar upp JK. Mitt i tva 
MK(1877). Dän [benpipan] har di klauä u jet 
ör märgän, sägd n. Ha kan nuck ha kumm i 
täu el. blitt klaui pa någ ann väis, maint ja pa 
JK. Um ja sagar i täu än stuck mitt i känn'n, 
så bläir de täu retsäidår OL. Ta i täu me 
MK(1879). A olyckli snäuå har ja fat .. i dag 
så har a tat i täu mämmi, sått snorn baular ör 

mi JK. Had ä vart n riktu skollärarä, sum had 
tat i täu mämmi, så 	JK. -armad a. n. 
täuarmä (ljaus) MK. -band tun s. täuband-
täun m. [gärdsgård med två "bandar" om 
vart störpar]. I täubandtäun jär de täu bandar 
um vart staurpar, um styttstaurar slas .. i 
uppästbandn, så att de jär uppästbandn u 
nedästbandn, män n dail täunar (täuband-
täunar) slas u bindäs styttstaurar i mittbandn 

u da bläir de träi bandar i styttstaurspari 
JK(U). Skall n töin täubandtäun, sum mästn 
jär de vanliä u de durrablästä u säkrästä 
täunar, män gar mair trodar u staur till än 
träibandtaun; u t. ex. um  trolår jär sjau änar 
langä u.. stor u braidä .. så bräukar sjau el. 
åt trolår räck pa de längdi u säks sjau par 
staur JK. -bent a. f. täubaint, pl. -baint' JK. 
Täubaint hynå [!] MK(1877). Iblant så bräu-
kar laikän släut me slagsmål .. sum andrä 
täubaint sväin bräukar gärä JK(U). -bagge s. 
täubåggä, träibåggä = flera nötter som sitta 
tillsammans MK. -grepp 1 korg s. täugripkårg 
m., bf. -än, pl. -ar [stor korg med två grepar]. 
Strandkårgar, störrä, sum haitäd täugripkår-
gar JK(U). H. han hadd n täugripkårg, fullar 
me tåsk MK. När da fisk-kättu var smäck full 

sum gar n trätti valar strämming äi, så 
pluckäd vörr (ä)n stäurar strandkårg (= täu-
gripkårg) fifflar, sum var störr n kättu JK. 
-grepp 1 korge s. täugripkårgä i. i. u, 'stor 
fiskkorg med 2 grepp'. -horns 1 bagge s. täu-
hånnsbaggä el. -båggä [se -bagge ovan]. 
-hornt a. pl. täuhånntä [tvåhornad]. Täu- 
hånntä 	hå'igafflar JK(U). -hornt 1 bagge s. 
pl. täuhånntbåggar el. -baggar [nötklase 
med två nötter i]. -hugga v. täuhuggä, pr. -a 
[fålla träd med inhugg från två håll]. Täu- 
huggä n tall MK. Nä de jär störr träi, sum än 
skall ha kull, daim täuhugga n int, äutn daim 
fåirhugga n JK. -hundra räkn. täuhundrä. De 
kan varrjerä änd ifran ätthundrä till täuhund-
rä krokar [i angle-kloven] JK. -kluven p. a. 
f. täuklu'i, pl. -klu'nä [kluven i två delar]. Jär 
de a räckå, sum börr kan klauäs mitt i täu 
ällar de bön bläir täu trolår äi, så haitar de a 
täuklui trolå JK. Hänglår sum för de mäst 
jär täuklunä trolår JK. -männing s. pl. täu-
männingar [fiskebåt för två man]. Nå fä täidn 
finns de u täumänningar el. täumänningsba-
tar, sum än fö de mäst int jär mair n täu man 
pa. Di jär läit mindar än träironingar u störr n 
fiskbatar JK. [Se ill.] -radig a. n. täura'dut. 
Kånnä, de jär dän gamblä vanli sårtn, täura-
dut JK. -skafts 1 luna s. f. pl. täuskaftslu'når [i 
vävstol]. -skifte s. täuskiftä n. De sadäs alltut 
ryg pa (all haug aurbackar) vart ann ar, ällar 
di (de gamle) had jårdi i täuskiftä JK. Dåliä 
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aurjårdar 	nyttäs för de mäst i täuskiftä, 
någän gang me pärår ättar rygän, annas ryg u 
tred [träde] vart ann ar JK. All stor akrar, så 
sum Hamman u Nöiu, sum lag i täuskiftä 
ällar en av dum tredn vart ar JK. -skäftad a. 
täuskäft 	[väv]. Nå väva di täuskäft; iss 
töigä jär väv si täuskäft MK. Skall de var 
täuskäft, sum för de mäst vamlä jär, så jär de 
täu par sålvstakar me sålvar pa, u jär [de] 
fäirskäft, så jär de fäir (4) JK. -skäftslluna s. 
täuskäftslu'nå f., pl. -år (på väv), me en triss 
MK. -slagen p. a. täusla'gän, n. -slag', [sla-
gen av två tåtar]. Nedäst ändn [av torsk-
snöret [jär täuslagän JK. De här de jär täuslag 
hamp (en angläraivä) MK. -snoen p. a. n. 
täusnoä JK(U); OL, -sno' JK(U), [tvinnad av 
två trådar]. Täusno stickgan el. täutvunn 
stickgan (= gan me täu tradar snonä imot si) 
JK(U). Fyst n langar täid bants ä [fiskegarn] 
av änkält gan, män så gynt di bind av sno 
ällar täutradut (täusnoä) gan OL. -spann1 
gryta s. täuspanngröitå f. [gryta rymmande 
två spann]. -styver.  s. täustöivar 	m. 
[tvåstyversmynt]. Ån täustöivar MK. -tiden 
s. täutäidn [omkr. kl. 2]. Da skudd di ste u 
dräg säin gan, da var ä ti kumm upp sådär 
umkring täutäidn u så iväg ner ti strandi igän 
OL. -trådig a. n. täutradut. Sno [tvinnat] 
ällar täutradut (täusnoä) gan OL. -tums I bål 
s. m. pl. täutumsbular [två tum tjock planka]. 
Gråv stuckar undartill, sum haitäd broträi, u 
så .. täutumsbular där uppa ti kåir yvar pa 
JK(U). Trodatäun räknar int stor sväin mikä 

äutn da far n grav ner stålpar u späik 
täutumsbular pa daim, sått ä bläir sum a träi-
häusvägg JK(U). -tums I granplanka s. täu-
tumsgränplankå [2 t. tjock granplanka]. 
-tums I planka s. f. pl. täutumsplankår JK, el. 
bular nyttäs till lädlauar [logar] u ti bulväggar 
el. ti bular i väggar JK. -tusen räkn. två 
täusn; täutäusn JK. Två täusn kronår JK. 
För snart täutäusn (2000) ar sinä JK. -tvinnad 
p. a. täutvinnän, n. -tvinnä [tvinnad av två 
trådar]. Täutvinnä gan MK(1877). För n trätti 
ar sinä kauptäs de slinggan alltut av sno ällar 
tvinn bomullsgan, täutvinnä ällar träitvinnä 
el. -tvunnä JK. -tvunnen p. a. n. täutvunnä, 
-tvunn' JK(U), [tvinnad av två trådar]. 
Täusno . . el. täutvunn stickgan (= gan me täu 
tradar snonä imot si) JK(U). Så bants de .. 
slingå .. a bomullsgan. Fystä av änkält bom-
ullsgan nummar täi u tåll (10-12), sinä av 
snoä el. täutvunnä el. u träitvunnä JK(U). 
-tåtad a. n. täuta'tä [= följ.]. -tåten a. pl. 
täutatnä [hopslagen av två tåtar]. Hårsank, 
sum än spinnäd självar me krok u slo ihop pa 
rännå, täutatnä el. täutätnä JK. -tätad a. n.  

täutätä, täutät', -tet' [= föreg.]. När n snor 
täutät gan, så har n täu nystar JK. De jär träi 
tatar äi tjan'n; täutätä, de däugar int, de MK. 
Män nå fö täidn nyttäs de ti uppränning snoä, 
täu-tätä el. träitätä [bomullsgarn] JK. Björk-
haldå gäs av a björkvidå sum bräidäs ihop, 
sått ä bläir snod äi lissum täutet tug JK. Så 
snärva n hån i ihop .. sått de .. bläir a sma-
snarå av, sum bläir täutätä el. av täu tatar, 
sum jär snärvnä el. bridnä ihop JK(U). -täten 
a. pl. täutätnä [= föreg.]. Smasnarår di bläir 
int mair n täutätnä, för där jär aldri mair n täu 
tatar äi MK. Förr så va(r) de för de mäst 
hårsank, sum än.. spinnäd självar me krok u 
slo ihop pa rännå, täutatnä el. täutätnä JK. 
-vintra s. täuvittrå f., 'två års gammal ei' 
MK(1877). 

tvåa s. täuä, tvåä m. 'tvåa'. Jfr femtio-tvåa. 
tvål s. tva'l (g1t); tvål m. Skäumän sto ör mun-
strängar för dum sum de gubbar, sum star i 
historju, när di jetäd tvål JK. -skum s. tvål-
skäum. Bust in tvålskäum i skäggä. -vatten s. 
tvåqvattn. Vör spräutar in jumt tvålvattn JK. 

tvåla v. tvål', pass. -äs (OL)MK. 1) [gnida sig 
med tvål]. 2) [köra hästar svettiga]. Nå har 'n 
tvål dum bra nå (om hästar, kört fort) 
(OL)MK. 

tvång s. tvång n. Han hadd int dän åsiktn, att 
vörr skudd sättäs undar tvång u undar för-
myndaräi [i fr. om skogsavverkning] JK. Da 
fa de ga dän lagliä vägän, sum gar me tvång 
JK. Att de int har gat såsum undar någät 
tvång (ällar tvungä) äutn pa fräivillur väg OL. 

tvädare s. tvä'darä m., bf. tvädan, pl. tvädrar 
JK. [gaffelformigt stycke i bakvagnen, se ill.] 
sum sitar fast i bakraidä MK. Bakraid de 
bistas av .. packän, flaut u tvädarn .. i 
packän sagäs tvädarn äi u passäs äi jamt me 
uppkantn av packän I de gamblä vagnar 
där hadd di vanlitväis bur a hul i främst ändn 
pa tvädarn u ner iginum langgutn, u där 
ginum de hulä (bålthulä) sättäs äi än bå'lt ner 
ginum langgutn OL. 

tvär s. 1 tvär f., bf. -i, pl. -ar, 'åkerteg'. 
Däikningi var för de mäst så äi dän gamblä 
täidn, att tvärar var fäirkantuä, än 12-14 fam-
nar i fäirkant .. män var dit. ex. dubbält så 
lang pa ätt håll, så haitäd di strik u för de 
mäst int tvärar JK(U). Ja har lägt um dän 
akan i langsmal tvärar el. strik JK(ordl.). Så 
jär de da säkat, att aldri skiftäslinjår bjärar 
ihop me .. anläggningi av däikar u tvärar, 
äutn de kummar ti bjär pa snitt u kårs u tvärs 
yvar däiki u tvärar, u da skall de anläggäs um 
igän JK. Fyst furä, sum än plögar pa a tvär 
el. strik, haitar, att n har sätt pa el. pasätt-
ningsfurä .. Ja n kan sätt pa antingän bäi a 
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däikä .. el. upp äi tväri el. strikä, paralällt me 
däikä, ifall tväri jär lik si braid i bäggi ändar 
JK. Um di änd gravd däikar, så hadd di int 
någå fåiså ti fåis däikmuldi äut pa tvärar me, 
så att de lag haug rainar bäi däiki, u vattnä 
gärd skad äut i tvärar JK. De få'isnä däikar 
var braidä .. män int djaupä sått n kund 
kå'ir yvar dum.. när n skudd plöig tvärs pa 
tvärar el. striki me spitsplog .. när n had flair 
strik i jamt si JK(U). De tväri skudd tvärplö-
gäs = plöjas på kortaste hållet JK(ordl.). I 
dag ha ja vart ste u vänd a tvär gammält 
timmänteland JK. Ja fick int skilt av i dag 
ännu me de tväri, äutn ja ha ännu å'rkå a 
stund ti vänd u harvä JK. När ja da far bjär 
de (tynn'n) pa hop där in pa tväri, da sättäd ja 
äld pa hail bråtn JK. När da sum förr sedi 
skudd plögäs ner me spitsplog .. så var de int 
alltut att vädrä bar pa.. sått n kund fa sa u 
plög pa en gang. Da fick än sa a hall tvär fyst, 
förrn än kund fa gynn plögä JK. Vör har bör 
am n tvär me vait pa där i akan; de andrä tvärar 
jär ryg pa JK(ordl.). De tväri, ha säir så gröin 
äut, jär de sedbrudd ällar va jär de? OL. Vörr 
fick int mair n en läitn klövarhäck pa de tväri 
JK. Vör har am n tvär pa lairu, sum jär värst 
för uss ti fa upp (potates) JK. Vattnä sto upp 
pa tvärar pa sedakrar JK. I dag da har A. kå.rt 
göisl ner i ängä där pa akajårdi, u de har gat 
äutmärkt, aindäst mot kväldn gynt ä blai bärt 
[barmark] pa tvärar JK. Ner di [sniglarna] gar 
äut pa tvärar äi sedi, de gar di da ifran däiki 
um netnar; där di gar fram, låimar di aldri a 
plantå OL. Stäutn 	slait tydrätugä av .. u 
bar i väg yvar tvärar u däiki u täunar JK. Jfr 
råg-, timotej-, åker- o. öde-tvär. -land s. tvär-
land n., pl. =, bf. -i, a tvär äi än akar; än 
stäurar akar innhaldar mang tvärland el. 
tvärar, ex. p. hart du sat någ pa iss tvärlandi 
JK. De (= iss jårdi?) däugar int ti någ ann än 
släik tvärland MK. • När n slar pa gamblä 
tvärland, da bräukar de var tallplantår upp-
springnä där JK. Läiår läidar mair n sigdar, 
så sum pa tvärland u annä JK. Hårdvallsh'åi 
läggäs alltut i kjauk u kårt smat hål, sum 
vaksar pa tvärland u* JK. Håi pa ängsmarki 
blai ungefär hältn mot i fjor u akafodar ällar 
pa tvärland ännu mindar JK. Timmänteän u 
klövan ällar tvärlandi ha vör skilt a me slat u 
räkä JK. U gras ti knäis pa tvärlandi u äng-
marki sumlistans JK. -streck s. tvärstrik n., 
bf. -ä, 'flera tvärar i en sträcka'. De tvär-
strikä liggar i träde (OL)MK. 

tvär s. 2 m. bf. (oböjl.) tvärn [i uttr.] pa tvärn. 
Häusi star pa tvärn mot vägän; de liggar pa 
tvärn mot dannä; han lag int langs i sängi 
äutn pa tvärn JK(ordl.). Fyst så sättäd n ner 

fair pålar, täu i var ändä 	u därimillum 
läggar n hamp- el. läintuppar, pa tvärn föstas 
JK. U så lägga n da.. all krokar ällar anglar i 
rak ättar si fram u tillbakas pa tvärn pa kim-
bän JK. — [Bildi.] Så djävlut ainväisä kan 
böindar var imot si, när di sättar si pa tvärn 
imot si JK. 0. talt um för mi, att babtistar 
sätt si pa tvärn JK. 

tvär a. tvärar, f. tvär, best. (dän) tvär', pl. 
tvii'rä. 1) [icke spetsig, trubbig]. Janväggän 
jär för tvärar i ändn, sått n gar int äi; yksi jär 
så tvär i äggi; janstaurn jär för tvärar u trub-
bur i ändn, sått n skall vässäs upp; käilar jär 
för tvärä, di skall huggäs mair spissuä 
JK(ordl.). Stainburar 	smäidäs ägguä i en 
ändä uppäst ändn jä(r) tvärar. När n skall 
bur n stam n .. så haldar en burn, u dann'n slar 
pa dän tvär ändn av burn JK. 2) [i uttr.] a) 
tvär hand [handen på tvären]. De jär int mair 
n a tvär hand millum var smasnarå, sum sitar 
i raivän JK. b) Pa tvär hand ["på rak arm", 
direkt, utan vidare]. Bomärkar de kan ja pa 
tvär hand allihop MK. Ja, de kund ja nuck 
svar pa straks ällar pa tvär hand, män de tigar 
ja me så längä JK. Ja kan omöiglit garnter 
förä ti minnäs all ård u äuttryck där vid lag pa 
tvär hand JK. Någ lund däitat tänkar ja de 
nuck skudd kunn ga iginum me täidn, män int 
pa tvär hand JK. 3) [vresig, butter] (om per-
soner) (OL)MK. -balke s. tvärbalkä m. 
[tvärbjälke]. Läil-lupä ["lill-loppet" i kvarn] 
. . gar in äi än tvärbalkä pa dann gavin JK(U). 
-band s. tvärband n., 'bjälke över gavel-
muren (i uthus)' MK(1877). -bit s. tvärbit m. 
Standrar [på spinnrock] sitar äi n tvärbit, um 
ja så far sägä, sum sitar fast i braustä el. 
kränku JK. -fila v. p. pf. f. tvärfäili [filad 
ospetsig, ovass]. Sagi jär fö(r) tvärfäili, sått 
tannuddar jär för tvärä .. ha skall fälläs um, 
sått tannuddar bläir mair vassä JK(U). -fjä-
der s. pl. tvärfjädrar [vagnsfjädrar som ligga 
på tvären]; ligga pa flautä at sam håll sum 
flautä u sitar fast bäi karmän MK. -fjäder 1 
vagn s. tvärfjädarvagn OL m., pl. -fflida-
vangnar JK(U). -fåka s. tvii'rfiekå f., 'tvär-
vigg'. -förvässning s. tvärfö(r)vässning [allt-
för trubbig grundegg]. Jär de vässt si så, att 
de jär läiti förvässning pa de el. tvärt in, de 
haitar tvärfö(r)vässning JK(U). -hand s. tvär-
hand f. [handsbredd]. Vattnä kund sta a tvär-
hand uppför umränningi pa lesäidu JK. -katt 
s. tvärkatt m, pl. tvärkattar JK(U), [nara 
påspikad på tvären, t. ex. på gödsel-fjäl, se 
d.o.; o. på enklare dörrar]. -käpp s. m. bf. 
tvärkäppän [hoppribban i "haugstikäll 
JK(U). -märke s. tvä'rmärkä, -märk' n., pl. 
-ar [riktmärke för fiskare till sjöss vinkelrätt 
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mot "ledet", jfr lede s.]. Märkar skall alltut 
var täu. Ätt haitar "laidä" u dann "tvär-
märkä el. städmärkä". T. ex. um  än ror el. 
siglar äut me Lauboän [Lau kyrka] pa Nabbu 
[fiskeläget], så kan n kall de för laidä; när n 
kummar så langt äut, sått n far Jaugan pa 
innäständn pa Storhålmän, så haitar de tvär-
märkä el. städmärkä, u plassn pa sjoän l. 
ställä haitar Nabb JK(U). Vör sigläd äut för 
sunn'n i laidä (me Lauboän pa Nabbu), till 
däss vör fick tvärmärk in me Jaugan i Stor-
hålmssvikti, u där sto dän innäst anglävadn 
JK. Närkän [Närs kyrka] pa Djaupdöi ti laidä 
u Alskboän [Alskogs kyrka] ti tvärmärkä JK. 
Skall n nå kast i Gamblägänninglaidä, da 
bräukt di ha Gamblägans körkå yvar Skarp-
hålmän ti laidä u ti tvärmärk de hadd di Lau-
boän (Lau körkå) upp mot Häusrälundä 
någrä tallar, sum sto a bit sudar um Natuddn 
u håirdäs till bi Häusrä pa När, män jär nå 
bårthuggnä, nå far di i ställ ha Lauboän pa 
någän släkhop ällar va di kan fa tak äi. Ti 
tvärmärk pa nårdast ändn hadd di alltut Lau-
boän pa Natuddn OL. Laidä u tvärmärkä; än 
kan, um än vill, ha täu tvärmärkar MK. 
Laidä u tvärmärkä (endast vid snardragning 
o. när man "sättar bi land") MK. Fäugäl-
snarår kastäs, sum de haitar, blint me tvär-
märkä u laidä ifran land JK. -plöja v. pass. 
tvä'rp10',gäs. De tväri ha skall tvärplögäs = 
plöjas på kortaste hållet JK(ordl.). -pän 1 
hammare s. tvirrpänhammarä [hammare 
vars pän sitter på tvären, se ill.]. -randig a. n. 
tvär-randut [randig på tvären]. När di skall 
ha rändar pa tvärn pa värknä ällar töigä (tvär-
randut) me flair färgar.. så skall di ha flair 
skyttlar JK. -ri s. pl. tvär-räiar [tvärbjälke]. 
Se trösk-ri. -slå s. tvärsla (OL)MK, JK f., pl. 
-slaar JK. (s. [t. ex.] sitar undar i häckbutt-
nän) (OL)MK. Lunår, sum sitar fast äi a 
tvärsla i vävgatår JK. All tvärslaar, sum hal-
dar bäggi gatår ihop [i vävstol] JK. Fäirä (4) u 
sumbli säks (6) tvärslaar, sum kan fälläs äi si, 
när vindn [uppränningsvinden] slas äut JK. 
-spade s. tvä'rspa'dä m. [spade med rakskuret 
blad]. -spott s. [skaftad stamp med tvär egg], 
ti sia hul pa hamrar u släggå'r m. m. MK; 
bigangnädäs när de int skudd var runt hul i 
janä äutn flatä el. u fäirkantuä JK(U). [Se ill.] 
-stycke s. tvärstyck' n., pl. tvärstyckar [trä-
stycke fastsatt på tvären]. Rucknåli .. sitar 
fast i ruckstandrar, sum sitar äi a tvärstyck 
nertill JK. De skåli [i tröskverket] ha var 
fastsätt bi täu såndär tvärstyckar, sum skudd 
kunn håigäs ällar legäs OL. Letu [lättan] de 
jär träi fäirkantstyckar . u däräi sitar a tvär-
styck, sum stjännjaulaxlän väilar äi OL. Träi- 

harvin jär fäirkantur . me Min el. säks tvär-
styckar el. harvälsträi äi u så täu säidträi JK. 
Storskogän [det grova timret] me all fäir 
standrar u tvärstyckar haitar grindar (på en 
kvarn) JK. Millum skakälstängnar nerä sitar 
täu braid tvärstyckar 	sum haldar skakli 
ihop JK. -trä s. tvärträi n. [tvärsittande trä-
stycke]; (ss. på en häck) MK. Ståndrar [på 
spinnrocken] .. sitar fast äi a tvärträi, sum 
sitar fast i braustä JK. 

tvära v. tvärä, ipf. tverrädä, -äd [gå på tvären]. 
Kåm kälkän ti tvärä äi dän hiskliä fartn . så 
brast fjätrar JK(U). Bakkälkän han bär ränd 
u så tvärädä MK. Vädrä, de tväräd imot MK. 

tvärs adv. tvärs. 1) [i uttr.] kårs u tvärs [o. d.] 
Så jär de da säkat, att aldri skiftäslinjår bjärar 
ihop me däikar ällar anläggningar, äutn de 
kummar ti bjär pa snitt u kårs u tvärs yvar 
däiki u tvärar JK. Di had kast de tvärs u kårs, 
huldar um buldar, skogän lag tvärs u kårs yva 
si JK(ordl.). 2) [i uttr.] tvärs um [runt om]. 
Handtakä pa skaftändn var bårtå, för de fick 
än hald tvärsum skaftä me bäggi labbar 
JK(U). Di haldäd tvärs um hantakä pa spån'n 
u så um uppäst örvkrokän JK. Bräidar burn 
me dain handi sum än haldar tvärs um burn 
me, u siar me dannu JK. Så to än da läintup-
pän, tvärs um än, me bäggi hännar at roti till 
JK. I än hast kastar n si ner ijamt nä 
[:flickan], tar så a kraftut tak tvärs um nä u så 
rullar si iväg OL. Ja me flair sag, att n var så 
fullar, att K. matt sit u hald tvärs um än, ner 
di kåird pa vägän JK. 3) [tvärt, rakt, kor-
sande, på tvären]. Sag int dän stuckän pa 
snitt äutn tvärs av JK(ordl.). Var de int ätt 
häus där tvärs förä? MK. Så plöga n förä, u 
de furar bläir pa änd el. tvärs för de andrä 
furar JK. Ja trod bär de, att de var mäin 
stuckar, ja, fastn di lag tvärs ifran OL. Tvärs 
iginum: a) [om genomträngande]. Svaitn gick 
tvärs iginum alltihop JK. Män när da slep- 
skoän to i täuår 	så skudd n antingän ga 
tvärs iginum täuår .. el. u så gick än ifran JK. 
Sjäglämasti sitar tvärs iginum tuftu JK. Ti 
kå'ir haim me dum (stuckar) jär i kväiar var 
omöiglit, för de gick tvärs iginum ner i sum-
pän JK. De jär ofrus undatill u gar tvärt älla 
retarä tvärs iginum, när n har lass pa JK. I 
april har nårdn vart tåpp galn ti spel u ras .. 
sått ä har blas tvärs iginum fålk JK. Knapar, 
sum bomar liggar pa u så in pa mäurn u för de 
mäst tvärs iginum ällar tvärs yvar mäurn in 
pa dann ställningsräcku införä JK. b) [om 
tvärmått el. utsträckning på tvären]. De fyst 
slagä, sum slas tvärs iginum ängä OL. Ainar 
sum skall nyttäs .. till styttstaur, minst n träi 
fäir tum gråvä el. tjåckä tvärs iginum at stor- 
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ändn JK. Ja u så to ja da n famnpassarä u 
sättäd i hulä [brunnshålet] .. De blai säks 
änar tvärs iginum JK. — Tvärs imot va årdä 
betöidar JK(ordl.). Att n had skriv pruttkåll 
tvärs imot besläut JK. Han var tvärs imot all 
ting MK. Tvärs pa: a) [på tvären mot el. 
över]. Så plögdäs sedi ner me spitsplog tvärs 
pa de andrä furi JK. Så kåiräs de släkå pa u 
braidäs äut, u så plögäs de ansn tvärs pa furi 
JK. Sinä snod n kring raku u drog raku 
fram tvärs pa ällar yvar de andrä ritår JK. Da 
lägd n de skifti tvärs pa hagän i ställä OL. Da 
skudd ä stäckäs rumpå, dvs, da slo di tvärs 
pa de, sum var oslagä ällar i vinkäl mot de 
lang slagi OL. b) [rakt, direkt]. De jär just bäi 
daim (täunhular), sum snåidräivår liggar, där 
sum vädrä har bjär tvärs pa, när de äurar JK. 
Vädrä bar tvärs pa JK. När ja gick äi dän 
stäigän, så kåm de någ läik [direkt] tvärs pa 
mi såsum a stäurt svart mänskä JK. c) [oför-
modat, apropos, abrupt]. Kumm tvärs pa i 
talä = kumm me ätt ann ämnä MK. Ja kum-
mar nå tvärs pa, pa talä; däu kummar alltut 
så tvärs pa; äursäkt, att ja kummar så tvärs 
pa (= å propos) JK(ordl.). Tvärs yvar: a) [om 
placering rätt över el. förflyttning rakt över 
el. igenom ngt i ytled]. A sitbred sum liggar 
tvärs yvar n karm.. OL. Bind upp än knäut, 
de jär ti bindä (knöitä) än rad maskår tvärs 
yvar slingu JK. A skogsstyck (timmer) .. 
sum gar tvärs yvar hail bräddn av häusä JK. 
Di sag int ättar, va mang spaltar de var pa var 
säidå äutn läst tvärs yvar fran kant ti kant [i 
bibeln) OL. Lausbyggrar .. di har fat baitäs-
mark .. ner at lundar ällar strandi, sum di 
skall tvärs yvar sokni me säin kräk till JK. Ja 
skudd ga tvärs yvar där i går ällar jär upp 
ifran pärkplassn u ner till planterningslandä 
JK. Han sägd, att linjår gick rakt fram tvärs 
yvar vägän OL. Vattnä har rinn jär tvärs yvar 
o gardn JK. Ja, de var såsum ja sto, så straik 
ja tvärs yvar all hagar u så där ner JK. Så kan 
de träff till, att ännu hallbandi sitar ihop, um 
ä (fartöigä) har gat tvärs yvar (raki) JK. b) 
[om tvärmått, t. ex. diameter]. Balkar .. näi 
tum tvärs yvar i läiländn 	sjau änar ifran 
storändn va de int mair n älvå tum tvärs yvar 
JK. Maiskningbunni jär yvar am n u a halv 
ä'n tvärs yvar JK(U). Hull [för harvtänderna] 
bläir n go tum tvärs yvar el. i ginumskärning 
JK(U). 4) [på tvären, vinkelrätt mot]. All 
häckar, sum sto tvärs i vädrä, flaug av vang-
nar JK. Nä vör kåm i Nöiakan, så gick de 
tvärs, älla bak-kälkän skraäd JK. De gick 
tvärs i vägän, u när n kåird ti vänstar; gick 
bak-kälkän i däik ti hygar JK. Väisar väisn 
[plog-visen] för mik ner, så gar n .. för djaupt 

u för tvärs i jårdi JK. Plög förä säs, när n har 
plög a tvär (tvärs el. langs), när n plögar äi 
vinkäl mot de sum än har plögä JK. När n 
skall plög me spissplog ättar de jär vänd si, så 
plöga n int tvärs alltut u int langs häldar äutn 
pa snitt JK. Lägg dän stuckän tvärs el. tvärt 
upp yvar de andrä; han lag tvärs el. tvärt i 
sängi; vör skall lägg täu stuckar tvärs (el. -t) i 
stuckvältru undatill ti lägg de andrä stuckar 
pa JK(ordl.). — Så kåm batn pa tvärs i vädrä u 
vagi, sått da smallt [brast] ä igän JK. Män när 
ja drog pa täiändä ganä fran ändn, så haldäd 
di int batn imot, äutn han slo tvärs i sjoän, u 
da smallt tjan'n JK. Så fallt n [J.] avut tibakas 
u släppt arar, u batn fant av u kåln tvärs i 
sjoän straks JK. 5) [i uttr.] av u tvärs, av um 
tvärs [tvärt av]: a) [om materiella förh.]. U n 
stor puppälpäil bakum H.P.:s häusi had blas 
avutvärs JK. Ångan .. gick läik pa batn u to 
bakstammän avutvärs ätta plikti, så att batn 
blai hail fullar av vattn gäinäst JK. Ha braut 
vänsträ armän av um tvärs straks uppför 
handlidn JK. Ta u hugg dän staurn av um 
tvärs; ta u sag stuckän läik av um tvärs 
JK(ordl.). b) [bildl., genast, direkt]. I kväld 
tänkt ja, att ä skudd ske (skrivä), u de var 
bäst ti ta av u tvärs, annas så blai de int någ 
av JK. Förrum kväldn släutäd ja av u tvärs 
me skrivningi JK. 

tvärt adv. tvärt. 1) [i uttr. för riktning]. a) 
[tvärs, rakt igenom el. över]. De var så för-
baskat ti stårm där ner .. sått ä blasäd tvärt 
iginum Valk JK. Fyst ti Kauprä u så ti Halsrä 

u så där ifran tvärt yvar Lausbackar u så ti 
Masrä JK. b) [rakt, i rät vinkel mot]. U me de 
sam så braid di (russi) tvärt av vägän u ner i 
däikä JK. Plög tvärt förä (L.L:s far kallade 
det så i st. f. plög förä) MK. 2) [i uttr.] tvärt 
um [runt om]. (Vastbandä) bindäs sin fast me 
björkvidår . antingän tvärt um de ällar um 
helar ällar pinnår, sum jär burnä [borrade] äi 
JK. Jfr sms. tvärt-om. 3) [i uttr. för plötslig 
förändring, direkt, omedelbart]. Män själv 
farbror buck 	stännd tvärt mitt pa vägän 
JK. Så kummar ägodelningsrättn, u di skall 
ha kuntantar tvärt JK. Ja sIäutäd dän mai-
ningän så tvärt, fö de kåm just främnäs in JK. 
Sägd han tvärt nai, att ä var omöiglit, så 
skudd i risslver me han .. JK. K.L., han blai 
gladar u sägd jå tvärt JK. Däu kimmar tvärt 
pa* (= på tvären, i tal) MK. 4) [i uttr.] av um 
tvärt, av u tvärt. a) [om materiella förh., tvärt 
av]. A stort staket .. straik kaväl umkring, 
sått grindstuckar straik av um tvärt JK. b) 
[bild!., direkt, med en gång, tvärs av]. Me 
täidn bräukar de var knappt för mi um sum-
rar, män de far ja ta av u tvärt u gläid ste JK. 
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Än dail .. kan förtjän n näi täi hallälft dalar 
dagän u så matn ällar av u tvärt, sum di kallar 
de, än täu, två u fämti till träi kronår dagän 
OL. -om adv. tvärt um, tvärtum [på rakt 
motsatt sätt; omvänt; i stället]. Svan'n gyn-
nar ligg u kutträ ner pa sandä, u de modar int 
någ gutt äutn tvärt um JK. Själv sakän jär i u 
fö(r) si int någ galä äutn tvärtum JK. De var 
väl int någu sårg äutn tvärt um OL. Ja .. 
grundäd yvar allt de ja had fat visst, män ja 
blai int .. bäigutt umhöir äutn tvärtum JK. Ja 
tyckar att de alls int jär tråkut äutn tvärtum 
JK. Förr.. så to fålki ätta strandbräukä fyst 
u lätt jårdar ligg till, . män nå jä de mästn 
tvärtum JK. Dän täidn var de a storhait ti var 
körkväldrar.  . . nå där i mot jär de närpa tvärt-
= JK. Av hänn fick än int någ jälp, äutn 
tvärtum tyckt ha, att . . JK. Män de jä(r) rad 
förä, um plogän jär fö(r) "sladar" ällar u' 
tvärtum, um än gar för mik ner JK. Där i böin 

fästäd di väl pa all ölstäuår u krogar, sått di 
fick märg i läggar? Män n dail kansk tvärtum, 
sått di blai märglaus i ställä JK. Män aldri 
valt ja mämmi, att ja har vart missbilåtn yvar 
arbetä, äutn de har tvärtum vart rolit för mi 
JK. Ner ja tänkar ättar, så har ja ingänting ti 
paräknä, äutn tvärtum ansäir ja mi sta i skuld 
för allt bisvär OL. En riktu villbasarä, sått i 
kund int bihald n halm, så storlit skollärans 
behövd n, äutn tvärt um var di glad, att i blai 
av mei än JK. I dag jä de Pål älla Paulus, u 
han skudd va klar, um ä skudd bläi fruktsamt 
ar, män vackat va de ha vart! tvärtum har ä 
äur hail dagän, sått ä ha brumm ättar JK. De 
kan bläi snå'i ättar de jär sat si [sått], män 
snåiän skadar intä äutn jär tvärtum bättar än 
hart rängn JK. De ansags int för någ bra ti ha 
nis$n äutn tvärtum fö någ rakt gal av de andrä 
JK. 

tvätta v. tvättä, tvätt', pr. -ar, ipf. -äd, sup. 
tvätt', pass. ipf. -ädäs, p. pf. -n, f. -i JK. 1) 
[två, tvaga, vaska i allm.]. U tvätt (vaskä) 
skall di (kvinnfålki) skill a(v) me alltihop (till 
jul) JK. Mor.. bakar u bryggar u tvättar u 
JK. Um ätt (sc. mänskä) tvättar förä u ätt 
ättar, da gar de nuck da, män um ätt skall 
tvätt alltihop, da jär de värrä da MK. I går da 
tvättäd vör u så mangläd vör, u nå har vör 
sträikä MK. Förr så tvättäd el. vaskäd di int 
ulli el. lydn, män nå.. så tvättar o kvinnfålki 
atminstn bad ulli u lydn förr n di blandar JK. 
Galtn jär fäinar u väitar u rainar u bläir 
tvättn u bustn JK. När da lydn har kumm av 
lambi u jär tvättn u tårkän .. så fick han häng 
där .. u så fick di ulli me pa haustn u så fick 
di dän tvätti u tårki u i årning JK. Bord u 
stolar var int målnä dän täidn, män de tvättä- 

däs, bon i ättar var måltäid 	u stolar var 
laudag JK. Så skudd mor tvätt ällar vask käri 
i kökä [diska] JK. 2) rett a) [med avs. på 
människokroppen, särsk. händer o. ansikte]. 
Kalar di vil aldri tvätt si, äutn di gar i säng så 
lortuä, sum di jär u laknar di bläir hail svartä 
MK. Tve-tårkäs däu gamblä fabbror, matt 
däu tvättä di u kummä däit [ur en visa] JK. 
När ja fyst had .. fat vask mi ällar tvätt mi u 
snygg upp mi läitä JK. I dag da kund n 
gänn tvätt si (= bada) da; da jär de så varmt 
MK. b) [om katt, slicka sig o. gnida sig med 
tassen]. Kattu ha tvättar si så föskräcklit 
MK. — Särsk. förb. Tvätt bårt blod e. d. MK. 
Så frågd vör, um än had fat någän fläck pa 
byxår, sum än had vart äut u tvätt ör OL. Jfr 
ny-tvätten. — tvätt-balja s. (pl.) tvättbaljår jär 
avlangä älla runtä MK. -kommod s. tvättkum-
mo'd m. Så stor där n tvättkummod äi a räng 
JK. -kränka s. tvättkränkå f. Till lägg kledi 
pa, när n klappäd .. dum me ldappträiä 
bigangnäs de a tvättkränkå el. klappkränkå 
JK(U). -skål s. tvättskål f., bf. -i [tvättfat, 
handfat]. När n vaskäd el. tvättäd si (hännar 
u ansiktä), så var de nuck int vanlit förr sum 
nå, att n hadd a särskild tvättskål el. a tvätt-
fat ti vask si äi äutn a gammal gröitå el. 
pannå, a byttå el. spann fick ga an JK(U). 
Tvättskåli star där MK. De var n kväld, sum 
ja ställd a tvättskål äutför kökä, u um mårg-
nän, när ja kåm äut, da lag de täu pinnsväin 
sväinluns i skåli MK. -vatten s. n. bf. tvätt-
vattnä [vatten vari man tvättat sig]. Män 
tvättvattnä jär int vanlit, att de skall hälläs 
äut undar bär himmäl, äutn de hälläs i späisn, 
de vattnä, sum än vaskar bani me, när di jär 
sma, mainar ja JK. 

tvättning s. tvättniyg f., bf. -i [arbetet att tvät-
ta]. Anna .. svarar för all tvättning el. vask-
ning JK. De gar så dålit av me tvättningi MK. 

tycka v. tyckä, tyck', pr. -ar, -a, ipf. -tä, 
tyckt', -äd, sup. tyckt, pass. pr. -ös, -s, ipf. 
-tös, sup. -ds, p. pf. (um)tycktar, f. -tyckt, n. 
-tyckt, pl. -tycktä. 1) [mena, anse]. Ha gynt 
tyckä, att ä blai tråkut JK. När di da .. fick 
plaser vart u ätt pa sitt ställä, såsum di kund 
tyck, att de skudd varä OL. Förrästn tycka 
ja u flairfalduä me mi, att all hälgdagar, sum 
fallar in pa vardagar, skudd at fandars JK. Än 
dail tyckar, att de ["gruset"] jär för fäint, 
sumbli tyckar, att ä jär för hart, någän tyckar, 
att ä int jär så ill gräus, u att ä mik biror pa 
spån'n OL. Tyckar L., att de int jär någän 
idé, så släutar ja upp JK. Kvinnfålki jär mik 
tacksamm för prässantn, män nå tyckar di så, 
att di vill sänd än läitn änkäl prässant .. i 
ställä OL. Ja tyckar, ja har änd flaug kring 
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lagli väidlyftut OL. Da tyckar ja just de int 
bläir någ för kalar av dum JK. Ja, ja gar ännu 
längar u tyckar: va förä far vör int lug t.äks. 

gläid äut äi n akar u plög pa n sundag JK. 
Va ja tyckar, så jär de int ret någ apartut av 
än präst ti ga för me sån äksämpäl JK. Ja far 
ste u fa tak i A. u håir va han tyckar JK. Män 
di (än sårts plogar) jär int bättar (snararä 
sämmar, tyckar ja) ti plög me JK. De jä rolit, 
tycka ja JK. Um än så tyckar JK. Vör har 
ännu int sätt äut dag, när vör kummar ti rais 
in, män vör tycktä, att vör kund läik så gännä 
gläid in, antingän i släutä av iss viku ällar 
JK. Ja, sått ja tycktä, att um di int far ler någ 
bättar än svär u säupä .. där inn pa lägrä 
da tyckar ja just de int bläir någ för kalar av 
dum JK. Så sum vör sat där .. än täu träi 
sårkdrängar, så tyckt di, att vör kund ga äut u 
säi, va än to vägän OL. Så vidd n ga sin väg, 
da tyckt vör, att .. han fick väl ga in u tack u 
häls hadjö OL. De tyckt n, att de sag så rolit 
äut JK. Han jetäd u pratäd .. han tyckt de 
var så gutt OL. Kaupräfar har bitt mi, att ja 
skudd kumm däit till n u prat .. för de har n 
tyckt, att de var rolit JK. Ja har tyckt de ret 
har käntäs gutt JK. 2) [mena på, (ev.) säga]. 
Gubbän Per tycktä, de kummar aldri ti ga i 
lås för dum JK. Pa jaulaftnän sägd ja .. : ja 
skall i otå i mårrtäili. I sånnar äur, tyckt de 
andrä, de kummar ingän präst fram än gang, 
tänkar vör JK. Da tyckt ja änd, att skudd de 
gär någ de da? OL. Vörr tyckt de, att vörr 
vidd n int någ ont äutn tvärtum hadd vör 
pluck för n så gutt vör hadd kunt OL. Da 
tyckt källingi: int bihövd a ha tankän pa hän-
nä, för ha raidäd si nuck JK. Ja, någ skudd 
väl han u* ha, tyckt di JK. Ja, de jär nuck int 
därav de i [inte], tyckt ja OL. Ja smasvor täit 

u tyckt, förbannat va di har för årningar 
JK. Nöiar var de otå jär i Lau, tyckt n, u da 
had n tänkt ti kåir i gard u häls pa uss JK. U 
de var besynnalit, had L. tyckt JK. A. had 
vart ner bäi Nabbu u hårt ättar mä u had 
tyckt, att ja var galn, sum int had kumm i 
land JK. 3) [ha för sig, ha en känsla av]. Ja 
tyckar ja håirar n sjuss, män de jär stårmän 
MK. Så sum kvinnfålki kåm äut där iginum 
bakduri, så tyckt di de var n kal, sum var där 
OL. 4) [ha lust, vilja]. L. fick betal mi så sum 
L. tyckäd självar JK. Ja ha hitt pa va ja ha 
tyckt JK. 5) refl. Ja har alltut tyckt mi fa mair 
bitalt, än ja har förtjänt OL. 6) dep. [förefalla, 
synas]. a) [i opers. konstr.]. Ja, de tyckäs, 
sum um vör far n ovädarböising JK. Ja släu-
täd me anndagän. Ja, u da tyckäs de, sum um 
där me jaul skudd var släut JK. U de tyckäs 
int, sum fålki själv bläir klokarä JK. Där låtar  
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de kånstut, tyckar ja, u tyckäs, sum um de 
skudd var skillnä pa bidning u släkt JK. Di 
sitar, sum de tyckäs, me andn i halsgropi OL. 
Sän um täisdagän tycktäs de, sum um än 
var läit bättar JK. Jämföirar n nå mot förr, så 
tycks de i mang fall, att de jär sämmar nå än 
förr OL. Ja ha piss äi de stor rivu [skråman] 

u de ha tyckäs, sum um de ha vart bra JK. 
De tycktäs mästn pa källingi, att ha tyckt de 
gick läit oreit till OL. De tycktäs nuck, att di 
kund ha hatt dän sagbackän legar OL. b) [m. 
personl. el. sakl. subj.]. Han tycks int tul 
sanningän OL. Lauboar tyckäs, sum um di 
just int jär imot um ä (nöi bathamn) JK. E. 
var ti gnol pa än pålskä, u han tycktäs ret var 
vackar OL. Han glaid natäurlitväis, u allt 
tycktäs var bra OL. — Särsk. förb. Tyck um: 
1) [uppskatta, värdera, finna behag i]. Släika 
gråit sum däu bräuka tyck um JK. Vällaikän 
tyckar vör um JK. Vaför skall n var så 
sträidu mot laksfiskrar jär äutat? Ja tyckar int 
um än för de JK. Daim sum nyttäd dän musn 
[mossan] ti sväinfodar, så tyckäd sväini mik 
um dän musn u jetäd n bra JK(U). Han 
[staren] jär mik umtycktar JK. Nautrasn ällar 
nautsårtn var bra el. umtycktar JK. Enlit 
Gotlänningän, sum ja.. tyckar mik bra um, 
så matt förläsningi var mik umtyckt JK. Ha 
blai riktut stor pa si yvar brevä u yvar gasi, 
att ha var umtyckt JK. Förklä var så um-
tyckt, sått .. JK. Så far di da sit för lagt [vid 
bordet], u de jär int umtyckt OL. Di vill sänd 
än läitn änkäl präs sant.. mä n di jär int säkrä 
pa, um de kan bläi umtyckt ällar intä OL. 
Rolit ti håir u, att pärår jär umtycktä u goä ti 
jetä JK. 2) 'älska'. Han tyckar um de päiku. 
Di tyckar um varandrä OL. De var a päikå u 
n dräng, sum tyckt um varandrä u skudd ha 
varandrä JK. Da far vör försöik u släpp na 
[geten] in till härrn i stäiu .. så far vör säi, um 
di (gaitnar) tyckar um varandrä JK. Jfr miss-
o. sam-tycka. -mycken a. tyckmyckän, tyck-
myttn, f. -i JK(U), 'nyckfull' MK; förkunnar 
sälln nå i språkä . män de gamblä bigangnäd 
de .. i ställ för försäii, -'n [försynt], u iblant 
för missbilåti, -'n. Tyst u tyckmytti el. försäii 
JK(U). 

tycke s. tyckä, tyck' n. 1) [mening, föreställ- 
ning]. Ungdomar di vill gänn handlä ättar sitt 
aig tyckä ifran laudäskväldn till mandäsmårg- 
nän OL. Sma styvlår jär ättar mitt tyckä 
mik bättar n sko JK. Di (tali ) var ättar mitt 
tyckä äutmärktä JK. 2) [i uttr.] tyck u smak. 
Förmann'n gir si av me sitt slag; sen far var u 
en sla si äi ättar tyck u smak OL. Ner di da.. 
ättar tyck u smak fick plaser vart u ätt pa sitt 
ställä OL. 3) [smak, böjelse]. Vör had ing 
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tyck för fläsk OL. De [kaffet] smakar väl gutt 
för daim, oläik fålk u oläik tyckä OL. Att ä 
var laikstäuå all sundäskväldar, u där träfft n 
dän sum än had tyck förä JK(U). De händar 
iblant .. att n räikar dräng u a fatti päikå far 
tyck för varandrä JK. De gamblä historiu um 
Lass u Stäinä, sum tjänt i fylgä bäi än bondä, 
u Lass fick tyck för Stäinä, män ha vidd int 
alls vit av Lassä JK(U). Undar täidn had 
grevän gat u fat tyck för källingi u had fat 
hänn ti tyck um si OL. 

tyda s. töidå f., pl. -år JK(U). 1) [ordning, 
reda]. En kaddrill skudd ä för de mäst varä, 
um ä skudd var någ töidå me dansn [på bröl-
lop] JK(U). 2) [tecken, förebud]. Av sok 
mån'n u stjännår tas u märkar u töidår an-
gå' ändä vädalaikän JK(U). När n far säi själv 
solkantn i vattnkantn u när ha sin kummar 
upp halv .. u sin hall .. da jä de för n fiskarä 
- ti ta "töidår" av na, va de bläir för vädar 
pa dagän JK(U). När nöiä jär söinlit, så tar 
n töidår av de, um de bläir vat el. tårrt 
JK(U). 

tyda v. töidä, töid', pr. -ar, ipf. -äd, pass. pr. 
-äs. 1) [tolka, förklara]. Däu kanst nuck töid 
prästas prekår sum de skall JK. Di skall jå 
var juristar u skall ha tat äksamar, um di skall 
kunn töid ällar fösta si pa lagparregrafar JK. 
De döimäs u töidäs pa mang väis blant fålki 
JK. 2) [m. prep. på: antyda, vittna om]. Ner 
de jär någän, sum har fat a sull bain ällar 
någ sånt, sum töidar pa, att de jär.  någ gal, 
sum di har kumm äut förä OL. Oirä [yra] 
ällar ta si någ för sum töidar pa öirsl OL. Allt 
de där töidäd pa dän insikt u färduhait, sum 
X. läggd i dagän OL. 3) [förebåda]. "Rävän 
bryggar" allt i kväld, ällar väit håpu räidar, 
sum allt töidar pa fagat u gutt vädar i mårgå 
JK. U allt ann så töidar de pa rängn, såsum 
kattu liggar pa jänn'n, mässingän yngläs, 
gröitu blåar JK. Jfr ut-tyda. 

tydlig a. n. töidlit, komp. -liarä JK [klar, lätt 
att uppfatta]. Janväggän [järnviggen] han 
söins töidlit han [på ett foto] MK. Di hård 
töidlit, när di spänd russi ifran JK(U). De var 
P.H., sum haldäd avsjon jär ner i S.A:s ha-
gän, sått ä hå'rdäs töidlit, va di bjaud allihop, 
jär haim pa gardn, så lungt u jaudsamt har de 
vart i dag JK. Vör tyckt, att ä stårmäd sum 
värst mitt i nati .. för da känd vör töidlit, att 
byggningän darräd, när vör lag i sängar JK. 
Fyst lästäs värsar upp, u de gärd ungmor 
töidlit u raidut JK. Um int L. tar till miss-
tyckä .. så skall-  ja söik framställ ällar skriv 
de så töidlit sum möiglit OL. Där .. fram-
ställd ja mäin klagomål klart u töidlit OL. 
Han taläd raskt u töidlit JK. Beskrivningi um 

täunar .. de tår kansk var otöidlit pa säin 
ställar, män så talar bildar så mik töidliarä 
JK. Jfr o-tydlig. 

tydning s. se ut-tydning. 
tyg s. 1. töig n., bf. -ä, pl. -ar [vävnad]. Kållå 
[kjol] jär a töig ti ha pa si MK. Kvinnfå'lki . 
ner di sitar u pratar um vävning u töig, såsum 
värkän, vammäl, döinvår m. m. OL. Ja har 
hårt någ namn pa töigä, sum kvinnfålki vävar 
JK. Förr da var de a slags töig, sum hait 
kledä, u skafft di si än klening av sånt töig, så 
haitäd de kleskledar OL. Di raisar till spinna-
räiä me ulli, u så böitar di bårt ulli mot töig.. 
Män de däugar ingän kräup äi töigä u säi el. 
vitä, va de jär tillvärk av för lort JK. Ja pa de 
väisä knogäd fålk si fram .. bad me kard u 
spinnä el. tillvärkning av töig ti kledar haimä 
el.haimgärt töig u haimfärg töig, sum var bad 
varmt u starkt. Män så .. tyckt vörr, att 
kauptöigä de sag så innalit fäint u blankt u 
vackat äut .. sått de var bäst ti kaup töig ti 
kledar JK. Mangkaväl .. dän rulln 	sum 
töigä läggäs um, ner de skall mangläs OL. De 
töigä de jär avmelt ti di OL. De töigä de jär 
läikväl så mik mackhul pa OL. När n kåm 
haim skafft n si n trampvangn u k'å'rd kring 
me dän u säld töigar u ann krims krams JK. 
Jfr bomulls-, förkläd-, klädning- o. utan-tyg. 
-agent s. töigagänt 	ku [kringresande om- 
bud för textilfabrik el. -firma]. De var n töig-
agänt, sum var u bjaud töigar äut MK. -bit s. 
töigbit m. Kalförklä jär ret u slet än töigbit, 
sum gar upp pa braustä än bit me a rem . . um 
nackän JK. -lapp s. Aggäntar rännar kring 
me töiglappar (el. provar) JK. -packe m. bf. 
töigpackän JK, pl. -ar OL. Töigpackän pa 
töigstuckän [i vävstolen] bläir störr u störrä 
JK. Sen ner de var gärt [: vävningen], da 
skudd vävän äut, u så läggdäs all töigpackar 
pa ätt ställä OL. -påse s. töigpusä m. [påse av 
tyg]. De bronä sigdspångräusä .. har n för de 
-mästä äi än läitn töigpusä JK(U). -(s) 1 för-
kläde s. töigförkäl n., bf. töigsförklä. Sköt-
skinnä jär starkarä, föstas, än töigsförklä JK. 
-si känga s. f. pl. töigskäyår (avh.). -si sko s. 
pl. töigs-sko JK, -skor JK(U), el. • smär-
tingssko JK. -stock s. m. bf. töigstuckän (på 
väv). -strimmel s. töigstrimmäl [smal tyg-
remsa]. 

tyg s. 2 töig n. [otyg, byke]. Gasungar, de jär a 
slikt töig, sum int kan ga klok vägar MK. De 
jär a olycklit töig dän där simmäntn JK. 
Mack u töig i halsn = snäuå u ont i braustä 
JK(ordl.). Jfr fan-, o-, rackar- o. sat-tyg samt 
verk-tyg. • 

tyg s. 3 se tög s. 2. 
tygel s. pl. tyglar. Så straik sölgu sundar äut i 
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estampän u russi fick laus tyglar u var fräiä 
JK. • Jfr språng-tygel. 

tylft s. tölt f., bf. -i, pl. -ar [12 st. bräder]. När 
de blai dagar, så gav vör uss i väg me hall-
annu tölt plankår på,  vart par JK. I dag har 
vör kårt a tölt sagstuckar ti sagi JK. De jär 
just int mik döirt till kaupä: a kronå tölti för 
laktar JK. Bi sagi där kund ä iblant kumm ti 
tul badde väl u läng iblant ner n .. hadd flair 
töltar stuckar ti sagä OL. Nå jär de ti lätt 
bredi ga iginum än spuntmaskin hundrätals 
'tältar pa dagän JK(U). Åt hundrä töltar i haj! 
fartöigä MK(1878). 

tyna v. töinä, töin', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, -dä, 
töind', töint', sup. -ä, töin', -t, pass. pr. -ås, 
sup. -äs JK, p. pf. -tar OL. f. töini, n. töint, 
töint si, pl. töint' OL, 'sätta upp gärdsgård' 
[gärdsla, hägna]. I iss viku ha ja rust u töinä u 
hugg bandar, sått vör kan fa bärg kräki i aigår 
JK. Vör ha tänkt, att de skudd bläi skaplit ti 
fa töinä, män de kan ingän fa nå de häldar, 
för de star mästn vattn uppa jårdi allstans 
de kan var pa ret någ haug backar, sum än 
kan kumm at u töinä JK. Vör skall upp pa 
haidi u töinä JK. I dag har ja vart där ner (i 
Kauprä äng) hail dagän när pa u rydd u töinä 
JK. Vör har ännu int riktut kumm i fartn 
me töin riktut, för de gar int all stans ännu.. 
för de jär ännu för mik frusä el. tjäl äi jårdi 
sått... när n skall töin nöiä (täunar), så kan 
ingän .fa staurar ner JK. Kalar jär ste u så 
töinar JK(ordl.). I onstäs 	va ja ste u töi- 
nädä ainsummän ner i Digarängä JK. I fredäs 

pa ättamiddagän töinäd ja JK. I går.. da 
var vör uppa haidi u töinädä i rängnä . män 
de bar ihop me hugg bandar u töin så att råik 

damb sto a uss Jannä u drängän kård 
värk (trodar u staur) bäi täun'n u kard staur, 

far u ja huggd bandar u töindä, u tjänst-
päiku bädäd bandar för uss JK. Far u ja gynt 
int töin förrn klucku va yva täi, män vör töint 
umkring hundrä famnar nöiar träibandtäun, u 
så huggäd vör all bandar till .. annas had vör 
kanhänd töint n tridndail mair JK. Han var 
ner u töint n gang MK. L. han sto u töind 
ainsummän JK. Ja talt me astu 0. .. när han 
töind jär äut pa lairu, da maint han pa: Er har 
väl skilt av me töin Er? Ja visst ha vör töint 
någ män .. vör töinäd förr um dagän vör u' 
JK. Far har töinä u malä u ja ha.. JK. U så 
ha ja töin i träi dagar JK. De har ja självar 
vart u töint MK. De bröiu ha ha vart töini 
mitt i täu MK. U int jär de töint si me skick 
häldar MK. Jär de töint si nå.da? MK. —.Ja, 
nå har vörr fat trodar, staur u bandar el. 
värkä i årning, u nå skall vör till töinä JK. Ja 
u så gynnar vörr nå töinä täubandtäun. När n 

har fat .. bandäldn ti brinnä u n hop bandar 
där i jamtä .. Ja um än jär jälp, så jär n täu ti 
töinä, män järn int de, så töinar bön en. Fyst 
gynna n me - gasshaudå [gårds-huvud] .. När 

da har fat ä så langväist ätt a hall lang 
trolå räckar upp i uppäst bandn i fyst staur-
parä i gassliaudä, da slar n de trid staurparä 
.. Ja än töinar för de mäst nå för täidn så, att 

slar styttstaurar i uppäst bandn .. När 
staurar jär slagnä .. da bindar n um än bandä 
.. Ja, u töinar för de mästä: att ä jär träi 
staurpar imillum styttstaurspari .. Ja, jär n 
täu rask Van kalar ti töinä u någlund bra 
värkä u n kvickar bandbädarä u int allt för 
.. hart ti fa staurar ner.. så kan n hinn flärpa 
tjugå varpår um dagän .. När na har bärt 
[enbart] nöit värkä .. så bräuka n töin träi-
bandtäun JK. Träibandtäun töinäs läit ann-
lundä u gar snällarä ällar fodarä ti töinä 
JK. Vör har rust u töin el. räckä, sum de 
haitar, när n töinar räcktäun JK. Stikältäun . . 
sum än töinar föräutn bandar .. De haitar 
egäntliän int töinä äutn bön stiklä JK. Björk-
bandar töina n me iblant u di gar ti töin me 
ra JK. A. u ja har vart ti töint i någlä dagar, 
nöiar täun u pa nöiar väisä jär ner pa o nöi 
skiftä JK. Dän täun'n kan vör int gutt fa 
töinä, förrn vägdäiki bläir i årning JK. Vör 
har nå töint hall vägän langsat storvägän ifran 
o hagän ner till Närkbo-linju imot Stainakan 
u Stainhagän JK. Vör har töint umkring, nå i 
ladi u någ läit i haustäs, 2 000 metar ällar 
umkring 150 ällar 200 varpår JK. De har a 
styck täun blas kull där uppä .. De jär um-
kring fäm varpår (umkring 60 staurpar), sum 
skall töinäs JK. Fystä töinäd Mullvals 
Ardre] ainsumnä hail täun'n, män så.. ålägd 
Mullvals Kaupräkalar, att di skudd töin hall-
täun imot dum JK. Någ var stans så baitäd di 
ihop, u de had di n stor fördail me, att di 
slapp u töin så mikä, sum än far gär nå JK. 
Lag skiftä har så nöis gat yvar jär i soknar, u 
de har töinäs så oskaplit mikä JK. Täunar 
sum di da töint när di tillträdäd lagskiftä, 
gynnar nå bläi åidnä u fall ner JK. Da var ä ti 
säi ättar att n int fick täun'n för lagar u int för 
haugar häldar töind n dum för haug, da 
blast di så mik snällarä kull., sam så.. att n 
int töint för glist.. Kund nå lagum var haim, 
så var ä bra, da blai täun'n lagum töintar OL. 
Ner ä nå kå'm så läit längar äut pa ladingän, 
så var ä ti tänk pa u fa täunar töint u i årning 
OL. En häst, sum flaugar yvar staur-ret 

jär de int så gutt ti töin, förä.JK(U). 
Hart du töinä? — Jå. — Va haugt? — Sum 
körku. — Va tet? — Sum såll [ur leken "veckla 
höns"] JK(U). — Särsk. förb. Töin av el. ifran: 



tyna 	 1580 	 tyning 

[1] när n töinar el. stängar ifran a visst um-
rådä av aigu JK(U). Um di int had töint av 
[delat av] inn i häusi MK. [2] Töin av haitar 
de u, när n har släut me töinä, u fat täun'n i 
årning JK(U). — Töin ifran [frånskilja medelst 
gärdsgård]. Män de var förarglit läikväl ti ha 
de (aigå'r) så ihop .. u de blai gräl u tretår 
gassfålki imillum, så att dain gynt töin ifran 
sitt jär u dann'n där, u dain tvank dann'n till 
sätt halltäun imot si, så att pa de väisä fick 
var u en sitt ifrantöint u fö si självar JK. Vör 
har töin el. räck lairu ifran el. in, för ha blai 
så hard ti plögä, u så jär de så mik ,gras, 
sått kräki har förträffliä baitar där JK. Ai än 
akar, sum jär mang låttaigrar äi, u de jär 
gangvarpå kring; um da någän vill ha sin lått 
ifrantöintar, så far n töin ainsummän JK. U 
så järum arä så vidd J. ha sitt ifran älla fran-
töint u sägd till uss, att vör skudd sätt hall-
täun imot n, fö vör ha jård imot n JK. Hail 
Kauprä storhagar di lag ihop u var int ifran-
töintä pa var lått JK. — Töin in, dvs. när n 
töinar in el. kring a aigå el. a visst umrådä 
JK(U). Um all andrä lauboar, sum gränsäd 
me säin skogar äutför Kauprä [: K. skog], to 
dail i täun'n me mot Mullvals u så töint in hail 
skogsflankän JK. Fyst skall ja ner pa Strand-
räum u säi pa a baitning där, sum vör har 
töint in JK. Så har de äutsoknar töint in 
baitningar u täppår till släpp russi äi, när di 
kård ti strand JK(U). När da Kauprä kalar 
had sin stäur hagä pa umkring en hundrä 
tunnland intöintar, så skudd vör ha kräk där 
upp JK. Där hadd all böindar vassäin läiti 
intöint täppå pa n 3-4 kappland, sum kalldäs 
för kåltäppår JK. — Töin kring [kringgärdsla]. 
Där förä så matt n töin kring de där käldu me 
någlä räcklid JK. Töint ikring = när de jär 
täun el. stängsl kring aigu, el. när hail aigu jär 
intöint JK(U). Ätt av räcklidi, sum käldu var 
kringtöint me .. JK(U). För int fålk el. kräki 
skall plums ner där.. så jär ä kringtöint si me 
någlä räcklid JK. Därförä så jär de kringtöin 
si me någlä räcklid JK(U). — Töin um gamblä 
täunar JK. Allt de gamblä värkä läggäs n 
bit pa säidu um han, sått de int jär i vägän, 
när n skall töin um än JK(U). När n töinar um 
än gammäl täun, så behöva n int .. sätt upp 
stakar .. ti töin ättar . äutn n töinar äi dän 
gamblä väisn JK. Män jär n gammäl täun åidn 
u skall töinäs um, så förkasta n int allt de 
gamblä värkä JK. — Inhängnä el. intöintä bai- 
täsmarkar har de alltut vart .. män förr i 
gamblä täidn så var di int så sundatöintä, 
äutn de var störr viddar el. .. flair dailaigrar, 
sum hadd baitäsmarkar ihop JK(U). De jär 
sundatöint MK. — Ja tar u huggar hul pa  

täun'n jär bäi däikä, för de star int så mang 
minnutar pa ti töin till igän JK. — Me töin upp 
mainäs, att n värkställar arbetä me töiningi 
el. töinar upp el. u sättar upp än täun, sum de 
u' haitar JK(U). Jär i Lau rustäs mästn me ätt 
slags arbetä, u de jär me täunar, ta upp 
gamblä u töin upp nöiä JK. Att närpa nöi 
täun'n har blas kull .. Ja da jär int någ ann 
rad, än de skall töinäs upp igän JK. Jfr ny-
tynd. — tyn-handkläde s. töinhankäl n., 
pl. = [gamla vantar som man har på sig vid 
gärdsling]. Så skall n kumm ihåg u fa a par 
gamblä hankäl mässi, ner n töinar, så att n int 
förstöirar skinnä inn i händarnä, för ner nå 
bandar kummar fran äldn .. da jär ä int så 
gutt ti ta tak äi u bräid dum me bär handarna 
OL. 

tynare s. töinarä m., pl. töinrar [gärdsgårds-
byggare]. En kal töinar än tåll fjortn varpår 
um dagän, me bädnä bandar, u så um än jär n 
vanar töinarä JK(U). Staurar .. kan var 
kramp u skaiv u buguä, di däugar läik bra .. ti 
töin me av van töinrar JK(U). 

tynga v. tyng', pr. -ar. Tyng till [öka tyngden]; 
de tyngar till bra, när n far en pa till MK. 

tyngd s. f. bf. tyygdi. Tyngdi u tyngsli. De säs 
nuck bäggi kansk tyngsli jär de gamblästä 
(?) 	grainar brast av tyngsli el. tyngdi av 
snåiän JK. Än hail hopän grainar av tallar u 
björknar had brist av för tyngdi av snåiän JK. 

tynge s. tyygä, tyg', m. [1], n., 'besvär, 
tunga'. De jär bön tt kumm andra ti tyngä;.. 
ti liv andrä ti tyngä JK(ordl.). Ja har int vart 
daim till någä tyngä (OL)MK. Ja var räddar 
för, att um än kåm in, han kansk da kund bläi 
till tyng ällar hindar OL. Män um int nödi 
tvang mi .. så skudd ja aldri vill var L. till a 
sånt tyngä OL. Körku ansäis mästn rakt för a 
tyngä alla a stor onåigå inum sokni ti unda-
hald nå fö täidn JK. Di jär bär sokni ti tyngä 
MK. De jär sån tyngä, sum kummar yvar 
mänskår, så di sumnar MK. De jär ss. ett 
tyngä s. kummar yvar n ss. svämn el. så 
(OL)MK. 

tyngsel s. tyygsl f., bf. tyngsli JK, 'tyngd'. De 
var bra tyngsl el. tyngd äi de lassä; de var a 
olyckli tyngsl äi dän säckän, han var så tung-
ar, sått ja naug int had årk än JK(ordl.). Sån 
svår tyngsl de skall tas me däunkraft OL. De 
blai nuck tyngsl av, när di lag pa hail taki [om 
flistak?] MK. Grainar brast av tyngdi el. 
tyngsli av snåiän JK. Da gar tyngsli av 
braustä straks [: känslan av tyngd, tryck] 
JK(U). 

tyning s. töiniyg f., bf. -i [gärdsling]. Ladisår-
kår [vårarbeten], såsum töining, kånnsaning 
u annä JK. Ja visst ha vör töint någ, män vör 
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ha ännu mik mair töining igän; ja de jär 
olycklit iss töiningi ti räck till JK. Ännu ha 
vör int vart ihop me någ töining, för akajårdi 
jär ännu för vat bäi rainar JK. De jär um dän 
förbannadä gam täun'n u töiningi upp pa Gyl-
lauän JK. Så pa ladiän, ner jårdi blai så av-
tårki, att n kund töinä, da blai ä årkå me ti säi 
ättar all gamblä täunar sum skudd töinäs, u 
de töiningi ha kund räck till badde väl u längä 
OL. Män de jär de snällästä töiningi el. gar 
fort ti sätt upp än räcktäun JK. Dän sum had 
tat imot töiningi, skudd hugg ner u ta bårt de 
gamblä värkä ör väisn. Mik än skall bital för 
varpu kummar an pa, um de jär go töining el. 
de jär bisvärlir el. dåli töining. Um de jär laus 
jård u stainfräit, så gar de fort u bra ti fa 
staurar ner.. u haitar go u bra töining, män 
jär de stainut u pinnhäll .. så tular de längar ti 
sla staur u jär dåli u bisvärli u arbetsam töi-
ning JK(U). Ja de va go töining, så att vörr 
slapp u nytt janstaur JK. Tällstaur star a 
töining = så läng täun'n star el. haldar JK. 

tynna v. 1. tynnä, tynn', pr. -ar, sup. tynn', 
pass. -äs, p. pf. (ör)tynn' n JK, n. (äut)tynn' , 
imper. tynn, 'göra tunnare'. Ta u tynn bredi 
läitä; bred skall tynnäs, för de jär för tjåckt; 
träibitn skall tynnäs, för han jär för tjåckar; 
de jär a olycklit arbet ti sta u hugg u tynn pa 
de JK(ordl.). De andrä täu far da.. hyvlä u 
bräunä (hugg kantn gäinar) u så tynn bredi, 
daim sum jär för tjåckä huggar n av pa av-
säidu ättar a ritå .. så di bläir lagum tjåckä, 
sen skall di tynnäs en gang till, de jär för till 
b'å'ig bredi [till likkistan] OL. Mackän har 
tynn sedi så mikä MK. — Särsk. förb. Tynn av 
[bli tunnare, glesare]. Han frågd ättar, um n 
ännu star bäi säin gamblä andlihait; nai, nå 
gynnar de tynn av MK(1877). Nå gynnar de 
tynn av (el. laup av) igän = bli fagert el. 
jausnä MK. De har nå vart så mul hail dagän, 
män de jär int äutn ick de jär ti tynn av nå 
OL. — Da var ä än hopar mack i jårdi, sum 
jetäd sedi upp .. u iblant så tynnäd di ör hail 
tvärar, så de blai int mair n hältn pa OL. 
Tänk bär va massgaistn tynnar ör u fö-
stöirar sedroti för uss JK. Ja de jär oskaplit, 
va iss tå'rr gaistn har gärt skad pa gröidn i 
ladi, hälst vaitn; u rygän har de nuck tynn ör 
väl dän u, män vaitn har gat raint bå'rt bäi 
bitväis JK. Um de bläir mik tårrt u kallt u 
gaistut i Mars .. April u Maj, da bräukar 
rygän u vaitn bläi pinnur u naudur u bläi 
örtynn'n JK. Nä gröidn ha gynt vaksä, u så 
de bläir kaldar gaist u frustnetar, de jä stån[d] 
till tynn äut de, hälst um jårdi jä magaraktu 
JK. När de kummar ti sta n såndär tårrar 
kaldar gaist um ladingar, de tynnar äut rygän 

vaitn så oskaplit pa gaimaldu JK. Skogän 
han jär nå så äuttynn'n MK. Kummar mass-
gaistn ti gaist pa akrar till, da bläir de äuttynn 

dålit JK. 
tynna v. 2 tynnä, tynn', pr. -ar, ipf. -äd OL; 
JK(U), tynd' JK, sup. tynt, pass. tynnäs, ipf. 
tyndäs, p. pf. n. (pa)tynnä, imper. tynn, 'tap-
pa'. T. brännväin pa flaskår MK. Nå kan Ar 
ga bäi käldår u tynn vattn i gaiti MK. Nå har 
ja tynt all flaskår full av brännväin JK(ordl.). 
Drick skall tynnäs, för nå jär de lagum svalt 
(tappas på karet) JK(ordl.). Så skudd ä kokäs 
ainlag .. så skudd ä tynnäs pa käri så varmt ä 
var OL. Vörti .. ner ha blai lagum sval, så 
tyndäs ha pa käri OL. Da hadd n a tomflaskå 
mässi, dän tynd n full av vattn där bäi Käldår 

flasku, dän sum B. had tynt vattn äi JK. 
— Särsk. förb. Tynn äi a kannå drickä; tynn äi 
de kärä fullt av vattn JK. Sån där trattar 
[fyllbultar], sum gärd de sam, va mik di tyn-
näd äi dum OL. Di tynnar äi si mair n va di 
förmår u bjärä OL. — De drickä, de skudd ha 
vart patynnä pa kärä OL. — Ta u tynn upp 
någlä flaskår brännväin ör kaggän JK(ordl.). 
Sin tynnäd vörr upp de pa flaskår JK(U). — 
Vör har tynt ör alltihop ör kaggän; vör far ta 

tynn ör allt drick ör kärä, för de jär otet 
JK(ordl.). 

tynning s. f. bf. tynniygi [arbetet att göra 
(bräder) tunnare]. Sen hyvläs di [bräderna] 
sletä, sen skall di tynnäs en gang till .. de 
tynningi jär bär a äns längd ungifär OL. 

typ s. m. bf. typän, pl. -ar. Dän gamblästä 
typän av vändplogar JK. De jär för de mästä 
dän vanliä typän pa enbetsspissplogar, fastn 
de nuck finns andrä typay nå för täidn JK. Ja 
kaupt en [plog] .. av svänsk tillvärkning 
han var någlund ättar sam typän [som de 
amerikanska] JK. 

tyra (törja?) v. tyrä, pr. tyrar 	, ipf. -äd. 1) 
'bråka sig fram'. De tyräd än häit u än däit 
(ss. när man tämar stäutar s. .. bråka sig 
fram) MK(1877). 2) 'släpa', [slänga]. Mäin 
kållu [kjol] ha tyrar ättar mi = släper MK. 
Mäin kållu ha tyräd u slepäd i sumpän MK. 
Såsum än druckän kal, sum gar u tyrar i 
vägän MK. [Möjl. da. tyre el. isl. pyrjal 

tyrann s. töira'n, tyrann. Pänningar .. di jär i 
sanning är stor dimmon u tyrran ällar töira'n 
sär de gamblä, sum riggerar värdn JK. 

tysk a. tysk (OL)MK; töiskar, f. töisk, pl. 
töisk'. 1) [tysk]. Läikväl vill ja sätt nasar i 
vädrä sum töisk sväini u var duktu u mårskar 
JK. 2) Var töiskar = tal såilut u oraidut. Da 
jär prästar så töisk u, vait ja MK. Ha jär så 
töisk, att ingän kan första na MK. 

tysklands-resa s. f. bf. tysklandsraisu [skämts., 
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barnafödsel]. Vaskän källingi ällar bani had 
någu nöd ättar de tysklandsraisu JK. 

tyssen a. tyssn, f. tyssi= tystar, att n aldri sär 
någä MK(1877). Han jär så tyssn a si (= han 
sär ingän ting); ha jär så tyssi a si JK(ordl.). 
Far, han ha blitt mair tyssn a si nå i sainarä 
täidar JK. Han säir lungnar u stadu äut u så 
där tyssn u golåtn säir n äut ti varä JK. 

tyst a. tystar, f. o. n. tyst, pl. -ä. 1) [som inte 
säger något, tigande]. Far, han sitar fö de 
mäst tystar JK. Han sat tystar u hård pa uss, 
när vör pratädä JK. Han jär tystar sum 
mäurn JK(U). Da sägd ja än [honom] sum 
brevi inhalt, han blai läit tystar män tyckt, att 
de fick sta där så läng OL. De fick ingän 
lug till prat haugt ällar hald någ jal, äutn var u 
en skudd var tystar, ti däss skalln var i årning 
[om rävskall] JK. Ha sitar så tyst u stadut u 
sär aldri a ård JK(ordl.). Nå skall Är var tystä 
JK(ordl.). De kalar, sum star pa skutlinju, di 
skall var tystä JK. De andrä smafäuglar bräu-
kar änd var tystä um summarnetnar JK. Hald 
tyst banungar JK(ordl). Tyst u grandå, tyst 
litet MK. 2) [tystlåten, fåordig]. Han jär så 
tystar, sått n sär int mikä JK(ordl.). 3) [ljud-
lös, utan buller o. larm, lågmäld]. Ättar handi 
så blai de tyst mej än JK. Dän andrä av uss 
frågd så där läit tyst u försiktut, att um än 
hadd lust .. OL. Han svor tyst fö si självar 
JK. Da blai än läit gapsn u tyst blai de me 
sångän JK. Vickät allarm bani hållt, män bön 
di fick säi skollärarn kummä, da blai ä tyst 
sum myss OL. De jär tyst sum myss JK(U). 
Där var så tyst sum i gravi JK(ordl.). De jär 
så tyst, att de håirs aldri a gnöi OL. De gick 
int tyst u laisamt av bi borä OL. Så blai de 
tyst me Hansas åndvisslu JK. Ga tyst u ga pa 
täiår; ga tyst u let me suck pa di u smöig di 
förbäi JK(U). Nykln sat äi, u han gick så tyst 
upp pa kamman u läggd si, sum än kundä JK. 
U så skall n [spinnrocken] ga "tyst u runt", 
sägd Hässläböi 011ä JK. Fjädar- ällar last-
vangnar, sum kummar trillnäs fram tyst u still 
pa de gröin, mjauk grasmattu OL. Dän, sum 
ror noti äut, ror så tyst sum möiglit JK. 4) 
[utan offentlighet el. diskussion]. U de var da 
u* tal um, att tårghandln skudd ändräs. Nå 
håirs de aldri a smack .. Män ja vait nå, va 
sum jär knäutn, att ä blai tyst me de igän JK. 
Skiftä håirs alls int någ av, äutn jär tyst u 
stillä vikå ättar vikå JK. 5) [i det fördolda]. 
Jårdbräukspartäiä de arbetar i de tystä JK. 6) 
[interj., vänta, pass på]. "Tyst", nå gar de 
MK. Män tyst, va jä de ja håirar! JK. Jå tyst, 
de jär ännu mik mair, um ja grundar ättar JK. 
-het s. tysthait. U bad jaugar u stjälar män 
föstas i smyg älla tysthait JK. Ja sägd mot 

ofålki i tysthait, att .. JK. De har int hårtäs 
av, att någän har Mag ti ägodelningsretn, män 

någän i tysthait kan ha gärt ä läikväl JK. 
-låten a. tystlåtn, f. -ti JK(U). 

tysta v. p. pf. n. (ner)tystä, pl. -tystnä. Nå 
kåm de sån lappar äut till bårgsmännar, u dän 
am n av daim var hans aigän bror, u dän ann 
var u än fridsammar kal, så de bläi nertystä i 
retn täid OL. Såndär allvarliä sanningar di 
bläir nertystnä JK. 

tystna v. tystnä, tyssnä. 1) [bli tyst] JK(U). 
Sårkän gynnar nå tystnä el. hald upp me 
skräiä JK(U). 2) 'tysta ner' JK(U). — Särsk. 
förb. Tyssnä av dum (OL)MK. Tystnä av 
banungar, att di int allarmar så mikä JK(U). 
Sårkän skräiar så mik, kanst di int tyssnä av 
än läit da; ja fick läikväl tyssnä av na läitä, 
sått ha int allarmäd ret så mikä JK(ordl.). — 
Da matt vör sum kalar var, tyssnä ner na, 
annas had a väl snart kumm ti sägt för mikä 
JK(ordl.). De fick än da tystnä ner MK. 

tå s. täiå f., bf. -u, pl. -år, täjår. 1) [tå på 
människofot]. De gär så ont i am n täiå; ja har 
kyldi äi de täiu; styvlår klämmar pa täiår 
JK(ordl.). Ja har fat kyldi äi a täiå JK. De jär 
så fullt att vör kummar int in me a täiå n gang 
JK. Ja, att n far kyldi i de där bjällar u täiår 
gär nuck, att styvlår jär för sma JK. Män de 
jär strunt jä de de ti sit i körku u fraus um 
täiår JK. Så had vör kunt slipp u kaupt uss 
döir galåsjar fö(r) ti slipp u fraus täiår av uss 
JK. U int någ galåssar älla någä, så att de 
kummar nuck ti nyglä i täiår i dag för mi JK. 
Iblant värkt ä äut i täiår u iblant upp i jässn 
JK. Fran håfti änd ner i täiår MK. Um däu de 
gärt, så skall ja knäip di i täiår um nati MK. 
Han har säin täiår jär nerä MK. Sträck upp si 

sta pa täiår JK(U). Ga tyst u ga pa täiår 
JK(U). Till ga me täiår innat, framat (= läik 
fram) u äutat .. till ga pa udd, när n gar läik 
fram me täiår u gar framlutn JK(U). 2) [på 
djurs fot], pa gäss MK; [spetsen av en 
hästhov el. en klöv]. Dän hästn han har kaut 
si .. för de söins de, han nippar bör pa täiu, 
går el. trampar på hovsnipan JK(ordl.). 
Klauars [klövarnas] dailar: täiu, äutäst klaui 

innäst klaui JK(U). 3) [främsta delen av 
strumpa el. skodon]. Föitlingän me heln u 
täiu [på strumpa] JK. Dailar 	pa laikstn 
[lästen] jär: 1. täiu, 2. bjälln JK(U). Än täid 
nyttäd di laikstar, sum var mik braid i täiu el. 
snäipu JK(U). Namn pa träiskoäns dailar 
yvalädrä, ristn 	nasar el. täiu el. snäipu 
JK(U). Ja .. jär snubblur u fallar kull i skogän 
i snåiän, när täiår el. snäipår tar mot a grain 
el. någä JK. Jfr grep-, hås-, kråk-, 	o. stor- 
tå samt snipa s. -hjälle s. m. bf. täibjälln, pl. 
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-bjällar, 'fotknölame på ömse sidor om 
tårna' JK(ordl.); 'leden mellan stortån o. 
mellanfoten' HG. Dain täibjälln har blitt så 
raudar u sulln, han matt visst ha känning av 
kyldi; styvlår klämmar pa täibjällar JK(ordl.). 
Far u ja.. har fat kyldi äi täibjällar, mitt jär 
änd int så gal sum fars, för ja har int mair n i 
dain läil-täibjälln JK. Ja har fat a olycklit gär 
me täibjällar igän, sum allt ha känning a kyldi 
i vintar, sum ja int ha våg tat styvlår pa mi i 
dag JK. -ände s. m. bf. täiändn [spetsen på 
strumptån]. Säist ändn av stickganä trädäs pa 
a ståppål u söis in i täiändn JK. 

tåbe s. pl. tåbar [dumbom]. Tåbar, ti var 
dummä JK. Ja di jär riktut någ tåbar, kan n 
kall dum förä JK. [Da. tåbe.] 

tåg s. 1 tug n., bf. -ä, pl. bf. -i [rep]. Hampän 
spindäs de för de mäst tug av JK. Hårä, 

sum sitar pa rumpår pa nauti u pa rumpår u 
mani pa russi, nyttädäs förr ti spinn tug av 
JK(U). Lenslagä tug, mots.: hardslagä tug 
JK. I ymsnä ändar .. har n tug, sum än 
bindar anglår äi, u så n vad äi tugä u så n 
lagli stor stam, sum haldar tugä ällar anglä-
tugä u anglår i buttnän JK. Att n sättäd a jaul 
pa hackälsämassjin'n . . u så hadd n a läinå av 
tug 	u de tugä halt hackälsäläinå JK. Vör 
ha fat attn häckar (kånn) u de int någ sma- 
häckar, äutn rug pa u nä de ha bias, så ha 
vör bind tug yvar JK. Så ränd de än fö-
skräckli stäur svanar hund at Fäiä me a 
stäurt langt tug kring halsn, sum slepäd mang 
famnar ättar JK. För ti fa aiki däit vör viddä, 
så had vör tug mej uss i parrad JK. Dräg imot 
si i tug [dragkamp]. Täu parrtäiar drog imot si 
äi a änkält tug, ätt parrtäi i var änd av tugä 
JK(U). Ifran dän molnsköiän u ner i vattnä pa 
sjoän gick de a mörk strålä.. i fystningi int 
gråvarä än a tjåckt tug JK(U). Jfr angel-, 
bagg-, frambindnings-, gumre-, görding-, hår-, 
krabb-, stjärt-, tjuder- o. tramp-tåg. -bit s. 
twgbi't m., bf. -n [stycke av ett tåg]. En läitn 
taugstain me en tugbit äi u a läiti klåbbå 
sum haldar tugbitn uppä JK. -selirep s. twg-
silraip n. [draglina av tåg]. -sladd s. tugsladd 
m., bf. -n [tågända, tamp]. De jär n tugsladd 
jär; vitt du smak iss tugsladdn, skatt du fa 
JK(ordl.). Dän, sum gärd n duktur tugsladd u 
tuktäd all daim, sum sto bäi väksläbori, u slo 
bon i kull JK. Någå tjärbyttå . . de jä .. int just 
vanliä träigrip alltut, män så jä de än tugsladd 
i ställä JK. -stropp s. twgstråpp n., bf. -än. 
Raislaktn jär a lang räckå .. me a navarshul i 
ändn 	u där i de hulä sitar n starkar tug- 
stråpp, sum sättäs um handbalkän, u dän 
ändn av raislaktn, sum jär uppför hulä, puttäs 
iginum tugstråppän, u så bräida n da kring 

raislaktn JK. U n tugstråpp pa masti ti sätt 
spreä äi, sum haitar rack JK. -stump s. tug- 
stump m., bf. -än [tågända]. Sumbli bräukt 
bind äi än tugstump upp fran en av bjärarmar 
äut mot ringän u så ner um laidstangi [i trösk- 
vandring] OL. Undar de att di pratäd um de 
.. var tugstumpän äiknöitn av e'sar i halsukä i 
ställ för halsukring JK. Tugstumpän [i ena 
ändan av telnen] jär änkäl, män tampän dub-
bäl MK. U så bant n hallar fast i flaar me n 
tugstump u sänkäd dum ner äi n brunn JK. 
Da had gubbän sägt, att a skudd kumm däit, 
så skudd a fa ak pa n tugstump ällar a stav- 
band, sum ha lätt slep ättar. Da had a arbet u 
skutt ak pa dän tugstumpän u set äut sum än 
harä [om spöket Gumbaldkällingi] JK. -ved s. 
twgvi'd f. [ögla i sättningssten, av tåg]. De 
skall nöi vidår äi någlä styckän klåbbår, de 
gar an ti sätt äi a tugvid så längä JK. -virke s. 
tugvärkä, -värk' n., bf. =. Tjanar u raip u 
annä, sum hårdäs till tugvärkä ti stranddomtä 
JK. L. u P. .. staig upp u fick tak äi någ 
tugvärk i förn undar bokspröitä JK. Fyst u 
främst så tjäräs allt tugvärk ällar tjanar u 
spinar u så litäs [färgas] di JK. -ände s. m. 

tugändn JK, pl. twgändar. I fran taug- 
stain'n 	gar de n bit av anglätugä, sum 
räckar upp i batn, äi dän tugändn gär n anglår 
.. fast JK. Daim sum lag i millräumä .. fick 
tak äi någ tugändar el. i tugvärkä framm i 
bokspröitä JK. -ögla s. f. pl. twgåiglår. Så 
knäpptäs tugåiglå'r pa MK. 

tåg s. 2 tåg n., bf. -ä, tåg', pl. =, bf. -i. 1) 
[marsch, färd]. Han har gärt a bra tåg = gått 
lång väg (OL)MK. 2) [tågande skara, proces-
sion]. När tågi var åmädä .. så sättäd hail 
allmaiu si i röirlsä JK. Ja var langt fram i tågä 
JK [om bondetåget 1914]. 3) [järnvägståg]. 
Tågä gar int ma håirä [kanske] för snåi JK. 
Ner vörr da kåm där in (i vangnän), så gick 
tågä MK. De har bär vart nätt u jämt ti kunn 
hinn äut, ti tåg har skutt gat OL. Äutn de 
ännu kummar me tågä .. bäst de var, kåm 
bad tåg u kagg OL. Jär ä för mik ovädar pa 
mårgnän, så kummar ja me någät av de andrä 
tågi pa dagän JK. Nå var sårkar ste u så 
skjaut n harä.. dän sändar ja nå äi a läiti lådå 
till Aitlaim .. ha kummar väl int pa tågä förrn 
i mårrtäili JK. Ja raist in ti Böin pa tågä JK. 
U all sakar har L. fat, sum ja skickäd pa tågä 
JK. R. .. fick så bukt me än harä, u dän 
sändar vör pa tågä i mårgå ti böin OL. Da 
skall vörr ta u kåir dum [betorna] till tågä i 
flest vikå JK. Jfr bonde-, eftermiddags-, 
kvälls-, lust-, middags-, morgon-, ströv-, tio-
o. upp-tåg. 

tåga s. ta'gå f., bf. -u, pl. -år [för spånad 
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färdigt lin, resp. hampa], [hamptagå el. läin-
tagå] 'det som spinnes' (OL)MK. U tuppän 
(läintuppän), de jär tagår MK. [Linet] häkläs 
för att få bort det korta, som kallas blår, o. så 
bläir da tagor fäin u klarä (tagor = to) MK. 
Brak, sånt sum di flyttar ti brak läinä me för ti 
fa skävän ti ga av tagu OL. Blårnar häkläs da 
ör, u de sum da bläir igän kalläs fö(r) tagå, u 
de bindäs ihop till n krans JK. Um di kund fa 
någ läin me vackar ältar go u fäin tagå OL. Pa 
de väisä far de liggä [i röt], ti däss att ä "fållar 
tagu" . . ällar när skävän låssnar fran tagu 
JK. När ä bläir för mik rått [rötat], da bläir 
tagu måir (om linberedning el. hamp) MK. 
De jär int mik tagå pa läinä, de bläir int ann 
skäv JK(ordl.). Skävän vidd int låssnä fran 
tagu OL. De sum fant ner undar braknar i 
fylg me skävän, u de var någ tagå äi, tos varå 
pa JK. Av tagu el. själv läinä sum int behöväs 
kardäs, spinnäs läingan JK. När de spinnäs 
häklä läin, bräidäs läintuppän el. läintagu pa 
läinhudä tvärs pa tagu u int langs me tagu JK. 
Jfr blår-, hamp- o. lin-tåga. 

tåga v. tågä. T. av MK [avtåga]. 
tågig a. tagur, -u, n. -ut. Langt u tagut, lang u 

tagu = raidur hamp (OL)MK. 
tågna v. tå'gnä. Tågnä si, 'tänja sig'. Byksår 
har tågnä si u blitt stäurä; de töigä, de tågnar 
si så mikä; strumpår tågnar si väl äut, vät jä 
JK(ordl.). 

tå'ka s. tukå f., bf. -u, 'dimma'. De vara faslit 
tjåck tukå; tuku jär gali ti var tjåck JK(ordl.). 
I nat bläir de tukå; nå har tuku snart stat i hail 
åt dagar; de var a olyckli kald tukå älla tjåckå 
JK(ordl.). Um tuku vidd sla upp än gang 
ändä, att vör kund säi u kumm i land 
JK(ordl.). De var a gali tukå, sum aldri vill 
sia upp; iss tuku ha jär så tjåck, så än kan 
skär a nä me knäiv; di var äut pa tåskän, u 
ner di skudd ro i land, da rod di vils i tuku 
OL. Tuku bläir tjåckarä, sått nå kan n mair n 
lagum säi handi ifran si JK(U). Ja kåm fran 
körkå millum älvå u tåll. Da var de ännu tukå 
u fåult vädar . . män när klucku blai ätt täu, 
slo tuku upp u de blai a innalit klart solskäin 
JK. De var sån förbaskad tjåckå el. tukå, sått 
n mästn skudd fassnä äi na (tjåcku, tuku), 
sått ja haldäd pa u ga mi vils pa Lausbackar, 
u tisslår sag äut sum än stäurar haugar skog u 
grastainar sum häus JK. När vör kård haim 
ifran Gardä, så blai de a sån otäck kald tjåckå 
ällar tukå, sått bölghankli matt pa JK. Rängn 
u tukå um vartannä JK. Sin ättar de så blai de 
lungt u tjåckå ällar tukå dag ättar dag JK. 
Russgauk flaugar . . hälst när de jär tukå u 
vatluft, gnägga n sum mäst JK. Tuku har stat 
yvar sjoän hail dagän, u ha kummar väl snart 

upp yvar landä, när soli kummar legar JK(U). 
Iss de jär tårkråik [tork-rök]; de jär int vanli 
tukå de i MK. Jfr sömn-tåka. — tå'k-bänk s. 
tukbäyk m. [dimbank]. De liggar n sånnar 
tukbänk äut yvar sjöän, så de bläir nuck tukå 
i nat me OL. Pa ättasumrar ättar soli har gat 
ner . . da bräukar ä kunn lägg si än sånnar 
tukbänk jär äut langs baitningsbackän . . ällar 
yvar säid ängsmarkar, de tukbänkar daim har 
de gamblå bräuk kall för väit håpu OL. -luft 
s. tukluft [dimmig luft]. De star sånnar tuk-
luft, så sedi tårkar aldri av någ häldar OL. 
-ragg s. twkragg f., bf. -i, pl. -ar, 'små tunna 
skyar' JK(ordl.). Molnraggar el. tukragg 
(= tunn moln, sum rännar . . fort för vädrä, 
me vädar). Molnraggar el. tukraggar gar int 
haugt i vädrä el. ifran jårdi el. vattnä äutn 
lagt, u int någ rängn äi JK(U). De maick snart 
bläi stårm vättjä, för de gynnar kumm upp 
någ ragg el. tukragg, u di har n fart, sum jär 
oskapli JK(ordl.). -rand s. tiekrand [dim-
rand]. De jär n sån där tukrand äut yvar sjöän 
MK. -vägg s. tukvägg JK(U), [stor dimbank]. 
De kummar a tukvägg upp fran austar, sått de 
bläir tukå JK(U). 

tål s. tul (OL)MK, gen. tuis [tålighet, tåla-
mod]. Gi si tul läitä (OL)MK. Gi si ti tuls 
[tåla sig, vänta]. Ha va tvungi ti gi si ti tuls så 
längä OL. Gi Ån ti tuls läitä, mäin vännar, så 
skall Ärr fa såckar, sum än bräukar sägä JK. 

tåla v. tu'/ä, tu'/', pr. -ar, 2 p. tu'/t 	ipf. 
twldä, tuid, tultä JK(U), tult' , tulädä JK, 
twläd, pass. tu'llis, pr. tuis. 1) [lida, ufstå]. 
Hald raudnäs jan så naug bäi [frostknölarna], 
sum än kan tulä JK. Da to ja u skärd skinnä 
så tunnt sum ä kund tuläs . . Sin to ja u 
kråmäd de så mik sum ja kund tulä JK. 2) [stå 
ut med, uthärda, stå rycken för]. Da.. skall n 
da självar ha någ i magän för ti årk arbetä u ti 
tul frausä JK. Män ha vidd bön int, att mam-
ma skudd fa säi pa san.. äutn att ja (moffar) 
skudd tul säi pa dum JK. Män värst var de ti 
tul känn lukti av sinapsspritn JK. Ganä läg-
gäs ner i varm läinvattnä, när läimän har 
smält gint u n kan tul hännar äi de JK. Di 
tular int mikä; di (snäckorna) jär så tunnä 
MK. Nä di (sedaksi) far var äut än åt dagar 
älla någä, da tular di väl kyld JK. Tular sjoän 

(= int jär sjosjaukar) JK(U). Tular da batn 
mair sjägäl, så.. JK. Di tular int känn lukti 
JK. U äggä da! makän had a aldri set, u de 
skall gåimäs, så läng de tular JK. Russi .. di 
far dräg va ivistn dag mästn, mair n va di 
årkar u tular JK. Ungdomar fästäd nuck läit 
smat pa båtn .. män int mair n va di tuldä JK. 
Lambi blai gamblä u stor någlundä, sått di 
tuld läit ovädar JK. Var de någän sum blai 
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