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tålsam 	 1585 	 tångsläka 

narrn, så var de alltut dän sum had lant äut, u 
di tuld de alltut bättar än daim sum har bårg u 
jär i skuld OL. Ja ansäir, att ä skudd va bra ti 
fa någ jård i möiri, sum soli tuld skäin pa, så 
mik (h)a had lust för [: utan att jorden tor-
kade ut] JK. Fyst u främst så fick än [spel-
mannen] ti bästår .. så mik än vidd ha u tultä 
JK(U). De gamblä tult int känn lukti av de 
[hästkött] JK(U). Batn tuläd int mair sjägäl 
JK. 3) [ha fördrag med, finna sig i]. De var 
därför, sum länsman'n tuld ä så längä; däu 
tult (ou), (pres. 2 sg) allting far MK(1878). 4) 
[tarva, behöva]. Helgröin'n han tular kok så 
olycklit längä JK. Iblant tänkar ja rais till 
Amerikä, män de tular tänk pa flair n en gang 
JK. 5) [dröja, ta lång tid]. A tunnland (betår) 
har vör tat upp, de jär a jävlä bo ti tulä u ta 
täid JK. Nå tår de kumm ti tulä, förrn de bläir 
någ vattn JK. I år da kummar de ti tul, förrn 
släitynn'n [slån-törnen] gynnar glångäs MK. 
De far tul så läng de vill, så gar de väl me 
täidn läikväl JK. Så tänkar ja, de skall fa gi 
mässi me täidn, män tul kummar de nuck ti 
gärä JK. De bräukar tul umkring fäir täimar 
JK. Me läit sank u i gutt vädar tular de um-
kring än täim ti dräg upp hail raki .. De tular 
ungefärliän de sam me sättningi JK. Hel-
gröin'n tular läng ti kokä JK. De .. tular för 
läng för täu styckän ti hugg u läss täu lass JK. 
Da fylgar de upp i fylg me stumbln n fasli 
hopän jård, sum skall pickäs ör, u de jä just 
de sum tular u jä stöist arbet ti fa ör JK. De 
var a jäklä styckä, sått de tuld när pa en hall 
täimä, förrn ja kåm fram JK. De skudd datas 
äut ifran böin, u de tuld åt dagar, förrn de 
kåm någän JK. Plöigningi tuld mang gangar 
längar JK(U). När läinä råitädäs pa jårdi .. så 
kåm de an pa vällaikän .. va läng de tulädä, 
förr n de fällädä JK. — Särsk. förb. Tul pa si 
MK [ge sig till tåls]. De birod pa um n kund 
tul pa si, till n kåm däit OL. — tålsam a. 
tulsammar (OL)MK, f. -sam OL, n. tu'lsamt, 
best. tulsam' [långsam, tidsödande]. Ta 
hamp upp .. de var a tulsam årkå OL. Ti 
pluck murrättår, mik tulsamt arbetä JK(U). 
Ti tråsk me val .. a mik tulsamt u stort arbetä 
JK(U). Män de var da a häckänfälts gärä u a 
förbaskat tulsamt arbetä ti ga där u båig rygg 

u krail där i jårdi [att så betfrö för hand] 
JK. De jär ingän sum har täid me de tulsam 
arbetä [tjärbränning] JK(U). 

tålamod s. tu'Imåud n., bf. -ä. Tulmod, ja de 
skall till JK. Tänk vickät tulmod n har JK. 
Vör sär, att n bön skall ha tulmod, så jälpar 
de nuck JK. Ja vait, att L. har gutt tulmod me 
iss språkä OL. Så langsamt far ja ätta n för all 
L:s gohait u tulmod imot mi JK. 0 tulmod jär 

släut nå JK. De skall badä gutt tulmod u go 
krupp till, ner n far si n släikar bask (vid 
fösning) OL. Ja tror int, ja skudd ha hatt 
tulmod n sånnar langar täid ti lätt en [: mas-
sören] sit u gnäid dag ättar dag.. Ja, de kan 
ja int första mi pa, lains L:s tulmodä kan sia 
till JK. Ja fa bid, att n int fölorar tulmodä JK. 
Da brast tulmodä MK. Tulmod yvarvinnar 
säurar kål, sum di bräukar sägä OL. -s I lös a. 
pl. tu'lmåudslausä [otålig]. Att vörr kaumar 
uss [jämrar oss] pa ymsnä håll .. de rna ick 
kumm därav, att vörr bläir gamblä u gra u 
pinnuä u tulmodslausä JK. -påse s. m. bf. 
tulmodspusn [bildl., tålamodet]. Ha yva-
säiändä mämmi, um tulmodspusn räckar till 
JK. Fastn ja nuck vait, att de int jär rolit just, 
u tulmodspusn kan ta släut iblant JK. 

tålig a. tulur, f. -u, n. -ut. Tulur u nåigdar MK. 
Han (far) kåm ti ligg ti sängs .. u sum än lag 
nåigdar u tulur JK. Ha tycktäs var mik nåigd 
u tulu mei hans tumningar u undarsöikningar 
pa hännäs krupp OL. Ja väntar bad tulut u 
otulut me de fystä svar JK. Jfr o- o. öm-tålig. 

tång s. tayg f., bf. -i, pl. täygar, bf. täygnar. 
1) [redskap att gripa el. klämma med]. Tang ti 
hald jantappar, kvännsigäl, till kvännar u 
tråskar Tängar, de har ja tåll (12) styckän, 
störr u mindar. Tang ti sätt ringar pa drivbutt-
nar pa tråskar u kvännar MK. Dain käftn har 
brust av pa tangi JK(ordl.). Tang u ring i 
nasar för stäutar [vid skoning] JK(U). 2) [an-
ordning för att spänna ihop golvbräder]. Nå 
ska vör ha tang pa de (bredi). De buräs a hul, 
än janvägg [järnkil] slas ner äi vart u ätt. Jär 
de kamb pa äutäst kantn pa N:o 4, så läggäs 
där n bit me fur [fåra] äi u läikså än träbit mot 
väggän, u därimillum slas n käil, u dän dräi-
väs in me a yks älla så, u de haitar tängä ällar 
ha tang pa. De täu träibitar u så käiln di haitar 
tang MK. Sätt tang pa bredi el. ti täng ihop 
dum JK(U). [Se ill.] Jfr eld-, hov-, knip-, 
krök-, läder-, ring-, sko-, skomakar-, smed-, 
tistel- o. ål-tång. 

långa s. taygå f., bf. -u, 'ett slags langt, smallt 
fäint gras, sjögräs' (Zostera marina) MK, 'en 
sorts sjögräs, som sällan begagnas till göd-
ning' JK(ordl.). Har ä kumm någ släkå in? 
Naj, de jär bör någ tangå u lort, sum int 
däugar till någä. De jär int någ för släkå, för 
de jär så mik tangå äi JK(ordl.). Tangu jär 
sämst u har dålit värdä bärt [enbart] tangå 
äksmeräs int ti sno upp äutn far för de mäst 
ligg i döiän JK. — tång-blanden p. a. f. tayg-
blandi [blandad med "tånga"]. Jär da släku 
mik tangblandi, så jär a mik sämmar föstas 
JK. -botten s. tangbuttn [sjöbotten, där det 
huvudsakligen växer "tånga"] JK(U). -släka 

75-832435 Laumålet 



tånge 	 1586 	 tåt 

s. taugskilå f. [= tånga sj. Tangsläkå el. 
tangå JK(ordl.). 

tånge s. taygii m., bf. tauän, pl. taygar. 1) 
[svanstånge], 'på häst o. andra kräk', uppäst 
ändn pa hästrumpu, sum hån i sitar fast JK. 
De jä tangän de, sum rumpu sitar äi. Tangän 
u hån i ihop de jä rumpu. Ja ska gi di pa tangän 
ja (skämtsamt) MK. Klippt av rumphåri jamt 
ättar tangän JK. 2) [den spets av en täljkniv 
el. t. ex. en grep som går in i (trä)skaftet]. 
Dailar pa slyddan jär 	tangän, sum sitar 
iginum skaftä u sum jär nätn [nitad] äutför 
skaftändn JK(U). Tangän, där sum skaftä si-
tar fast me nedäst ändn i graipi JK(U). 3) 
tangä = riv sum gar äut ifran landä JK(U). De 
speld n sån förskräckli ridl yvar tangän, sått 
vör matt ro en hall täimä, förrn vör kåm in i 
Nabbvikän JK. Vör sär "riv" u "tangar" u 
"hällryggar" JK [ej "britar"]. Jfr rev- o. 
rump-tånge. 

tångig a. n. taygut. Håiä bläir så tangut = nå-
got skämt, luktar inte gott MK. Håi sum har 
blitt håiskämmå pa, dvs, att de kummar 
rängn pa de, när n haldar pa me tårkningi u 
har de närpa tårrt, de håiä kalla n fö tangut 
hå'i u räknäs ti sämst sårtns håi JK(U). 

tår s. tar, tår m., bf. ta'rn, pl. tarar, (f. pl.) 
tarår. 1) [tårvätska; gråt]. Kvinnfålki hog-
star u njausar, sått snor u tarar u gaigäl star 
ör dum JK. Tarar sat i augu för n JK. Vör sto 
där u fälld tarar i glädn JK. Um mårgn .. var 
a laisi, u tarår sat i augu JK. Da var ä ti ränn 
haim ti mor me tarår i augu JK(U). Räiv 
piprot, så att tarår rinnar um augu JK. Män 
när ja kåm ifran Böin . . så fick ja a mik sårglit 
så'rgbud, sått tarår kåm äut JK. Omistliä ung 
läik undar tarår u grat u laisamhait JK. Så 
gärd han tal .. så att bräudgummän u hans 
nemästä flaut i tarår JK(U). 2) [droppe, 
skvätt]. De söins int en tar vattn upp pa jårdi 
JK. Ga däu ste ättar n tar driekä ti astäuän 
JK. Vitt du ha n tar kaffi till JK. U så skudd i 
in ti skummaka D. me n tar mjölk JK. De var 
int mangä tarar, sum de koi mjölkädä MK. 
Ha bräukt målk än lagli tar MK. Ja har gat 
fran dain stäuu till dannu män int fat stor tar 
(um en sum gar u bidar um mjölk) MK. Ja far 
gi di dän läil tarn, sum ja mjölkäd i mårräs 
MK. Däu hart väl int någän brännväins-
drup(ä) el. någän tar brännväin. Han hadd n 
tar brännväin haimä, män de drupar vidd n 
int var av me.. Skall vörr skilläs äutn tarår 
(= äutn starkvarår) JK(U). Vör far ta u kåir 
pa Ronä, för ja skudd ha hatt n tar brännväin 
OL. A sårts spel, sum haitar spel gubbän u 
de bräukar var förträfflit rolit da, nä gubbar 
kummar ihop me de allihop, när di har n tår i 

påttn [i huvudet] JK. Noak u David u Salomo 
m. fl. så kund di u ta si n tår u va duktuä 
gubbar fö de JK. Jfr brännvins-, kaffe-, på-, 
styrke-, vatten- o. vin-tår. -gök s. tårgauk. 
Um än far håir gaukän fyst gangän i nån, så 
haitar de "tårgauk" JK(U). -ögad a. ta'r-
aug(ä), [som har tårar i ögonen]. Byggningän 
var full av tjärråik u tjärlukt, sått häusfålki 
gick taraugä u raudaugä JK(U). Ovädar kan n 
just int säg, att de ha vart, män int just någ 
trivlit vädar häldar, så att Gartrå har vart 
taraug(ä) hail täidn till Bänt [: det har regnat 
mellan Gertrud o. Bengt] JK. 

tåra s. ta'rå f., bf. -u, pl. -år, -ur, 'tår i ögat'. 
De (kyldi) ta ret tarår u snor äut MK. U 
snorn rinnar u tarår, u de jär bär ör ett nashul 
u ätt augä MK. Så gynt vör da baulä, någ 
tarår de kåm da int föstas MK. Prästar blai 
arg u galnä, u fålki gratäd u lästä, sått snor u 
tarår bauläd ör dum OL. Källingar, di sat u 
flaut i tarår MK. Övr. ex. se  tår s. 

tårta s. tårrtå JK, f. pl. tårtår. Mat .. de var 
de da int ont um, män allt krimskrams, sum 
nå jär så gutt um, såsum tårtår u makronar 
u .. slikt visst di int av förr JK. De nemästä 
släktingar hadd kyt till staikar u därtill täi tåll 
stäur saffransbullar . . u nå pa sainarä täidar a 
tårrtå [till "sändningar"] JK(U). 

tåsa v. tårs', sup. des' [streta, slita]. Att N 
årkar hald skolå u tås me sårkar JK. Ja har ta 
mi täusn trys u tås me de gani [laxgarnen] 
ifran de pa ladingar ti langt äut pa täidn JK. 
När vörr hadd fat tås me stäutn så någlä 
gangar, så fick vörr n löidur u tamar sinä 
JK(U). 

tåt s. 1 tat m., bf. -n, pl. -ar [snodd, sträng; 
även: kardel]. Tat, -n, -ar (el. även kar-
del) = så många kardeler, som tåget är ihop-
spunnet av (repslagarterm). Nå har vör spinn 
el. spunn träi tatar, daim skall vörr nå sia 
ihop till en tat el. kardel. Däu spinnar din tatn 
för fäinar. Mang tatar skall vör spinn till iss 
tugä da? Ja tänkar, att näi tatar räckar, träi i 
var tat el. kardel, så väid vör int skall ha de 
fäirslagä el. fäirtätä el. fäir kardelar. Nai ja 
tänkar de bläir gråft nuck, um vör har träi 
tatar el. träitätä el. träislagä. Vör far ta snodn 
ör n bit igän el. laup upp tatar n bit igän, för 
de blai tatlupä (tugä, när tatar el. kardelar 
slas ihop) JK(ordl.). Förr sägd di kardelar, nå 
sär di tatar MK. När n siar tug ihop, u så de 
kummar för mik snod i tatar.  .. da rännar de n 
hopän nuckår pa tatar OL. Fyst spinnäd n en 
tat hail tain'n fullan u sam um igän, u så 
snodäs bäggi tatar ihop avut pa ruckän .. när 
de da var färgä, da var de fäintvinn 	ti 
skräddrar ti söi me MK. Spingan = bomulls- 
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gan, träitvunnä, hopslagä pa raipvärk, 3 tatar 
i vart gan, 3 hopslagnä släikä, de bläir 9 (näi) 
tatar MK. Tjän'n [telnen], kan sättäs fast pa 
de väisä, att spinar trädäs iginum ällar imil-
lum kardelar ällar tatar .. Tjanar jär för de 
mäst träi ällar fäirslagnä ällar me träi ällar fåk 
kardelar ällar tatar äi JK. Raivän [anglere-
ven] han jär träitätä el. träi kardelar äi.. da 
yppnar n tatar me fingri, där sum tåpsn skall 
sitä JK. Jfr beck-tåt, tre- o. fyr-tåtad samt 
fyr-, mång- o. tre-tätad. -fläta s. pl. tatfle-
tarM [en sorts hårflätor]. När vör va ban, da 
fletäd di tatfletar me ålskinn pa uss fran tin-
ningi u ner yvar åiru, smallä rimsar MK. 
-Iupen p. a. ta'thepän, f. -i, n. -ä, n. -nä. 
Taugi jär tatlupi, tjan'n jär tatlupän, snarår 
jär tatlupnä, dvs. en tat jär för späntar u 
liggar lissum äutpa, de bläir när tugä jär ojamt 
slagä MK. Män halda n int sum än skall me 
vänsträ handis tum u pekfingar, så bläir snaru 
tatlupi, u da jär a int bra JK. Vör far ta snodn 
ör n bit igän .. för de bläir tatlupä JK. 

tåt s. 2 m. bf. tåtn. Än kan int kumm pa tåtn 
me ä (= traven, i fråga om dans, läsning el. 
vad som helst) MK. De jär värst förr n n kan 
kumm' pa tåtn. När n kummar pa tåtn, så gar 
ä MK. Ja ankar int .. att ja .. kåm pa dän 
tåtn, att ja kåm ti skriv för L. L. far äursäkt 
mi, um ja har kumm ti döivlä yvar härrar u 
launtagrar iblant, när ja kummar pa dän tåtn 
JK. De jä stånd ti bog in [inbringa] bäi a 
gassbräuk slikt, när n kummar pa dän tåtn, 
ällar när n hussbond kummar ti anstalt' så bäi 
a gassbräuk JK. Bäst ä var, så kåm gubbän 
pa tåtn me va n had ringän pla OL. [Jfr 
Vendell tåt 

tåtel s. tatäl, tatl 	m., bf. -n, 'ett slags 
ogräs' MK(1876); (Agrostis spica venti, A. 
stolonifera; Calamgrostis epigejos); 'tåtel, 
luddtåtel' (Holcus lanatus) JK(ordl.). De var 
oskaplit, va tatl de har gat i rygän i ar 
JK(ordl.). De har laup så mik tatl i rygän. 
Tatln tar läiv av rygän pa vat sandjård. Där 
vaksar int ann tatl älla tatäl JK(ordl.). De jä 
lortjård fö de jä sån där brunnraudå, u de blai 
ingänting sed pa häldar, fö de blai int stort 
ann tatl u pänninggras JK. Vattnä gick upp 
yvar jårdi, sått ä blai börr gashavrä u tatl JK. 

tåtig a. n. tatut [tjockt o. ojämnt, om revar 
o. d.]. När a smasnarå skall fletäs in äi raivän 
u da läggäs bäi n tjåckar tat, så bläir de tatut. 
Nai, ha skall läggäs bäi n smallar. Tatar skall 
var jamnä, annas bläir de tatut MK. 

tåvlig a. tåvlir, f. -Ii, pl. -Uti, 'våpig, sinnes-
svag' JK(ordl.). Dän sårkän han säir äut sum 
um än jär hail tåvlir; ha jär tåvli; ha skapa si 
till, sum um a kund var tåvli; han jär tåvlir 

JK(ordl.). Di .. gar u hängar häudä u säir 
tåvliä äut JK. Jfr halv-tåvlig. [Da. tåbelig.] 

tåvling s. tå'viiug m., bf. tåvlingän JK(U), pl. 
ar JK [dumbom, fåne]. Bäst jär ä, tyckar ja, 

ti ta dagän sum än kummar u hald umhöirä 
uppä 	annas bläir n tåvlir u n tåvling, u 
tåvlingar de jär de tillräcklit gutt um förr jär 
pa jårdi JK. Um fästmåiu var i gråssäs .. da 
ansag han [prästen] de int för a kristlit äktn-
skapsförbund — tåvlingän hadd ja naug sägt 
JK(U). Dumskallar u tåvlingar JK(U). 

täcka v. täckä, täck', pr. -ar, ipf. -äd, pass. 
äs, pr. -äs, ipf. -täs, p. pf. f. täckt JK(U), pl. 

täcknä. 1) [överhölja, betäcka]. Täck göislho-
par me jård JK. Jårdi jär täckt me snå'i 
JK(U). 2) [lägga tak på, särsk. om  ag- o. 
halmtak]. Täckä tak (OL)MK. Ja, nå jär de i 
årning ti täckä ällar ti häusating JK. (Böind-
nar) när di jälpar varandrä täck tak (tramp-
tak) av halm ällar ag .. JK. Ja, än räivar da 
int av dän gamblä flakän .. alltihop, förrän n 
gynnar täckä, äutn bön n bit JK. När n 
täckar tak, s. k. tramptak av ag ällar halm pa 
raftar JK. När n täckäd a tak me bärt.  nöiar 
ag, så haldäd de när pa en fämti ar JK. Takä 
bräukar bläi tetarä för rängn ällar vetå [vid 
omtäckning] än fyst gangän, när de täckäs 
bärt me nöit fodar JK. Pa de gamblä häus-
taki, sum täcktäs me fodar, där läggäd di 
stäur lang gränträi tvärs pa spärrar OL. För 
just int så mang ar sinä, när de nyttädäs 
tramptak ällar täcknä tak av halm ällar ag pa 
häusi JK. Hail Kauprä-kalars häus-sträcku 
räckt ifran backän där, sum J:s häusi ännu 
star, u ner till V:s häusi me täcknä fodartak 
pa, hail sträcku gaväl mot gaväl JK. — Särsk. 
förb. Takä jär åidä u skall täckäs um JK. — 
täck-dika v. täckdäikä JK(U), -däik' JK, 
pass. -däikäs, p. pf. n. -däikä, täckdäik si JK. 
Täckdäikä har u än dail gärt pa säist täidn än 
hallsti ar [10 år], dails me råir u sumbliä me 
stam n JK(U). Fyst u främst så skall de var.. 
djaup avlåppskannalar 	runtumkring hail 
räutu sum skall täckdäikäs JK. Ja de kustar 
minst hundra kronår ti täckdäik a tunnland. 
Um de skall täckdäikäs u däiki minst skall 
var en metar djaupä, så bläir hälli så hard i 
buttnän att de int gar me kå.rpä äutn de 
skall sprängäs me dynamit JK. För ti fa de 
täckdäikä, så skall de ändå var a stort yp 
däikä mitt i svikti 	sum täckdäiki skall lai- 
däs till JK. Ja än kan sätt pa [: börja plöja] 
antingän bäi a däikä el. -bäi a däikäsrain (ifall 
de int jär täckdäik si) JK. -dike s. pl. täckdäi-
kar, bf. -i. U än läik så stor nyttä kan de sma 
grastainar gärä ti gär täckdäikar av i akrar, 
sått \rön kan slipp u kaup täckdäikningsråir ti 
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de JK. När n gär täckdäikar av stam, täcka n 
stainar upp pa me ludn raar ainä JK(U). 
-dikning s. täckdäiknigg f., bf. -i. Akajårdi 
kan avdäikäs antingän ginum ypnä däikar äl-
lar ginum.  täckdäikningi. Täckdäikningi me 
råir kustar minst 100 kr. tunnlandä .. täck-
däikningi jär av flair slag: råir-, stam-, kodar-
u råir-däikar JK. Jär äutat Lau u När jär de 
just int mangä . sum har gynt me någ täck-
däikning ännu JK. -diknings I rör s. pl. täck-
däikniggsråir. -halm s. täckhalm m., bf. -än, 
ti täck tak me MK. -tak s. täcktak. Dän 
gamblä .vanliä sårtn (spärr) ti täcktak ällar 
täcknä halm- ällar agtak jär äutn buckar JK. 

täcke s. täckä, täck, n., bf. täckä,- täck', pl.-ar, 
bf. -i. 1) [sängtäcke]. Var u en så har n en 
säck me halm äi ti ligg pa u så ätt täck ti hyll 
pa si, sum kalläs för raksäck u raktäckä JK. 
S. kraup ner u läggd si där i millräumä u hylld 
täck yvar hudä JK. Filtar flyttar vör aldri 
äutn döinår u täckar ti ligg undar JK. I bodi 
där fanns täckar ällar strandtäckar u halm i 
sängi, sått da to ja u bäddäd där .. u svaipt 
täcki um mi JK. Röiå, så har de gamblä kall 
de täcki för sum di har hatt bäi strand .. nå 
haitar de vanlitväis täckä ällar strandtäckä 
OL. 2) [hölje]. Ner de kåm ti snå' iä, da fast-
näd snåiän i de släku u blai såsum a täck 
runtumkring [potatisgropen] OL. Jfr kalkull-, 
russ-, stopp-, strand- o. vrak-täcke... 

täckning s. f. bf. täckniggi [taktäckning]. An- 
gåändä häusatingi el. täckningi 	JK. Män 
fyst bräuka n rapp mäurar me kalkbräuk, för 
upp undar vastä jär int gutt ti kumm at sin(ä) 
ättar täckningi JK. Jfr tak-täckning. 

tägel s. tägäl 	n., bf. -lä 	1 /4.), pl. bf. 
-/i 	Täglä de jär själv knäutn de, sum 
snarstycki jär ihopnöitnä (sått ä bläir "strut" 
av ä, när n kastar de) MK. Låis tägäl; täglä 
de jär knäutn (pa snark); täglä de jär nå 
imillum MK. När täu strut liggar yvar si, när 
n skall drägä u än skall ha upp de undästä u 
int kan fa pa . någ ann väis, så far n låis :tägäl 
ällar låis knäutn upp, sum stycki jär ihop-
knöitnä JK. Snarår dräga n "i viskår" uppa 
äisn iginum hular .. vill sägä att n iå'isar 
"tägäl" el. låisar snarstyckar ifran si u n 
ringlar upp vart styckä el. u täu styckar 
JK(U). När smasnarår jär i årning, så skall 
raivän fietäs .. När n fick än bit, sum räckäd 
till stainsnaru u ti täglä, så gyntäs de me ti 
sätt smasnarår äi JK. 

tägla v. täglä, sup. täglä, pass. tä'glöd, p. pf. 
tä.'gln, pl. tä'glnä, täglädä OL, 'knyta'. Täglä 
snarår = knöit ihop styckar (snarstyckar) ät-
tar hand sum di sättäs pa stuckän. , Nå har ja 
täglä snarår pa stuckän; nå jär dän stuckän 

tägln; nå jär snarår pa dän stuckän täglnä 
MK. U förrn di skall kastäs, knöitäs all 
styckar ihop, en ändä av styckä, sum int jär 
stainsnarå pa, u en änd, sum jär stainsnarå 
pa. De haitar ti täglä snarår JK. Ner di da var 
upptagnä allihop, tåll styckar, da skudd di 
tägläs, dvs, dain styck knöitäs ihop me 
dannu, u ättarsum di blai hopknöitnä, så trä-
däs di pa stuckän all tåll' da jär n stuck täglän 
.. Så fort di fick snarår täglädä, så var ä ti 
fötträ si iväg ti Nabbu OL. — tägel-knut s. 
tägälknäut MK [en dubbelknut vid "tägling" 
av snaror, se ill.] 

tägling s. tägling f., bf. -i, när n knöitar ihop 
vart snarstycke. Täglingi har gat upp MK. 

tälja v. täqä, täl', pr. -ar, ipf. täld', tälädä 
JK(U), p. pf. pl. tälldä JK(U), täld', töld' 
[räkna]. 1) P. pf. pl. täld, '[lätt] räknade', [få]. 
Ais-snurrå sum än ännu kan fa säi någän 
gang pa säin håll, där de ännu finns någu vät i 
behåll, män di jä(r) tälldä JK(U). Andrä atar 
igän far knafft känn värk .. ti däss di kummar 
upp äi än haugar åldar, män ja ska säg de: att 
di jä tälld, sum de far JK. De drängar, sum 
had fästmåiå — u di var tälld, sum int de 
haddä, pa missåmmasaftnän JK(U). De var 
täld (= räknade) dagar MK. Visst kan de 
ännu taläs um, att så sär Säibill ällar haitar de 
i ordspråkä um dän dagän .. män .. fålki har 
kumm undar fund me de, att ä jä tälld gangar, 
sum de slar in JK. Män de lycktäs tälld gang-
ar, att n fick jå [på frieriet] JK(U). Snåidräi-
vår .. de jär int mangstans ti fa säi.. så att de 
jär täld ställar ti fa säi någå nå JK. Um de 
granskäs, så jär de tälld ställar, ick de har gat 
i arv fran far ti sun el. dotar JK. 2) [i fr. om 
lekar: vara "inne" o. räkna el. läsa på en viss 
ramsa]. Gå'imlaikar, såsum 	"täl stulå" el. 
u "täl gåimå". Förr n laikän gynnar, så skall 
de låttäs lissum, vaim sum skall täl fyst .. all 
ställar si äi än ring. Mitt i ringän ställar si en, 
sum kan .. ramsår! En två kåm till gå tre fyra 
kåm till lyra .. ältar u: a pallm sillke mäd 
solv, roma margreta, karin form, äskä täskä 
lokä tokä . ällar: Annika drannika u dän 
sum bläir pekän pa me säist årdä, han skall 
tälä .. Dän sum tälar, skall sta me hännar för 
augu .. Han el. ha bräukar täl så läng, sått n 
hinnar läs upp haugt ätt av ramsår u ti släut 
bräuka n ropä: "tve för dän sum bakum mi 
star". Så gar n ör bodi u laitar 	ti fa säi 
någän av de andrä .. så rännar di u kämpäs, 
vaim sum kan kumm fyst i bod u fa "spytt för 
si" 	Kummar dän sum tälar fyst i bod u far 
spytt för dann'n, så skall dän tälä JK(U). Um 
dän sum tälar int kummar i bod el. far spytt 
för någän av daim, sum gåirna si, da far n täl 
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igän JK(ordl.). Bäi täl gåimå räknäd Smiss 
Oskar till åtti MK. 0 kakläun han star så 
langt fran väggi, så n kann gänn täl stulå u 
gåim si där bakum MK. Täl vargän .. n hadd 
a ställä, sum än kalld för bod el. bodi .. dän 
sum skudd var varg, sked lissum ginum lått-
ning .. en .. läst upp a ramså .. Dän sum far 
säist numrä, skall va(r) varg. Vargän gar da 
ör bodi u gar ste u gåimar si .. u än [man] 
skudd sta me hännar för augu, ti däss att 
vargän Uni pa säidå, u daim sum sto i bodi 
haitäd, att di tälädä u bräukt sägä: bön int 
vargän kummar u tar mi: 1:1, 1:1 .. Så rännar 
all ör bodi u skall lait igän vargän. När n da 
har fat igän vargän.. da ränna n i bodi igän u 
sär: tve (spyttar) .. för vargän; män lyckäs de 
fö dän sum jä varg ti fa sia träi rapp me handi 
pa någän el. någlä, fören di har hinn i bodi, 
dän el. di .. bläir vargar me .. JK(U). Sårkar 

täld stulå u täld vargän JK. 
tälle s. tällä, täll' m., n. o. koll., bf. m. tälln, 
'tallvirke'; [bestånd av tall]. I dag har vör 
vart ner i äng ättar a par lass vid, ätt lass 
björk u ätt lass tällä JK. De fanns n gammäl 
markvist jär i o gam stalln . män han var av 
tällä u int av björkä. Ja, u täll var bättar än 
björk .. Män markvistar av täll jär int gutt um 
nå för täidn JK. Trodar av tällä gar an ti töin 
me.. män .. de ruttnar när pa dubbält så fort 
sum gräntrodar JK(U). I ställ för blasbälg så 
nyttäs de vaiftår av rispret ällar retkluä tällä 
OL. Rispretar ällar retkluän tällä (JK)MK. 
Till vid .. gar de an ti hugg än [skogen] .. så 
sum i mars .. när kvadu gynnar sprick äut pa 
täll'n el. fyr'n JK(U). Tälln han jär förhärdn 
[hård, vresig?] MK. Tällä ällar fyrä jär de 
förnämst(ä) träislagä, sum jär mäst gutt um 
jär pa Gåttland, män sum jär äut at o traktar 

bläir mair u mair ont um, för de jårdi sum 
vaksar täll pa .. där ådläs de läit av ar ättar ar 
JK. Ja.. kaupt a styck skog.. de var björk u 
täll ällar fyr ihop. De var när pa 100 tallar u 
yvar 100 björkar JK. Ja, nå har ja årkå jär pa 
gardn .. me sag u klau ravid .. bad täll ällar 
fyr u björkä JK. Vackar ungar skog av täll u 
gränä JK. Da huggäd vör kull .. Någlä hund-
rä styckän träi — grän u tällä — äi a skogs-
styckä JK. När da drekti var i årning .. av 
vick träislag sum hälst: björkä, tällä el. gränä 

JK. -bark s. tällbark m. Notflaar gäräs av 
tällbark MK. -bast s. tällbast (= saven), 
'tunn hinna mellan trädet och barken' MK. 
-bål s. pl. tällbular [furuplanka]. Gränbular 
av väitgränä strävar dubbält så läng ti ruttnä 
pa sum fyrbul el. tällbular JK(ordl.). -bärre s. 
tällbärrä m. o. n., m. bf. -bärrn JK [tallris], 
ej: tällräisä. U så bräukar di (lambi) jet rat 

tällbärrä u skav barkän av tällgrainar JK. 
Tällbärrä nyttäs till ungskvastbärrä ällar till 
gär ungskvastar av JK. -bärres !putta s. (täll)-
bärräsputtå f. [tallbarr]; täll fallar fö de mäst 
bårt där JK. -flack s. tällflack = de tunnäst 
hinnu äutpa tällbark MK(1877). -flen s. täll-
flain, se gran-flen. -gren s. pl. tällgrainar. I 
mandäs va ja upp i Alskå i Syllskogän u 
kvistäd tällgrainar upp JK. Nå har vör ännu 
än stäurar grainhop jär pa gardn me kvistnä 
tällgrainar, sum vörr skall hugg sundar u sätt 
upp i flo JK. U så bräukar di (lambi) .. skav 
barkän av ra tällgrainar JK. Tällstaur el. fyr-
staur gär n av täll- el. fyrgrainar JK(U). Täll-
grainar .. di bräukar nuck var knykluä u 
hallgalnä di u' ti lässä JK. -kavla s. tällkavlå 
f., bf. -u, pl. -år [huggspån av furu]. -knopp s. 
tällknupp, 'årsskott på tall'. -kunning s. täll-
kunnigg m., pl. -ar, 'tallkotte'. Ja slo sigdn äi 
n tällkunning. Sumli ar fällar tallar så mik 
tällkunningar JK(ordl.). När tallar blai 
gamblä, så fälläd di tällkunningar, sått de 
kund ingän fa grasä av undar tallar, för täll-
kunningar fassnäd pa äggi pa sigdn JK(U). 
Valstrumsmor, ha råikäd bäcking me tällkun-
ningar (När)MK. -kåda s. tällkva'clå f. -packe 
s. tällpackä m. [furukubb]. -planta s. tall-
ällar tällplantå f., pl. -år. Ex. se tallstrunt. 
-putta s. tällputtå f. [tallbarr]. -räcka s. f. bf. 
tällräcku, pl. -år [tallspira]. Hugg av de täll-
räcku! JK(ordl.). Än huggar av lang grän-
räckår u tällräckår u läggar daim upp pa mil-
lum staurändar me grainar u kvistar pa JK. 
Än har alltut rullar, sum batn gar pa älla köln 
gar pa, sum jär tällräckår så gråv sum armän 
umkring JK. Da lägga n rullar (=klain täll-
räckår sum jär avhuggnä bäi stumpväis amn 
ällar täu änar langä) undar köln ti dräg än pa 
JK. -sav s. tällsav JK [savbast, mellan barken 
o. trädet]. -skate s. tällskatä m. [talltopp, 
avhuggen rå el. ton]. Täll- ällar fyrskatä JK. 
-skog s. m. bf. tällskåugän. Dän stor vackrä 
täll- u gränskogän jä bårtå JK. -skägg s. täll-
skägg n., 'musn [mossan, laven], sum sitar 
pa tallar' MK(1877). -stock s. tällstuck m., pl. 
-ar. Täll- ällar fyr-stuck JK. U n sjau åt 
stuckar har vör kårt ti sagi, sum 	bläir 
smabredar ör fyr- ällar tällstuckar JK. -strunt 
s. tällstrunt m., bf. -än, pl. -ar [tallplantor 
som växer upp på gamla åkerland]. -stumle s. 
tällstumbäl m., pl. -stumblar [tallstubbe]. Av 
stäur gamblä tallar, sum jär kännuä bläir de 
faitvidsstumblar (täll- ällar fyrstumblar) när 
di far sta i jårdi n täid JK. Vidn, sum än 
brännar tjärå av, jär av fyrstumblar, sum . . 
äutvidn jär bårtrutn, sått bön känn'n jär kvar 
JK(U). Ja da fylgar de upp i fylg me stumblar 
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än hail hopän jård, sum skall pickäs är.. u 
värst tällstumblar JK. -stör s. tällstaur m. (o. 
koll.), bf. -n, pl. -ar. Tällstaur el. fyrstaur jär 
tt av täll- el. fyr-grainar män ansäis undarhal-
tuä imot ainässtaur u gränstaur JK(U). Täll-
staur, di star a töining MK. -sveg s. tälls`vaig 
[lång tallkvist, tallspö]. -torra s. tälltårrå f., 
'gammal torr tall'. -troder s. tälltråudar n. (o. 
koll.), [gärdslestänger av furu]. Vör flyttar 
grän ti trodar, män annas däugar fyr- ällar 
tälltrodar, män de jär int så säkat ti ruttnä pa 
JK. -tvet s. tälltvait [sågbak av furu]. Till 
träiskopår u skurår [skyfflar] bigangnäs pup-
pälpäil .. män i brist pa de, så gar än fyrtvait 
el. tälltvait ti snick a skopå el. skurå av 
JK(U). -virke s. tällvärkä n., 'tallvirke'. 

tämja v. tämä, täm', pr. -ar, ipf. tä'mdä, 
tämd' JK, tä'mädJK, sup. tämt, tämt, tämä 
JK, pass. tämäs JK, p. pf. tämdar, pl. tämdä 
OL, imper. täm (tpl.). Sjöän, han kan täm 
fälk, han MK. Täidn u arbetä tämar allt, u 
gamsåldan JK. Nå så har värd u bekymmar 
fat tämt sumli av dum, så att nå jär de mik bra 
fälk av dum allihop JK. Täm russ, täm stäut 
JK. Ja har.. a fylå, sum nå skall gynn drägä 
u jär otam u har bön vart i silar n träi fäir 
gangar, män tyckäs, sum a int jär mik o-
stöirdu u gali ti tämä äutn jär ret lagli stadu 
JK. Män i .. kan vör nå int gutt fa bräukä, 
män vör har n ungar häst ti täm i ställä JK. 
Vör tämar russ nå um dagän JK. Pa ättamid-
dagän har vör tämt russ ällar har hatt ung 
hästn, sum bläir träi ar i ladi, fyst gangän i 
silar u för sjuss JK. A. u ja var .. äut u kårdä 
u tämäd n unghäst el. tämd russ JK. 0 ung 
russi, sum vän nå ha tämä, di jär så hard-
mynt u hallgalnä ti kåirä JK(ordl.). Vör har n 
ungar häst, sum nå kan drägä u skall tämäs 
JK. Um än tämar russ, när ä jär aust vädar, 
så kummar di ti stänä [stöna] JK. Till täm u 
kå'ir in a par dragstäutar jär int så let, för di 
kan var förrbaskat ainväisä u hallgalnä ti 
tämä.. Bäst jär de ti täm dum, mäns di jär 
ungä u int fullvakstä JK(U). För mäin räk-
ning bläir ä int mair av än söislä u täm stäut 
um dagän nå JK. Nå tämar di stäut jär äutä; 
nå skall di kring, nå bläir de läikväl någ ti 
gärä MK(1877). Skynningar sum .. var för 
ung ti drägä, ällar sånn sum int var tämdä 
OL. När n hadd n ungar stäut, sum skudd 
tämäs u ler drägä, så hadd n alltut för de mäst 
n gammäl dragtamar stäut imot dän sum 
skudd tämäs JK(U). Täm stäutar JK(U) 
[idrottslek, se Säve, Gotl. lekar, nr 48]. 

tämligen adv. tämligän, tämliän. Än knäikarp 
.. mik gammäl, män jär ännu tämliän i gutt 
stånd JK. De gar tämliän gisvint för mi läik- 

väl JK. I allmänhait har di snygg upp säin 
nöistäuår tämligän bra nå mot förr OL. Än 
läitn backas .. han var tillvaxn me så där 
hallgamblä tallar, sum sto tämligän tet OL. 
Allt de där tar si tämligen bra äut däriblant 
buskar u gröint OL. Undar dairäs diskjussar 
så blai di stundväis tämliän haugmeltä OL. 
Sum ätt årdnärt arbet alstrar go matlust, så 
fick gråitn känn pa de tämliän hart i sumbliä 
fat ällar bunkar, sumbliä slapp tämliän lindrut 
fran ä OL. Astu Ann-Kaisn (t. ex.) ha håirs 
tämliän bra OL. 

täms s. täms n., bf. -ä, 'fint såll el. såll med 
siktduk i' JK(ordl.). Kaup a nöjt täms, för 
tämsä jär åidä JK(ordl.). Mjölä ska ga iginum 
tämsä MK. 

tämsa v. tämsä JK(U), tänts', pass. tämsäs, 
ipf. -täs JK [sålla med täms]. Täms mjöl gärs 
me a fäint såll, sum haitar täms MK. De gar 
an ti kok havräsäupå me bärt havrämjöl, män 
sadår (= skalar) skall bön tämsäs ör JK. 
Kånnä maldäs u tämstäs till kokmjöl JK. — 
täms-bröd s. tämsbröj n., 'bröd bakat av fin-
sållat mjöl' MK(c. 1877). 

tända v. 1 tändä, tänd', pr. -ar, ipf. tänd', 
tändäd, sup. tänd', pass. pr. tändäs, p. pf. f. 
tänd JK, tändi. 1) [antända, bringa att fatta 
eld]. När n sättäd äld i såidä el. tändäd suglä 
["sovlet"], så gick än imot sol JK(U). Da to 
än a stort styck snysk, u de tänd n äld pa 
haim u bar hail vägän MK. När ä da bläir 
mörkt, så tändäs ällar sättäs äld pa lantärnu 
JK. Nä gräni var i årning u var tänd .. JK. 
Dagän jär allt släut u lampu jär tänd JK. När 
da lampu blai hängd i luftä um kväldn u tändi, 
da var de riktut haugtäid JK. 2) [sätta i 
brand]. Äldsnaikstar tändäd häustakä JK. 
Tornä [åskan] tändäd int läikväl, el. de to int 
äld i körku läikväl JK(U). A torn, sum var 
vådlit, u ja har håirt sen, att de had slat pa 
sumli ställar, män har int hårts av, att de har 
tänd någänstans läikväl JK. 3) [bringa att 
lysa]. Ja .. tändäd elektriskä lampu där i 
räumä bäi mi JK. Da staig ja upp u tändäd 
elektriskä löisä JK. — Särsk. förb. Tänd pa 
brasn MK. När H. int var klokarä, än att han 
tändäd pa brasn för n ["eldade upp" honom] 
JK. — tänd-sticka s. tännstickå f., pl. -år. Ja 
ripäd äld pa a tännstickå u löisäd pa klucku 
JK. Ja sträikt äld pa a tännstickå JK. Di slo 
me äldstål u flintå, förrn tännstickår kåm i 
bräuk JK. 

tända v. 2 tänd(ä), tänd, tänd , pr. -ar, pass. 
-äs, p. pf. f. (upp)tänt, upptänni MK, imper. 
tänd. — Särsk. förb. Så skall ruckvängi tändäs 
um ällar sättäs nöi tännar (tändar MK) äi JK. 
Räivu jär umtänt JK(ordl.). Tänd upp ruck- 
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vängar JK(U). (Ruck-)vängi skall tändäs upp, 
för tännar jär äutslitnä JK(ordl.). Tänd' räi-
vår upp (el. en harväl) = sätta tänder i MK. 
Tänn' upp en nick (ruckvängi) el. a räivå 
(OL)MK. När räivtännar bläir slitnä u för 
kårtä, så sätta n äi längar el. nöiä, u de haitar 
ti tänd upp el. tänd um räivu JK(U). Gubbän 
Lauräin han tändar int upp någ räivår mair 
han MK. Räivu skall tändäs upp = sättas full-
ständigt nya tänder i st. f. de utslitna MK. Ta 

tänd upp räivu JK(ordl.). Upp-tänni (upp-
tandad t. ex. om  "a räivå") MK(c. 1877). Jfr 
en-tänd. 

tänga v. tängä, täyg', pr. -ar, pass. -äs, p. pf. 
pl. tängnä. [Vanl. i förb.] Täng ihop-
= spänna ihop bräder, när golv o. d. lägges 
in; = sätt tang pa, spänn me käilar MK(1877). 
Täng ihop luftar u gålv, bord u allt de sum jär 
fog' u plögä = käil ihop ä (sam sum tvingä) 
JK. "Täng" ihop bredi el. sätt "tang" pa 
dum .. när n läggd in bredgålv, pa gålvräiar 
me el. av plöignä bredar, så sättäd n kambän 
i furä fyst så langt han gick .. da buräd n a 
hul i räiar u i huli slo än janväggar [-kilar], 
u pa bredkantn, sum da jär antingän kamb el. 
fur pa, sätta n, um de jär kamb pa bredkantn, 
än träibit, sum jär fur äi, pa kambän pa bred-
kantn, u um de jär fur pa bredkantn, så sätta 

än träbit pa kantn, sum jär kamb pa. Så 
sätta n än träbit mot janväggar, sum sitar i 
räiar, u imillum de träbitar (en mot bredkantn 
u dann'n mot janväggar) sätta n än käil, sum 
än slar äi me ykshamman, ti däss att nåtar 
[fogarna] kummar spänt u tet ihop .. Mäns 
bredi sitar i spänn el. jär tängnä, så späika n 
fast dum i räiar, u da gar di int ifran si i nåtar 
sinä JK(U). Nå tängar vör intä äutn slar späi-
kar pa drag. När de har glappnä, da skall de 
tängäs MK. 

tänj s. tän n., bf. -ä [tänjbarhet, elasticitet]. 
De jär int någ tän el. tänsl i hängslår (för de 
mäst tän). De jär int någ tän i hängslår, för 
tänä har gat ör JK(ordl.). 

tänja v. tänä, tän', pr. -ar, ipf. tä'nd', tänäd 
JK(U), sup. tänt, tän', pass. -äs, ipf. tändäs 
OL, p. pf. f. tä'ni. 1) [sträcka ut, förlänga]. 
Sin skudd ä [becket] tänäs u arbetäs me hän-
nar JK(U). När slingu jär äutbundi, skall ha 
tänäs MK. Da vetar n na i vattn, u en sling-
kaväl sitar fast i var ändä el. i säist knäutn, u 
så gär n bäggi ändar fast äi någän ting me a 
tug i var ändä um kavlar u spännar så mik än 
kan upp i vädrä el. n bit ifran jårdi u så lägga 

pa na 	någ let räckår u lättar na sit i 
spänn pa de väisä, till a bläir tårr JK. Gan, de 
bläir de, när slingu jär täni u skjauti JK. U 
förrn a tändäs, skudd a läggäs i blåit JK. 

Tågnä el. tän si el. de sum bläir längar el. 
störrä, när de jär vat el. tårrt JK(U). Grastug 

tänar si läitä u tårkar fort JK. När lädaremi 
blai vat, så tänäd ha si JK(U). De ha tänt si 
läitä MK. Ja ha rot, sått armar har tänt si n 
tum MK. Så had n rot i träi dyngn ätta si, u 
när n da allt um läng kåm iland, så had armar 
tänt si a hailt kvarter JK. Snodn har tän' si 
MK(c. 1877). 2) [draga sakta o. segt, streta]. 
Ga u så tänä u dräg pa baini; stäutar di kan ga 
u så tänä u dräg saktä; däu skatt int ryck pa 
de väisä, när du drägar hank, äutn däu skatt 
tänä JK(ordl.). När di drägar [: hank] upprik-
tut (sum de haitar) imot si, så gynna n tän 
imot si i makä JK(U). Da var ä värst för kräki 
ti ga u tän pa de tung lassi OL. Drängar, di 
kan mjölk di u'. Till u me sat bondn självar u 
tänd pa a ko, Män de gick da intä MK. — 
Särsk. förb. Tän' äut MK. Sumli ård tyckäs 
sum um de håirs ätt bokstavsjaud till, at-
minstn um n talar langsamt äut dum ällar 
tänar äut dum JK. 

tänjning s. täning f., bf. tä'niygi. De där tä-
ningi! När slingu jär äutbundi, skall ha tänäs 
MK. 

tänjsel s. tänsl [f.], 'utsträckning' [tänjbarhet]. 
De jär int någ tän el. tänsl i hängslår 
JK(ordl.). 

tänka v. täykä, täyk', pr. -ar, ipf. täykt', 
täytä, täyt', täykäd, sup. tänkt, täyt, pass. 
täykäs, ipf. täyktäs, täytäs, p. pf. täyktar, n. 
(pa)täykt, imper. täyk. I. intr. 1) [ha tankar, 
reflektera, fundera]. Di var så dummä, att di 
däugd int tänk självä JK(U). Ja vait int, lains 
dän tänkar, sum makti har i vädrä JK. Ja har 
nå sen ja fick brevä tänkt än häit u än däit 
OL. Ja har grundä, tänkt u funderä, sått de 
har värk mästn i skalln för mi JK. Han kund 
väl ha tänkt pa sam väis, sum badä S. u K... 
di läggd ner sin röst OL. Att n kan tänk 
längar äi än stam, än n kan säi [ordspr.?] JK. 
2) [ha i tankarna, ge akt på, komma ihåg, 
göra anstalter för]. De blai int någ täid ti tänk 
pa mi me någ JK. De fyst kvinnfålki nuck 
fick tänk pa, de var ti brygg u fa sletkalölä i 
årning OL. Så var ä ti kåir haim för ti sen 
tänk pa autndag u aftmat OL. Di fick väidarä 
tänk pa sakän JK(U). Da kåm ja ti tänk pa, 
att ja had langt haim, u de var täidar pa ti gi si 
av JK. De tänkt ja nuck pa de . . att di behövd 
int kaup någå allnackå JK. När ja tänkäd pa 
de, da fallt någlä tarår ör augu för mi JK. Ja 
har tänkt pa till skriv, så fort ja kund fa täid, 
u de har ja tänkt pa änd sen för jaul OL. Blant 
de sum skudd tänkäs pa, så var de nuck de 
fyst ti fa gröitu ällar kättlän yvar äldn OL. De 
sigdfrågu ha skudd tänkäs pa ifran dain årä 
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till dannä OL. Ner de laid at ladiän, så skudd 
de tänkäs pa att gani, .. att di skudd lappäs 
OL. Tänk pa va du särt, el. tänk fyst u prat 
sinä u hugg int i vädrä JK. II. tr. 1) [före-
ställa sig]. Jär sigdn hardar så gar ä ör a läit 
styck ör äggi u de kan n tänkä, att haldar n 
pa u bröinar pa de väisä, så bläir de mang sån 
där smastyckar sum fallar ör äggi u lains 
n da bäitar, de kan letarä tänkäs än biskriväs 
OL. Ja kan tänk självar, lains de jär JK. Ja 
kan int ann tänk ällar första än att de sum jär 
oret, de jär just nå täidn till fa retä OL. De 
har vart bråttum, kan ja tänkä JK. När nå 
Närkhamn kummar bårt .. så kummar de ti 
sägäs me täidn: i När u int pa När, tänkar ja 
JK. Ja tänkäd, när ja gick haim, u sin me 
mang gangar, att .. JK. Män nå har ja u' 
tänkt, att um än visst, att n kund gär någän 
nytt, så vidd ja int spar någu möidå OL. 
Snäus u snor bauläd kring dum .. da var de 
fäint ska tänkäs OL. 2) [mena, tycka]. Säg L. 
va han tänkar u tyckar, sum kan var ti bäst 
nytt för L. JK. 3) [göra den reflexionen]. Ja 
mang gangar tänkar ja: skall mänsku kumm 
så haugt, att .. JK. Ja träffa di nuck, tänkt n 
JK. 4) [ämna, ha för avsikt]. Ja tänkt ti tal me 
N. OL. Han tänkt int ti stänn så snart JK. Ja, 
ja har tänkt ti ga däit i dag JK. I mårgå ha vör 
tänkt ti gynnä, för jårdar bläir för mik tårr 
annas JK. U da had n tänkt ti kåir i gard u 
häls pa uss JK. 5) [tro, misstänka]. Bäst de 
var, så kåm gani bårt älla blai bårtstulnä, män 
ingän tänkt J. för de JK. Ja, olycklit förarglit 
jär ä, att n skall var tänktar ällar trodar för 
de, sum än int har gärt JK. 6) P. pf. tänktar 
(um) [beredd (på)]. Slidvägän to hastut släut, 
förrn ja var tänktar, sått ja hannt int kåir så 
mik ja skuddä JK. De kan kumm av än ting, 
sum n aldri jär tänktar um MK(1877). Ja var 
int tänktar um de alls, att ja så fort atminstn 
skudd fa brev JK. Ja var int tänktar um vas-
kän pänningar älla brev fran L. JK. — III. refl. 
1) [föreställa sig, tro]. Dän sum kund tänk si, 
vick sum var någ inträssant, nuck skudd ja 
väl int spar pa de OL. Att vörr skudd bläi så 
kränktä, att vörr skudd vägäs till, de hadd 
vörr aldri tänkt uss [om ransoneringen] JK. 
Pa skansn, sum var mik inträssant u mik ti 
säi, sum vör aldri had tänkt uss kund ha sin 
varlsä u läiv jär i Svärgä JK. 2) [ämna, ha för 
avsikt]. Han .. hadd nå tänkt si bisäi iss 
traktn OL. Han tänkt si ti biskåppän u klagä 
JK. 3) [i förb. m. följ. prep. o. adv.]. När n 
tänkar si fram .. tibakas JK. Stor skad var ä, 
att n int kund ha tänkt si för a grand undar 
skiftä OL. Tänk di förä, förr n däu tart ihop 
me a årkå JK. Um än riktut tänkar si in i 

sakän JK. Nå i iss kräigs- u kräistäidar så far 
fålki ler tänk si kring läitä u gräip till sakar, 
sum di aldri har tänkt pa förr JK. Fålki mair 
tänkar si kring ällar tänkar pa sakar u ting 
JK. Ner n gynnar tänk si kring, så har n hail 
hopän årkår kumm bårt, surn än .. arbetäd 
me förr JK. Ner n nå tänkar si kring läit äi de, 
sum ja har papek jär föräut, da kan vaim sum 
hälst insäi, att.. OL. Ja känd de just int mik 
nöjsamt inom mi, ner ja tänkäd mi kring läitä 
OL. Han kund tänk si till .. lains de var ställt 
JK. Täidn gar faslit fort, i synnarhait när n 
tänkar si ti' bakas JK(U). Ja, än kan förundrä 
si mang gangar, när n tänkar si ti bakas ti 
ba'na'ri, att da had fålki täid ti bad dain u 
dannä JK. Um än tänkar si tibakas n förti 
fämti år OL. — IV. [i vissa uttr.]. De jär allt 
augå pa skaft ungdomar imillum, kan tänkä 
OL. • Tänk vickät vackat vädar! JK. — V. p. 
pr. De pastar ja fullt u fast u all tänkandä 
jårdbräukrar me mi, att de finns u kan fram-
bringäs pa svänsk jård JK. — Särsk. förb. 
Gynt di tänk ättar, så var vaitäsmjölä .mästn 
släut OL. Ja, um ja tänkar ättar, så jär de 
märkvärdut, va de har förändrä si JK. Ner n 
tänkar ättar, vick rimedjår di hadd förr OL. 
Tänkar n ättar, så var de jämmarlit hail till-
ställningän OL. Dän sum kummar ättar, han 
tänkar u strävar bön fram . . u de jär int mang 
av uss, sum tänkar ti bakas i täidn JK. Ti sit u 
så tänk ihop sånt (exempel) de jär i sanning 
int så gutt för n sånnar dummarjöns sum ja 
OL. Ja hård vangn'n skramblä u russi skäinä 
män tänkt just int pa, att ä skudd var oä 
[våra] JK. Var de för saint patänkt, så hannt 
int ölä ti fa jäsä OL. Håiä jär oskaplit klaint 
u pa all backar, sum de tänktäs till ti bläi 
någä, tar nå tårkän rakt i grund JK. Ja gick u 
tänkäd tibakas pa dän täidn, när ja var sårk 
JK. Han .. hadd tillräckli täid ti tänk yvar 
dän pasjasn OL. Ja tänkt yvar sakän bättar 
JK. Ja har tänkt yvar de mair n en gang, skall 
L. tro JK. Jfr miss-tänka samt rätt-, sen- o. 
stor-tänkt. — tänk-bar a. n. täylcbtrrt. De jär 
väl int tänkbart, att iss go vällaikän skall hald 
pa JK. Um de nå kummar ti sla in, att de int 
kummar ti fraus någå mair nat i ladi .. män de 
jär int tänkbart JK. De jär int tänkbart alls, 
ick de jär någän sum klagar [över skiftet] JK. 
De var int tänkbart ti dräg näti sum vanlit JK. 
-sått s. täylcsätt n. Ja tycktä di (böiknar) 
stämma ret bra yvar ätt me mitt tänksätt JK. 
Att vör.. har oläik tänksätt um sakar u ting 
jär alls int ti undrä pa JK. Män nå har fålki 
andrä tankar ällar ann tänksätt um sakän 
(kyrkogång) JK. 

täppa s. 1 täppå f., bf. -u, pl. -år. 1) [litet 
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inhägnat område]. Visst har de finnäs u finns 
mindar umrådar för smadjaur u kalvar, sum 
haitar kalvtäppå el. täppu, sum jär inhängnä 
naug bäi haimä u haitar för de mästä gärdä el. 
täppu JK. Äi Nöiu u Hamman, där had gard- 
boar u alskboar u löiboar täppår ti släpp russi 
äi, när di kåm till strand u skudd sättä MK. 
Sudar um a läiti strand, sum haitar Nöigärdä, 
där hadd all böindar bäi Bjärgäs, Masrä u 
Hallbjäns vassäin läiti intöint täppå pa n 3-4 
kappland, sum kalldäs för kåltäppår el. Nöi- 
gärdstäppår, sum var u en hadd säin släk- 
döiar undar JK. Nå har di gynt lägt äut täp- 
pår = ta bårt täunar u lägg dum ypnä JK. 2) [i 
uttr.]. Någät år därättar så fick än si a dotar, 
u de jär dän, sum nå jär hän pa täppu OL. Jfr 
kalv-, kål- o. åker-täppa. 

täppa s. 2 se and-täppa. 
täppa v. täppä, täpp', pr. -ar, ipf. täpptä, 
täppt', täppäd, sup. täpp', pass. 	p. pf. n. 
(upp)täppt, imper. täpp [stoppa, spärra]. Han 

had grämt si mik um halsn u att ä vidd täpp 
andn för n JK. Di mainar pa, att ä täppt andn 
för n, sått n fick kväväs ihel JK. U så fick di 
mair kledar mot plikti, sum täppäd vattnä läit 
mair [i läckan] JK. — Särsk. förb. Däiki u 
kannalar lag ännu full av äis u snåi u dämäd 
el. täppäd för vattnä JK. Täpp ner (lidä) [ta 
ur balkarna på blott en sida o. låta ändarna 
ligga på marken, så att man kan gå igenom]. 
Vör kund ha täpp ner (lidä) bättar MK. Lidä 

jär nertäppt JK(U). — Täpp till: 1) [fylla 
igen, stoppa igen]. När .. än kund fa täpp till 
huli, sått di [ugglorna] int kund kumm äut JK. 
Askå u kul täppar u till a hul (ordspr.) MK. 2) 
Täpp till a lid; täpp till lidä; täpp lidä till- 
= sätta in balkarna fullständigt MK. Kräup 
iginum (lidä), ska ja täpp till! MK. Han . . fick 
dum in äi n tre(d)sakar u täppt lidä till um 
dum JK. Lidä jär tilltäppt JK(U). — Täpp upp 
lidä = ta bort balkarna helt o. hållet o. ställa 
dem ijamt lidä; även = lägga upp balkarna, 
när di är nertäpptä, sål. i detta fall samma 
resultat s. täpp till lidä MK. När da kumsaln 
kård sin väg, da ränd ha äut u täppt lidä upp 

u da ränd sväini i gard ättar na JK. Lidä jär 
upptäppt (= öppet); Ar kan kåir in när Är vill 
MK. 

täppning s. f. bf. täppniygi [tilltäppthet]. 
Täppningi i nasar MK. 

tära v. terä, te'r', pr. -ar JK(U), pass. teräs 
JK(U), pr. teräs, p. pr. ternäs JK(U). 1) 
[nöta (på)]. Ja fick int någ, förrn ja gick ste, 
så ja fick ter pa huldi ja OL. 2) [förtära, äta]. 
Ryggråitn , . dän kund ingän terä JK. Aldår 
[ollon] .. di var mästn för baiskä, så att 
mästn ingän kund ter dum JK. 3) refl. [sipp- 

ra]. Vattnä terar si iginum (= iginum någät 
kär, sum int jär tet .. ) JK(U). 4) dep. [rinna 
sakta, sippra, läcka]. Vattnä .. de teräs 
iginum jårdi JK(U). De kär jär int tet ännu de 
i [icke], de söins att de läckar där i dain laggi, 
rinnar ret saktä ällar teräs a läit grand OL. I 
de laggi, där teräs de a läiti smulå MK. Drick- 
tappän teräs u läckar u draupar (= jär int 
tetar) JK(U). — Särsk. förb. Teräs av, vattnä t. 
av o. rinner sakta bort MK. Soli terar (= tår-
kar) bårt vattnä JK(U). Vattnä kummar 
ternäs fram JK(U). Jfr jämn-tärd. 

tärna s. 1 f. pl. tärnår JK(U), [brudtärna]. Nå 
pa iss täidn, när de jär bryllaup u skall var 
riktut storslagä me flair par marrskalkar u 
tärnår JK(U,1929). Jfr brud-pika. 

tärna s. 2 tärnå f., bf. -u, pl. tä'rnår (fågeln). 
Tärnu jär n sjöfäugäl u vistäs pa hålmar u pa 
sjoän u langsat strandkantar, u n far aldri säi 
na jär upp pa landä så sum mavar. Ha jär väit 
me svart kullå, um ja int minns galä, halv tet 
bain [fötter] u kluän stjärt. Värpar pa Laus- 
hålmar. Kummar saint um ladingar u flyttar 
täilit. Jetar fisk u hälst minningar av sträm- 
ming, när n jär pa tåskän, sum än kastar äut 
till na. Iblant när a jär riktut sulti, så kan a ta 
tåskbaitä ör fingri pa en, när n skall sätt bait 
pa tåskkrokän. När n kastar bait äut i vattnä 
straks bäi batn u ha döikar ner i vattnä ättar 
de, da kan n dra na i skalln me a ar el. 
rorstakän, sått a dampar JK. Pa försummarn 
da jär de humblu, gaukän u tärnu, sum jär de 
säist summarfäuglar, sum kummar enlit 
gamblä sängnar OL. 

tärpa s. se snål-tärpa. 
tärra v. tärrä, tärr', pr. -ar, sup. tärr', p. pf. 
tärrän, f. -i MK(1877), 'frysa, torka smått' 
MK; 'när det börjar frysa. Även när jorden, 
hö eller vilken sak sum helst börjar torka' 
JK(ordl.); gynnä bläi tårr — jårdi jär tärri el. 
avtärri MK(c. 1877). Har ä fraus någ i nat da? 
Naj ingänting; de har bön tärr a läiti smulå. 
Nå frausar ä nå, för de söins pa vattnä (sum-
pän, snåiän) att ä gynnar tärrä. De gar int an 
ti stuck [välta] nå straks ättar harvningi, förrn 
jårdi far tärr läitä JK(ordl.). Nå gynnar de 
tärrä u fraus läitä; håiä gynnar nå tärrä u tårk 
av läitä JK(ordl.). I kvälls nä ja gick i säng, så 
var de stiännklart äutä u var int äutn, ick de 
var ti tärr (fraus) läitä, män nå i dag ha vör 
tjåckå igän JK. De tärrar läiti smulå, de har 
tärr lagli äutä MK(1877). I neträs had de tåi 
läitä, män nå i dag pa mårgn'n ha de tärr älla 
fraus läitä, sått nå slippar iss snåiän u flaug 
mair. De var tårrt u rainlit ti ga da pa mårg-
nän, för de had tärr ällar fraus läit da pa nati 
JK. — Särsk. förb. Män um de var bärt klövar 
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.. så sättäd n int klövan i stackar äutn i 
köislingar, u de när n fick tärr av (= vissnä el. 
tårk läitä) JK(U). Ta u kast ätit håiä, så tärrar 
de av läitä. De gar int an ti stuck [välta] nå 
straks ättar harvningi, förrn jårdi far tärr 
läitä. De jär sånt varmt solskäin, sått de tär-
rar snart av JK(ordl.). De har vart en sån 
förskräckli förflugän stårm um dagän, så att 
jårdi har tärr av för fort JK. 

tärrika s. tärrikå f. (så kallar sårkar tärnor), 
[fågeln] MK(c. 1877). 

tärta v. tärtä, tärt', pr. -ar, ipf. -äd, 'små-
gräla', tretä u gjaulä MK; 'smågräla ständigt' 
JK(ordl.). Ga u så tärtä pa de väisä um da-
gän. Sta u så tärt um än släikar skit el. strunt-
sak. Er far int lug ti tärt så bäggi um de. Er 
gär aldri ann tärtar bäggi täu JK(ordl.). Ja vill 
int tärt, män de jär da säkart, att bålln to di 
MK. Da kåm di ti tärt um någä, allmänningi 
älla va de var MK(1877). Di tärtäd jamt till 
bäggi täu JK(ordl.). — Särsk. förb. Gubbar sto 
pa si u vidd tärt av na (källingi) JK. Jfr av-
tärta. — tärt-aktig a. f. tärtaktu [grälaktig]. Ha 
jär så tärtaktu, ha gar u tärtar um all ting 
JK(ordl.). 

täta. tetar, f. tet, n. tet, pl. tetä, te't', komp. 
tetarä, teträ, superl. tetäst. A. [om rum]. 1) 
[med små el. inga luckor emellan]. Än kan 
räckä [göra "räck-tun"] me täu u änd till fäm 
säks trolår i vart räcklid, allt ättarsum de 
skall var tet u haugt till JK. Tet sum än humb-
lägard MK. Sumbli töint säin täunar så tet, 
så trolår lag så gutt sum pa si OL. Vör haldäd 
äi varandräs händar ällar armbugar så tet vör 
kund kumm ihop äi än runtar ring JK. Nå 
skudd di [: slåtterfolket] haim pa en gang, de 
matt da packäs så tet sum de kundä OL. Så 
var hail kruppän fullar a raud prickar ällar 
fläckar så tet, att ingän kund fa än knapp-
nålsskall imillum JK. Än läitn backas .. han 
var tillvaksn me så där hallgamblä tallar, sum 
sto tämligän tet OL. Nå har ja hugg av de 
tallar, sum sto för tet JK. Nemrä än kummar 
skyttlinju, teträ u teträ bläir de me fålk JK. 2) 
[nära, alldeles intill]. Tellefon'n .. han gar tet 
föbäi o grindi JK. Kluckans häusä va tet bäi 
körku JK. Di (vitbetfröna) had vaks förträfflit 

fastn di änd har stat tet bäi si, ällar mik 
teträ, än va di nå skall sättäs JK. Di läggäd 
säin stuckar tet bäi si u tippa vältru OL. Han 
sto tet bakför JK. Skall räcktäun'n stäng för 
lamb, så skall trolår var tetarä bäi si u flair 
trolår i vart räcklid JK. 3) [massiv, kompakt; 
om häst: knubbig, med fast kroppsbyggnad]. 
Dän gräntuppstuckän ha jär tetar han (= int 
rutn el. holar) JK. Vör huggäd a grän, ha sag 
äut ti var ho!, män ha var tet sum ust OL. 

Bröii jär tetä, när di int jär holskårpä, u da jär 
di sum di skall varä JK(U). Att di ska bläi så 
holskårp bröi, när vör bakar, förr da kund 
di bläi så tet u bra OL. 4) [täppt, tillsluten]. Ja 
kännar mi så där tungar u läit ont i hudä u 
tetar i nasar JK. Halv halshulä var allt till-
sullä, u kåm de ti sullnä pa dann säidu me, da 
var halsn tetar JK. Päipu drägar intä, äutn ha 
jär tet; stäuu jär tet av el. me råik JK(ordl.). 
5) [om fåglars fötter: försedd med simhud]. 
Vattnfäuglar, sum har simhäud pa baini, hai-
tar, att di har "tet bain", u de andrä "ypnä 
bain" JK(U). [Tärnor har] halv tet bain JK. 
Tärnår, di har halv baini [fötterna] tetä u halv 
baini ypnä .. män mavar, di har baini hail 
tetä MK. 6) [ogenomtränglig, ogenomsläpp-
lig, utan hål el. springor]. De jär mair, sum 
int gar in äi någän tetar vangn, um ä skall var 
hailt u int skilläs at JK. De jär visst a varm u 
tet stäuå JK(ordl.). Di had räns n [lokomobi-
len] u int fat a lukå tet, äutn ångän fräsäd äut 
där n int skuddä JK. Basstäuu skudd var tet 
så mik sum möiglit u nätt u jämt så mik drag, 
sått äldn brannt JK. Drickkärä jär tet; spannä 
jär int tet JK(ordl.). Vattnä rinnar ner at lan, 
um än int har a tet skötskinn JK. De var n 
fäinar u bra kaffiburk .. me tet bra luk pa JK. 
A spunning, sum jär så djaup, att takbredi 
kan fa stickäs in .. i häuän för ti fa takä tet 
OL. Skolläran .. har lugä, att N. skall fa ligg 
upp i skolu äi a varmt tet räum där JK. Di var 
lissum mair härdnä ginum de att di .. int var 
van sån varm u tet räum JK. Säi va o finstri jä 
tetä [ironiskt sagt]; säi pa de träiä (krukväxt), 
va de star u ruskar MK. Så kan n fa sta ti 
knäis i vattn u lässä u da kummar de an pa, 
um än har sån lang styvlår .. el. di jär tetä 
JK. Stortråiu u byksår hängar i fastäuu, stäiv 
sum hånn av snåi u äis u jär tet för vädar ti fa 
pa si i mårrtäili JK. Där skall öltunnår 
gäräs ainlag äi för ti fa dum tetä OL. Så vill 
ha gänn ha säin kär bade tet u rainä OL. Takä 
bräukar bläi tetarä för rängn ällar vetå än fyst 
gangän, när de täckäs bärt me nöit fodar JK. 
Vör ska(11) ihop med vardässtäuu 	u gär 
hänn läit teträ u bättar i årning JK. — Adv. Iss 
spjäldä, de matt ick änd hald tet MK. Dän 
tappän haldar int tet i hanickän JK. — B. [om 
tid, snabbt återkommande, ofta]. Jär äut pa 
land had de nuck vart bra alltihop .. bär de 
had blitt läit tetarä me rängnä OL. Jfr o-, 
stjärn-, svick- o. vatten-tät. -byggd p. a. n. 
tetbykt. Årgälskåpä jär för tetbyggt, sått 
jaudä int kan kumm äut sum de skall JK. 
-gårig a. te'tga'rur, 'med täta å'rsringar (om 
träd)' MK. -het s. f. bf. tethaiti. För storkräk 
jär de int så nog me tethaiti, u [han, gärdsgår- 
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den] kan var mair glisar JK(U). -laga a. tet-
lag' [ganska tätt, i tätaste laget]. Di blai tetlag 
sättnä de äppälträii ällar .. de pärår [potati-
sen] OL. -svall s. pl. te'tsvallar [veckning i 
sten?]. Avsättningar u tetsvallar i stam n MK. 
-sätt(en) p. a. n. tetsätt [ap.?], pl. tetsättnä 
[tätt besatt]. De jär tetsätt (me bladar), [på en 
växt] MK. Än dail jär nuck å'rdäntliä u gär 
säin skylduhaitar .. män .. de jär int för 
tetsätt me sånnä OL. Hån pa häudar u skinn 
pa kräk .. jär di tetsättnä me hår, så jär di 
tetsättnä me bra päls JK(U). -växen p. a. n. 
tetvaks. Män de jä tetvaks me unga skog JK. 

täta v. te'tä, te't', pass. tetäs, 'göra tät'. Vörr 
fick stigar u maddrassar upp pa takä ti fa tet 
huli me JK. Batn skall tetäs; de hulä kan vör 
tetä; kvänndamä skall tetäs (gäräs tet), för de 
jär så otet JK(ordl.). — Särsk. förb. U så ha 
vör lag till älla(r) tet till all drag u rimnår .. så 
att nå ha vör ret lagli tet u varmt innä JK. — 
tät-ribba s. f. pl. te'tribbår [spikas på ohyv-
lade bräder i ståndpanel]. Spånlaktar u tetrib-
bår MK. 

tätna v. tetnä, 'bli tät'. Nå har batn bolnä äut 
u tetnä; häll varmt vattn i kaggän, så kumma 
n snart ti tetnä JK(ordl.). 

täva s. tävå f., bf. -u, pl. -år. 1) 'hynda, tik'. 
Di föidar tävå u ha jär valpfull. Tävu valpar 
JK(ordl.). Di skall bital täi kronår för hund u 
fämtn för tävå, um di vill ha dum JK. 2) [i 
bildl. uttri. De jär ti päin tävå [säges när man 
har brist på kort i kortspel ss. brus] MK; HG. 
Dain nati kund di fa bestut me strämming, 
dannu kund ä var stam n åidä, därav kåm de 
ordspråkä, att väiki de jär a tävå [dvs. obe-
räknelig?] OL. Än kalläd Lausväiki för a 
tävå, när n int fick någä JK. 3) ['skällsord om 
otuktiga fruntimmer'. Däu jäst a förbaskad 
tävå el. a förbaskat tävlädar JK(ordl.). Jfr tis-
pa s. — täv-läder s. tä'vlä'dar n. [skällsord, se 
täva 

tävel s. tävä/ n., 'tvist'. 
tävla v. tävlä, ipf. -läd JK(U). Nå tyckar ung-
domar ällar drängar.. att de jär rolit ti kumm 
ti böin u fa tävlä JK. Da läggäd vör ihop 
vassäin kronå, sum skudd var till präis till 
tävlä um för dagän OL. Di .. tävläd mot 
varandrä me hank u krokfingar u* föstas 
JK(U). Där gynnar nå bläi så pass, att skuld-
rigisträ snart gynnar tävlä me sam håigdi sum 
räikdomar har vart förr OL. 

tävling s. tä'vligg, tävläning JK(U) f., bf. täv-
läningi JK(U), pl. tä'vliygar. Reglår [för 
varpkastning] jär mair änklä än pärkän, sått 
de bihövar aldri bläi någ gräl .. undar täv-

sum de sum täidäst bläir undar täv-
läningi me pärkspelä JK(U). 

tö s. tåi n., bf. tåjä [blidväder]. Ättar all kyld 
så blai de tåi 	u de gick så langt 	sått 
slidvägän to släut pa gaimaldu JK. Vintan jär 
lort, för de jär int någ slidväg äutn sump u tåi, 
u iblant frausar de JK. I kvälls frausäd de 
igän, män i mårräs så var de tåi u slask JK. 
Iblant tåi u iblant snåi JK. Iss tåjä haitar 
kvinnmässlaku JK. Jfr trettondags-tö. -väder 
s. tåivädar n., bf. -vä'drä. Ja tänkar, um 
suddaustn haldar pa ti mårrtäili, så jä de lent 
u tåivädar, sum skudd var mik ynsklit JK. I 
mårgå har vör ärnä uss upp pa haidi, så väid 
de int bläir slagg ällar för mik tåivädar JK. U 
när de da bläir tåivädar iblant um vintan, så 
att jårdi bläir uppgivi ällar buttnän gar ör, da 
jär de int gutt till kumm bäivägar JK. Snåi-
dräivår ha ret sink ihop väl av tåivädrä, sum 
nå ha vart JK. De jär a gammält ård .. att 
snåiän int far häng pa träii längar n i träi 
dyngn, för antingän bläir de stårm (skogs-
räuskan) el. u så bläir de lent el. tåivädar JK. 

töa v. tåjä, tåi', pr. -ar, ipf. tåjädä, -äd, tåid', 
sup. tåjä, tåj, tåi', p. pf. (upp)tåjän, f. (upp)-
tåji, -tåii, n. (upp)tåjä, -tåiä, -tåi', pl. (upp)-
tåinä. 1) opers. [vara blidväder]. Kummar de 
ti hald pa u tåiä, så jär slidvägän 	mästn 
släut pa ättamiddagän JK. De frausar um 
netnar u tåjar um dagar JK. I solskäinä tåiar 
de um dagän JK. Stårmäd gärd de u duktut 
de dagar de tåjädä JK. De rängnäd u tåiäd um 
dagän JK. De har int vart frauskallt just i 
[inte], äutn de ha till u me tåi läitä JK. I dag 
har de annas int tåi någänting, såsum de har 
gärt andrä dagar nå föräut JK. 2) [smälta, 
tina]. De har fraus (el. frus) äis pa finsträ, u 
de har nå tåjä MK. 3) [i förb. m. prep. på, 
även opers.; tina (tr.)]. Soli tåjar pa vägän, 
män de frausar i skuggän MK. De tåjar väl pa 
vägän JK. Mass-soli har int tåi någänting pa 
snåiän JK. De tåjar int fort pa snåjän iss 
täidn, för soli har int någ kraft JK. 4) tr. [få 
att smälta, tina upp]. Um kväldar u mårgnar 
jä de ännu int ill väg, hälst um mårgnar, förrn 
soli kummar ti tåjä JK. Pa dagän bräukar soli 
fa kraft u tåi läitä JK. I dag tåjar soli väl JK. I 
dag har läikväl soli tåi så mik, att jårdi gynnar 
söinäs iginum JK. Soli tåiäd äisn av finst-
ri sått de skvaläd ner pa finstakarmar 
MK(1878). — Särsk. förb. Tåi av: 1) [intr., 
smälta bort]. Snåiän tåiäd av igår JK. När de 
har blitt slidväg u snåi, så har de blitt lent u 
tåi av straks igän JK. Idag har de snåi lagli 
väl bäi stundväis, män de tåiar av ällar bårt 
ättar handi JK. I mårräs var de ret väl snåi pa 
jårdi, män nå har de allt läikväl tåi av JK. 2) 
[tr., få att smälta bort]. I mårräs så var ä ret 
väl snåi pa jårdi, sum int soli har bat bäi u tåi 
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av i dag JK. — Dräivår tåjar fort bårt JK. I 
april u maj månä ällar när äisn tå'iäd bårt ifran 
landä JK. I dag har ä snål tält hall dagän, män 
de har mästn tåi bårt ättar handi JK. All snål 
pa vägän jär bårttåjän, för där kan soli kumm 
at u bas pa JK. — Tåi upp [tr. o. intr., tina 
upp]. Vörr .. gärd n duktur bras pa, ti fa 
värm uss u tåi upp uss bäi JK. Ha far söik ste 
u tåi upp än någän stans; han jär frusn MK. I 
dag jä de klart solskäin igän, sått de kummar 
väl lagli ti tåi upp i dag igän JK. När di 
(vägar) har vart frusnä u så di tåiar upp, jär di 
sum värst ti var hal u gliduä ti laupä JK. Ja.. 
kled tråju a mi u ställd na uppret mitt för 
späisn u tåid upp na JK. Stuckar el. skogän 
jär upptåiän nå u int frusn, sått n jä lausar ti 
sag u hugg äi JK. Kåir göisl pa Backar.. de 
skudd gäräs i ladi, när jårdi var upptåii JK. 
När göisli har blitt upptåii pa ättamiddagar 
ner i ängä, har A. vart där ner u tråsk göisl 
JK. När n skall kåir halm pa ättamiddagar, da 
jä de upptåjä u sumput, så att de fassnar bäi 
jauli JK. De har vart upptåi ällar lent nå n 
täid, u vägar har rakt vart buttnlausä JK. Kan 
de hald si kallt, att int vägar bläir upptåinä, 
da far de väl ga an ti kåir me vangn JK. När 
göislrukår blai upptåinä, da fick di ga u tråsk 
göisl OL. 

tög.  s. 1 taug f., bf. -i,  pl. -ar. 1)  'tåg som vid 
rakfiske bindes vid nätet närmast båten' 
= raktaug MK. Kan n int säi märkar ifran 
landä .. da far n "ligg bäi", sum de haitar. 
Da har n a langt tug, umkring än 30 famnar 
langt, sum haitar "taug". Taugi binda n fast i 
tampän pa ändganä me en ändä, u dann ändn 
i batn, u de haitar: "ti ligg bäi för taug bäi 
gani" JK(U). Dän sum batganä håirs till .. 
han far me retå int sungnä el. sivä, för han 
skall .. säi ättar att int någ fartöig 	gar pa 
taugi .. [När man tar in garnen] u de jär 
blasvädar u haugvagä .. så far n ha taugändn 
ti rais u knöit äi taugi äi krakfotn äi de odrug-
nä ganä för vart gan än tar in JK. Taugi knöi-
täs i säist ändn av tjan'n av batganä ällar bat-
ganskantn u sankä sum sitar i batgansklåb-
bu äi a åiglå, sum jär i ändn av taugi. Taugi 
jär av hamp älla bomullsgan umkring 1 1/2  
tum i ginumskärning u minst 30 famnar lang. 
Taugi ros sträckt u sättäs fast me a hallslag 
um framnucku u dann av ändn inn i batn 
sättäs fast i sjägälfästä av framkaln JK. När n 
sätta(r) fast u liggar för taug bäi gani, så sätta 
n alltut me vädar u gär taugi fast bäi ändganä 
u lättar batn räk av, så langt sum än har taugi 
äutä u ja sättar för sunnä, män när ja väl 
har fat sätt av u knöit taugi äi .. da jär strau-
män nårdä u batn räkar upp pa gani .. da 

låisa n taugi ör ändganä u ror ti städu u gär 
taugi fast där JK. Iblant när ä ret jär lungt u 
blickt, så vill int batn hald ifran, äutn taugi 
sinkar ner u fassnar i batganä.. da jär ä int 
ann rad än en far sätt si till u ro u hald taugi 
sträckt JK. När .. gani had fat stat n hall 
täimä, så glaid ja i framstammän u drog taugi 
in u n åt näi flaar av batganä, u da var de 
nuck allt n val strämming pa skautä, u da to 
ja .. u sättäd äut ganä igän u lätt taugi laup 
äut, u när da batn fick raid upp (= taugi 
sträckt, u batn kummar ti ligg i mot vädar) 
JK. De jär omöiglit för mi ti dräg någät gan 
mair, sått vör knöitar taugi äi igän u lättar de 
sta, ti däss att ä bläir dagar JK. 2) 'ankartåg 
vid torskning'. När de var sjosöint el. klart 
vädar .. så rod n däit, sum än hadd säin 
tåskställar u kastäd taug el. taugstain'n .. me 
taugi äut.. så slo än (= gärd fast el. knöitäd) 
a klåbbå pa taugi u sin lättäd n taugi laup äut, 
u batn räkäd av me vädar, .. så langt ifran 
klåbbu, sum de var igän av taugi. De haitar 
att n har "kast taug" el. "liggar för taug", 
män jär de lungt u blickt, så kastar n int alltut 
taug, förr' n kastar snöirä äut u gynnar tåskä 
JK(U). När di da kåm äut till mi, där sum ja 
lag fö taug, pa a sjau åt famnar pa Nabb 
(= lauboän pa Nabbu), da had ja allt skygg 
fullt av stäurä jäklä tåsk .. När ja da hadd fat 
åt stäigar i framstammän me . . da to ja u drog 
taug u sättäd sjäglä u fåckän till u sigläd iland 
JK. Ja drog yvar en stäig tåsk me dän sträm-
mingän till baitä, u när han to släut, så drog ja 
taugi in u skudd säi at, um de fanns någän 
strämming pa [på garnet] ti baitä! Nai . . knöit 
taugi äi igän. Taugi var fastgärd i min batn u 
hans batn, sått ja bihövd int däit till G. för ti 
fa taugi fast el. knöit hänn äi mäin gani, äutn 
de kund han gärä JK. [Se ill.] 3) = not-taug. 
Taugi jär umkring förti famnar. Taugi drägäs 
upp äi vart ann älla trid hul [på isen]. Mäns 
en drägar noti äut me taugi, föirar dann'n 
stangi fram u taugi gar ner iginum sam hulä 
igän, så fort sum stangi gar MK. Så bar vör 
noti i notningbatn u taugar u grai .. Hans 
skudd sta bäi läil taugi, u ja skudd sätt u 
dräg undatjanar u Jakän skudd sit i batn u 
ro taugar u noti äut JK. Jfr bomulls-, hamp-, 
land-, not-, torsk- o. vrak-tög. — tög-sten s. 
taugstain m., bf.  -stai'n, 'sten som kastas ut 
ss. ankare vid torskfiske o. varvid "taugi" 
bindes'. Taugstain'n el. tåskstain'n jär min-
dar [än fastsättningsstenen] u nyttäs när n 
liggar fö taug, när n liggar pa tåskän, u han 
skall bön hald batn pa ställä OL. Tåsktaugi 
.. me tåskstain'n (sum jär läitn) äi nedäst 
ändn, ällar taugi sitar knöiti äi vidi .. me a hul 
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iginum stain'n JK. Ner di nå sättäd a varpå.. 
bi ätt raip (raipä de var tugä, sum di knöitäd 
fast i taugstain'n); taugstainar de var täu slag, 
en sårt di var storä, tung var di me, ner n 
skudd dräg raipä in .. Sånn tung stainar de 
nyttäs bärr, ner di skudd sätt fast .. daim 
kalld di .. för sättningsstainar .. Dän andrä 
sårtn di var mindar u kalldäs .. för tåskstain 

u iblant taugstain'n OL. De kåm ti blas u 
stårm mair u de kåm ti räk [driva] för mi, 
för tåskstain'n el. taugstain'n va för läitn JK. 
Så drog ja snöirä upp fyst u taugstain'n sinä 
.. så sigläd ja äut i sam laidä JK. Anglädomtä 

jär 	anglår 	u så a par styckän sma 
taugstainar u a par anglävadar me anglätug 
JK. Så kasta n fyst taugstain'n äut, sum ang-
lätugä sitar fast äi u anglävadn Ifran taug-
stain'n, sum da liggar pa sjöbuttnän, gar de n 
bit av anglätugä .. upp i batn JK. När n 
sättar, så har n n läitn taugstain me n tugbit äi 
u a läiti klåbbå i uppäst ändn av tugä Äi 
dän tugbit, sum sitar fast i taugstain'n.. bin-
da 'n fyst tampän fast äi pa nätä [: flöjnät] 
Dän säist tampän gär n fast.. äi än tugbit 
.. me än läitn taugstain äi.. När da nätä jär 
sättä u fast i bäggi ändar bäi taugstainar, da 
ror n innför nätä JK. [Se ill.] -ände s. m. bf. 
taugändn. Jär de blasvädar u haugar sjo, så 
far n ha taugändn ti rais u knöit dän äi för vart 
gan n tar in JK. Dän sum sitar pa skyggä, 
stäigar ör batn u tar tak i taugändn, u de 
taugi sum ros fyst äut haitar läil taugi .. han 
star bäi läil taugi. Han haldar i taugändn 
mäns de andrä ror taugi äut [vid landnot] JK. 

tög s. 2 tyg m., bf. tygän, pl. -ar JK(U), [tag, 
uppdragning av torsksnöret i etapper]. 
"Tyg" dvs, när n drägar upp a tåsksnöirä el. 
a taug in i batn, när n t. ex. da haldar i snöirä 
me hygrä handi u tar tak me vänsträ handi 
nerförä, dän dailn el. bitn av snöirä haitar n 
tyg, u jär de da pa djaupt vattn än drägar tåsk 
.. så far n ta el. dräg mang tygar, förr'n far 
upp tåskän JK(U). Tyg (när n drägar tåsk), 
fyst drägar n me hygrä handi så langt sum ha 
nar, u så tar n me vänsträ handi, där sum 
hygru släppar u drägar så langt n nar me 
vänstru; de jär n tyg, t. ex. jär de 5 famnar, så 
dräga n tåskän upp pa 5 tygar JK. När n nå 
drägar pa snöirä, u fö var tyg än tar, så 
strittar u stänkar vattnä kring JK. Bäst ä var 
så fick än upp någlä tygar, män så to tåskän 
snöir ör fingri för n JK. Sen skall n [: bak-
karlen], så fort gan jär hopdrugä, svar för ti ta 
in ä.. gani di ska int ligg u harv mot umrän-
ningi, ner di ta in dum, äutn för var bukt ällar 
tyg, sum tas in, så ska ganä letäs läik upp 
[lättas rakt upp] OL. Jfr mälning-tög. 

töga v. 2 (GOB), se taua v. 
töj S. pl. te gar [urlakad mäsk]. När drickä jär 
örtappä, så liggar tåjgar äi kärä, män pa öl tas 
t-r av, förr än n tynnar pa kärä MK. Jfr 
humle-töjor s. pl. 

töja v. tåigä, tåig', pr. -ar, ipf. -äd, sup. tåig', 
pass. -äs, p. pf. m. (irt)tåigän, f. (ör)tåigi, n. 
-tåigä [urlaka, dra musten ur; tära på]. Toba-
kän ska ligg i mun'n u tåigä (= sugas ur); om 
dricka [vid brygd], de skall tåigä el. tåigäs el. 
täigäs av MK(1878). I de yvarstå [: baljan] 
läggd di äi lagum me askå, sen hälld di varmt 
vattn där pa, så fick de sta u tåig u suk däräi 
[om asklut] OL. Ja har nå ränt u tåig pa 
dricktappän [använt drickat till det yttersta] 
MK. De liggar ännu välduä snåidräivår bäi 
täunar, sum kummar ti tul tåig pa n täid ännu 
JK. Snåidräivår .. di gar väl snart sin kos, 
um soli far skäin u tåig pa dum JK. Där sum 

jårdi har vart bär, så jär ännu jårdi frusi pa 
a än [aln], sått de tular ti tåig pa, förr n tjäln 
gar ör jårdi i ladi JK. — Särsk. förb. Om dricka 
(vid brygd) de skall .. tåigäs av; tåig av de 
läitä MK. Tå'ig ör [urlaka]. Um n siar vattn pa 
lindbär älla läik mik va de jär, så tåigar n ör 
de. Tåig ör maskän [mäsken]; da bläir de 
mattarä, män de bläir mair av de u räckar 
längar; de bläir tyndar [tunnare] MK. 
Humbln jär örtåigän JK(ordl.). Asku bläir 
örtåigi, u läuti bläir fö svag JK(U). De släku 
ha .. har fat ligg däräut langsat [: stranden] så 
läng i regn u sol u storm u tycks ha däriginum 
blitt så örtåigi, att a int jär mik värd OL. När 
de bläir örtåigä [: maltet], de jär maskän de 
MK. 

töla s. tåilå f., bf. -u, pl. -år JK. 1) 'spillkrå-
kan' (Dryocopus martius). Tåilu jär läit störr 
än kraku u jär svart me raud kullå, me langar 
starkar näbb, sått a kan pick hul i tallar u 
gränar, um de finns någän fåirknagg äi dum. 
De kalläs för tåilhul. De jär int fullt av dum. 
Jär äi hagar bäi uss vistäs ätt par, u de har de 
gärt i flair ar. Ha har flair sårtars lätä. När a 
spyttar (bräuka n sägä), så modar de rängn, u 
när a turrar, så modar de tårkå JK. Såsum 
um tåilu sitar u pickar hul MK. Skutu [ring-
duvan] .. har raidar i hol träi, sum tåilu har 
pick hul äi JK. Hugg sum a tåilå = [hugga] 
dåligt MK. Um tåilu ropar: tvii tvii, så bläir 
de vatvädar u rängn, män um di hackar pa 
träibular .. sått de durrar i skogän modar 
tårkå JK(U). De var uppspäik si yvar häus-
durar a ,äuglå u pa säin ställar a tåilå JK. 2) 
'gammal fruntimmershatt' MK(c. 1877). — till-
hål s. täilhu'l n. [hål som spillkråkan hackat]. 
Dän talin har tåilu vart äi u pick a stäurt 
tåilhul äi JK(ordl.). Så far dän ainä augu pa n 
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gammäl halltårrar tall me tåilhul äi JK. -pick 
s. tåilpick [n.?]. 1) [hack i trän efter spillkrå-
kan]. 2) (Picus major) MK(cf. 1877), [större 
hackspett]. 

töm s. taum m., bf. -än, pl. -ar, 'grimma av 
tåg' JK(ordl.), sum än laida russi me, av tåg; 
[består av] gräimu [och] taumskaftä; taumän 
äutn skaft = gräimå MK. Ta u så gär n taum 
av iss tugä. Lätt taumar sit pa russi JK(ordl.). 
Ta än taum u sätt pa ko'i; ta u sätt taumar pa 
russi JK(ordl.). Hamptug de användäs ti tau-
mar ti russi, ner n skudd laid dum någänstans 
ällar ner n skudd räid ste i någän hag mäd 
dum u släpp dum i baitår OL. När n far 
häusald u källing u ban, da jär n int fräi kal 
äun far lissum taum pa si JK. Jfr e s s. -fot s. 
taumfåut m. [fängsel på hästar]; när taum-
skaftä bindäs um bainä MK. Män i har taum-
fot ällar jär bundi taumfot; bind russi taumfot 
MK. -grimma s. taumgräimå f. el. gräimå 
= taumän äutn skaft MK. -skaft s. taumskaft 
n., bf. -ä [grimskaft], sum n haldar äi MK. Så 
har n taum el. gräimå pa n .. u bindar n me, 
um int .. en haldar i taumskaftä .. en haldar 
bainä upp [vid skoning] JK(U). 

tömma v. töimä, töim', sup. töimä JK(U), 
töim', pass. -äs JK(U). Ja ska töim dän 
säckän, de flasku MK. Han har nå fat töim 
sin kårgä MK. Sänningkårgar sum häusmor 

hadd tat imot u töimä JK(U). Kärä skall 
töimäs JK(U). — Särsk. förb. Vör har töim 
ihop de (= slagit tillsamman) MK. 

töning s. tåiniyg f., bf. -i [tö, töande]. Um 
netnar jä de ännu lagli väl kallt, så att de gar 
sakt me tåiningi pa snåidräivår JK. Än äut-
märktar slidväg blai de igän, sum mästn da 
blai släut me tåiningi JK. Haldar tåiningi pa, 
så skärar de snart iginum, sått vattnä kan fa 
rinn fräit JK. Hållt ä bäi me tåiningi u lenväd-
rä, da blai ä.. siktvattn OL. 

tör v. pr. tår, tå, 2 p. tårt, ipf. tård (?), tård 
(OL)MK [uttr. för osäker förmodan; lär, 
torde]. Ja tår väl gär klokäst, att ja behalda n 
(kaggen), tills ja far håir någ ifran L. JK. Ja 
har ärnä släut me iss ämnä för iss gangän, 
män ja tår snart kumm me de igän JK. Sumt 
tår ja ha skriv flair gangar um en u sam sak 
JK. Leraräbanu .. de tår ja väl ha vart fö 
dummar till JK. Ja årkar int tänk pa dum 
[lössen], äutn da tår ja kumm ti spöi JK(U). 
Ja, ja däu tår ha ret äi de JK. De tårt du väl 
gär de. De tår n väl gär de JK(ordl.). Di har n 
sån galn häst, så han tår ränn av me alltihop 
MK. Ja sägd M. a go beskening, sått ha tår 
int gär um de JK. Aurburgi (män aldri aurbur-
gän, sum en sum talar svänskå tår vill ha de 
till .. ) JK. A föslag, sum tårhänd tår strandä, 
män .. JK. De frågår tår L. kumm i håg u 

besvarä, jär nest n skrivar til mi JK. Äishaggi 
el. hakar pa hästskoar tår hait dåbbar JK. At 
täimars arbetsdag vill di nå ha.. män kum-
mar di me de jär äutä, da tår nuck arbetskalar 
fa sit haim u säug pa ramar JK. Daim sum de 
gär, tår nuck ha skäl där till JK. Er tår int vill 
ha de (fläskä) ännu JK. Ja nå tror ja att de tår 
var nuck me beskrivningi um plogar, sått nå 
tår de var bäst ti ta ihop me ti beskriv plög-
ningi JK. Ja tänkar de bläir int lik si äutn 
nuck andrä äuttryck, tänkar ja, sått de tår 
bläi ti nytt läikväl JK. Talgkräk jär all daim 
sum tåistar (= idisslar) av häusdjauri u de 
tår var de samä me de vild djauri JK(U). De 
tår va frågän um än ha läst iginum dann [den 
andra .. ] JK. Frågän tår de varä, um de 
kummar ti fraus iginum, fastn de jär duktut 
kallt JK. De tår int var langt igän, så har vör 
snåi u vintar u kallt JK. Gartrå gratar ättar 
Bänt, haitar ätt ordspråk, sått ä tår bläi rängn 
i mårgå u JK. Ännu tår de så varä pa säin 
ställar JK. Va stämmår (i orgelverket) angår, 
de tår väl int var så heft me daim JK. Um än 
jä nåigdar me räumä .. da tår de int var 
omöiglit, ick än kan fa kvarter jä bäi uss JK. 
De tår nuck int var trolit JK(U). De tår hän-
dä, att L. har tat laidå pa mi JK. Jå, män va 
lains skall de gäräs da? tår någän frågä JK. 
Män, tår de frågäs, lains bjär di si at JK(U). 
Så väid de finns brännväin .. så skall de än 
duktur halv till .. annas tård (tår(d) MK) 
dåktårn hitt pa u gi gastar längar bisinnings-
täid än luglit jär OL. De tård int var så galä 
(OL)MK. -hända adv. tårhänd' [kanske]. För 
ättarkumrar, har ja de håppä u tårhänd flair 
me mi, bläir de äutmärkt bra JK. Me historju 
um kvänni tår de var flair sakar sum tår-
händ int L. har hårt älla vait, sum tår händ de 
kan var någ nytt me, att ja skrivar upp JK. 

törd s. tO'rd m. o. f., bf. -i, pl. -ar, 'tordmule, 
(Alca torda)'. Kan Är säg, va iss fäugln hai-
tar? — Jå, han haitar törd u jär int gutt um ti fa 
säi jär JK. Di jär hail svartä. Ja fick en en 
gang, sum var skadskjautn. Han var hail 
svartar u läit störr n a kaulå [alfågel]. En 
strandgubbä ifran Böind i Lau sägd, att de 
var n [!] törd JK. 

törgel s. törgäl m., bf. törgln, pl. -lar. 1) 'torn i 
ett spänne' MK, [spänntå]. När n da fyst har 
fat törrgln, sum sitar i sölgu, iginum a hul i 
remändn JK. Törgln tar hul självar MK. 2) 
'i en smörkärna, den ihåliga trissan som sitter 
på staken' MK. De sum än haldar äi, när n 
kännar, haitar "kännstakän", (= kärnstavän) 
u pa nedäst ändn av kännstakän 	haitar 
törgln. Törgln var av ann träi än kännu u 
stakän .. för de mäst aikä. Huli i törgl(ä)n 
skudd gräddn ga iginum, när n ståitäd stakän 
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.. Än dail av de gamblä kännår var törgln 
gärdar sum a kårs .. män för de mästä så var 
n sum a runt jaul me hul äi JK(U). Jfr kärn-
törgel. 

törja v. se tyra v. 
törn s. tfirrn, törn (?) m. [tur, tid]. Um ä int 
bläir slidväg någän törn i vintar, da .. JK. Ja 
had u ont i ryggän än törn i säistäs JK. Da 
kaupt vör än 60-70 valar [strömming], så att 
de räckar nå än törn för uss JK. Vör kaupt 
n förti fämti valar i sumräs .. sått de räckar n 
törn av fram pa vintan JK. Ja har just int kunt 
fat kårt någ vid haim, män de räckar n lagli 
törn, de ja har haimä JK. 

törna v. törnä, ipf. tfrrnäd. 1) 'stanna, stoppa 
t. ex. en häst' MK. Jfr av-törna. 2) [stöta 
emot, i särsk. förbl. När ja kåm pa storvägän 
jär millum snåiväggar ällar snåimäurar, tör-
näd ja imot daim för jam'n JK. Törnä imot; 
fartöigä törnäd pa el. gick pa (OL)MK. Så-
sum de gick, så törnäd de pa grunn pa a riv 
JK. 

törne s. tynnä, tynn', m. (o. koll.), bf. tynn'n, 
n., bf. tynnä MK, [taggig buske]. När det 
talas om ryddä tynnä o. d., menas då alltid 
släitynnä? — Nai, de jär sväinbärstynnä [hag-
torn] u napältynnä [vildrosor] me, all träi 
så'rtars tynnä (JK)MK. Pa grainar [av get-
bark] jär de tånnar, män int ret så vass u 
galnä sum pa tynnä JK. Han .. blai lissum 
bycktar, när n hallt pa u skudd flaug kull där i 
grastainar u tynn'n JK. Ja puttäd mi pa tynnä 
JK(ordl.). Tynnä ti räiv sundar si pa MK. Ja 
kåm in i dän tynn'n u hadd naug int kumm 
äut igän JK. Just när tynnä gynna glångäs, 
skall läinä sas MK. U så var de n dag, så gick 
ha yvar a ängä straks bäi a bröiå, sum var så 
oskaplit mik stort tynnä JK. Han [stenen] lag 
mitt äut äi a tvär u var kringvaksn me tynnä, 
sått n int söintäs .. förrn vörr fick tynn'n av u 
bårt JK. Ja vidd ha fullt för jård, sum var 
tillvaks me tynnä rakt i grund, sum int vaskän 
kräk ällar fålk kund kumm iginum u härrs-
hövdingän maint pa, att ja kund säl släiår 
[slån] till släifabrikän i Ståckhålm, u smaledä 
[småskrattade], för han kåm in äi dän tynn'n 
u hadd naug int kumm äut igän JK. Där sum 
jär fullt av grastain, jär för de mästä bäst 
jårdi. Ja u så när de vaksar tynnä JK. Där 
sum jär go jå'rd u lairbuttn, där vaksar alltut 
tynnä JK(ordl.). I går arbetäd A. u ja jär i 
Kluckabjänn me a vast av tynn u äskä, sum 
int jär för gutt .. ti fa av u all röitar u stumb-
lar upp JK. Där i de vasti har vart grastain u 
tynnä u äskä. Grastain'n skudd bårt u tynn'n 
u äskän skudd av u upp me rot JK. Pa ätta-
middagän gick ja ner i Kauprä äng u ryddäd 
av någ tynn, sum har vaks upp i buskar u jär 

till förargälsä, när n skall klapp !au u sia JK. 
Lenvädar .. da kan vör fa .. rydd ainä u 
tynnä u braut stumblar u JK. Där har vör 
arbet me.. spadar, janstaurar, stainstängar u 
ryddsaksar (ti klipp tynn me) u kårpar JK. 
Astäuän spela tynn upp MK. Pa Vitus (15:dä 
jäuni) u Titus (d. 4 janvarus) da skudd di ste u 
hagg tynä; da skudd de int kumm upp igän 
MK. Ja skall bön ännu bjär tynn'n pa hop.. 
u när ja da far bjär de pa hop där inn pa tväri, 
da sättar ja äld pa hail bråtn .. ja, de göidar, 
de där asku, ret lagli, sum bläir av dän bråtn 
JK. De brändäs för de mäst roland. Da kård n 
fag u ainä u tynnä u grainar pa rolandä u 
sättäd äld i de, u i de asku sadäs roår JK. Så 
läng ain'n u tynn'n räckar för uss jär i hagän 
.. da behövar vör int var vidlausä JK. Vör 
matt stäng för kräki pa a par ställar me tynnä 
JK. Bryt-täunar .. di var av grainar u ainä u 
tynnä u kvistar.. JK. Ja, tynn u grastain har 
vör int ont um jär.. män tynn'n gär vör uss 
gutt av, för vör pluckar släiår [slån] u har 
släi-saft hail an i kring ti mat JK. [I jämförelser 
o. dl. Arg sum tynnä MK. Ainväist sum 
tynnä MK. Fö de andrä så jä vör läit im-
maruä u så för de tridä: ainväis sum tynnä 
JK. Ner .. tjanar [telnarna] 	jär för hard- 

eslagnä, da bläir di så stäiv u snarv sum tynn 
OL. Gubbän sägd ti dotri, sum skudd 

giftäs bårt, att nå hart u dansä pa rosår, mäns 
du hart vart haimä, män sinä fart u dansä pa 
tynnä JK. Ti röir de banä, de jär såsum 
kumm bäi tynnä MK. Jfr napel-, puk-, slån-
o. svinbärs-törne. -betning s. pl. tynnbait-
niugar [beteshagar där det växer törne]. 
-(s) I buske s. tynn-, tunnäsbuskä m., pl. -ar. 
De hadd vaks n hail hopän tynn u am n pa de 
jårdi föräut, sum tynnäsbuskar u ainäsbuskar 
va avhuggnä JK. A källing sum hadd a ko äi 
baitar äi än hagä, sum var mik stäur tynnäs-
buskar äi. Äi dän tynn'n vistädäs än stäurar 
"manårm" JK(U). När tynnäsbuskar vak-
sar så naug bäi si, sått di har vaks ihop me 
varandrä, så kalläs de för a tynnäsvast JK. Pa 
tynnäsbuskar atar (to di) stilkar, sum var full 
av glång ällar blomår, sum luktäd mik goä 
OL. -glonge s. m. bf. tynn-, tynnäsglångän 
(När U), [törneblom]. -gren s. tynnäsgrain 
MK. -kvist s. tynnäskvist (OL)MK. -nål s. pl. 
tynnäsnå'lar, 'slingnålar av tynnä'. Tynnäs-
nålar jär bräknä (sköra och brista lätt) MK. 
-putta s. f. pl. tynnäsputtår el. tynnästaggar 
JK. -ros s. f. pl. tynnäsro'sår [-åu], [törnro-
sor]. -rot s. pl. tynnäsröitar. Tynnäsbuskar u 
ainäsbuskar va avhuggnä föstas, män jårdi 
var full av tynnäsröitar u ainäsröitar, sum 
vändplogän skudd skär av, u de var a olycklit 
pack ti var gal ti vändä JK. -tun s. tynnästäun 
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JK(U), [provisorisk gärdsgård av törnbuskar 
o. 	Nuck kan de träff till, att någän stängar 
för kräki me avhuggän tynnä, sum int kräki 
gänn gar pa el. iginum, u sum haitar tynnäs-
täun u så slar n a par staur i stikäl el. en 
staur pa var säidå um tynnästäun'n u så läg-
gar trolår el. räckår upp pa JK(U). -vast s. 
tynnåsvast f., 'en rad med törnbuskar' 
JK(ordl.). När tynnäsbuskar vaksar så naug 
bäi si, sått di har vaks ihop me varandrä, så 
kalläs de för a tynnäsvast JK. De finns ställar 
äuti hagar u markar, sum tynnä vaksar när pa 
i linjå så tet ihop, sum int fålk el. kräk kan ta 
si iginum, av sväinbärstynnä, släitynnä u na- 
pältynnä. De haitar 	tynnäsvastar 	u 
vaksar upp pa säin ställar langsat vägar i 
täunväisar u i grastainsvastar JK(U). Ja gick 
ner i äng u skudd ta upp a stainvast u de jär 
annas fullt av tynnäsvastar u hässlävastar 
JK. U sumlistans n hail hopän grastains-
vastar, hässlävastar, äskvastar u tynnäsvas-
tar, sum star imillum gamblä gränsar, män 
sum så kummar mitt äut i ens nöi skiftä ällar 
akrar JK. 

törst s. tåst m., bf. tåsst' n JK(U). Kaffi, de 
släckar bra fö tåst MK. Iss ölä, de släcka fö 
tåst MK. Da skickäd K. en äut till Kr. ättar n 
säks sjau flaskår väin, u sum släckäd bra för' 
tåst JK. Så far n laid dum [kreaturen] el. 
dräiv dum däit sum de finnäs vatt'n, sått di 
kan fa drickä u släck tåsst'n JK(U). 

törsta v. tåstä. Vör fick tåstä MK. 
törstig a. tåstur, f. -u, pl. -uä, u'. Um ja någän 
gang sär tåstu, da gräinar kvinnfålki at mi. De 
ska var tåstur (JK)MK. Sin, när ja .. kåni äut 
i böin u skudd främ än hail hopän ärndär, så 
blai ja tåstur u gick in pa a ställä . . u kaupt mi 
a flaskå drickä el. öl, sum de haitar JK. Int 
hadd di kaffi u ing starkvarår äutn att ja 
var tåstur, att ja vidd hald ti godår me n tar 
tunt drickä JK. De var så räiklit av all slags 
mat u drickä, sått ingän behövd ga där ifran 
sultn el. tåstur JK. Da straik Hallsrä Hans u 
ja alltut in ti mor Läisä u sägd, att vör var 
tåstuä JK. Undalit var ä, vör var så tåstu bi 
borä u gärd uss till sum vör drack u bjaud V. 
me, u han drack OL. De rängnar lagli väl 
äutä .. män stäutar had int fat någ vattn inn äi 
si för de, sått i var tåstuä läikväl JK. Jfr 
genom- o. ut-törstig. 

tös s. tO's, töis MK f. bf. tO'si, töisi, pl. tyr sar, 
töisar JK(U), [flicka]. Tös, tösar jär a ård, 
sum nå gynnar föiräs in i Lau MK. Päikå är 
d. vanliga (OL)MK. Tös liks. litet förnämare 
MK(c. 1877). Päikår el. töisar, sum de nå fö 
täidn fö de mäst haitar JK(U). Di har en sårk 
u am n tös el. päikå; ja kåm i möit me så mik 

tösar pa vägän; de jär hans tösi (= fästmö) 
JK(ordl.). A. var bidd bårt . till a tös, sum 
ha jär läskamrat me JK. Elin tror ja de jär, 
sum de gambläst töisi haitar JK. De säir int 
så magart äut, ner n fäir u tjugå tösar ällar 
kvinnfålk samblar si kring a braidsräum OL. 
När tösar slaskäd pa si, fick di n fyllhund ti 
kal (ordspr.) JK. Jfr pika s. samt guld-, 
landsbo- o. skit-tös. -barn s. tösban n., bf. -ä 
JK [flickebarn]. Ähimu har fat a tösban el. 
päikban JK. Tösbanä, sum än haddä, dödä 
JK. 

töst s. tåist m., bf. -n. 1) 'det som nötkreatur 
el. de idisslande djuren stöta upp eller tugga 
om' JK(ordl.); 'tuggorna som stötas upp vid 
idissling'. Talgkräk har de', män int äistakräk 
MK(1878). Stäutn har tåist upp i halsn; han 
har int fat svälg ner tåistn JK(ordl.). Tappä 
tåj sten el. förlorä tåjstän, när tåjstän int kum-
mar upp igän MK. Tapp tåistn: 1) 'av oförsik-
tighet svälja tåistn, då kreaturen blir sjuka 
och dö inom tre dagar, men kunna botas på 
det sättet, att tåist tages från ett annat kräk' 
MK. Nauti, stäutn har förlor tåistn MK. När 
nautkräk har tapp tåistn, skall di gis in hyns-
göisl blandi i brö (gärd de gamblä) MK. 2) 
bildi. Han har förlor tåistn = tappat koncep-
terna JK(ordl.). Nå hart n raint tapp tåistn, 
tror ja = att n jär tråttar u int årkar MK. L. 
skall tro, att ja har int förlor tåistn ännu, um ä 
änd värkar i skalln iblant för mi JK. Ja .. 
tänktä: jär lär kumm ti ga papper u svärtå 
[:bläck] till .. Män ja förlord int tåistn äutn 
tänkt straks: de gar nuck för mi, för värr n de 
har ja vart äut förä JK(U). 

tösta v. tåistä, tåist', pr. -ar, sup. tåistä, p. pf. 
n. (um)tåistä, tåist'. 1) 'idissla'. Talgkräk jär 
all daim sum tåistar JK(U). Nå liggar stäutar 
u tåistar MK. Konar har kumm ti tåistä; stäu-
tar star u tåistar JK(ordl.). Nauti tåistar; kan 
int fa tåistä JK. Nauti, ner di har fat jetä, da 
bihövar di var i frid läitä för ti fa tåistä OL. 2) 
bild!. [tugga (om), älta]. L. sär, att n tåistar 
pa mäin brevi um dagän .. Ja, de jär nuck a 
smältå, sum tular tåist pa, tänkar ja JK. Ja 
tänkar L. har kansk ännu årkå ti tåist pa de, 
sum ja skrivd i paskår JK. Ja, dän förargälsän 
svälgar n ner mang gangar pa dyngnä u ståitar 
upp igän u tåistar u tuggar um, sum all tväi-
klaunä djaur JK. Nuck jär skift i Lau tugg u 
umtuggä u tåist u umtåistä mang gangar JK. 

töstning s. tåjstning f., bf. -i MK [idissling]. 
töta s. tåjtå f., 'liten tös' MK. 
töta v. tåjtä, tåjt'. Päjt' u tåjt' (sta u gråjtä, tala 
oredigt MK(c. 1877). 

tötig a. n. tåjtut [oredigt]. Tal' påjtut u tåjtut 
MK. 
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udd s. udd m., bf. -n, pl. -ar. 1) [spets på nål, 
kniv, lie, angelkrok, plogbill, på tå]. Framm i 
uddn, bak bäi tjaugi (på en lie) MK. Uddn (pa 
sigdn) har brist av MK. Ja bräukar fa förar-
gälsä av kvinnfålki, att ja brautar uddn av nåli 
MK. Pa de säidu av träibitn sum bukti, hul-
dungän u uddn skall sitä, fårma n dän äutästä 

dailn av träibitn .. sått träiä gar in i bukti u 
uddar sitar äutat at säidu pa kluän [angle-
kloven] JK. Plogän gar pa udd = gar för mik 
ner MK. Uddn u äutäst kantn av bildn till 
hygar skall var vassar JK(U). Till ga pa udd, 
när n gar läik fram me täiår [tårna] u gar 
framlutn JK(U). 2) [udde]. Udd, sån sum 
skjautar äut av landä i sjöän OL. En udd sum 
stickar äut där OL. Uddar, sum har namn jär 
langsat strandi: Natuddn u Jaugan u sin 
längar nådar Söisnä-udd'n JK(U). Pa uddar u 
riv kummar sälln u aldri släkå in JK. Jfr bill-
o. nål-udd samt vass-uddad. -rist s. uddrist, 
'fårmärke'. Dubbäl uddrist, örtagän uddrist 
MK. [Se ill. till kräk-märke]. -svår a. f. udd-
svår, pl. = [ap.], [för tung i den spetsiga än-
den, om lie]. A läiå .. för braid ifran äggi till 
bakän framm(ä) at uddn i bäst takä [taget], 
sått ha jär för uddsvår = för tung i uddn 
JK(U). Läiår jär mair tung u uddsvår(ä) än 
sigdar (tungä framm i uddn) JK. 

udd s. 2 udd m., bf. udd'n JK(U), [den som är 
udda i sångleken Udden]. En sårk har int 
någu päikå, u han haitar udd'n u uddn star 
mitt pa gålvä, så gynnar sångän: "nu är udd'n 
kvickar, sjung falliralla .. han sökar efter 
flickår, sjung falli " Undar sångän trippar 
uddn ste till a par, u dän sårkän, sum har 
de päiku, bläir da udd i ställä JK(U). 

udda a. udda [ojämn (om tal), oparig]. Så 
skudd ja ta läit drick äi a spann, u äi de drickä 
skudd ligg någlä slantar u så någlä knappnå-
lar, män de skudd var udda ällar ojamt JK. 
Udda älla jämt laika n me nytnar. Ja än tar 
någlä nytar i handi u sär ti dann'n; udda älla 
jämt! .. JK. 

udde s. uddä m. (OL). Laubostrandi [:fisklä-
get] sum star pa n uddä u haitar Nabbu OL. 
Jfr udd s. 1. 

uggla s. äuglå f., bf. -u, pl. -år. Ja har int set 
någu äuglå pa flair ar. Förr när n var sårk var 
de gutt um dum, u da hatäd vörr dum u skudd 
ha läiv av dum. U sum kund lyckäs iblant, 
när di var inn pa häuslufti u än kund fa täpp 
till huli, sått di int kund kumm äut. Di kund 
skräi olycklit galä, sått di kund skräm fålk 
iblant JK. De var a straitå me sårk, stäigtals 

ättar äuglu MK. I kvälls hård ja äuglu .skräi 
jär i skogsbräuni; ha skräiäd "klau vid", u ja 
var så naug, sått ja sag äugläaugu löisä JK. 
Um äuglu ropar kluck kluck, bläir de lenvä-
dar u rängn, män ropar ha hu hu huu!, modar 
kallt JK(U). Harn u äuglu ropäd så mik i 
kvälls, u da bräuka n säg, att de moda ovädar 
JK. Han jär sum har'n ällar äuglu; han sivar 
um dagän, när andrä arbetar, u jär upp um 
netnar, när andrä sivar, u gär säin bidriftar 
JK. Han var nuck så go han sum andrä, så 
han bihövd int ga där sum a äuglå i krakho-
pän OL. De var uppspäik si yvar häusdurar a 
äuglå u pa säin ställar a tåilå [spillkråka] 
JK(U). Ränn äuglu, en lek, när alla äro i bo 
och en är "äuglå". "Va mang vill äuglu ha?" 
— "Så mang ja kan na u kla". MK(1878). — 
uggle-reder s. äugläraidar [ugglebo]. -visa s. 
f. bf. äugläväisu [visan: Kattu ha var mitt 
söiskänäban etc., se Säve, Gotl. visor, nr 8]. 
-öga s. n. pl. bf. äugläaugu. Ja var så naug, 
sått ja sag äugläaugu löisä JK. Vörr (gåttlän-
ningar) bräukar ha rolit at fastlänningar .. att 
di int kan säg "äugläaugu" pa gåttlänskå 
JK(U). 

uggla v. äuglä, pr. -lar, sup. = inf. Ja sitar u 
äuglar (= småsover) MK. I dag ha ja sit u 
äuglä inn häi späisn JK. De jär a svart hynå, 
sum gar äut u äuglar MK. 

ugn s. ugn m., bf. ugnän, uy'n. 1) [bakugn]. 
Förr så had di ungn'n inn i späisn ällar fyst 
had di späisn äutförä u ungn'n inför späisn u 
ungsmunn'n inn i späisn JK. Ung'n fanns.. i 
bryggarhäusä, u daim sum int hadd bryggar-
häus, så hadd di ungn'n i köikä, u förr i 
gamblä täidn så hadd di baktingnän inn i var-
dässtäuu innför späisn JK. Pa bondställar 
hadd di för de mästä täu bakungnar, en i 
bryggarhäusä, sum var stäurar u haitäd stor 
ungn'n, u en i köikä i köikässpäisn, sum var 
mindar u haitäd läil ungn'n. Stor ungnän i 
bryggarhäusä nyttädäs för de mästä ti bak 
bröi äi u läil ungn'n ti bak kakå äi el. u när de 
int skudd bakäs mik pa en gang Ungn'n jär 
ifran ungsluku träi änar u fäir tum djaupar u 
braidar täu änar u säks — sjau tum .. Erlän jär 
av lair u för yvrit [:ugnen] mäurn av kalk-
stain me lairbräuk imillum stainar sum var de 
gamblä sättä ti mäur ungnar. Höigdi pa ung-
nän ifran erlän till völfti jär så haugt sum 
ungsluku, 14 tum, u läit höigar mitt äi. Så jär 
o [vår] ungn'n i bryggarhäusä .. När skäidi 
[vedträna] var inläggd i ungn'n mitt pa erlän, 
så tändädäs flovid me faitvid .. När skäidi 
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had fallt ihop, så att de var glöidar av dum, 
da haitäd de: att ungn'n (el. äldn egäntliän) 
var fall'n, da röirdäs glöidnar u brandar kring 

JK(U). Äld upp ungn'n JK(U). Ungnän var 
int varmar undatill MK. Ner di baka, da bihö-
var di a grolakå [glödraka] ti kar äldn ör 
ungnän me OL. Undar täidn sum äldn brin-
nar i ungnän, bakäs brödaigän upp ti brö u 
sättäs pa grisslu. Ner da ungnän jär så där 
brunn'n, att vidn har fall i glöidar, da karäs 
glöidarnä at säidår OL. De jär mang sum 
rullar äut a bit daig .. så ställäs de in i ung-
nän, så glohaitar han da jär u bakäs lagum 
OL. Lukakå [låg-kaka] sum än sättar in pa 
ungserl'n, mäns de brinnar i ungn'n ällar 
förrn ungn'n jä brunn'n JK. Di (kvinnfålki) 
har int äld stor ungn'n ti bak någ kakå äi sin 
jaul JK. Jästi kummar ättar i ungnän [talesätt] 
MK(1877). Ungnar bigangnädäs ti mair än 
bak äi, så sum ti tårk bröised äi el. ryg, sum 
skudd maläs ti bröimjöl .. Kast sed i ungn'n 
haitäd de, sum än för de mäst bräukt gärä, 
när .. bröii el. kaku var äuttag ör ungn'n 
um än int had bakä u än skudd tårk sed i 
ungn'n, så äldäd n up ungn'n läitä .. De 
kastädäs för de mästä in äi de stäur ungnar 
träi laupar sed in pa en gang, u sedi fick ligg i 
ungn'n någlä dagar u röirdäs kring i ungn'n 
me grolaku JK(U). Fyst så skall de [linet] 
tårkäs, antingän i ungn'n ällar u så glaid n 
pa basstäuå JK. U så buräd n hul i dain ändn 
av skäidi u fylläd me kräut u plyggäd till. De 
straik bad ungn u äldförä u finstri me u var ivi 
a grand MK. 2) [ugn i bastu]. Pa dain ändn av 
de häusä där mäurd di än langar smallar 
ungn, där hadd di än langar smallar ugn .. ti 
lägg vid in n äld, så de blai riktur ugnshitä 
OL. Jfr bråk-, kakel- o. tork-ugn. -s i bränd p. 
a. ungsbränd [om säd som torkats i för varm 
ugn]. U ungn'n var lagum varmar, sått int 
sedi blai bränd, u da haitäd ä: att a var ungs-
bränd el. bra(d)tårki JK(U). -doning s. pl. 
uysdåuniygar [redskap för ugnsbak]. Gro-
laku [glödrakan] håirs till ungsdoningar 
JK(ordl.). -fetved s. ungsfaitvid [tjärved 
varmed man tände i ugnen] JK(U). -kol s. 
uygsku'l [kol som bildas då man eldat i ugn-
en]. -karme s. m. bf. ungskarmän [infatt-
ningen kring ugnsluckan] JK(U). -kvast s. 
uyskvast m., bf. -n. Så skall ungserl(ä)n so-
päs rainar me ungskvastn, sum jär av ludnä 
ra tallkvistar JK(U). När ha (källingi) råi-
käd Kauprä Far, så hadd ha äld äi a lang-
pannå.. män va de var sum brannt äi.. de 
skudd var näi slag, u ätt slag .. var ungs-
kvastn (int hail fö(r)stas) JK. [Se ill.] -kvast i 
bärre s. uygskvastbärrä [tallris varav man 

ugnstroll 

gjorde ugnskvastar]. Tällbärrä nyttäs till 
ungskvastbärrä ällar till gär ungskvastar av 
JK. Plantår jär nå så stor, att i däugar till 
ungnskvastbärrä MK. Säg till sårkar, att di 
brautar av läit ugnskvastbärrä OL. -kvast i 
stake s. m. bf. ungskotiststakän [skaftet 
varpå ugnskvasten fastsättes] JK(U). -loft s. 
n. bf. ungsluftä. A lagli stort luft sum lag 
yvar dän stäur ungn'n JK. -lucka s. uygslu'kå 
f., bf. -u. Ungsmunn'n jär luku förä me ra-
män av jan u luku av spjällplåt Ungsluku 
jär träi kvarter braid u 14 tum haug JK(U). 
-mun s. uygs-, uysmun m., bf. -munn'n 
[ugnsöppning]. "Späisn" framför ungs-
munn'n jär a än djaupar u träi änar braidar u 
kalläs för bryggarhäusspäisn, u ungsmunn'n 
jär mitt pa i späis'n JK(U). Gap mot ungs-
munn'n u ränn mot kalvar (de gär int a si), 
[lönar sig ej] MK. "Vask bäi blåbrunn'n u 
tårk bäi ungsmunn'n" [ordspr.] JK. -pann-
kaka s. uyspannkakå f., 'pannkaka som är 
bakad i ugnen'. Ungspannkakå, de kan n fa 
jet u bak va ivi än dag, bön n har besparings-
späis JK(ordl.). Till mårgmat pa sletkaldagar 
blai de .. ungspannkakå ti ättaret JK(U). 
-skopa s. f. bf. ungs-skopu JK(U), [skopa 
varmed man tog torkad säd ur ugnen]. -skura 
s. uysku'rå f., bf. -u [ugnsspade]. Till fa bröii 
u kakår u limpår i ungn'n nyttädäs a skurå av 
träi me langt skaft pa, sum haitar "ungs-
skuru" . . u pa dän sättäd n bröi u kakår u 
langpannår u pannkakspannår pa u to äut 
dum me ungsskuru me JK(U). [Se ill.] -stake 
s. m. bf. ungsstakän. Glöidnar röirdäs äut me 
än klainarä stakä, sum var n 5-6 änar langar, 
sum haitäd ungsstakän JK(U). -stekt p. a. 
uysstaiktar [stekt i ugn]. A gåtå .. Vitt tu ha a 
solbaki kakå ällar n ungsstaiktar djäv,11? Svar 
(när n da gissar ätta de): a solbaki kakå jär a 
nautnikå, u n ungsstaiktar djäväl än ungs-
staiktar gräis JK. -sugen p. a. ungsugän, a. 
pl. uysw gnä [om bröd som stått länge i ugn-
en]. Tväibakar star längar innä, därför att i 
ska bläi ungsugnä (el. ginumsugnä) u bättar 
MK. -tegel s. uygsti'gäl, sam sum mäurtigäl 
MK. -torka v. ungstårkä JK(U), p. pf. f. 
-tårki, n. uystårkä [om säd, torkad i ugn]. 
Ungstårki sed JK(U). -troll s. uystrull n., 
'bakas av sur bröd-deg med fisk och fläsk 
inuti' JK(ordl.). När täu täimar var um-
gangnä, så skudd bröii u påstaiu el. ungstrullä 
tas äut . . När ungstrullä hadd blitt svalt, så 
sättädäs ha hail pa borä, u lukä skärdäs av, u 
så skärdäs de av hännä, ättar sum var u en 
viddä, sum sat kring borä, u duppt i fättä, 
sum sto i hännä av fläskä u fiskän, när da 
fläskä u fiskän var örtagä JK(U). Ungstrull 
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jär förträfflir mat JK(ordl.). Jfr fisk-bröd o. 
pasteja. -välft s. ugnsvölft f., 'ugnsvalv', [ug-
nens (välvda) tak]. -äril s. m. bf. ungnsher-
län, -erlän, ugserl'n [ugnens botten]. Lukakå 
[låg-kaka] .. (tunn flat kakår av brödaig, sum 
än sättar pa ungs-erlän, mäns de brinnar i 
ungn'n) JK. När glöidnar jär äutkarnä, så 
skall ungserl(ä)n sopäs rainar me ungskvastn 
JK(U). 

ull s. ull f., bf. -i [håren på får]. Pa lambskinn 
jär de ull u pa gaitnar ragg JK(U). De fanns 
lamb u lambungar, sum var närpa hältn lamb 

hältn gaitar Ulli .. var snarv u raggu el. 
gråv JK. Män ja tror knafft, att di [:den gamla 
fårrasen] hadd mair n hältn.. så mik lyd u ull 
pa si sum iss lambi nå .. Män .. de var 
bitöidlit mair gutt um lyd [lödje] u ull da, för 
lagskiftä, jär äutat än nå JK. När da all ear 
åinäd um ladingar så blai de a duktut skåck ti 
klipp um haustar el. int så läit ull. De yva-
föidnä lambi lydäs um ladingar, u de haitar 
int ull äutn lydä. Lambi lydäs .. när di bläir 
undagronä .. el. ulli gynnar vaks äut undar 
lydn JK. Ulli pa lambi klippäs av me ullsaks 

iblant lydn u JK. Män sumbli 	lättäd 
lambi ga me ulli pa si ällar lättäd bläi u klipp 
dum um haustar u lättäd dum ga äutä bad 
dagar u netar, ti däss de blai snåi u klippt 
dum da sinä JK. Så stupptäs lydn i säckar el. 
u så i ullmaisår u fick häng pa luftä till haustn 

U ulli u' hängd pa luftä .. da gyntäs de me 
blandningskalas .. framför späisn lag a dur 
u där pa lag lydn el. ulli mitt för brasn 

När da kardningskällingar .. var kumnä .. så 
sättäd di si runt umkring ulli el. lydn u späisn 
ti arbetä me säin skrubbår el. kardår ti blandä 
el. sålkä 	Lydn blandäs el. sålkäs för si u 
ulli för si. Skall de da blandäs till gravammäl 

de int finns ann svart u väit ull el. lydä, så 
blanda n svart u väit ull el. lyd ihop .. JK. U 
pa sam väisä gärd di me de jausgra u de 
mörkgra ulli ällar lydn, u ulli u lydn blandä-
däs u da fö(r) de mäst ihop.. Självsvart gan, 
sum spinnäs av självsvart ull, kan int färgäs 
.. De ulli, sum skudd var till färgvammäl, var 
väit el. jausgra ull u blandädäs int ihop me 
någän annar sårts ull .. Arbetä var sträivt u 
svaitn rannt, när di sat där mitt för brasn u 
drog me kardår el. skrubbår pa saig ull u 
saigar lydä JK. Förr så tvättäd .. di int ulli el. 
lydn, män nå pa sainarä täidn så tvätta o 
kvinnfålki .. bad ulli u lydn, förr n di blandar 
el. kardar na JK. Lydn jär blandn el. sålkän, 
u ulli jär blandi el. sålki, u ullmaisi hängar pa 

krok .. i a räi ijamt späisn 	u ullkränku 
star bäi späisstain'n me ull äi u mor själv 
el. a annu kardningkälling sitar.. u kardar.. 

me saigkärä pa dain säidu u tar ulli ör ull-
kränku u läggar i kardår u kardar saigar el. 
smasaigar av u läggar saigar i saigkärä u tar 
ull ör ullmaisi u läggar äi ullkränku Mäin 
mor.. kund kard smasaigar av a mark ull pa 
vintakväldar JK. Päiku skudd kard a mark ull 
um kväldar till sängtäid OL. Klucku fäm da 
jär mor ihop me ulli u kardår JK. Kvinnfålki 
har bråttum me ulli JK. Nuck träfft ä till . . att 
arbetskalas källingar el. päikår var pa bland-
ningskalas u fick än tutt ull el. läit ull för 
bisvärä. Fa nå a källing el. päikå ti sit u dräg 
pa skrubbår el. kardår a hailt äutlangt dyngn, 
u de pa saigar lydä u saig ull! Nai tack .. JK. 
Nå sändäs ulli pa spinnaräiä .. män int far di 
ganä av sam ulli, sum di sändar ste, de jär da 
säkat JK. Jfr gråvadmals-, kalk-, nöt-, russ-
o. skinn-ull samt ulle s. -garn s. ullgan JK 
[garn spunnet av ull]. Stickgan av ullgan 
JK(U). Förr färgäd di haimä, ullgan u bom-
ullsgan .. Svart ullgan, sum jär spunn av .. 
självsvart ull, tar int färg pa si JK. -garns Ii-
slätt s. f. bf. ullgansäisleti [inslag av ullgarn]. 
När de blai tårrt, så nystädäs förr . . allt 
uppränningsullgan i nystar u iblant ullgans-
äisleti me, ällar äisletsullganä JK. -garns 
tråd s. ullganstrad. Iblant snor di än bomulls-
trad ihop el. imot än ullganstrad el. u imot täu 
ullganstradar till stickgan .. de sum di stickar 
el. saumar av de ganä bläir halvyllä JK(U). 
-karda s. ullkardå f., bf. -u (så mik ull sum än 
läggar äi kardår var gang än kardar el. pa  en 
gang) JK. Pa de väisä haldäs de pa me saig 
ättar saig, till däss de ullkardu jär släut, u 
så lägga n äi a kardå ull igän u gar pa me 
kardningi pa sam väisä, ullkardå ättar ull-
kardå JK. -kränka s. ullkrägkå f., bf. -u, pl. 
-år JK [ett slags spjälkorg] ti lägg ulli äi fö ti 
värmä, när di kardar saigar MK. Ullkränku 
jär buttnän av än bredäskimb, me träi ällar 
fäir bain undar u så haug i baini, sum späis-
stain'n jär haugar, sått buttnän jär jamt me 
späis-stain'n. I kantn (äutkantn) jär de bur si 
hul me runt klain pinnar äi, umkring en tum 
ifran si u umkring a halv än haugä, u uppäst 
pinnändar sitar fast äi n klainar träikrans, 
sum jär ungefärliän så väidar sum buttnän 
Bäi Kauprä minns ja de var am, sum di 
stuppt äi a mark ull var gang .. De jär int 
sägt, att all ullkränkår 	jär pa en fason 
häldar. Ja har set daim me täu buttnar äi u 
runtä, sum kan bräidäs kring, sått di kund fa 
värm ulli pa vickät håll di viddä JK. Kard-
ningkällingi, sum sat me ullkränku mot ask-
stain'n för ti hald ulli varm u kardäd saigar, 
me saigkärä i jamt si JK(U). .. tar ulli ör 
ullkränku u läggar i kardår JK. [Se ill.]. 
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-mark s. f. bf. ullmarki [en mark ull]. Ja har 
snart kard upp ullmarki JK. Päiku skudd kard 
a mark ull um kväldar till sängtäid u.. ha 
fick väll da ta si till vick a tyckt var bäst, ättar 
ha hadd kard säin ullmarki OL. -mes s. ull-
mals f., bf. -i, pl. -ar, 'nät[-kasse] att förvara 
ull i' MK(1876); än pusä av gråvarä gan, bin-
däs sum not, till ha ull äi MK. Ullmaisi häng-
ar pa n krok el. n späik i a räi i jamt späisn 
Mor själv .. tar ull ör ullmaisi u läggar i 
ullkränku JK. -mesa s. ullmaiså f., pl. -år JK 
[= föreg.]. Ullmaisår var bundnä räumä, ällar 
me stäur maskår, av gråvt hampgan, sum än 
säck me för de mästä n läitn runtar bänd i 
buttnän, sum än kund fa handi iginum till ta 
ulli äut iginum, när ullmaisi hängäd yvar 
späisn ällar undar luftä. Di kansk u bant 
ullmaisår nå pa säist täidn av sno' gråvt bom-
ullsgan. När di skudd kard smasaigar .. så 
puttäd di handi iginum bändn i buttnän pa 
ullmaisi, u to ulli äut där iginum 	JK. Så 
stupptäs lydn i säckar el. u så ullmaisår u fick 
häng pa luftä till haustn JK. -moe s. m. bf. 
ullmo'än [-åu], [ullhög]. Män L.P. fick tak i 
A.M. u kull me hänn i ullmoän mitt för späisn 
pa duri JK. -sax s. ullsaks f., pl. -ar JK. Ulli 
klippäs av lambi me vanli ullsaks JK. De nöi 
sårtns ullsaksar jär så gärdä, att di kan skilläs 
at i bugän, sått n kan fa vart blad el. var käp 
[käft] för si JK. -seg s. pl. ullsaigar [smal 
ullrulle]. -sudd s. m. bf. ullsåddn, pl. -ar [ull-
tuss]. Sårkän puttäd sän ullsåddar i kluckår 
JK. Ullsåddn trallt ör dain klucku JK. -tapp 
s. pl. ulltappar. -tott s. u//tutt m., 'ulltapp'. 
Pa föidlambi låimäs de föidtutt (= en ulltutt 
sum låimäs 	pa en av frambogar) JK. 
-värme s. ullvärmä m. 'så varmt som det 
behövs vid kardning' MK(1877). -åka s. f. bf. 
ullaku. De jär lissum såsum en sårts gäult 
fått, sum sitar millum ulli u lydn u skinnä 
ällar i buttnän av ulli i lydn JK. Ja tänkt da, 
att ullaku va de fukti, sum kummar av ulli 
älla ganä, när di spinnar, u ja frågd mor .. Jå, 
ullaku jär int fukti i ulli äutn de förorsakar, 
att ulli bläir fuktu 	ullaku jär såsum någ 
flas, sum sitar ner i skinnä fö lambi älla ner i 
buttn pa ulli, hälst pa lydn, när han (lydn) gar 
av lambi föräutn klippä; da kan de ret var 
såsum a fäin hinnå, sum säir gäulaktu äut JK. 
— Se även ulle-sms. 

ulle s. ullä, ull' [ylle], 'av ylle' MK(1878). Ja 
har ull imot braustä in pa bär kruppän u linn 
älla bomull där äutpa JK. Ha far hald si inn i 
värmän u ha ull el. yll imot JK. — ull-duk s. 
ulldåuk m. [ylleduk]. Kanst däu int ta n ull-
dok pa di? MK(1877). Ha far.. ha.. n blau-
tar ulldok imot JK. -halsduk s. pl. ullhalsdåu- 

kar [yllehalsduk]. U ing ullhalsdokar hadd 
kalar JK. -håsa s. ullhu'så f., pl. -år [ylle-
strumpa]. -lapp s. ull-lapp m., pl. -ar [ylle-
lapp]. Häll tärpäntäin pa ullappar u lägg imot 
JK. A .. fuktäd n storar ullapp me sinapsprit 
u svaipäd um magän för mi JK. -lumpor s. pl. 
ull-lumpår JK [yllelump]. Män de däugar ing- 
än kräup äi töigä u 	vitä, va de jär tillvärk 
av för lort .. Jä, kansk hältn ull u dann hältn 
lo u pasår el. sundarrivnä ull-lumpår JK. 
-skjorta s. ullskörtå f., bf. -u, pl. -år [ylle-
skjorta]. Hart u de gam ullskörtu pa di? MK. 
Da kled ja pa mi träi styckän ullskörtår, u så 
gick ja i säng JK. Sticktråjår bigangnädäs mik 
förr .. Nå nyttäs de fö de mäst ullskörtår i 
ställä JK. -strumpa s. ullstrumpå f., pl. -år 
JK [yllestrumpa]. Strumpår saumäs .. av ull-
gan.. u da haitar di ullstrumpår JK. Nå, ska 
vör ga pa i ullstrumpår? (JK)MK. Gubbän 
gick pa i ullstrumpår (sum än bräukar sägä) 
um FHK JK. Har n ont i halsn, så slar n a 
ullstrumpå um än, förr n läggar si .. Män de 
skall var sam strumpå, sum du hart hatt pa 
baini um dagän JK. -tråd s. ulltra'd m. [ylle-
tråd]. Iblant u [också] en ulltrad i dain åirä 
för unglambi me .. täu färgar äi .. för ti ha 
någ sårts kymbäl pa dum JK. Sla så mang 
knäutar pa n ulltrad, sum du hart vårtår pa di, 
u lägg ulltradn undar n jårdfast stam n JK. 
-tröja s. ulltråjå f. [ylletröja]. -under 1 byxor s. 
pl. ullundabyksår [yllekalsonger]. 

ulspegel s. äurspägäl, gen. äurspä'gäls. De jär 
mang historjår ätta n jär i Lau, mästn makän 
till äurspägäls JK. 

ulv s. u/v m. [varg, i bildl. uttr.]. De var vackat 
um kväldn, män pa nati da kåm nårdn såsum 
än ulv OL. Män de vait ingän va farbror 
nårdn har ti säg ännu, u snart kan n kumm 
sum än stäurar ulv igän JK. 

um-gås v. umga's, var i fylgä me andrä mskr 
(OL)MK. Ginum säin rättframhait ti umgas 
me fålk OL. -gälla v. umgäldä, umgäld' .1) 
[lida för]. Sumbli rustar äi kanalar 	u för- 
tjänar så mik .. fastn de jär sträift arbetä u 
skudd var synd till missunn dum de, för 
dairäs rygg far umgäld de OL. 2) [ersätta, 
kompensera]. Bad halm u håi blai läitä, u 
föidå [säd o. d.] skall umgäld i ställä, u de blai 
u* läitä JK. 3) [avgöra, fälla utslaget]. Var di 
jamt um jamt, da skudd de trid spelä umgäldä 
[vid "våg"] JK(U). -gänge s. umgängä, um-
gäyg'. Int har vör hatt de sjauku (difteri) 
självä, u int har vör hatt någ umgäng me daim 
sum har hatt de OL. 

undan adv. undar 	'undan, unnan'. [I ver- 
balförbindl. Inum var rot' så skudd en bond 
hald kalas vart år [vid husförhör], de fick di 
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int dräg si undar me OL. Sin huggar var u en 
pa sitt träi, u de när pa pa kämp [i kapp], sått 
arbetä gar undar ällar int läidar så dålit JK. 
Han har slupp undar MK. När n har avfall 
me vattnä, sått de rinnar undar el. ifran (el. 
bårt) ättar handi JK. Um vintan kan än änd 
sia si undar någän gang MK. Ga undar = gå 
undan MK. Läur si undar OL. Um n had så 
mik sed, att a int fick räum äi basä, så flyttä-
däs räckar undar, så att sedi kund ga yva 
räiar MK. Jfr slunta o. taga undan. -bedja v. 
ipf. undarbad. Ja undarbad mi umval JK. Di 
hadd tänkt ti bjaud uss kaffi pa sängi . . män 
.. de undarbad vör uss JK. -tag s. undan-, 
undar-, undatag n. 1) [avvikelse]. Rygän jär 
int så langvaksn sum vanlit fastn de finns 
undantag pa säin ställar JK. Ja, nuck finns de 
undantag ällar att de ännu finns någän häit u 
däit sum svältföidar säin kräk JK. Knäiv, 
gaffäl u skaid skudd var gäst föir mässi, män 
a läit undantag me skaidar OL. De sum 
skall haitäs ådlä [odlat], jär hallfärdut, fastn 
de finns undartag pa säin ställar jär pa Got-
land JK. Solskäin, de var för de mäst undar-
tag i sumräs JK. Visst fanns de undatag JK. 
Allihop äutn undatag JK. 2) [födoråd]. Far u 
mor har nå.. sägt ifran si husbondaräiä jä bäi 
Fäiä, u ja har tat imot ä mot spannmål ällar 
undatag ällar livsjon u så skuldi JK. -taga v. 
p. pr. undar-, undata'gnäs, p. pf. undarta'-
gän, pl. -tagnä. Pärår sättäs i släut av mai, 
undartagnäs en särt JK. Jär bäi uss jär de 
[spinnrock o. kardor] närpa daglit i bräuk, 
undatagnäs s'ummatäidn JK. Lätt prästar fa 
mat u kledar u häusräum u vid för sitt arbetä 
u skolärar u .. all launtagrar, ingän undarta-
gän JK. Män de liggar n viss förstämning .. 
yvar uss jårdbräukrar el. lansboar (int arbets-
kalar undartagnä) JK. -tags 1 träd s. undan-, 
undata'gsträi. När ä jär äutböit me skog un-
dar skiftä, så jär de a visst antal träi (gränar 
el. tallar), sum dän gamblä aigan av skogän 
far lug ti huggä, när äutböitä jär gärt JK. De 
va undatagsträi, ällar all sum var värd fäir 
kronår u där yvar fick dän gamblä aigan lug u 
huggä JK. 

under s. undar, unda u n. [underverk]. De 
jär ätt stort undar, att gröidn har sträv sum än 
har gärt läikväl JK. De skall ske a stort un-
dar, um fiskräiä skall kumm upp igän sum 
förr JK. De liggar träi pa träi u n hail hopän 
grainar avblasnä, så att de var ret a stort 
undar, att kräki kund bärg si i hagar läikväl 
JK. Unda(r) va de! MK(1877). Jå, jå, unda 
var de! MK. Jfr ve-undar. -sam a. n. undar-, 
undasamt [underligt]. De jär så undarsamt, 
så de kan n aldri bigräip i värdn. De jär så 

mik undasamt nå MK(1877). 
under prep. o. adv. undar, unda 1 /41) 1 /4-) . A. prep. 

I. [rum, befintlighet o. rörelse]. 1) Unda bär 
himmäl JK. Da skärd vör vaitä u fick han när 
pa undar tak JK. Kräuntappän u kräunstangi 
skudd ha räum där ner undar grindi [i vatten-
såg] OL. De känns undar knäifsäggi, när n 
gräusar, för da gnikstrar ällar knickstrar de 
undar knäifsäggi OL. Ätt jaul undar a skått-
kärrå JK. Sam var de me askstain'n, de var 
styckar bårtå äutkring kantar, så de var int 
hailt mair n inn undar asku OL. Vändplogar 
.. me n "slepsko" undar främst ändn pa 
drekti JK. Ta a päikå undar armän JK(U). 2) 
[tätt inunder]. Män fyst bräuka n rapp mäurar 
me kalkbräuk, för upp undar vastä jär int gutt 
ti kumm at sin(ä) ättar täckningi JK. De .. 
stuppäs halm imillum ryktstängnar, sått ä 
kummar upp undar ukä pa hänglår JK. 3) 
[nedanför, nedom]. Där undar backän JK. De 
jär olycklit vick sträiv kastböiar de jär jär 
undar backän JK(U). Batn hittäd di undar 
haidi [på stranden nedanför heden] JK. Fäiä 
u Masräboar me flairä, sum har strandaigår u 
släkdöiar undar Bjärgä där i Nöiu JK. Läik-
bredar .. da tas di upp ör jårdi u kastäs pa n 
hög undar staintäun'n JK. 4) [i skydd av]. 
Vör sigläd inn undar landä ällar raint inn 
undar landä OL. De bläir notningfisk .. bad 
jär undar landä i Nöiu u bäi Laushålmar JK. 
Da var de fullt av tåsk där vörr var (upp 
undar Närkhålm) JK. — II. [tid]. 1) [tidsrymd, 
tidsperiod]. Undar summarn OL. Så sag ja 
iginum någ täidningar, sum hadd kumm un-
dar viku JK. Undar solståndä JK(U). Undar 
iss läil kårt täidn JK. a) [i förb.] unda täidn: 1) 
[medan något pågår]. Undar täidn, sum ä 
rängnäd, så arbetäd vör jär haim undar tak 
JK. Sum vörr döivläd imot si, unda täidn 
kaffiä blai kokt JK. Undar täidn sambläd all 
daim, sum årdnäd me middagän, ihop de sum 
var ti yvars OL. Unda täidn så gynt ä sjaud 
läit vädar i sunn'n JK. Undar täidn så gynt ja 
prat um mjölksälningi JK. Undar täidn så had 
ja fat kaffiä u halvän äi mi JK. De kummar an 
pa jårdi, u va lains vällaikän har vart undar 
täidn, um de har vart rängnut el. tårrt um 
summan JK. Pär bäi de sagi var mang batal-
jår, sum gick av stapäl undar täidn OL. 2) 
[emellanåt]. Nuck jär de så, att de kummar 
yvar en undar täidn läikväl (bekymmer o. 
motgångar) JK. De klippäs bad hår u naglar 
um sundagar läikväl undar täidn iblant JK. 
De kan var gutt ti fa n sup iblant unda täidn 
JK. 2) [om verksamhet m. ra. som upptar 
tid]. Att de var läit uppsluppänhait blant fålki 
undar middagän, de märktäs nuck OL. Un- 
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dar autndagän blai än tämligän pastrukän 
OL. Där ska tro, att di fick int sit u siv undar 
färdi JK. Att n int kund ha tänkt si för a grand 
undar skiftä OL. — III. [specialanvändning-
ar]. 1) [om tvång, nödvändighet]. Ti fa de 
rättväist för sårkäns räkning, så to ja u lätt 
dairäs läil bo ga undar klåbbu JK. 2) [om 
ändamål, avsikt]. De haitar: göid undar vaitn, 
rygän, betår u.s.v. JK(U). Pa sandn bräuka n 
göid iblant undar kånn u havrä JK. 3) [om 
omständigheter, förhållanden]. Undar allt 
prat så laup täidn av JK. 4) [i förb.] unda de 
(att), [medan]. Måltäidn gar av, undar de att ä 
pratäs u gräinäs OL. Undar de att n da arbe-
tar, så pratäs de um va sum hälst OL. Undar 
de att ja sat u studderäd äi årdböiknar . . kåm 
just glasmakan JK. Så kund di, undar de di 
sat u förplägäd si, fa håir mang vackrä drillar 
OL. Män unda de ja späikäd upp papperslap-
pän .. så blai ja gäinäst sjaukar JK. U de gick 
för si, allt undar de än birättädä OL. U så gav 
än si iväg .. undar de att de andrä gräinäd u 
hadd rolit OL. Undar de att n var sletar i 
augu, så tänkt n väl .. OL. — B. adv. I. 1) 
[= A 11. Ta häit buckän ti langborä ällar 
buckar, för de skall täu ällar träi styckän 
undar JK. Håimdar balktäs alltut av me bular 
ällar skillnäväggar .. me a skogsstyck [tim-
mer] undar fyst, sum haitar bitä [bete] JK. 
De liggar täu troländar pa var bandä (pa räck-
täunar) en undar u en yvar JK. Artar jär 
undar [i bottnen]; dän sum vill ha sudn, han 
skall håis uppa MK. Pärår de bläir de mästn 
aldri a grand i ar .. fyst så jär de int mik 
undar u så fäul ällar skämd till. I fjord .. da 
va de väl [= mycket] undar JK. De jä frus 
undar [: under snön] JK. Snarår jär undar 
[:under isen] JK(U). De skall int var syrå un-
dar, u så skall n [: isen] var sletar u halar 
undar (när n skall dräg äisnot) JK. Allting sto 
undar i vattn MK. Möiri ha star mästn hail 
undar i vattn JK. Såsum släku lag tårr, så lag 
a hail undar i vattn JK. Di fick.. skuff batn 
fran fartöigä, annas had i vart undar JK. De 
var så mik strämming, sått klåbbår var undar 
[:under vattenytan] JK. I mandäs rängnäd ä 
så oskaplit mik igän, sått nå star de mästn 
undar all stans igän JK. Klåbbår skall flaut pa 
vattnä, män gär di int de, da haitar de: att 
raki jär undar, sum träffar till iblant, när de 
blai mik strämming pa gani JK(U). 2) [i för-
hållande till vind o. ström: med vinden el. 
strömmen]. Gani (rävgani) skudd alltut sta 
undar i vädar JK. När ja fick håir de, så to ja 
ner [: seglen] straks u lättäd de räk än bit ner 
undar (undar i vädar) JK. Sumli strandbräuk- 
rar .. har säin apartuä tåskställar 	u arg 

olycklit bläir di u*, um någän kummar u lägga 
si naug daim, hälst undar i straum JK. De jär 
till bläi så tjåckt u lud jär undar i suvvästn 
OL. Nä vör had arbet a par träi täimar .. så 
gynt de säi svartmul äut undar i vädar ällar i 
suvvästn JK. 3) [i fr. om bollspel]. De var 
undar (när bollen inte hann fram till fram-
stickan) MK. 4) [bila]. De var någ undar me 
el. gäisk [skrock] av de gamblä me de där 
torskäilar JK(U). — II. [som betonad verbal-
partikel, t. ex.]. Dän sum fällar pa de säidu, 
sum talin skall fallä, de haitar: han fällar un-
dar.. JK. Dagän har int gat undar ännu MK. 
När n da säir nä de (fartöigä) kummar ret lagli 
naugä, att ä int vill ga undar i vädrä för batn 
ällar undar bakstammän äutn pa batn .. da 
dräga n taugi JK. När ä jär mattar u snaudar 
vinn, ror framkaln u millkaln undar, för de 
mäst me vädarari [väder-åran] JK. Vör sättäd 
undar, mots. uppför daim (i förhållande till 
vinden) MK. Di [spetsplogarna] läggar int 
ograsä ner ällar undar [under jordytan] JK. 
Jfr binda, fetta, fälla, gå, hjälpa, häva, 
komma, krypa, löpa, ro, skriva, strika, stry-
ka, stå o. telna under samt hjär-, in- o. uppe-
under. -arm s. undararm m., 'mell. armbågen 
o. handleden'. -befäl s. undabifä'l n., bf. -ä. 
-bindning s. f. bf. undabindningi [procedur 
vid nätbindning]. Sin så kummar undabind-
ningi, el. de skall bindäs am n maskå el. retarä 
en knäut (sum int bläir mair n a halv maskå 
av) undar u yvar, av gråvarä gan JK. -bråkar 
S. pl. undabrakar, = rask MK. De fyst sum n 
far när n brakar, de blårnar kålläs för unda-
brakar u de jär så gråfft u så mik skäv u bråt 
äi u nyttäs ti säckar. När n brakar, da fallar 
de ner n hail hopän, u de jär de sum kalläs för 
undabrakar MK. Dän fjärd u sämst sårtns 
blårnar, sum haitar "unda(r)brakar", sum tas 
varå pa av sumbliä, män fö de mäst så brän-
däs de upp i fylg me skävän. Undabrakar 
bläir av de obraknä läinä el. hampän, när n 
brakar, u fallar ner undar braki undar brak-
ningi i fylg me skävän JK. -byxor s. pl. un-
dar-, undabyksår, 'kalsonger', sticknä el. 
saumnä MK. Iblant så saumdäs [stickades] u* 
undabyksår för hand JK(U). Mang had int 
någ undarbyksår ällar undatråiår pa si, män 
di had brännväin i ställä, sum värmäd upp 
dum JK. Klucku ätt täu pa nati staig di upp u 
gav russi fyst gangän. För de mästä, de fick 
var så kallt sum hälst, så staig di ör sängi u 
bön drog undarbyksår pa si u bär baini i 
träiskoar u så äut i stalln i dän kåstymän u 
gi russi vassin maning håi JK. U så undabyk-
sår pa si u så gärd äld pa n duktu brasä u kled 
pa mi . . u äut i stalln JK. När ja sto pa gardn 
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u huggäd vid för dum, så kåm gubbän H. äut 
pa gardn i kyldi me bär undabyksår u skörtå 
pa si JK. Jfr bomulls-, ulle- o. vadmals-un-
derbyxor. -duk s. undadåuk m. [duk som 
bäres under annan tjockare huvudduk]. -fjäl 
s. unda(r)f 	f., bf. -i, pl. -ar [bottenbräder i 
arbetsvagn]. Undafjäli haitar de, nä di jär 
hopspäiknä [dvs, bilda en enda "fjär] u un-
dafjälar, nä di int jär hopspäiknä MK. Da 
hadd di int någ kattar ällar narår ällar tvärrib-
bår späiknä pa undarfjälar, sum ståppäd mot 
vagnsflautä OL. -fund s. unda(r)fund, undar 
fund (i uttr.). Män så kåm di unda(r)fund me 
de, att di slo kårs för duri .. da kåm än 
[: spöket] int in JK. Paltbröiä mygläs så 
olycklit fort. Fyst täidn kåm di int undar fund 
me de, äutn da matt di kåir äut u grav ner sumt 
[under kristiden] JK. -groen p. a. pl. unda-
gråunä [om får, när ullen börjat växa ut un-
der lödjen]. Lambi lydäs .. när di bläir unda-
gronä, sum de haitar, el. ulli gynnar vaks äut 
undar lydn JK. Förr, da lydäd di int lambi 
förrn ti missåmmar; di var int undagronä 
MK. När ulli vaksar äut så mik, att n kan fa 
klippä, da jär di undargronä MK. -gå v. pr. 
unda(r)gar. Språkä unda(r)gar förändring-
ar JK. -gång s. undargagg, gen. -s. Daim sum 
har bårg' u jär i skuld .. di tular int så mik 
äutn kan snart ga sin undargang till möitäs 
OL. Da gar de så mik letarä bad me till jet u 
till kåir pa hamni u skaff haim u släutliän till 
fa de till ga till undargangs OL. -haltig a. 
undarhaltur, n. -ut, pl. -uä. Så att gröidn, 
hälst pa tårraktuä jårdar, blai undarhaltur äl-
lar sämmar yvar allt JK. Di .. far liv så där 
undarhaltut i all sin täid OL. Ja, visst så 
fanns de undahaltuä strandkalar föstas, sum 
sto u styttäd bodväggar JK. -handla v. unda-
handlä, sup. =, pass. -äs. Riggerningi har un-
dahandlä u undahandlä i oändlihait JK. De 
frågu skudd undahandläs da pa soknästämmå 
JK. -havare s. undar-, undaha'varä, pl. -hav-
rar OL, 'underhavande'. Arbetrar .. di för-
star så väl, att daim, sum makti har, bärr vill 
dräg si undar för ti arbet, u de bärr alstrar 
ovil [ovilja] för all undarhavrar OL. -håll s. 
undarhald n., bf. undar-, undahaldä. 1) [vid-
makthållande]. Mäst döivläs de yvar prästar 
u undarhald av körku u prästbyggningar u 
skolår u skollärar JK. Sin kummar undar-
haldä ällar broningi [vägunderhållet] JK. 
Soknar älla soknäboar skudd äikle si [: kost-
naden] för undahaldä [av båthamnen] JK. 2) 
[uppehälle, föda]. Han skall ha sitt undarhald 
därifran (OL)MK. Dåli sängkledar (ha de fat-
tige) .. u dålit undarhald till JK. Män dän 
gamblä sårtn el. rasn [: får] kund nuck bläi 

sjauk u åidnä di u bäi täidväis, när di fick för 
dålit unda(r)hald JK. -hålla v. undar-, unda-
haldä, hald', pr. -ar, pass. -äs, p. pf. n. unda-
haldä, pl. undarhaldnä, = hald bi läikä, [vid-
makthålla]. De skudd int bläi så mik täun ti 
undahaldä nä skifti bläir avskildä JK. Ja, 
täunar jär än betöidli kustnä fö bondn ti unda- 
haldä JK. De jär 	orättväist slikt, att vörr 
jårdbräukrar skall undarhald vägar för bilar 
JK(1926). Än förbaskad bit [vägbit] ti undar-
hald u kastä [skotta] JK. De jär a jäklä kapittl 
ti undahald de där stäur bro'i JK. Täun el. 
stängsl, sum skall .. undahaldäs JK. Vid .. 
de jär kalas börd ti skaff in, sått brasn kan 
undahaldäs JK. De var int nuck me ti lapp 
gani, slingår skudd u' skjautäs .. för annas 
gick de äut me domtä såväl sum allting ann, 
sum int bläir undarhaldä OL. Idrottar u laikar 

dåir äut, ifall de int bläir undarhaldä OL. 
Sam så jär ä me flair sakar, sum int bläir 
undarhaldnä u övnä JK. -hållning s. f. bf. 
undahaldningi. 1) [arbetet att hålla under el. 
upp ngt]. Ja, de tyckt ja var a förrbaskat gärä 
ti sta där u hävä .. Ja, de undahaldningi el. 
hävningi to ja laidå pa ti släut JK. 2) jfr väg-
underhållning. -hållnings 1 material s. undar-
haldniggsmatria9. Män knäutn jär dän, att 
vörr far bättar vägar u bättar undarhaldnings-
matrial än nå JK. -ifrån adv. undarifra'n. De 
jär nöi ull sum skjautar äut undarifran, u da 
låssnar de gamblå OL. -jordisk a. undajår-
disk, pl. -ä JK(U). Så skall di ha n undajår-
disk janväg JK. De gamblä trodä, att de var 
någ undajårdiskä väsn, såsum de sma undar 
jårdi JK(U). -karda s. undakardå f., bf. -u, 
gen. -us [den undre kardan vid kardning]. 
Bad undakardå u pakardu jär prässäis liksi 
gärdä, män n bigangnar alltut am n av daim ti 
undakardå el. pakardå, sått n böitar int um 
kardningi 	u så tak i kardår u så säi ättar 
vick sum jär pakardu el. undakardu, u så 
undakardu i vänsträ nävän 	Undakardu 
lägga n pa knäii pa kardpasu me tännar uppat 
u läggar n tutt ull i dän .. Skall n ha ulli ör 
pakardu, så snor n undakardus skaftä at hy-
gar, u så skjauta n pakardu avut pa unda- 
kardus tännar 	JK. -kasta v. undakastä, 
undarkast', pass. pr. -äs. De (vädret) fa bläi 
va lains de vill; vör far undakast uss de u va 
nåigdä JK. Sigdspånsgräusä .. ner di far tak 
äi ä, så undarkastäs de granskning OL. 
-kläder s. pl. unda-, undarkle'dar, bf. unda-
kle'di. Ungmor söir för de mäst all kledar, 
såsum blusar u undarkledar till uss JK. [En 
stranddräng fick bl. a.] undarkledar av halv-
yllavammäl, någ tunnt u undarhaltut OL. Ja 
var mästn räddar, att ja skudd bläi sjaukar, 
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för ja had kast undakledi a mi JK. -knäppa s. 
undarknäppå f. (under halsen på bajslä) MK. 
-kolla s. undarkållå f., bf. undakållu [under-
kjol]. Ä. had förmodliän nöis kumm upp u int 
fat pa si mair n undakållu JK. -koll 1 lomma s. 
f. bf. undakåll-lummu. "Var har hon biljetten 
då?" — "Dän har ja i undakåll-lummu" JK. 
-kunnig a. undarkunnur, undakunnu, pl. -uä 
[underrättad]. Han skudd fyst gär si unda-
kunnu, um prästn siväd me skick JK. Att n 
gär si undakunnu um va mang täusn de gläi-
dar av landä um arä (näml. träd el. slipers) 
JK. -kuva v. p. pf. undarkäuän, 'kväst under 
andra' MK(1876). -käft s. m. bf. undakäftn 
[underkäke?]. -käpe s. m. bf. undakä'pän 
[0 .M.], [underkäke?]; nej O.F. -lag s. unda-
la' g n. Säkat undalag bihövs, när n kåirar 
stucklass ällar staurlass u va sum hälst: bular 
ällar flätar etc. MK. -liv s. undaläiv JK, un-
darläiv (OL)MK, 'läivstycke sum kvinnfålk 
har undartill'. -lukning s. f. bf. undarltekniugi 
[då man "lukar under" halm- el. agtak]. De 
där undarlukningi jär a ohygglit gärä .. för de 
gamblä fodrä el. takä jär rut sum muld 
sumt, u va stöv u lort sin da! JK. -lägre s. 
undarlegrä n., 'bräder s. ligger under' MK(c. 
1877). -lägsen a. undalägsn, pl. -nä. Ja för- 
söikt 	ti bräuk mitt munlädrä mot Linas 
lärpu, män ja blai undalägsn JK. Skall 
mänsku kum så haugt, att all nattäurns kraf-
tar skall bläi mänskår undarlägsnä? JK. -pris 
s. undar-, undapräis n. Mang gangar far n säl 
kräki där (på torgdagen) för undapräis JK. 
Täu kor har ja nå sält i haust, män rakt för 
unda(r)präis för ti bläi av niä dum JK. -rede s. 
undaraidä n., bf. =, pl. bf. -i, 'underrede på 
en vagn' JK(ordl.), [banke]; = bakraid älla 
framraidä. Män de jär a besynnalit äuttryck, 
för de håirs int av någ yvaraidä MK. Ja har 
nå undaraid(ä) i årning ti framvangn. Unda-
raidä jär nå.. bislagä. Undaraidi jär i årning 
JK(ordl.). -rätta v. undar-, undare'r , ipf. un-
dare'täd, sup. = inf., imper. undaree , p. pf. 
undarretn (OL)MK. Nå kan ja undaret L., att 
ja har fat släut pa Almqvists boki allt u längä 
JK. De glädar uss ti håir, att Är har hälsu 
allihop, u de kan vör undar-ret Er um de 
samä JK. V. .. skall hald sammanträd um 
Lausmöir. Va han da har ti undaret uss um, 
de vait ja intä JK. Va de kummar an pa me 
göidningi .. de har sjappmästan [schaktmäs-
tarn] undaret uss um till vänd uss till insinör 
S. JK. Mang tackar skall L. ha för n gick pa 
kansläiä u läst iginum bråtn u undaretäd uss 
um ä JK. Var så bra u undaret mi um, lains 
de jär JK. -rättelse s. undaretälsä, -re'tlsä 
m., bf. -än, pl. -är. Kund vör fa någ undare- 

tälsä um ä snart, lains de hängar ihop, så va 
de .. bra JK. U så skall ja ännu tal um än 
gladar undretälsä för L. JK. Tack skatt du ha 
för goar undaretlsä JK. Ja far avsläut brevä 
me dän glad undaretälsän ifran uss, att vör 
har hälsu JK. Läit längar fram så skall de bläi 
mair undaretälsär JK. Mang täusn tackar för 
brevä u all go undretälsär där äi! JK. Så har 
ja dråig för dän dail, att ja int allt för mik 
skudd behöv tal um allt för mik dåliä u laisam 
undaretälsär JK. -segel s. n. pl. bf. undafägli. 
Fåckän, storsjäglä u baksjäglä haitar "unda-
sjägli" JK(U). Vör had full bris för undasjägli 
JK. Vörr sättar undasjägli till u siglar äut i 
nårdaustn JK. Män fyst när vör gynt siglä, så 
vidd int batn sta för undasjägli, äutn millkaln 
matt fäir pa storsjäglä iblant JK. De stårmäd 
sått ingän kund föir undasjägli JK. -segel(s)1 
mast s. pl. undasjägälsmastar JK(U), unda-
sjäglämastar JK [masten för undersegel]. 
Nedäst ändn av tuppmasti 	gär n fast bäi 
undasjäglämastar me n bit tug JK. -segel I 
mast I ände s. Mällår i undasjäglämaständar ti 
träd hakän äi, sum sitar i tuppmasti JK. -sida 
s. f. bf. undar-, undasäidu. Skinnä me kard-
tännar äi späikäs fast pa undasäidu pa kard-
blukä JK. De jär n käpp pa uppsäidu pa vadn, 
sum star i vädrä, när tampän jä bundn i han-
kän pa undasäidu JK. Läggar ti äisläggar, 
sum skudd huggäs till u slipäs 	pa unda- 
säidu JK. Da to ja n staur u så snod kring 
dum [ärterna], sått di fick tårk pa undasäidu 
me JK. Sumbli snod undarsäidu uppat [på 
trätallriken] u plasseräd matn därpa OL. Där-
nest läggar di sigdtjaugi pa undarsäidu pa 
örvnackän OL. -skjorta s. undaskörtå f. 
(1877), [linneskjorta, som bars under en yl-
leskjorta]. -skrift s. pl. undaskriftar. Da jälpt 
di mi sätt ihop dän skrivälsn, sum skudd 
undaskriftar pa JK. -slag s. undasla'g n., 
pl. =, bf. -i (byggnadsterm), [underlag av 
stockar el. dyl.]. a) [i golv], gålvräiar undar a 
lädgålv ällar äi häusi, sum int jär inmäurnä 
me ändar i mäurn äutn väilar pa jårdi ällar 
undalägdä stainar, = tildfar MK. Undaslag 
haitar de träji ällar skogstycki [timmer], sum 
än läggar undartill ti lägg lädlauar pa u annas 
ti lägg taggatår pa i stallar u kohäusi; annas i 
byggningar, sum gålvi liggar pa, haitar gålv-
räiar JK. U nöit gålv u nöi undaslag unda 
gålvä JK. Undaslagi skall vaträs in JK(ordl.). 
U så jär ä da unda(r)slag (undar tildstycki .. i 
basi), sum fotstuckar u tildi liggar pa. Un-
da(r)slagi räckar yvar hail bräddn av häusä 
JK. Taggatu liggar en träi fäir tum legar än 
tildar i basi. Där läggäs skogs-styckar ällar 
unda(r)slag pa dann hållä millum de unda- 
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slagi, sum tildi liggar pa äutat tagatu. Sin läg-
gäs bular där upp pa JK. Ja har set gamblä 
lädlauar 	sum lädbular var fastgärdä med 
träikelar 	äi de träii, sum di lag pa u sum 
haitar "undaslag" JK(U). I mårgå jä de av-
sjon pa fämti töltar bredar ti körku u n fasli 
hopän undaslag ti gålvä JK. b) [i bro]. Unda-
slagi till broi MK. Bro'i jär int mindar än 
23-24 änar braid ällar lang, u så fäir undaslag 
pa de längdi, de jär ing smaträi JK. Di sim-
mänteräd för dålit i kantar pa kannaln, sum 
broträii ällar undaslagi liggar pa JK. c) [vid 
timring]. När äuthuggningi skudd gynn 
så läggdäs de äut täu träi äut ifran stuckho-
pän, sum haitäd undaslag. Där pa rulldäs 
byggningsskogän [timret] äut JK(U). När 
trodarstuckar .. skall klauäs ti trodar, så 
lägga n fyst täu styckän stuckar äut pa jårdi 
.. me ändar imot stuckhopän, sum haitar 
undaslag JK. -sliten p. a. undasli' tn [sliten på 
undersidan]. Bildn (plogbildn) jär för mik un-
daslitn, han skall äi smidesu MK. -sten s. 
undastain m., bf. -'n [undre kvarnsten]. U så 
undastain'n, sum bussn sitar äi me nåli 
iginum JK. -stol s. undaståul. Sit pa unda-
stol [en sällskapslek] JK. -strikning s. f. bf. 
undasträikningi [murning under takteglen]. 
Undasträikningi gynnar fall av unda tigli JK. 
Stäuduri flaug upp, u undasträikningi gynt 
fall ner pa luftä fran takä JK. -stå v. unda(r)-
sta', pr. 2 p. undasta'rt [i refl. förb. 'tillåta 
sig']. Du undastart i ti säg slikt JK. De skudd 
di int unda(r)sta si MK. Undarsta si ti gär 
slikt (OL)MK. -stöd s. undar-, undastO'd n. 
Soknäboar matt gi dum tillfällut undastöd 
JK. Vör har undarstöd för äutdäikningi av 
sankmarkar JK. -stödja v. undastO'd', ipf. 
-äd, sup. = inf. Stackäls nårrlänningar 
fastn ja int har älla kummar ti undastöd dum 
me någä JK. De va flair sum undastödäd älla 
instämmäd me mi JK. Han kund hailt simpält 
ha undastöd fiskrar i dän punktn JK. -såtare 
s. undarsåtarä (OL)MK m., pl. undaså'trar 
[undersåte]. Ja har int trang ti var undarså-
tarä för di (OL)MK. Så had bifälä u yvarhaiti 
ingitt undasåtrar n stor vämjälsä .. att di int 
skudd kunn jet russkyt JK. -sänke s. unda-
säykä n. (smid.), [sänkform]; sättäs äi städn 

ti lägg undar, när n smäidar vagnsakslar u 
någ klainä runt jan u ti gär späiburar [spikbor-
rar] äi el. äldtängar etc. MK. [Se ill.] -sätt p. 
a. undarsättar, 'undersätsig' MK (c. 1877). 
-söka v. undasöikä, undar-, undasöik', pr. 
undasöikar JK, ipf. undasöikäd, -söike , sup. 
undarsöikt, pass. undasöikäs, ipf. -täs, p. pf. 
undarsöiktar, n. -söikt JK. U skudd väidarä 
äut i möiri u undasöikä, fastn ha mästn ännu  

star full a vattn! JK. Undasöik jårdlagri där 
MK. U så sank di (gubbar) gänn däitat, sum 
di had flasku u skudd undarsöik, va de var, 
sum di hadd däräi OL. Där far de [linet] da 
ligg .. ti däss att de bläir så rått [rötat], att de 
fällar skävän, sum än da undasöikar de unda 
täidn JK. De var bäst, att n kåm pa ort u ställ 
u undasöikäd sakän JK. När vör da kåm 
fram, så undarsöikt n (dåktan) da mik nogä 
JK. Boki har di allt undarsöikt någ läitä OL. 
De jär stort skäl, att de bör undasöikäs, förrn 
de kummar bårt (om stensättning) JK. U så 
fick de kok en halvar dag, u de undasöiktäs, 
um de kund tas u färgäd bra MK. Had butt'n 
i möiri all stans vart undarsöiktar, så .. JK. A 
styck .. sum di da hadd hitt någ gravar .. u 
de styckä blai undasöikt i sumräs. -sökare s. 
undarsöikarä m. S. var n dåli undarsökarä u 
räknämästarä JK. -sökning s. undasödkniyg 
f., pl. undarsöikniygar. Um de riktut skall 
var tårrläggning, så kustar de så mik till ättar 
Stenmäts undasöikning JK. Da matt di ha än 
annar ti gär nöi undasöikning JK. Ha tycktäs 
var mik nåigd u tulu me hans tumningar u 
undarsöikningar pa hännäs krupp OL. -telne 
s. undatja'nä m., bf. 	-tjä''n, pl. -ar. 1) 
[undre kanttåg på nät, not m. m.]. Flundrä-
näti .. me stainstråppår pa undatjan'n JK. 
Skånknät me fastskutn undatjanä (gråvarä än 
pa de andrä) MK. Nertill [på flöj-nät] jär 
undatjän'n, sum skall var läit gråvarä u len-
snoän, att vattnä kummar äi än u gär n tyngar 

Undatjän'n skjautäs pa sam väis sum yva-
tjän'n MK. Unda(r)tjan'n jär n blöitja'nä, 
sum sinkar u haldar nätä sträckt upp u ner i 
vattnä [på grim-nät] JK(U). Läinä pa notar-
mar skjautäs fast .. millum täu tug så gråvt 
sum fingrä .. av hamp undatjan'n u pa-
tja'n'n JK(U) Pa undatjan'n bindäs de sma 
stain notstain JK(U). När n drägar not, så 
skall n hald tjanar (undartjanar) i buttnän JK. 
Undatjänar tas pa kårs (när n drägar äisnot) 
MK. För de mäst skall noti drägäs fram me 
patjanar, för undatjanar kan n int fa dräg 
nuck spänt äi, för da kan n int bat bäi u hald 
undatjanar i buttnän me gäigu MK. Unda-
tjan'n me stam n undar [på ryssja] JK(U). 
Tumlingstakar .. di sättäs pa pa undatja'n i 
buttn .. för ti hald dän pa butt'n [i ryssja] 
MK. 2) [det undre av de båda övre kanttågen 
på strömminggarn]. Tja'n jär dubbäl: unda-
tja'n u patja'n, läik gråvä; di jär fästnä me 
spinar, sum trädas iginum undatja'n millum 
tatar MK. -till adv. undar-, undatill. 1) adv. 
[under, underst; på undersidan; nedtill]. Jårdi 
jär ofrusi undatill älla unda dräivår JK. De 
gick ti grains pa säin ställar u var fullt av 



undertröja 	 1610 	 underst 

vann u syrå undartill [under snön] JK. Ung-
nän var int varmar undatill MK. A halvt lass 
[30 skupar] sättäs undartill fyst JK. Da tar n 
milltuftu ör u läggar hänn .. i buttnän u så 
fotskutår till u läggar säckar där uppa undar-
till [: att ligga på] JK. Varpu jär så snarv 
undatill MK. De stackar, sum fick sta äut 
yvar åt dagar pa bär jårdi, blai kånnä sprung 
undartill, män vör had lägt ryghalm undar 
JK. Ja fa ste u häll av de sum jä uppa', u dann 
bråtn undatill fa ja sia äut JK. De jär a lag 
undartill me lair, män de liggar så djaupt ner, 
att .. OL. A moln undatill i horisåntn JK(U). 
Kalvän [notkalven] läggäs undatill pa skyggä, 
u så dän armän sum skall sättäs fyst äut 
JK. Fyst så smöra n smör undatill pa spån'n, 
u så smaita n bro gräus [krossad sandsten] 
där uppa JK. Tjåckskörtår bigangnäd n un-
datill pa kruppän JK. U undatill pa väisn 
[plog-visen] jär de nog' me, för där far int 
finnäs någän back' ällar knöl JK. Undartill 
hadd någän skrivä JK. 2) prep. Tjärvattnä 
.. de star undatill tjäru JK(U). -tröja s. unda-
tråjå f., bf. -u, pl. -år, saumi [stickad] älla 
vävi mindar tråjå till ha undar stortråju; sticki 
u'; vammälsundatråjå me armar äi MK. För 
just int så mang ar sinä had vör en sårts 
tråiår, sum hait undatråiår .. män di har 
kumm ör bräuk nå, för de nyttäs blusar i 
ställä JK. Undatråjår, me armar äi föstas, var 
int längar, än att di gick ti håftar el. så langt 
ner, sum västn nar, u me am n knapprak pa, u 
än hadd dum fö de mäst äut pa västn, så sum 
än nå har blusar JK. Kvinnfålki saumar 
iblant undatråiår el. sticktråiår JK. Ja gick u 
lässäd me a läiti undatråjå pa mi, för stortråju 
kast ja a mi JK. Jfr bomulls- o. vadmals-
undertröja. -tvebak s. undartväibak [det 
undre brödet av tv.]. -vals s. m. bf. undar-
valsn [i tröskverk]. Bakum tunnu [cylindern] 
där liggar valsrar, en haitar undarvalsn u dän 
andrä pavalsn OL. -vattens 1 grund s. undar-
vattnsgrunn el. -grund (= grund sum alltut 
liggar undar vattnä) JK(U). -vattens 1 hjul s. 
undarvattnsjaul, dvs. vattnä dräivar jaulä 
kring undatill [i vattenkvarn] JK(U). -verk s. 
undavärk n., pl. bf. gen. -is. Ja dråimt .. att 
Häddäin [Sven Hedin] skudd kumm ti skänk 

flair milljonar ti jälp upp jårdbräukä me 
.. Män .. skudd så ske, så skudd de ske 
någät undavärk el. någ yvanattäurlit, män 
undavärkis täidar di jär förbäi JK. -vikt s. 
undarvegt. De star undarvegt (OL)MK. -visa 
v. undaväisä, undarväis', pr. undarväisar, 
ipf. unda(r)väist' sup. unda(r)väist, imper. 
undaväis. De failar börr n duktur kal me goar 
mun u tungå ti undaväis u tal um sakän JK. 

Så var de instruktörar, sum skudd undarväis 
uss [om betsådd] JK. Han undarväisar uss, 
lains vör skall rydd ainä JK. Nä de va skriv-
ning, så sat skoläran bäi borä u gick aldri 
knafft äi någän bänk u undaväist någän JK. 
Skoläran har int unda(r)väist na ti hald i 
pinnu, sum a skall JK. Läs upp ä för n u 
undaväis n um hans misstag JK. -visning s. 
undaväisniyg f., bf. -i. Um di fick undar-
väisning me skick i de ämnar, sum var nöd-
vänduä till lerä JK. Män däugar de int ti 
någä, så kan ja nuck ginum undaväisning gär 
um de JK. Jfr skol-undervisning. 

underlig a. undali, f. undali, n. -lit, undarlit, 
pl. -liä, undali', best. f. (de) undali', super!. 
(de) undalistä. Kaln .. var bisynnalit kledar u 
sag undali äut JK. De har vart n undali ovan-
lir vädalaik JK. Ja.. skudd säg ti kattu: jäst 
däu jär äut så saint ..! män da kåm a ti säi mi 
så undali äut JK. Säist läksjon'n da bläir de 
sån undali lukt i skolu JK. När ja fick säi de 
undali söini JK(U). A undalit arstal vör har 
(1911), träi ättar u en näiä JK. Ja håird a sånt 
undalit skräi i kvälls OL. Skriv u väil si pa en 
gang, de tyckar L., att de var ätt undarlit prat 
kanhändä JK. De jär undalit, att gamblä 
mänsku kan var så täidu JK. De jär undalit, 
när n tänkar pa de, att daim sum så botar, di 
jär alltut me de stöist fyllhundar OL. Di sitar 
änd skaplit häusald, så de jär undalit, att di 
int raidar si bättar OL. Da slo än me flat 
hännar pa vattnä, så att n int fallt kull, u 
undarlit var de, att n int de gärdä, för sjöar 
gick haugt yvar hud för n iblant JK. Undalit 
va de, att ä läikväl int to äld pa flair ställar 
JK. De var nuck harmlit .. ner dän andrä fick 
sag [såga] så mik mindar, så de var int unda-
lit, um de blai tretår OL. De var int undarlit, 
um di var läit skrämdä OL. De snåiäd ret väl 
a stund, u undalit sag de äut, när .. fruktträii 
sto hail väit av glångä JK. Han had nuck 
kumm äut för någ galä, för de kändäs så 
undalit i kruppän JK. Far kåm ti andäs så 
undalit JK. Där [i boken] far n vit dråpliä 
undaliä sakar u ting JK. Undali årningar di 
har me sin handl JK. Män de undalistä, 
tyckar mor, jär, att gubbän kund säg, förr n 
fick säi astumor, att ha had ont i augu JK. 

underst a. superl. undarst, undastä (OL)MK, 
undästä, undäst', f. (sjst.) (de) undästå, -u 
JK, (de) undastå JK. Undarst el. längst un-
dar (OL)MK. Undästä tanngardn JK(ordl.). 
När n skall skarv ihop a par bitar, så burar n 
int huli 	prässäis mitt imot si .. äutn i 
undästä bitn flytta n hulä at de hållä at 
braustningi JK. Undastä våningän (bottenvå-
ningen) MK. Undäst u yväst läppän JK. Så 
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siar n täu staur .. en pa var säidå, sått di 
kårserar yvar de undastä trolu JK. När de 
undäst trolu int jär så lang, att a räckar upp 
till uppästbandn JK. Sanki u klåbbår, sum 
håirs till de undäst raki JK. Dann ändn av 
raipä sättäs da um .. dann langstigän i un-
dästä träiä JK. U gynnar bakifran me undästä 
lagä u har skupar framför si (när man lassar 
råg på langstigar) JK. Uppäst blukä, undäst 
blukä u säidbredi pa handvalku MK. De un-
dästä laknä JK. De undästä lagrä liggar um-
kring än halvar el. träi fjärndails metar nerä (i 
myren) JK. När täu strut [: snaror] liggar 
yvar si .. u n skall ha upp de undästä.. så far 
n låis tägäl JK. De lag än träi fäir gålv uppa 
si, sum de undästä var rutnä JK. De undäst 
gani star för djaupt JK. När n [havren] hadd 
stat i köislingar någlä dagar, så var di (köis-
lingar) någlund tårr halvä (de uppästä), da 
lägd vör de undästä uppa 	u de uppästä 
undar JK. Ja hadd täu skörtår pa mi u to de 
äutästå undar, för ha var int ret så mik gi-
numvat u svaiti sum de undastå, u de undastå 
äutpa JK. Pa vänsträ säidu [av gödselvagnen] 

hadd di alltut täu styckän säidfjälar, sum 
de undastå sättädäs upp pa kant mot slaar 
fyst när n gynt lässä, u när n da fick fullt i 
vagn'n så mik sum de hadd räum mot de 
undastu (el. -å) tjäli u göislstigän, da sättäd n 
pa dannu uppa dän JK(U). 

und-fly v. undflöi, pr. -flöir, ipf. 	JK(U). 
Dain blikstn kund int undflöi dann'n JK. 
Laikstäuår u danstillställningar var a satans 
raidskap sum int .. fick tillställäs, så väid n 
vidd undflöi de iviä hällvittä! JK. När n var 
pa vägän u skudd kumm i möit me a läiktåg, 
så undflöid n (el. undflöir) de så mik sum 
möiglit JK(U). -skylla v. refl. undskyll' si 
(OL)MK. -slippa v. undslippä (OL)MK, 
slipp'. Så kan de träff till någän gang, att i 

sättar läikä pa n lastvangn u kåirar de ti 
körku, män så väid n kan undslipp, så bjära n 
JK. -vara v undvarä, -var' JK, pass. -äs. 
Var u en söikar ti försäi si av de nödvänduä, 
sum än int kan undvarä, nämliän mat u drickä 
OL. Ö:s .. di had u mang räum u atminstn a 
par styckän, sum di kund undvarä JK. Dän 
kamman begangnar vörr int um vintan u kan 
undvar n pa summan me JK. U mik sum 
kanhänd kund undvaräs JK. -vika v. und-
väikä (OL)MK, pass. -äs. Undar de att n 
läsar annånsn, så tycka n: de kan aldri und-
väikäs ällar undvaräs; de täidningi skall n 
pråmt ha JK. 

undra v. undrä, pr. -rar, -ra, undar, unda, ipf. 
rädä, -äd, sup. -rä, pass. -äs, imper. undrä. 

1) [med utsatt subjekt]. Nå jär han präst u 

föklarar; ja kan ret undrä pa de MK. Ja und-
rar, va de bläir fö beskening ifran dum JK. 
Vör talar um L. u undrar, va de star till me än 
JK. Ja undrar u grundar, va n tyckar um 
alltihop, sum ja ha(r) rams ihop JK. Ja undrar 
pa um L. har kumm ihåg u talt me L. Ja 
undra, vaim sum far betal fäiolar ti släut JK. 
Ja undar[!] va N. sägd um all mäin skriftar 
JK. Skall de så hald bäi, så undrar ja, va de 
skall ha för äutgang OL. Mäst undräd di pa 
kluckan JK. Di har undrä så mikä MK. Ja har 
undrä flairfalduä gangar pa de, att L. strävd 
iginum all de där battaljår JK. Män ja har 
undrä u ännu undrar pa, va för de jär .. så läit 
fålk sum .. arbetar me jårdbräukä JK. Mäst 
ha ja ännu undrä pa, lains n ha kunn fat ä 
såsum än ha fat JK. Män undräs gär de nuck, 
att di had sån duktuä raidskapar JK(ordl.). 
Att J. A. spökädä .. de jä mästn i var mans 
mun jä i Lau u undräs pa, va han kan spök 
förä JK. 2) [med underförstått subjekt o. 
(ev.) hjälpverb]. Undrä va de källingi to vä- 
gän sinä MK. Undrä vaim di föirästä jär ja. 
Undrä .. vars de var ja, u um de skudd så 
varä MK(1877). Undra [jag undrar] um de 
kummar till bjär si MK. Undar um int någän 
skudd dåi snart nå ja, för de blai så tyst i 
körku JK. A mjölkningspäikå me mjölkspann 
u väitkled. Undar um ha har fat någän ko-
spark ja! JK. Um de da skall var häitföirsl av 
skogvarår unda va böindnar da vill fa de ti 
räck till JK. Unda va mik de kan kustä 
JK(ordl.). Unda mik di tar för tunnu (sild) i 
böin? JK. Ja, pappa han ler han, undar va än 
vill gär bäi de ja? JK. Undar va de gär a si 
[lönar sig] di byggar all de där stor kräigsfar- 
töigi JK. Undar va de ruckhudä har kumm 
hän, ja skall nå nytt ä OL. — Särsk. förb. Än 
kan just int undrä pa, att int mang vill var 
böindar nå för täidn JK. De jär häldar int till 
undrä pa*, att de så jär OL. När .. tyskar 
hadd kumm så naug o kustar u hadd tat in 
Libau, de var mästn så att vörr blai läit av- 
modnäs da, u vörr hård u känd jårdi dan 
iblant, så var de int ti undrä pa JK. Så skall 
de ga iginum än träi fäir instansar. Ja ja un-
drar int pa de, för någ skall all de stöirlsär var 
till JK. Vör undräd pa* imot varandrä, va de 
skudd bläi av JK. Mor undräd pa*, va de sto 
till me L. JK. Böindnar jär mik laisnä 
undar sån där tråku u bekymmarsam täidar, u 
de kan int undräs pa, att n [man] de jär JK. 
Undrä nå int pa* längar, att ja sär: de förban-
nadä lansmätrar JK. 

undring s. pl. undräningar OL [undran]. Bärr 
såsum um vörr nå gynnar me saningi pa ladis-
täidn, da jär ä nuck mang undräningar u 
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mang grundningar, um än ska ta ihop me u sa 
ällar u ska lätt bläi OL. 

ung a. uygar, -a, best. uygä, uyg', f. best. 
uyg', (de) uygå, n. ungt, uyt, pl. uyg', best. 
(de) uygä, (de) uyg', komp. yygar k!,  u, best. 
pl. (de) yygar, super!. yyst, best. m. (dän) 
yygstä, (dän) yngst' JK, f. (de) yystå, n. (de) 
yygst' [icke gammal, icke fullvuxen]. När ja 
.. var ungar u starkar JK. Självar var n sjauk-
lir u död ungar JK. En gammäl skall dåi, u än 
ungar kan (ordspr.) JK(U). Vör har en ungar 
stäut, sum JK. Än unga stäut JK. Sårkar 
skjaut n harä. Han jär int så storar, män så jär 
n ungar u måirar OL. Vackar ungar skog JK. 
De jä tetväkst me unga skog JK. Ungar aikä 
JK. Ung hästn JK. L. hadd ännu sin ungä 
stark natäur till sträid imot OL. Ung män i el. 
fylu JK. Nå har gamblu fat sitt, nå skall de 
ungå in (nu har den gamla gumman dansat, 
nu skall bruden in) MK. De ungå har nå blitt 
häusmor OL. Han ska var fasli styggar mot 
de ungå MK. De ungå, dän slar n MK. Ungt 
fräiskt folk, läit solbränd i ansiktä OL. Ungt 
aikä JK. De gamblä had blitt bårthuggä, u 
ungt had spring upp ätta handi JK. Till u me 
så var de daim sum var så ung, att di matt 
söik ti kungs för ti fa lug u gift si OL. Bani 
ällar de ungä i allmänhait fick just int ler någ 
bättar OL. De ung tyckar, att um di kan fa vit 
någ mair .. så jä de dum ti nytt JK. Ja jär börr 
täi ar yngar än L. JK. Han var läit yngar n ja 
JK. Astu ung-Danjäl jär dödar. Han var a par 
träi ar yngar än ja u had int hinn förti ar ännu 
JK. De andrä, sum da var gamblarä av ar-
betsfålk .. di så väl sum dairn sum var yngar, 
di fick sit u vänt .. OL. Röirälsä var de badä 
av gamblarä u yngar OL. De sto int läng pa, 
ick de var i gang me dansn, badä yngar u 
gamblarä OL. De jär mang sum sär haugärdä 

haudöinå, män de yngar di sär mäst hu-
döinå ällar hugärdä OL. Vangelboki .. de jär 
mäst de gamblä, sum sär så, nå säs de av de 
yngar mäst salmboki OL. Ja var minst u 
yngst JK. Han var yngst u var haim bäi gub-
bän JK. Kallä, dän yngstä, har ja a dåli runå 
ti skriv um JK. Da maint ja pa, sum var sårk 
ältar dän yngstä JK. Kallä, dän yngst broni, 
for ti sjös JK. Hudä, häudä, haudä [huvud], 
de träi namni di nyttäs .. män de yngst av de 
namni de jär hudä OL. — [I förb. m. för-
namn]. Ungjakå JK. Astu ung-Danjäl JK. Di 
blai sjauk där bäi Snausrä Ung-Hansäs. Hans 
hussbondn blai sjaukar u så a källing till pa 
ung Hansäs partn JK. Jfr yngst s. -bagge s. 
uygbaggä m., bf. -än, pl. -ar, lambungä, sum 
bläir baggä MK; de årä, när n blai föidar 
[kallas han så] JK. Dän blant ungbaggar, sum 

skall föidäs, han haitar da föidbaggän MK. 
Da blai de gräl u tretår um lambi .. I synnar-
hait ungbaggar, när di gynt ränn um haustn, 
när ear blai baggalnä JK. Förr så skärd di int 
ungbaggar äut, män nå fö täidn bråuka n för 
de mäst skär äut dum JK(U). -dom s. se d.o. 
-far s. uygfa'r m. När brudkronan är avtagen 
av bruden [på bröllopskvällen eller natten], 
kallas bruden ungmor och brudgummän ung-
far.. JK(ordl.). När bräudi kledäs av, passar 
någän av gästar pa u gåimar ungfar, um int 
ungmansdrängar passar upp u haldar raidå pa 
ungfar Ungfar kan n fa hait flair otli ar ätta 

jär giftar JK(ordl.). Så kåm ja i möit me 
astu A., u han var mik gladar u pratnäs, u 
han slo mi i hand, u ja kalld n fö ungfar u 
ynskt n fröidfull jaul JK. -folk s. ungfålk n. 
(pl.), bf. -i, 'ett nygift par, även en lång tid 
efter giftermålet' JK(ordl.). Di jär gift u jär 
ungfålk nå. Jär ungfålki haimä JK(ordl.). 
Skaffadrängän u skaffapäiku svaräd fö de 
mäst ungfålki (= bräudi u bräudgummän) ti 
bidä JK(U). När de läidar pa nati .. så skall 
bräudi kledäs av u kledäs till ungmor, sått da 
far di int hait bräudfålk längar äutn ungfålk u 
ungfar u ungmor JK(U). Ungfålki liggar i 
bräudkamman JK(U). Um de skudd var .. 
skaffargästbud triddagän .. da skudd ungfålki 
pass upp ällar var skaffrar JK. I onstäskvälls 
.. da glaid vör sum ungfålki jär, sum än bräu-
kar sägä, u A:a ste klucku älvå JK. Nå har 
ungfålki n sårk, sum jär n täu träi ar gammäl 
JK. Astu [grannas] ungfålki kåm häit JK. När 
da J. blai giftar, så kaupt han dän gassdailn 
där bäi Hämmor, u där har di hamnä nå ti 
släut, bad gammfålki u ungfålki JK. De var n 
sundag i haustäs, så var de a par ungfålk, 
sum skudd kåir pa Jaugan ti dåktan JK. -grön 
uygröin m. (o. n.?), bf. ung-gröin'n, pl. -ar, 
bf. (n. pl.) -i JK (de jär ja int säkar pa, um de 
kan sägäs ung-gröini) JK [ung tall]. Ung tallar 
haitar ung-gröin JK(U). Unggröinar jär sma 
ung tallar; annas ung gränar etc. MK. De jär 

bra langar arsväkst pa dän ung talln el. de 
unggröini JK(U). Ja fick än hagä ginum skiftä 
.. da var n rainhuggän, sått de fanns knafft n 
ung-gröin el. a skogsplantå JK. De jär hailt 
änkält ti hugg tuppän av än ungröin, sum än 
tyckar jär bra [till krabbe] OL. Di lägd ung-
gröinar pa flatmän MK. Da rustäd vör ner i 
ängä u ryddäd av u to unggröinar u tallar kull 
JK. -gröne s. uygröinä m. Än ungröinä = än 
ungar tall MK. An ung-gröinä, sum däugäd ti 
krabbä JK. -gröns 1 lunde s. uygröinslundä 

k-J, pl. -ar [tät samling av unga tallar]. 
När n ska skaff si n krabbä, så jär de bär ti ga 
ste till n unggröinslundä u så ga u käik i 
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tuppän, um di jär skapliä OL. Än fick ga u 
lait bad väl u läng iblant i unggröinslundar, 
förr n fick tak äi än ung-gröinä, sum däugäd ti 
krabbä JK. Da lag di inn äi n unggröinslundä 
MK. -gröns kall s. unggröinstall m., pl. -ar. 
Snarkrabbar huggdäs av än unggröinstall, 
sum kvistar väisäd uppat tuppän. Män nå 
nyttäs int dän sårtns krabbar längar, u ung-
gröinstallar slippar ti bläi huggnä därtill JK. 
-hane s. uygha'nä m., pl. -ar [ungtupp]. Ung-
hanar har int gynt rop ännu JK. -herre s. uyg-
härrä m. Så var de en unghärrä, sum hait K., 
en mik snällar u hygglir kal ällar ungdom JK. 
-häst s. uyghäst m., bf. -n. A. skoar nå n 
unghäst för G.E. JK. Unghästn sum vör nå 
skall tämä JK. -höna s. uyghy'nå f., bf. -u, pl. 
-år. Hynsungar blai fåir hanar u täu hynår, 
sått o kvinnfålki fick int vassäin unghynå n 
gang JK. -höns s. uyghyns n. (pl.), bf. -i, även 
säges någon gång unghynsnar MK. 0 ung-
hynsi värpar nå JK. -karl s. pl. ungkalar 
[ogift (ung) man]. Drängar .. päikår .. Män 
pa sainarä täidar, när fålki blai mair förnämä: 
ungkalar u tösar JK(U). -lamm s. uyglamb 
n., pl. =, bf. -i. Sån sum jär föid pa ladingän, 
di haitar unglamb änd till haustn OL. Mang 
unglamb har Er fat da? Vör har fat älvå me 
säks ejar OL. A. bidar, att ja pråmt skall tal 
um, att vör har åt unglamb, sum jär väit 
allihop sum harar u att hännäs ei åinäd i 
neträs u hadd a stort vitt, vackat unglamb 
JK. Unglambi sickar nå JK. Vör har vart äut 
i hagän u set pa unglambi bäggi täu JK. Han 
[pojken] har.. ränt i lambhäusä unda täidn u 
set pa unglambi, när di har spring u laikä JK. 
Ja, rolit var de sum sårk fö(r) mi ti söislä 
lambi, hälst um ladingar me all unglamb, när 
di var umkring än trätti styckän sum täidäst 
JK. De var int sägt, att n fick unglamb ättar 
säin aignä baggar JK. När da ear had åin' äut' 
um dagän u n skudd ha haim de nöiföid ung-
lambi, sum int kund ränn ättar ear, matt ung-
lambi bjäräs haim föstas JK. När lambi gick 
äut pa allmänningän .. så draiv var u en . . 
säin lamb haim, för da skudd all unglamb 
märkäs me de samä JK. Än hadd ont av 
unglambi, när di skudd märkäs um dagän, när 
blodn rannt um åiru för dum .. JK. Da ska di 
ha a päikå framm pa vagnän [cykeln] ti akä, 
da jär di läik så haugnack u stor pa si sum än 
hund, ner han har vart ste u stul a unglamb u 
gir si iväg me de OL. Jfr bagg-, gimmer- o. 
tvilling-unglamm. -lamms le  s. pl. unglamse-
jar [tacka som har ungar]. Ner ejar har åinä 

u så di har täu unglamb varderä, da bihö-
var unglamsejar fa någ mjöldrickä OL. 
-mans I dräng s. ummans-, ummäns-, hum- 

mans-, uygmansdräyg m., pl. -ar, 'brudrid-
dare; de som passa upp brudfolket'; 'mar-
skalk'. Dän sum jär ungmansdräng för 
bräudi, u bryllaupä skall var i bräudis haim, 
han skall bjaud ti bryllaupä åt näi dagar för-
äut .. Skall bryllaupä var i bräudgummäns 
haim, så jär de hans ungmansdrängän, sum 
skall bjaud ti bryllaupä JK. Ungmansdrängar 
skall svar för skaff gräntuppar u ungmans-
stang, u.. svar för bind kransn, sum skall var 
kring fastäuduri . . U så dann mårgnän, när 
bryllaupä skall var um dagän, da räidar en av 
ungmansdrängar, dän sum håirs till bräudi, 
ste ättar bruttövarsku, 	u dann ungmans- 
drängän han skall räid ättar bruttbondn JK. 
U när bräudi jär i årning, da skall bräudis 
ungmansdrängän räid till bräudgummän u så 
gär tal, när n kummar, för bräudgummäns 
ungmansdrängän han jär bäi bräudgummän 
föräut, så att da kummar di i fylg där bäggi 
ungmansdrängar U så skudd di da far av 
vätjä till bräudi . . Fyst räidäd bräudgummän 
u bruttbondn u så bäggi ungmansdrängar där 
nest u så räidar da bäggi ungmansdrängar 
förä u så skall gär tal; de skall bräudgummäns 
ungmansdräng gärä; u di skall räid runt um-
kring ungmansstangi, när di kummar i gard u 
när di räidar pa gatå, för di skall ti bakas u så 
i fylg me bräudgummän i gard igän 	U 
ungmansdrängar di skudd för' till körku u så 
gär tal (de var bräudis) för daim sum var upp 
u sag bräud u så tillbakas igän u ungmans-
drängar di skall ta varå pa russi för bräud-
gummän u bruttbondn igän u så.. skudd di 
ga i körkå . . fyst gick spelmännar u så speld 
bräudmassn u så där nest bräudis bräudpäiku 
u bräudgummäns ungmansdrängän u så dann 
ungmansdrängän u bräudpäiku där nest U 
bräudpäikår u ungmansdrängar di star pa 
sanga(r)sgålvä 	u så skudd hald päll me 
gavdokän 	u dän ungmansdrängän, sum 
håirdäs bräudgummän till, han skall svar för 
till lait salmnumri upp u så ga till bräudgum-
män me boki .. Ja förr var de ungmanstang 
bäi körku 	u dän skudd di u räid kring 
allihop .. U så räidar di . . haim .. Män när 
ungmansdrängar kummar n läitn bit, da snor 
di um u så skall ta stangi upp .. u så när di far 
upp na, da slepar di na mässi n bit pa vägän, 
u så brautar di tuppän av u så .. kastäd di 
stangi yvar n täun. U så skall di da räid upp 
bräudstasn igän u så för' haim u så gär tal .. u 
de talä skall bräudgummäns ungmansdrängän 
gärä u så pa gatå runt umkring stangi u så 
möit bräudstasn u så i gard i fylg me daim 
igän U ungmansdrängar, de var alltut van-
lit, att di skall ha en sup för vart tal di gär, när 
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di kummar i gard JK. Ummänsdrängar räidar 
ännu (1899), män int flairä. Ja, di jär int bi-
låtnä me täu ummänsdrängar nå för täidn u 
täu bräudpäikår, äutn di har för de mäst fäir 
av vart slag (nå för täidn) JK. Ungmans-
drängar bräukar var närvarndä me i bräud-
kamman u jälp ungfar ti fa styvlår el. skoar 
av si u mair till JK(U). [Se ill.] -mansidräng1 
tal s. uygmansdräygtaq. -mans1stång s. uyg-
mansstayg f. [brudstång]. Förr var de a ung-
mansstang bäi körku me, sum kluckan skudd 
svar för ti skaffä, u dän skudd di u* räid kring 
allihop JK [se vidare ungmans-dräng]. Till 
ungmansstangi, när de jär bryllaup, jär de 
alltut a gäin fäin smäckar gränräckå me 
gröinar tupp pa JK. Ungmansdrängar skudd 
kåir i skogän ättar ungmansstangi .. Ung-
mansstangi skudd sta mitt pa storgardn u 
kvistädäs u skaldäs u gärdäs fäin, män me 
tuppän pa el. me de minst tuppgrainar el. 
kvistar pa 	I uppäst ändn undar tuppän 
bräukar n bind n langar krans av fäin grän-
kvistar, sum än lindar kring stangi i spiral-
fårm ifran tuppän u ner pa stangi n bit JK(U). 
[Se ill.] -mor s. uygmåur, ummåur f. (oböjl.). 
När brudkronan el. brudklädseln blivit avta-
gen under bröllopet, kallas hon ungmor. 
Även en lång tid sedan, för det mesta tills 
något av barnen blivit gifta JK. När de läidar 
pa nati .. så skall bräudi kledäs av u kledäs 
till ungmor .. Förr, när kvinnfålki 	nyttäd 
pannstyckä u mysså, så blai ungmor kled i 
kräuspannstyckä u mysså, sum haitäd "ung-
morsmyssu" JK(U). Päikår far hait päikår 
ti däss di bläir giftä. Sin så far di hait ungmor 
el. källing JK(U). Ummor ha sat u gav päiku 
mammä OL. U skild blai di. Läit därättar fick 
ha si a dotar Såsum ha var ungmor, så blai 
a horå, för ha blai gift me vils [fel] kal OL. Da 
sägd Botvid ungmor, att ja kund nuck fa ak 
me daim OL. Hämmor ungmor var död JK. 
-mors 1 dans s. m. bf. uygmåursdansn. När 
brudkronan är avtagen av bruden .. då böljar 
ungmorsdansen, som går i samma ordning 
som bruddansen JK. -mors klänning s. m. 
bf. ungmorskleningän el. -klänningän . . [var] 
av ann mangfärg töig JK(U). Jfr gåv-klän-
ning. -morslmössa s. uymåursmysså f., bf. 
-u. Så blai ungmor kled i kräuspannstyckä u 
mysså, sum haitäd "ungmorsmyssu" JK(U). 
-marsipann1stycke s. uymåurspannstyckä, 
-styck'. Fyst gangän ungmorspannstyckä u 
ungmorsmysså nyttädäs var, när bräudi kle-
däs av MK. -märr s . f. bf. uygmä*ri. Ungmäri 
(Jenny) gar ällar rännar bra, fastn ha jär läit 
krånglu iblant JK. -nöt s. uygnaut n., pl. = , 
bf. -i. Ungnaut de kalläs sån för, sum jär 

årsgamblä upp till täu pa trid årä, ti däss di 
kalvar, da bläir di kor, ällar o så sälar di dum 
ti slakt OL. Russi u ungnauti, sum annas 
andrä ar allt ha liv äut i fjortn dagar, har vör 
int släppt äut förrn i kvälls JK. I hagar ällar 
baitäsmarkar, sum än skall ha dragrar u 
konar u ungnauti jär de när pa otjänlit till ha 
lamb ganäs JK. Blant all fastgaltar .. så var ä 
en, sum blai så väldut stäurar, när pa sum a 
läit ungnaut JK. -nöt 1 hud s. ungnauthäud 
[hud av ungnöt]. -nöt 1 läder s. ungnautlädar 
JK [anv. t. skodon]. -russ s. uygruss n., 
pl. =, bf. -i [unghäst]. När o [vår] män i var fyl 
ällar ungruss, ha var visst täu träi ar gammäl 
.. så gick ha i hagän JK. När di kåm ti hans 
sjussn, så had ä kumm a skåck ällar retarä 
dryft ungruss ällar skogsruss däit u jet upp 
allt fodar för hans russi JK. Ungruss el. russ, 
sum int jär dragruss, sum star pa stall um 
vintrar u gar pa baitäsmark um sumrar, skoäs 
intä JK(U). Förr i värdn .. när fålki i allmän-
hait släppt ungrussi pa gatu el. strandi JK. 
All kräk ha vör inn nå, bad ungrussi u allt-
ihop JK. -russlhud s. ungrusshäud JK(U), 
[hud av unghäst]. -skog s. uygskåug m., bf. 
-än. Där huggd ja av de mäst u bästä, män 
låimt all ungskog JK. U n hail hopän ungskog 
har tt brist av u blitt förstöirdar JK. Ja um de 
bär bläir för tunt me skog, så tar graun'n läiv 
av plantår, sått de bläir int någ av ungskogän 
JK. -stut s. pl. uygstäutar [större tjurkalvar]. 
Um ladingar, när nauti draivs pa strandi 
ungnaut (= ungstäutar u kväindår, 2-3 ar) 
purruä u magrä JK. Tjurar el. skurnä u o-
skurnä ungstäutar JK. -svin s. uygsväin n., 
pl. =, bf. -i. 1) 'ungt svin'. Vör föidar för de 
mäst träi ungsväin; vör slaktäd a läit ung-
sväin i säistäs JK(ordl.). 2) 'bälgvantar'. Ja 
far ta ungsväini pa mi (= vantarne); ungsväini 
har blitt vatä JK(ordl.). 

ungdom s. uygdåum m., bf. -än, pl. uyg-, 
uydåumar. 1) [den tid då ngn är ung]. I min 
ungdom var de int så gutt um laikstäuår sum 
förr JK. Tack vill ja, sägd S:sku, i o ungdom, 
nä vör int visst av någ ann böikar ti läs äi JK. 
N. o. G. har vart någ stor slagskämpar i 
dairäs ungdom JK. Så had gam G. talt um fö 
daim, sägd mårmår, i dairäs ungdom JK. 2) 
[koll., unga människor]. De var hail soknis 
ungdom, sum da läggd ihop OL. Där sum nå 
var ungdom, sum kund sia u räkä, di glaid 
natäurlitväis däit OL. Da vidd bad ban u 
ungdom äut i marki OL. Ungdomän di laikar 
u vävar vammäl, så de jär lustut ti säi pa MK. 
Att ungdomän int had någ vördnad för körku 
u prästaskapä JK. Nå vait ingän, va än ska 
liknä ungdomän bäi OL. Så har ungdomän tat 
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si till van nå, att .. OL. Gubbar lätt häldar 
ungdomän rasä OL. När n tänkar ättar, lains 
ungdomän var förr u lains ungdomän jär nå, 
så jär ä bra skillnä pa OL. Ner nå ungdomän 
säir pa all de hindar, sum liggar i vägän nå 
mot förr, så tyckar di, att de håirs päukän till 
allt de därä OL. I de häusald, sum jär någ löid 
ällar aignäs ban, di bidar däit än dail av ung-
domän OL. Löidn el. ungdomän di gar u 
jagar äut langsat vägar um sundäskväldar 
JK(ordl.). 3) [ung människa]. När ja va(r) ban 
u ungdom JK(U). När ja var sårk u ungdom 
JK. Kuskän de jär n ungdom ifran Löiä JK. 
Ja sat 	u pratäd me n stockholmarä, än 
hygglir ungdom JK. Ja, än riktut hygglir u 
snällar ungdom ti ler ban JK. U da sum ung-
domar ihop var vörr mik bikantä JK. Had int 
dairäs far biröimt u sätt haugfärd äi dum, när 
di var ungdomar, så .. JK. Av daim, sum 
livar, så jä di mik hyggliä ungdomar u adäs 
[brås] visst int han pa [fadren] JK. Dansä u 
allt sum vällustuä ungdomar kan ta si för OL. 
All ungdomar pa min åldar ansäir int n präst 
för någän apartut synnalit hauga kal JK. Da 
fick vör domän yvar uss av källingar, att 
ungdomar nå fö täidn di läst si galnä ginum all 
böikar u rummanar u täidningar JK. De var 
nå drängar u ungdomar sum var värst [att 
skämta] OL. I Tranängä de vidd baddä 
drängar u päikår sla u räkä .. De var till u me 
så, att ungdomar tingäd pa fran dain arä till 
dannä 	OL. Var de u vackat vädar läs- 
möitskväldn, da samblädäs ungdomar iblant 
för ti dans u laik u ha läit rolit OL. Ungdomar 
nå för täidn kan ja int första mi pa. Skolgang 
u lerdom .. far di.. män spittakäl u ohyggli-
haitar gär di mik mair nå än när vör var 
ungdomar OL. Ungdomar jär äutat i Lau dras 
me de (pus-sjauku) n hail hopän JK. -si dag s. 
pl. uygdåumsda'gar. De håirs ret lustut ti 
håir pa, när far u mor kummar ti tal um säin 
ungdomsdagar JK. I hans ungdomsdagar var 
de int så täit [ofta], sum di bröid si um till 
skriv än skuldsädl OL. -liv s. n. bf. uyg-
dåumsläiv'. Ja tror, att de fordringar, sum 
ungdomsläiv har.. de tar si alltut äutväg OL. 
-tid s. uygdåumstäid m., bf. ungdomstäidn 
JK. Hässläböi Ållä var mik gängsn jär i Lau i 
min bandom u ungdomstäid JK. I min ung-
domstäid så var de dän stöist u räikästä partn 
i Lau JK. Mor talar um någ gammält gäis-
käräi, sum sumli begangnäd i hännäs 
ungdomstäid JK. I fars u mors ungdomstäid 
da var de laikstäuå va ivist n sundäskväld JK. 
Ner n iblant kummar ti tal me kalar u 
Tranängä u slaningi där i dairäs bandoms-
ällar ungdomstäid, så.. OL. Än dail har rad 

ti fa dum (velocipeder), än annar dail hinnar 
int u fa så mik i hail dairäs ungdomstäid OL. 
Vörr gick iginum o gamblä minnar ifran ung-
domstäidn JK. -yra s. f. bf. uygdåumsöiru. 
När ja hadd fat gat u läst för prästn u var 
fullflöigdar ti kumm äut i ungdomsöiru .. så 
slyträd pärkspelä JK(U). Ja, ja straik pa laik-
stäuå jär upp u livd sum än villbasarä jär i 
ungdomsöiru JK. -år s. n. pl. bf. uygdåums-
erri, -a'ri. Me mik bättar kläm u lust gick allt 
arbetä, hälst i ungdomsari, sum hårdäs till 
strandbräukä JK. 

ungdomlig a. uygdåumli. A ungdomli fräisk-
hait u läivslust OL. 

unge s. uygä m., pl. -ar. Hynsäggi jär halv-
lignä, när di jär näi dagar, u så kummar ung-
ar, när di jär träi vikår MK. Trastar u starar 
me all ungar svärmäd kring mi JK. Smakräki: 
lambi u gaitnar, sum har åin u kilä u har 
ungar allihop .. JK. Så ränd ear ti bakas igän, 
där sum di hadd åinä, u så ti bakas igän me 
ungän el. ungar till dum .. Sumli ar kund de 
träff till, att ear hadd täu ungar för de mästä, 
u di kalldäs för tväilingear JK. Mang lamb 
föidar Er da? mainäs alltut gamblä lamb, ung-
ar di kalläs för unglamb OL. Jfr and-, bagg-, 
barn-, flundre-, fågel-, föl-, get-, getbock-, 
gimmer-, gjus-, gråfågel-, gås-, han-, hor-, 
hassel-, häst-, hön-, höns-, höst-, kalkon-, 
karg-, katt-, kråk, kän-, lamm-, lom-, mav-, 
märr-, nödje-, pik-, rått-, sik-, skär-, tick- o. 
tvilling-unge. — ung-full a. f. uygfull, pl. ung-
fullä JK [dräktig], om en tacka. Ungfull ej 
älla gimbar MK. Eijär ungfull; gaiti jär ung-
full JK. Um a el int har tat baggä ällar annas 
int har blitt ungfull, så säs de att de el ha gick 
gald i fjor OL. Ja jär mästn yvatöigän um de, 
att de lycktäs för gaitbuckar ti fa ear ungfullä 
JK. 

ungefär adv. uygefä'r, uygifä'r. Arbetsårning-
än för dagän jär ungefär: .. JK. Sin tar n me 
hygrä handi at .. läiländn u me vänstru at 
storändn u bräidar n [banden] ungefär mitt pa 
JK. Så slar di si ner pa a ställ mitt i äng' 
ungifär, sum haitar stor väti OL. För någlä år 
sen, da sag ja läikväl täu styckän [idegranar] 
.. di var sma, pa kalshåigd ungefär OL. 

ungefärligen adv. ungefärliän, -ligän. Ja.. har 
just nå jet middag ungefärliän pa sam täidn, 
sum Er bräukar jet(ä) middag JK. Gräisn jär 
ungefärliän makän till dän Er kaupt i fjord 
JK. Äisstyckar .. di var fairkantuä, ungefär-
liän en tum i fäirkant JK. Di had sänningar 
[förning] mässi ungefärliän sum nå, när de jär 
bryllaup ällar begravälsä JK. Taugar jär un-
gefärliän läik lang sum armar [på not] JK. 
Vör fick än täi häckar mindar än i fjord, 
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ungefärligen pa sam styckä JK. Ja skall fö(r)- 	-löshet s. unslaushait 	f., bf. -i [miss- 
söik u tal um ungefårliän lains vör sar JK. 	unnsamhet]. 
Ungmansdrängän haldäd tal .. u de löidäd upp adv. upp. I. [betecknande rörelse, ut-

sträckning, riktning o. d. i rummet (äv. 
bild!.)]. 1) A kännå (smörkännå); dän hälld di 
upp mot full av varmt vattn OL. Ja.. skudd 
kast a par gan upp pa aksli JK. U så skudd n 
upp (= uppför) trappår u så upp pa kamman 
JK. Iblant fick än häv, så att de ränd kring i 
skalln, män de jälpt int läikväl, upp skudd di 
(stuckar pa vangnän) OL. Bäst ä var, så fick 
di mästn läik så mik (öl) upp i augu, sum di 
fick i munn'n OL. Kvinnfålki läggar äi a nöit 
bänd' igän, u så drägäs de upp .. u de haldäs 
så pa, till en flak jär i årning .. upp till ryktä 
[på agtak] JK. Ner n da skudd sno upp 
(stuckar), så skudd n fyst häv dum pa vang-
nän, u de skudd da upp yvar de haug bakjauli 
OL. A stark sla sum gar ifran väisn u upp i 
stangi JK. Pa säin ställar va de frågän um ti 
ga pa na [jorden], att n int sank ner langt upp 
pa lägg JK. a) [med avs. på nivåskillnad i 
terrängen]. När ja nå skall kåir upp Glabbäs 
backä, da skall väl änd silraipi bläi spänt 
vätjä, män nai nissi matt hald imot backän 
upp me JK. Han .. gick upp backän JK(U). 
När kräki da kåm där ör .. da skudd di upp 
dän brant sagbackän OL. U så var de så 
brant upp, så att di (kräki) mästn skudd 
spräck upp si OL. Någ var vidd kåir säin 
stuckar upp pa backän OL. Da had ja ingu 
stund lidu ti kumm där upp pa backar JK. 
Så var de int själv häuvudnäringän jär at iss 
strandsoknar ti bräuk akajårdi, sum längar 
upp at landä JK(U). b) [i täml. bleknad bet.]. 
U så skall di (ungmansdrängar) da räid upp 
(= ifatt) bräudstasn igän JK. U så litan upp 
straks, u så to vör vass sin klunk JK. Nå har 
vör fat upp än [körkkassn] ti 3 000 kr. JK. 
Fäm kronår var de minstä, um än skudd för-
tjän någ pa affärn. U snart kummar de väl 
upp därtill, tänkar ja JK. Um vör kund fa upp 
dum (9 gåsungar), så skudd vör va storlit glad 
yva de, män de bräukar var a kinkut bo ti fa 
upp el. fa ti livä JK. 2) [beteckn. ändring från 
sittande el. liggande ställning]. Kumm upp 
(= på benen) JK. När vör kåm upp i går 
mårräs, så hälläd ä ner me rängn JK. Da 
vanktäs täilit upp um mårgnän OL. Ja var 
tvungän till skull täilit upp dann mårgnän me 
JK. U iblant sum di sat u spelädä, så upp u 
ihop till slas OL. 3) [bild!.]. Kaln .. han vari 
all fall kerar upp yvar åiru OL. Upp i näbb 
(om havande kvinna) MK. — II. [beteckn. 
befintlighet i rummet]. Di hålt räivtråiu ner 
mot knäiar me stakän upp i vädrä OL. Säid-
bredar star int läik upp [rakt upp] äutn liggar 

ungefårliän så jär: JK(U). 
ungel s. uugä/ \-/ m., bf. unglän MK, 'ärg på 
kopparkittlar o. d.' MK. Hail fullar me ungäl, 
mögel o. rost MK. De jär så mik ungäl pa 
mässingän; de jär så mik ungäl pa kåppa-
kättln; ungäl de jär så giftut JK(ordl.). 

ungla v. pr. uyglar, sup. uyglä, pass. ungläs, 
'få ärg på sig, om kopparkittlar' MK. Kåp- 
par, mässing u malm, de unglar så fort; de 
har unglä så mik, sått de jär int stort ann 
ungäl JK(ordl.). 

unglig a. uygluar, uyglur, f. -/u, n. -lut [ärgig]. 
När de int jär någ förtining pa kåppar, da 
bläir de så fort unglut; kåpparkättln jär så 
unglur; kaffipannu jär unglu JK(ordl.). Dän 
kättln jär hail ungluar MK(1876). Spännä var 
unglut, hailt fullt me ungäl MK(1877). 

uniform s. uygifårm, ungefårm; undargifårm 
(OL)MK. Kuskän i stårm u ungeform JK. Ja 
sat imillum [i båten] i min ungefårm sum 
fullar strandkal JK. De jär int olikt äksäis 
fastn bär äi än annar ungifårm [om slåtter-
folk] OL. 

unken a. ungkän (OL)MK, f. unki JK(U), n. -ä 
JK, el. van!. mungkän (OL)MK. Var int de 
ram n sedmoar tårrä .. så skudd di kastäs el. 
flyttäs 	annas så blai sedi unki el. munki, 
um ha fick ligg yva si pa en moä för längä 
JK(U). Ja de var mik besvärlit ti fa.. sedi go 

u de vidd bläi äurä .. el. munk el. unkä JK. 
Jfr munken o. uren. 

unna v. unnä MK, ipf. untä, unnäd, unt', sup. 
unt [bevilja, låta ha, låta få, tillåta]. Han jär 
så unslausar u unnar aldri någän annar någä 
JK(ordl.). Ja unnäd L. de av allt järtä JK. 
Länsmann'n untä di bästä bitn MK. Nä di 
sum had makti int unt n någ annä, så fick än 
väl va nåigdar JK. Fålki tycka någ var, att i 
kund atminstn ha unt dum byggningar JK. De 
skall ingän tro, att vörr unnar någän svänsk, 
sum vill arbet atminstn, svältä .. Män än stor 
dail gapstuckar daim unnar vörr svältä JK. 
— Särsk. förb. Börr för dän dail, att i int unnäd 
till, att daim, sum had lid skadä, skudd fa någ 
läit ersättning JK. Jfr miss-unna. -si lös a. 
unslausar, f. -laus, pl. -lausä, 'missunnsam'. 
Vör har täu gräisar, u dän am n han jä så 
unslausar, att dann'n han far aldri någänting 
MK. De jär a olyckli källing till var unslaus. 
Han jär så olycklit unslausar u missundsam-
mar, sått n unnar int till, att någän skall ha 
någä. De jär släik fålk, sum jär så olycklit 
unslausä JK (ordl.). Ha jär så faslit unslaus, 
när a säir, att någän annar far någä JK(ordl.). 
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pa pa skyns [snett] JK(U). Kantar blai för 
brank ällar läik upp JK. Läit mus [mossa] i 
buttnän, att int sandnubbar sitar upp iginum 
grasä OL. Vattnä sto upp pa tvärar pa sedak-
rar JK. Än gubbä sum kund sta i släkdöiän 
mitt i smällkald vintan .. upp ti knäis i vattn 
JK. Kräki di skudd ga u vad i vattn änd upp 
undar läivä OL. — III. [i tidsuttryck]. Vör jär 
allt a gutt styck upp i Åktobar JK. Upp i flest 
mån någä så kummar ja .. till böin me a sväin 
OL. I går da rängnäd de så mik pa förmidda-
gän, sått ja kåm int ste u fick gynn förrn upp 
mot middagän JK.-  När jårdi bläir räiti, så far 
a ligg där ti upp mot missåmman JK. Däit 
fötträd ja me lambi kväld u mårgän .. upp 
mot jaul JK. — IV. [i specialanv.]. 1) [i uttr.]. 
Upp u ner: a) [avigt, omvänt]. Kvinnfålki, di 
vändäd upp u ner pa alltihop innä JK. b) [rakt 
upp]. Da slar n int säidstaurar, så att di kum-
mar ti sta lodret ällar läik upp u ner JK. c) 
[= upp eller ner]. Örvkrokar .. me skräuar 
pa, sum kan flyttäs upp u ner [på "örvet"] 
JK. d) [bildl., hit o. dit]. Ja grundar bad upp u 
ner u häit u däit JK. 2) [i fråga om öppnande, 
lossnande o. d.]. Da fick vör vägar upp (gm 
snökastning) MK. Män ti fa de kväiar upp, 
sått di kund kåiräs, de ska(11) ja sägä, var någ 
ti ta um JK. Var u en kastar (snö), så mik n 
nåksäns kan, att n kan fa a styck fyst upp, för 
da far n alltut väil si a stund, till däss de andrä 
far säin styckar upp JK. Vörr .. fick sa haust-
sedä u fick rotfruktar upp JK. 3) [i samband 
med lokaliteter o. syftande på rörelse från 
t. ex. söder till norr, från kust till inland, från 
lägre till högre belägen plats o. (lokalt) med 
varierande syftning, t. ex. från perifert till 
centralt belägen plats]. Sin pa kväldn så skall 
ja upp ti Glans JK. Russi ränd kväiar u hal-
däd vägän upp till Halsrä JK. K.J. u H. kåm 
jär upp till uss i dag JK. Så jär de .. till lag si i 
årning till ga upp i prästgardn OL. Sin så gick 
ja upp ti skolläran a ärndä JK. Vör tar u 
kastar o snarår ner pa rivä u jär n där nerä, 
da haitar ä: int gläidar vörr upp i Nabbu me 
batn så.. Sam så säs ä, ner nårdar äi .. ner i 
håplaidä, män .. um än jär där nerä .. de var 
en bat, sum gick upp sudar äi OL. Vörr glaid 
ätit u kastäd sudar upp, naug innä, äutför 
Djaupdöi JK. 4) [i förb.] upp mot [nära nog]. 
A kännå .. dän hälld di upp mot full av varmt 
vaten OL. Jfr beta, betsla, binda, bjuda, 
blanda, blicka, bluttna, blänka, blöta, brassa, 
brusa, bryta, bråka, bränna, bulla, bygga, 
båda, bädda, bära, böka, dela, draga, dricka, 
driva, fagna, finna, flora, flyga, flå(a), flöta, 
fordra, friska, fundera, fylla, få, föda, fösa, 
gapa, giva, gnaga, gräva, gå, göra, haja, 

handla, heta, hetsa, hinna, hissa, hiva, hjäl-
pa, hosta, hugga, hålla, häckla, hälla, hänga, 
jäsa, kansa, kasta, kika, kinka, klara, klarna, 
klippa, kliva, klova, knäppa, koka, komma, 
krasa, krypa, kvista, käpa, köpa, köra, laga, 
liva, bra, lossa, luckra, lugga', lyfta, låta, 
lägga, läsa, lästa, lätta, läxa, löpa, lösa, 
mjuka, mjukna, muntra, mura, må, måla, 
nacka, nysa, odla, passa, picka, predika, 
purra, putsa, pösa, reda, remna, repa, resa, 
ribba, ringla, rita, riva, ro, rulla, ruska, ryc-
ka, rymma, räcka, räkna, ränna, rödja, se, 
skava, skjuta, skrifta, skriva, skrubba, 
skruda, skrämma, skära, slunsa, sluta, slytt-
ra, slå, smäcka, smälla, snitta, sno, snygga, 
spika, springa, språka, spräcka, spänna, 
stacka, sticka, stiga, stoppa, sträcka, ställa, 
stämma, störta, stöta, svärta, säga, sätta, 
taga, teckna, tesa, tia, torka, trampa, tända, 
täppa, töa, vila, väga, vända, värdera, vässa, 
växa, yrska, ältra, äta o. ögla upp samt där-
upp. -bande s. m. bf. uppband'n el. uppäst-
bandn [översta "banden" i en "tun"] JK(U). 
-barken p. a. f. uppbarki. Uppbarki av soli, 
'solbränd'. Du gart föräutn någän hatt pa di, 
så du bläirt hail uppbarki av soli OL. Ha jär 
så solbränd, sått ha jär hail uppbarki i ansiktä 
el. bräunbarki JK(U). -brytning s. f. bf. upp-
brautniygi [av betor ur jorden]. Män så kåm 
da upptagningi me uppbrautningi, ränsningi u 
nackningi JK. -bud s. uppbud JK(U), [egtl. 
lagligt erbjudande att förvärva viss egen-
dom]. De gamblä talt um än .. gardshandling, 
sum haitäd "uppbud", u förr 'n de var lag-
ståndä, så skudd de låisäs träi uppbud fran 
tingä JK(U). -bygglig a. n. uppbygglit [ange-
nämt, behagligt]. När n nå kummar däit [till 
sorgehuset], så jär de just int någ uppbygglit 
till gynn me: sårg u laisamhait jär de, ner n 
kummar in, u de jär de, ner n gar äut OL. 
Dän vill ha väl [rikligt] kyt, så de gar an, att 
de har räck så längä; uppbygglit för värtfar 
till håirä OL. -bära v. uppbjärä (OL)MK, 
sup. uppbur', t. ex. pänningar (OL)MK. K. 
had uppbur de pänningar ti betal dum me JK. 
-börd s. uppbörd f., bf. -i, pl. -ar. K. [lantmä-
tarn] .. läst upp, att vör skudd äut me pän-
ningar um laudä, ällar han had uppbörd um 
laudä JK. Uppbördi gynnar mandagän dän 
fystä u haldar bäi till u me laudagän dän 6:tä 
JK. Undar gradderningi halda n a par upp-
bördar JK. -daga v. p. pf. uppdagän 
(OL)MK, n. -dag' [avslöja, upptäcka]. Hadd 
de int vart sån strang förårningar [ang. smitt-
koppor] .. så hadd de kunt blitt gal nuck, fö 
di to ret lagli fart, förr'n de .. blai uppdag att i 
fanns JK. -drag s. uppdrag n., bf. -ä, -drag', 
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pl. = sg. [uppgift, värv]. Um han fick de upp-
dragä, att han fick söin av årjår JK. Ner till 
Kaupräkvinnfålki de fick mor de uppdragä 
[att lämna en present från MK] JK. Därföräut 
skudd di ha någän, sum to äut braidsräumä, 
dän sum hadd de uppdragä känd si nuck läit 
mair fyllu än de andrä OL. Ja, de där uppdrag 
skudd nå iss S. äutret älla gärä JK. Räkning-
kvinnfålki inum dairäs kräts så var ä viss 
uppdrag, sum int all blai bitrod till OL. En 
storkal, sum had mang haug uppdrag JK. 
-dragning s. f. bf. uppdrä'gniggi [av klockor]. 
De var n sårts kluckår, sum di kalläd för 
vadrar; uppdrägningi var i tavlu MK. -fatt-
ning s. uppfattnigg f., bf. -i. Så jär mäin 
uppfattning OL. Så fick fålki de uppfattningi, 
att ättar de sättä, sum ä nå gar, gar de int, 
sum de skall JK. -finning s. uppfinnigg m., 
pl. -ar. De jär än äutmärktar bra uppfinning 
de där brand spräutår JK. -finnings I rik a. n. 
uppfinningsräikt, pl. -ä. Män sum di alltut jär 
mik tankfull u uppfinningsräikä, stassboar, så 
skall di nå ha .. a sårts inretning, sum haitar 
vattnlaidning .. Mik uppfinningsräikt 
JK(1923). -fordra v. p. pf. uppfåudrän [upp-
manad]. Uppfodrän till körkarbetä MK. -fost-
ra v. uppfosträ [-åu-], p. pf. -fåusträn. Ha 
skudd uppfosträ sårkän JK. Ja skall tal um, 
lains ja har blitt uppfosträn i dän vägän JK. 
R., sum blai uppfosträn bäi Kauprä JK. 
-fostring s. uppfo'strigg [-åu-], uppfosträning 
f., bf. uppfosträningi JK. Dairäs uppfostring 
blai fördärvi MK. Bondn har .. fat a uppfost-
räning, sum mang studdäntar int har n aning 
um än gang JK. Di bitalar väl ännu ti uppfost-
räningi JK. -fylla v. uppfyllä (OL)MK, -fy!!', 
sup. -fyllt, pass. ipf. -fylldäs JK, p. pf. fyll-
dar, n. -fyllt [tillfredsställa, fullgöra]. Ja tror 
ja skall uppfyll mitt löft i vintar JK. I an-
säiändä, lains ja har uppfyllt min plikt, så.. 
JK. A plakat .. me reglår för kvännaigan me 
mik haug plikt, um de int uppfylldäs till prick 
u pinnå JK. Um nå min tankä bläir uppfyll-
dar, så JK. I motsatt fall ällar att de begärd 
bläir uppfyllt, behövar L. int gär si besvär 
JK. -fyllelse s. uppfyllälsä. Årdspråkä gick i 
uppfyll(ä)lsä JK. Da gar M:s spådomän i upp-
fyllälsä JK. Män um o [våra] all andrä ynsk-
ningar gar i uppfyllälsä, de tväivlar ja pa JK. 
-färd f. bf. uppfXrdi, 'stort fyrkantigt hål, täu 
änar i fäirkant, varigenom noten tages upp 
(äisnot)' MK. -fädning s. uppföidning JK f., 
bf. uppföidniggi. Ja skall nå tal um jär nest 
uppföidning av lamb JK. När han kåm ti tal 
um uppföidningi av kalvar JK. -föra v. uPPf0-
rä (OL)MK, ipf. uppföird' [vanl. ref1.]. Ja 
gav akt pa drängar, lains di uppföird si i 

körku. Undar sångän singäd di me u uppföird 
si bra JK. -före prep. o. adv. uppförä, uppför' 

prep. [ovanför]. a) [högre upp än]. Uppför 
vattnjaulä har n "dam" ti däm vattnä upp äi 
JK(U). Iblant had n lägg [lagt] nerför bro'i u 
iblant uppför bro'i i grodrännu JK. När n 
skall mäur uppför räigangän .. så nytta n 
räiar innför mäurn ti ställning JK. Vattnä 
kund sta a tvärhand uppför umränningi 
[relingen] pa lesäidu JK. När .. vast jär i 
årning, så luka n låss de gamblä takä uppför 
si JK. De ha kumm ti gärt läit ont uppför 
armbugän i muskln JK. Kåm sulkän ti ga 
uppför armbugän, så fick ja gäinäst gläid 
pa lasarättä JK. Ha braut vänsträ armän av 
um tvärs straks uppför handlidn JK. De gär 
värst ont uppför håfti änd in ti ryggän JK. b) 
[i fråga om placering vid bordet: på en bättre, 
förnämare el. längre från dörren belägen 
plats]. U så sat ä en uppför, sum håisäd pa 
päudingän fyst JK. c) [på översidan el. ytan 
av ngt]. Fäir pålar.. me ändar uppför vattnä 
JK. Da bräukar käutn sta me skalln uppför 
vattnä JK. Dän där stålpän jär läik haugar 
sum de andrä täunstuckar, sum gar uppför de 
uppästä slanu någlä tum JK. d) [i fråga om 
båtars läge vid fiske]. Vör sättäd undar, 
mots. uppför daim (i förhåll. till vinden) MK. 

adv. [ovanför]. a) [högre upp]. Moln unda-
till u klar himmäl uppförä JK(U). Häckar, 
sum fodrä läggäs äi, (sitar) uppförä pa väggi n 
bit JK. Dän främst tann'n jär längar u gråvarä 
.. De andrä tännar, sum sitar uppförä, jär 
klain u vass i ändar [på en harkla] JK. b) [på 
översidan el. ytan av ngt]. Gär n [sälen] int 
rygg, när n gläidar undar . . u int gläidar ner, 
så att ryggän söins uppförä, da. . JK. Da star 
ha [iden] 	pa sånt grunt vattn, sått rygg- 
spjärri söins uppförä JK. Russi straik iginum 
snåidräivår, sått börr häud söintäs uppförä 
JK. Brandroår vaksäd ner äi jårdi u ingän-
ting uppförä JK. Käppändn star pa änd i hulä 
me ändn uppförä [vid isnot] JK. Spinar 
["spenarna"] trädäs iginum ällar imillum kar-
delar .. u de åiglu, sum bläir där uppförä, 
trädäs patjan'n iginum JK. c) [om belägenhet 
på en plats längre upp från stranden]. Släk-
döiar har namn .. ättar jårdi uppförä, sum 
gränsar mot döiän JK. d) [i fråga om båtars 
läge i förhåll. till varandra o. till vinden]. 
Jaulångrar .. di hårdäs langt .. förr n di kåm 
fram . . hälst när ä var lungt u jaudsamt u di 
kåm uppför i vädrä JK. Män dän batn, sum 
sättar nerförä el. undar i vädar, gir han för 
läit räum, da kummar dän batn, sum sättar 
uppförä (= uppför i vädrä) ner pa dairäs gani 
JK. e) [högre upp på en sida el. i det föregå- 
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ende av något skrivet]. Så sägd prästn fö mi, 
sum ja ha talt um jär uppförä JK. Män inslag, 
sum ja skrivd jär uppförä, de skall kvinnfålki 
ha, när di vävar u JK. A sånt blandningskal-
las, sum ja har biskriv jär uppförä, var mor 
pa JK. 1) [uppför, uppåt (riksspr.)]. De jär n 
nattäurlag 	sum sär, att antingän gar de 
frammat ällar uppförä ällar u så bakäut ällar 
nerat JK. -gift s. uppgift f., bf. -i, pl. -ar 
[upplysning, meddelande]. En blankätt till, 
sum skall var uppgift pa, va mik gräisn vägar 
JK. Länsman'n har begärt de där uppgifti, 
sum di skall ha, när frågu kummar för JK. De 
var ättar M.G:s uppgiftar, sum än had fat 
historju JK. -giva v. uppgi', pr. -gir, p. pf. pl. 
-gidd' , imper. gi. 1) [överge, förlora]. Uppgi 
ännu int håppä me sårkar, för de har ja ännu 
int gärt JK. 2) [överlämna åt fienden]. I an-
säiändä pa fästningar, så räknäd han upp .. 
va mang, sum had blitt uppgidd ginum förrä-
daräi JK. 3) [ge upplysning om, redogöra 
för]. Skadn, sum de (haglet) gärd pa gröidn, 
jär omöiglit för mi ti uppgi JK. Oärlit fålk, 
sum int uppgir faili, sum kräki har JK. Jfr 
giva upp. -given p. a. uppgivän JK, f. upp-
gi'vi, n. -ä, pl. -nä [om väg: sörjig]. Där sum 
buttnän gick ör el. vägän blai uppgivän JK. U 
när de da bläir tåivädar iblant um vintan, så 
att jårdi bläir uppgivi ällar buttnän gar ör, 
da jär de int gutt till kumm bäivägar JK. 
De bläir så uppgivä, när det frusit och 
töar igen MK(1878). Um vällaikän haldar 
pa så i någlä dagar, så kummar int vagnar 
ti skramblä mik, tänkar ja, för da bläir vägar 
uppgivnä u sump u mörjå för fålk u kräk 

vangnar ti ga äi JK. -givning s. f. bf. 
uppgi'vniggi [uppräckande av kärvar 
vid tröskning]. Had a [hon] int någ nöd 
av uppgivningi i går da? (vid tröskning) 
MK. -gång s. uppgagg m., bf. -gangän JK. 1) 
[om solen]. För' solis uppgang (OL)MK. 2) 
[om fisk i åar]. Handlingar, sum stödar si pa 

gammäl dom, att ä haldäs yp i a'i jamt till 
för fiskäns uppgang i möiri JK. 3) [om trap-
pa]. Di har uppgangän (trappi) där (OL)MK. 
Ifran fastuluftä gick de a trapp el. n trappgang 
upp pa luftä Uppgangän var bäi el. ifran 
äutmäurn ijamt de läil finsträ JK. -gångs i id s. 
uppgaggsäid f., bf. -i. Uppgangsäidi jär, när 
a gar upp u laikar i aar pa ladingar u tas i 
räusår jär i Närk-a'i JK. De jär skillnä pa 
uppgangsäid u nergangsäid; uppgangsäidi, 
sum kummar fran sjöän jär halarä u braidarä 
upp yva nackän u millum augu MK. -göra v. 
uppgerrä, -gä'r' , ipf. -gärd', sup. -gärt, pass. 
-gä'räs, p. pf. n. -gärt. 1) [iordningställa, ut-
arbeta]. Uppgär ritningar u kåstnadsförslag 

yvar skolhäusä JK. Da kåm kåntrolantn N.P. 
jär äut u uppgärd ritningar u kustnäsförslag 
JK. 2) [avklara, betala]. Affärn me bränn-
väinä far ja bid L. undaret mi um, när de skall 
uppgäräs u vaim ja skall uppgär de me JK. 
-hjälpa v. uppjälp'. De bläir int någ av ti 
uppjälp försvarä JK. -hjälpning s. uppjälp-
ning JK. Int har ja set .. någän donnasjon till 
uppjälpning av jårdbräukä JK. -hov s. upp-
hal) [-åu-] n., bf. -ä. I fyst dag så var de 
bispäns upphov u hans förslag, sum lauboar 
had tat fastå pa JK. Sån duktuä kalar sum 
landshövdingän me flairä jär upphovä [till 
sammanträdet] JK. -hoven a. uppåuän, 
påuän, f. uppåui, påui, n. påuä, pl. uppåunä, 
påunä, 'svullen, uppsvälld'. Han jär hail upp-
poän u sulln i kruppän. Han har drick så mik 
spritvarår, sått n jär hail uppoän i ansiktä; ha 
jär så sulli, sått a jär hail uppo'i; hännar jär 
hail upponä av kyld JK(ordl.). Han jär så 
tjåckar, sått n säir hail poän äut i ansiktä. 
Dän fiskän han matt int var goar, han säir så 
poän äut. Kytä jär så fäult, sått ä jär hailt 
poä. De jär läng sin han har drunknä, sått han 
har ligg i vattnä så läng, sått han jär så poän, 
sått ingän kan känn till n JK(ordl.). Baini jär 
så ponä u sullnä för mi JK. De had vart 
duktut kallt, sått n had fat slat fingri ällar 
hännar, sått di var hail uppsullnä u ponä JK. 
Ja jär poi, sulli. Augänluki var hail ponä MK. 
-huggning s. f. bf. upphuggniggi. Han [tallen] 
skall ännu sagäs av, de håirs till upphuggningi 
MK. -hällning s. upphällning f., bf. -niggi. Nå 
jär de pa upphällningi = mot slutet MK(1876). 
Nå jär de pa upphällningi (de jär um drick-
kärä de); nå jär de pa häll MK. -häva v. p. pf. 
n. upphäft [undanröja, ogiltigförklara]. Ja, 
me ådlingskustn u vanhävd vannt ja så mik 
sum så, att ja fick allt de gamblä upphäft JK. 
-hävelse s. upphä'välsä [m.], 'uppståndelse'. 
Da jär de läikväl släik upphävälsä (högtid) me 
mi att MK(1877). -höjning s. upphO'gnigg, 
höigning JK. Upphögning ällar estrad, sum 

de kalläs pa lert språk JK. Upphöigning för 
borä i läilskolu JK. -hör s. upphöir n. [uppe-
håll]. Nå tror ja de bläir upphöir me kåir i 
skogän me slid mair i vintar JK. N had set n 
har' [hare] ränn runt umkring råirä (Digaråir), 
sått da blai ä släut u upphöjt me alltihop 
[: skattgrävning] JK. -höra v. upphöirä, -höir, 
h0'r' , ipf. -höirdä, höird' JK, sup. -höirt, p. 

pf. f. -hyrri [sluta]. De var hail träi vikår, sum 
skolu matt upphöirä MK(1878). Kanhänd att 
de där otöigä (smittkåppår) .. kan kumm ti 
upphör jär pa Gåttland .. di har visst upp-
höirt n langa täid JK. Ja undrar ja, va mik.. 
äutdailning pa aksi de skudd bläi, um all 
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såckarbetsådläning upphöirdä JK. Män n 
upphöird int me strandi [fisket] fö de! JK. 
-ifrån prep. o. adv. uppifra'n. 1) [från en högre 
belägen punkt el. nivå]. Ner int vetu [vätan] 
vill kumm uppifran, u de .. finns i jårdi, så 
skudd de tas därifran i ställä JK. Ullkränku 
sto bäi späisstain'n, sått di slapp u ta ullmaisi 
ner u ta ulli ör uppifran JK. Vältru, de var 
träi styckän gråv träi, sum lag uppifran sylli 
ällar gålvä i sagi pa snitt äut pa backän OL. 2) 
[i fråga om förflyttning från en högre el. (från 
vederbörandes synpunkt) mera centralt belä-
gen plats till en annan]. Ner de nå var mik 
vattn, da gick de yvar damarmar u så äut 
yvar lairu, så de var i en flod hail vägän änd 
upp ifran kvännbroi OL. Ja skudd ga jär 
uppifran pärkplassn u ner till planternings-
landä JK. De skall var olycklit lang däikar jär 
uppifran planterningi u ner till däikä, sum jär 
grävä JK. De jär så langt u bisvärlit ti kåir där 
uppifran (haidi) me vangn JK. -kant s. upp- 
kant m., bf. -n [övre kant]. Däiki 	graväs 
dubbält så braid i dagän el. i uppkant JK. 
Maiskkärä 	jär a stäur bunn [kar] .. läit 
väidarä i uppkantn än i buttnän JK(U). Stråp- 
pår 	sum sitar i uppkantn pa skaftä [på 
stövlar] JK. Dän sum vässar haldar i sigdn 
me bäggi hännar, så att läiäggi tar pa upp-
kantn av sigdstain'n JK(U). -kastning s. upp-
kastniug f., bf. -i. 1) [uppskottning med spade 
el. d. [; 'vid snökastning' [o. d.]. Så meläs 
han [" släke-pagen"] me stig mitt i täu fyst, u 
där kastäs de upp a uppkastning el. a rännå 
iginum pagän JK. 2) [början, översta randen 
på en stickning]. Uppkastningi de jär uppäst 
bitn kring hulä pa a huså [strumpa] el. a 
hankäl. Gröin uppkastning u raud uppkast-
ning MK. Uppifran pa strumpskaftä så jär ä 
uppkastningi, där sum saumningi el. arbetä 
gynnar JK. An läitn bit ättar uppkastningi, 
sum saumäs läit annalundä, haitar avgangän 
JK. 3) [kräkning]. I dag far ja fö(r)söik u huks 
pa någ ann, sum int slar an så mik pa magän, 
så att ja far uppkastning JK. -kvistning s. f. 
bf. uppkvistningi. Ja ansäir 	uppkvistningi 
av grainar för a stäur misshäushaldning JK. 
Jfr kvista v. -käftig a. uppkäftur, -tu JK(U), 
[gensvarig]. -köpare s. pl. uppkauprar JK. De 
var uppkauprar, sum kaupt upp livnäs lamb u 
gaitar JK. Föir mäin dagar så var de upp-
kauprar, sum kård ti Böin me livnäs lamb u 
sälld i Böin ti slaktrar där JK(U). De jär 
frågdagar ättar pärår [potatis] allt jär äutat, u 
uppkauprar farar kring JK. Spinnaräii u 
kledäsfabbrikar .. fick säin aggäntar u upp-
kauprar i handlsbodar jär pa landä, u di bita-
lar ret bra för lumpår JK(U). -köpning s. f. 

uppkaupniugi. Jfr slipers-uppköpning. -kör-
ning s. uppkåirniug, -frrniug, m. o. f., f. bf. 
-i, pl. -ar. 1) [uppfraktning medelst fordon]. 
De tular längä me de uppkåirningi (OL)MK. 
2) [storm med ingående högvatten]. De bi-
hövs än uppkåirning (stårm), sått vattnä kan 
bläi raint .. för strämmingän gar int upp el. 
ifran buttnän äi de lortuä vattnä JK(U). Släkå 
ha vörr just int fat mik in i haust u de jä 
failä de, att de ha int vart någän uppkåirning i 
nårdaustn me haugvattn u upplup JK. Män 
bäst ä jär, så bläir ä n uppkörning igän 
(= stårm i äutvädar me sjögang, sått land-
sjöar vräkar el. slar in släku) JK. 3) [ett slags 
magont]. Uppkåirningar i magän MK. -lag s. 
upplag n. [lager, förråd]. Kaupräfar had a 
hailt upplag me snysk [fnöske] MK. -leva v. 
upplivä, -liv' (OL)MK, sup. -livä (OL)MK; 
JK, 	Han kan fa uppliv mik ännu 
(OL)MK. Ja, ja har aldri uppliv än sån tån-
sunrimar förr JK. De har mästn ingän uppliv 
än sånnar äur [yrväder] upp pa backar MK. 
Da singa n en jaulsalm u tackar Gud för att n 
ha fat uppliv dän täidn igän JK. Dän tråkustä 
u laisammästä täid ja har upplivä JK. -liva v. 

ipf. -äd, sup. -liv', p. pf. n. -/i'vä. 
Soli skäinar ret väl varm um dagän u gynnar 
uppliv väkstar JK. Ja, de var a gutt missåm-
masrängn .. sått de uppliväd håppä u modä 
läit för uss JK. Nå har lissum ladisvädrä upp-
liv en JK. Män ifran iss tråkuä ämnä till någ 
ann, sum jär mair upplivä ällar int så tråkut! 
JK. -lomma s. upplummå f. [övre ficka, 
bröstficka]. -lopp s. upplup n., bf. -ä 
'uppsjö'. Upplup de jär när sjovattnä jär 
haugt (haugt vattnstånd) u gar upp pa landä 
ginum stårm u ovädar JK(U). När de jär upp-
lup u bläir haugt vattn, da kan de kumm in 
mik släkå da MK. Langsat strandi kan sjoän 
sla upp stor haug aurburgar, när de jär stort 
upplup JK. De var sånt oskaplit upplup 
(= haugvattn) bäi strandi, sått de blai mang 
batar rampunernä JK. När de stor upplupä 
var = uppsjö, översvämning (OL)MK. -lyfta 
v. upplyft', pr. -ar, ipf. -äd, p. pf. n. -ä, pl. 
-nä. 1) [upplåta, öppna]. Ingän av uss hård 
dum upplyft munn'n JK. N. tråist aldri upp-
lyft käftn, mäns B. var där MK. Vägar.. sum 
jär n sånnar viktur sak, far n knafft håir n käft 
ällar någän sum upplyftar sin mun um någ 
förbättring av daim JK. De var ingän sum 
upplyftäd sin käft u svard imot n JK. 2) [höja 
över det vardagliga]. Da jä de rolit, när da 
tankar u sinnä älla själi jä lissum läit mair 
upplyftä fran jård u värd JK. Prästn prekäd 
ret duktut i dag .. u um all hård pa me 
uppmärksamhait . . så tror ja någ var blai 
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upplyftnä me själ-  u sinnä haugt yvar jårdi JK. 
-lyftande p. a. upplyftandä. När di riktut spe-
lar n salmton, sum di skall, så jär de riktut 
upplyftandä, um ja så fa(r) sägä JK. -lysa v. 
upplöisä, -löis', pr. -ar, ipf. -/öist', p. pf. f. 
/öisi JK, pl. -/öist'. 1) [meddela, ge besked]. 

Ja far upplöisä, att .. JK(ordl.). Ja kan int 
upplöis någ alls, lains de star till me listu JK. 
De var int någ ann rad än kust pa si a raiså ti 
böin u tal me u buck si för gunstuä härrn u 
upplöis n um, lains ä var ställt JK. Så, att i 
upplöisar någ mair um jårdbräukä JK. Vän 

skrivd a brev till n u upplöist n, så gutt vör 
kundä, um sakän JK. Di .. frågäd, um vör 
taläd så daglit. Jå, för var dag, upplöist vör 
dum um JK. När a da blai upplöisi um, att.. 
JK. 2) p. pf. [fri från fördomar o. övertro, 
bildad]. De jär stor skam .. att de ännu skall 
finnäs sån tro till äi sånn upplöist täidar JK. 
Män kustnän jär för döirar, u da skudd för-
standä var så stort bäi fålki nå i is.s upplöist 
täidar, att da skudd de. int gynnäs me (möir-
äutdäikningar o. d.) JK. -lysning s. upplöis-
niyg f., bf. -i, pl. -ar. 1) [belysning, lyse]. 
Män va lains var de me upplöisningi el. löisä 
iss lang mörk kväldar .. De fanns i var var-
dässtäuå än stäurar ypän späis, u i dän brannt 
ä faitvid, sum- löisäd äut i räumä .. Skum-
makrar hadd int sån upplöisning sum nå, äutn 
di matt säi bäi talgjaus u dankar JK. När 
jaulgräni var kled u jausi blai tändä .. da 
var de int dåli upplöisning JK. Så sätta n äld i 
lantärnu, sått n har upplöisning i batn JK. 
Där pa Jaugan, där bor di riktut i upplöisning-
äns täidvarv, för där har di upplöisning me 
eläktrisk bilöisning JK. 2) [underrättelse, be-
sked]. Antingän ti skriv um sakar u ting sum 
händar u sker jär ällar um någ ann, sum kan 
var ti upplöisning för någän, sum jä dummar' 
n ja JK: U jär de int sum de skall, så gi mi 
upplöisning u uppsträckning JK. Fråg än, um 
än int kan gi mi upplöisning um, va "Matts i 
tårpä" bor pall nå JK. Um ä så jär, att Är vill 
ha mair upplöisning um sakän, så jär någän 
av uss beredviluä till rais i böin u väidarä gi 
upplöisningar i sakän JK. Um fålki fick i 
allmänhait riktu upplöisning um ä (nyttan av 
att äta knäckebröd) ginum fördrag u böikar 
JK. Ja fick de upplöisningi av kånduktörn, att 
ja fick ak fräit så mang gangar ja viddä JK. 
När ja frågar, så gir di mi de upplöisningar di 
kan JK. Där var mang go upplöisningar, sum 
vör fick JK. I fjord begärd n upplöisningar i 
dän vägän (om kornflugan), i ar håirs de int 
någ av JK. 3) [kunskaper, bildning]. Äi de 
säistnämd [att använda vidare garn] jär int 
gutt ti yvatöig fiskrar um .. för däräi har di 

för läit upplöisning JK. Lätt dän arbetandä 
klassn .. fa mair upplöisning u kunskap JK. 
Int jälpar de ti ha fängälsär . u int tyckäs de, 
sum lerdom u upplöisning batar pa n dail JK. 
Upplöisningi har blitt störrä, u fålk trar ättar 
lissum ti fa vit mair u mair JK. U Va jär de 
någ ann än upplöisningi, sum jälpar dum i dän 
vägän? OL. Um daini, sum nå jär, jamföirar 
nå mot förr, så tycks de i -mang fall, att de jär 
sämmar nå än förr u att int upplöisningi har 
jälpä mikä JK. -läggning s. uppläggning f., 
bf. -i, 'dubbelt veck på klädningar' MK (c. 
1877). -läggnings 1 bord s. uppläggniygsbåur 
= matbor; de sum n star u matar äi [i träsken] 
MK. -länning s. upplännigg m., pl. -ar, 'per-
son från norra [!] socknarna' MK(c.1877); 
[person inifrån landet]. Män västasoknar äl-
lar upplänningar, sum vän kallar dum förä, 
di jär ännu mäst kånstuä i. språkä, för di 
blandar ihop svänsku u gottlänskU JK. 
Landkrabbar u upplänningar JK. Så var de n 
upplänning, sum kård till fiskstrand u skudd 
kaup strämming JK. Sum de gamblä ännu 
talar um, att när upplänningar kåm ti strand u 
skudd kaup fisk (strämming ällar tåsk), så 
bihövd di int ha pänningar ti kaup förä äutn 
föidvarår, såsum ryg ällar rygmjöl, vaitä ällar 
vaitäsmjöl, kånn ällar kånnmjöl, ärtar u lin-
sår, murrättår u pärår, äppäl u pickår u häng-
pärår, sum var kokt iblant, u plomår u kyt 
bad kokt u rat JK. Strandgubbar .. lag bäi 
Nabbu hail vikår u sättäd bäi landä u drog 
gani um mårgnar u så kåm ä fö de mäst 
kaupfålk el. upplänningar ner, sum di fick säl 
fiskän till, u di hadd fö de mästä starkar 
pärsaft [: brännvin] mässi JK. När da upplän-
ningar kåm me säin föidvarår sinä nai tack, 
vör bihövar int Ed föidvarår, för de har vör 
självä, äutn vör vill ha pänningar för fiskän 
JK. -lännings1skjuts.  s. upplänningskjuss. De 
fystä, sum di frågd ättar när di kåm iland, så 
var de, um de fanns kaupfålk ällar någän 
upplänning ällar upplänningsskjuss, sum vidd 
kaup strämming JK. -läsning s. upplä'sniyg 
f., bf. -i [av kungörelser o. d. i kyrkan]. Ja 
had tänkt ti int ga i körkå i dag.. män ja ha 
int fat bäggi de säist täidningar, u så far ja int 
håir någ uppläsning, sått ja far ta u ga i körkå 
läikväl JK. De var häut, vick jåbspåst vörr 
fick håir i uppläsningi i dag: lanSmätan skall 
ha n hail hopän pänningar i haust igän JK. Ja 
hård i uppläsningi i dag, att ä skudd tas kål-
läkt upp till de k'å'llu förmodliän (kolportören) 
JK. -lästa v. upplaikstä a kängå MK. Jfr lästa 
v. -lösa v. pass. upplåisäs, p. pf. pl. -/åistä 
JK. Så skall .. föreningän upplåisäs JK. 
Sväinavälsföreningar pa När u i Buss jär upp- 
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låistä JK. Jfr lösa (upp). -mana v. pr. upp-
manar, ipf. -äd. Ti släut uppmanäd J.L. uss 
allihop ti uppstämm a träifaldut hurra för 
häusållningssällskapä JK. -maning s. upp-
ma'niyg f., bf. -i. De jär pa uppmaning, sum 
ja skrivar JK. Pa uppmaning av ungmor u A., 
att ja skudd skriv ti L. JK. De tycktäs, sum 
um uppmaningi blai ättarlivi, för de var dub-
bält så mang päikår u kvinnfålk de andrä 
kväldar JK. -muntra v. uppmunträ. Staffäns-
gutt .. de jär, sum sägt jär, någ ti uppmunträ 
u gläd ban me JK. -muntring s. uppmuntriyg 
m., bf. -iyän, pl. -iygar. I dag har n (starn) 
läikväl sit u sing jär äut i träii för uss, u de var 
änd någän uppmuntring JK. Fålki sättäd i 
gang de gamblä laikar u idråttar u de äutn 
någ uppmuntring av prästfålki OL. Dän där 
uppmuntringän u håppä, att ä skall bläi bättar 

JK. Tänk va mang glad stundar ja har hatt 
ginum . . uppmuntringar till jausarä äutsiktar! 
JK. -mälning s. f. bf. uppmelningi [uppmät-
ning]. De stämmäd me de uppmelningi JK. 
-märksam a. uppmärksammar. Hundn sat 
u var andäktur u uppmärksammar [i kyrkan] 
JK. -märksamhet s. uppmärksamhait. Ja har 
läst iginum bäggi brevi ansn igän me stor 
uppmärksamhait JK. Las .. fick int någ jälp 
fran sjöfålki um bord, för dairäs uppmärk-
samhait var at Johan, sum var i sjoän JK. 
-näsad a. uppnasä, -nas', [uppnäst], um ätt 
mänskä u styvlår m. m. Snäusar gär 'n, u 
uppnas' jär n MK(c.1877). Han ällar ha jär så 
uppnas OL. -och I nervänd p. a. upp- u ner-
vändar, n. -vänt, pl. -vänd', [bildl., bak-
vänd]. Vällaikän .. han har vart upp- u ner-
vändar hail ättarsumman .. i synnarhait för 
uss jårdbräukrar JK. De jär upp u nervänt u 
hallgalä bad i sjoän u pa landä nå för täidn 
JK. Ja, ja, de jär så mik sum jär skaivt u vaivt 
u upp-u-nervänt jär i värdn JK. All upp-u-
nervänd lagar u förårningar JK. -offra s. upp-
åffrä, sup. =. Ja vill int järme säg, att L. skall 
uppåffrä sin döirbar täid ti sätt si till u skriv 
brev till mi JK. De jär väl int mang, sum har 
uppåffrä så mik täid u pänningar sum L. JK. 
-offring s. uppåffriyg, -åffräniyg. Laubar 
[Lauberg] fick stort beröim för sin uppåffring 
JK. All vänlihait u all uppåffräning, sum vör 
fick åtnjautä bäi R.W. JK. -passare s. uppas-
sarä m., p1. uppassrar JK(U). Söisläkal'n u 
vidhuggan u andrä uppassrar [vid bröllop] 
JK(U). -passlig a. uppassli, pl. -/iä [påpasslig, 
tjänstvillig]. Prostn A. han var så obigräiplit 
uppassli, sått, um de var någän sum sto, så 
var n gäinäst ättar n stol MK. Han vill, att i 
skall var så uppassliä me n MK. -passning s. 
uppassniyg f. [betjäning, skötsel]. Gräisar u 

kalvar u konar u hynsi u gässnar skall ha mat 
u uppassning JK. I jaulhälgi . . sum int någ 
mair ha blitt av, aindäst att kräki har fat säin 
uppassning, sum di behövar JK. Skaffrar u 
kokamor 	u andrä uppassrar skall nå ha 
bordssitning u ha mat, u gästar far var äutn 
uppassning så längä JK(U). -pinning s. f. bf. 
uppinningi [fastsyning av överlädret vid bind-
sulan]. Uppinningi me biktrad när yvalädrä 
skall gäräs fast bäi innsulu, när buttnän sin 
[sedan] skall sättäs fast me pinnår JK(U). 
-pinnings söm s. upp-pinningssaum JK(U). 
-pinnings tång s. uppinniygstayg (skom.). 
-proppen p.a. uppruppän me kledar MK. 
-redning s. f. bf. uppraidniygi [utredning, 
uppklarande]. Nå har ick änd de där bestöirä 
me uppraidningi me gam aigändomän tat 
släut, vätjä JK. -rensning s. uppränsniyg. 
Um de skall gäräs någ arbet bi strandi me 
uppränsning av hamni ällar vikän, så skall de 
ga ättar batlag OL. -riktig a. uppriktur, upp-
riktu, n. -ut, best. o. pl. -uä [ärlig]. Ja tror, att 
L. jär så uppriktur mot mi u sär, lais de jär 
ställt JK. Dän.. kan n läit pa va 'n sär u jär 
uppriktur JK(U). Ja skall säg L. min upprik-
tuä maining um 'n: han jär alltut gladar, vänli 

u uppriktu u jälpsammar JK. Uppriktuä 
vänn'n JK. Ja vill int förnaik de, att de finns 
uppriktuä fålk (bland läsare) JK. De var stor 
skillnä pa daim sum bryggäd me, va upprik-
tuä di var OL. Ja far uppriktut sägä, att ja har 
tat laidå pa de nå JK. [I fr. om idrottslekar ss. 
"hank" o. fingerkrok.] Fyst biskeningi var 
fran vågrar till daim sum skudd drägä: nå 
skall Än dräg uppriktut u int någän av Ärr 
ryckä u int någän av Än ha yvatak .. Di fick 
för de mästä dräg flair gangar, sått en av dum 
vannt uppriktut (sum de hait) täu (2) gangar 
JK(U). Han .. vidd ännu söik dräg [: krok-
finger] mot mi um än vidd dräg uppriktut 
så .. OL. -ringla s. f. pl. uppringlår [garn 
som är upprepat av gammalt stickylle]. Än 
bräukar ta än ganändä .. av stickganä ti lapp 
me el. u sämmar gan såsum uppringlår 
de vill sägä: gan sum än rimnar upp av någ 
gammält stickyllä JK(U). -rinnelse s. upprin-
nälsä m. [upphov]. De jär fräiarmål pa färdä, 
sum kansk har fat sin upprinnälsä bäi a sånt 
tillfällä sum a sletkalgildä OL. -rop s. upprop 
n. En u en släpptäs in ättar upprop JK. -ror s. 
n. bf. uppråurä. Dails var prästn räddar för 
de upprorä, sum närkar gärd säist, när de 
skudd var kånsärt pa När JK. -rors 1 ande s. 
upprårsand' m. De jär såsum än upprorsand, 
sum gar iginum bade gamblä u ungä nå för 
täidn OL. -rutten a. uppru-tn [alldeles rutten]. 
De jär n gammäl äutslitn upprutn bat JK. 
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-rysten p. a. upprystn (el. å) [-råstn] [alldeles 
rostig]. Nyklän jär hail upprystn MK(c.1877). 
-ränning s. upprännigg f., bf. -i, 'varp, rän-
ning i väv' JK(ordl.). Spinn uppränning u 
spinn äislet; uppränningi skall var mair 
hardsno'i än äisleti MK. Vör spinnar upprän-
ning ti vammäl; iss läinganä skall var ti upp-
ränning JK(ordl.). Da bläir ä frågän um matt-
rialar till mattår. De skall uppränning u äislet 
till. Va uppränningi angar, så finns ha i årning 
i bodar ti fa kaupä; ja, de finns äisleti me, 
föstas, um de int skall var lappmattår äutn 
ganmattår JK. Ner di nå har någ jaus upprän-
ning u så di har någ mörk äislet, da händar de 
iblant, att di far för gråv ällar för fäin skaid 
de, sum di da vävar, de söins uppränningi 
iginum för mikä, ällar så att äisleti int håll u 
hald lyckar yvar uppränningi .. da haitar de 

uppränningi gnitar iginum OL. Jfr blår-
garns-, bomulls- o. lingarns-uppränning. 
-rännings 1 garn s. uppränningsgan n., bf. -ä. 
I fall de skall var läingan ti uppränningsgan 
JK. Uppränningsganä 1 /4-11  V _i_ V skall spin-
näs mair hardsnoä än äisletganä JK. -rän-
nings 1 rumpa s. uppränningsrumpå f., bf. -u 
[den på ränningvinden upplindade varpen]. 
Härv' ihop uppränningsrumpu MK. Vart 
märkä jär tugå (20) par tradar pa upprän-
ningsrumpu JK. -rännings 1 ullgarn s. upprän-
ningsullgan n., bf. -ä [ullgarn avsett till 
varp]. Så nystädäs förr, förrn di hadd bub-
binar, allt uppränningsullgan i nystar JK. 
-ränning(s) 1 vind s. uppränniygvind m., bf. 
-n, uppränningsvindn JK [varpstol]. När da 
kvinnfålki har risslverä .. va mang änar di 
skall ränn upp, så tas uppränningsvindn in i 
vardässtäuu Uppränningsvindn sitar pa n 
stakä (uppränningsvindstakän), sum star läik 
upp u ner me nedäst ändn pa n bredäslapp pa 
gålvä me a hul äi u uppäst ändn i kantn av 
a räi [takbjälke] JK. Attar tjugändagän så 
kåm uppränningvindn in JK. -räpning s. 
upprä'pning [rapning]. De var såsum ja sat, 
så fick ja a sån gali uppräpning, uppståitning-
ar fran magän OL. -rätt adv. uppret. Sumliä 
star pa änd ällar uppret, män andrä, sum 
töidlit söins, att di har fall kull [i stensättning-
en] JK. När ja kåm haim u kled tråju a mi u 
ställd na uppret mitt för späisn u tåid upp na 
JK. -rätta v. uppre'e , pr. -ar, p. pf. uppretn. 
1) [upprätthålla, hålla i ordning]. Kvinnfålki 
daim far n va så go u sätt stort värd pa, u di 
uppretar ännu äi a häusald mair n n kal JK. 2) 
[uppställa, avfatta]. Di skudd uppret nöit för-
slag ällar nöi grundar för förrättningi JK. Um 
än sånnar skrivälsä blai uppretn ällar uppsät-
tar .. OL. -rörd p. a. uppröirdar [harmsen,  

uppbragt]. Han sag så uppröirdar äut JK. Ja 
blai riktut argar u uppröirdar, sått blodn ränd 
upp i hud för mi JK. Ja jär så uppröirdar u 
argar pa hail bråtn (ägodelningsrätten) i 
kväld, sått ja kan mästn int skrivä JK. -sats s. 
uppsats m., bf. -n [artikel]. Ja sag än uppsats 
äi a täidning JK. -sida s. f. bf. uppsäidu 
[översida]. Vändplog .. di vändar jårdi kring, 
så att ytu el. uppsäidu kummar ner u unda-
säidu av plogtiltn upp JK(U). Skaftä [på kar-
dan] fälläs in pa undasäidu av blukä .. män 
söins int pa uppsäidu av blukä JK. Så slo di 

äi n käil pa uppsäidu pa örvä 	u så in 
undar de remi OL. De jär n käpp pa uppsäidu 
pa vadn, sum star i vädrä JK. -sikt s. uppsikt 
[tillsyn]. Basn ällar uppsöiningsmann'n, sum 
har uppsikt yvar arbetrar JK. Farsgubbän 
självar, sum had uppsikt yvar sårkar u de 
hailä JK. De jälpar jå int, um di aldri har så 
strangar kåntråll ällar uppsikt JK. -sittare s. 
uppsittarä MK(c.1877), JK(U), (= sitt opp) 
MK; [örfil]. Fa 'n uppsittarä (= snöiting) 
JK(U). -sjö s. uPP/0 ., -sjöi JK [bildl., över-
flöd]. De viktustä (jårdbräuksraidskapi) jär 
nuck ännu plogar u harvlar, fastn de jär upp-
sjöi av all möigliä sårtar av de raidskapi JK. I 
bodar jär de uppsjöi, sum de haitar, me fär-
duä kledar JK. -skatta v. p. pf. n. uppskattä 
(OL)MK, pl. -ädä [värdera, taxera]. Häm-
manä jär uppskattä ti så u så mikä (OL)MK. 
De kund vaim sum hälst fa säi u räknä äut 
ättar uppskattädä häktar i skiftäshandlingar 
JK. -skattning s. uppskattniug f., bf. -i [vär-
dering, taxering]. All dailtar i kustnän ättar 
sin anlått ällar uppskattning JK. Dän gamblä 
maggsäinsårdningän gar ättar hämmäntal, 
män nå var de någlä styckän, sum vidd ha de 
ättar uppskattning ällar ättar uppskattädä 
häktar JK. De gamblä u de nöi uppskattningi 
u innähavä stämmädä pa de nemästä JK. 
-skott s. uppsku't = uppskov MK(1876). -skov 
s. uppskå'v. L. vidd ha uppskåv .. han vidd 
skaff pänningar annas, um än fick anstånd ti 
släut av iss mån'n JK. Bigär uppskåv me 
bitalningi (OL)MK. -skovs 1 dom s. uppskåvs-
dåum [dom som endast har avseende på vissa 
till ett mål hörande omständigheter]. Ja skall 
ti håvretn u låis n dom. De jär uppskåvsdom 
vät jä? — Nai, de jär släutdom jä de de 
JK(ordl.). -skovs I mål s. n. bf. uppskåvsmålä 
[på tinget] MK. -skrudning s. uppskräudnigg 
f. [uppsträckning]. Han fick a uppskräudning 
MK. -slag s. uppslag n., bf. -ä. Sätt fram 
uppslagä = så mycket som tröskas på en gång 
med val MK(1876). Jfr upp-slätt s. -slags 1 kil 
s. uppslagskäil (skom.), när di ska var mair 
högristä [högvristade] MK. -sluppen p. a. 
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uppsluppän, f. -i, n. -ä, -slupp' , pl. -nä [upp-
spelt, upprymd]. Ja var så gladar missåmmas-
aftnän, sått ja var hail uppsluppän JK. V. 
kåm huppnäs imot mi me jaultäidningar u var 
uppsluppi u glad JK. U di int tillbakasättar 
säin skylduhaitar mot föräldrar u husbond-
fålk .. da bör di ha någ rolit u uppslupp u 
glatt någän gang OL. Få'lki var mair u mindar 
uppsluppnä av trakteringän OL. När missåm-
masaftnän kåm, så var vör, sum ban var, 
uppsluppnä u gladä, för da skudd maistäng-
nar kledäs JK. -sluppenhet s. uppsluppän-
halt. Undar allmän gläd u uppsluppänhait 
OL. -slätt s. uppslet n. [= upp-slag, viss 
mängd kärvar att avtröskas var gång]. 10 
styckän äi ätt uppslet ättar sum lädår var 
stäurä (vid tröskning med val) MK. -snoning 
s. f. bf. uppsniduniugi [uppforsling]. Upp-
snoningi av släku JK. -snoningsllass s. upp-
snåuniygslass n., pl. = [lass släka, som fors-
las från stranden ett stycke upp på land]. 
Mäns n da jär upp me a uppsnoningslass u 
kummar ner igän, da har de slat in a uppsno-
ningslass igän JK. De bläir int mair än ätt 
"pakåirningslass" av 3 uppsnoningslass JK. 
[Se ill.] -sockne s. pl. uppsåuknar, 'invånarne 
vid Fie, Kaupare etc.' MK. Uppsoknar jär all 
sum bor austar um Lau körkå u bor haugt pa 
n back lissum, pa Lausbackar Pa När jär 
de .. uppsoknar västar äi, uppat sokni, sum 
de haitar JK(U). Uppsoknar vågäd me nårda-
gardar u lausbyggrar (de har vart de gamblä 
fastläsningsrotar, träi så där böiar) MK. U så 
var de ännu a par styckän igän jär av uppsok-
nar, sum ja har gutt aug till [i fråga om en 
insamling] JK. -stakelse s. uppstakälsä m. 
'stor uppvaktning för en kommen gäst' 
MK(c.1877). -sträckning s. uppsträckniag 
[tillrättavisning]. Fa uppsträckning JK(U). U 
jär de int sum de skall, så gi mi upplöisning u 
uppsträckning JK. -ståndare s. uppstandarä 
m., bf. -standan, pl. -standrar [uppstående 
(stöd)pinne, (stöd)stolpe o. d.]. Ruckjaulä si-
tar millum fäir uppstandrar JK. Armän (U) 
sum sitar fast äi en uppstandarä, u dän upp-
standan (U) sitar fast i braustä pa ruckän JK. 
[Se ill. till spinnrock]. Stol .. me .. ryggstöd 
äi me svärvnä uppstandrar JK. Maistangi 
me a kårs i uppäst ändn u en uppstandarä i 
var änd av kårsä, sått ä var träi uppstandrar 
pa uppäst ändn JK. Imillum lädbasä u läd-
lauän sto de alltut än gråvar uppstandarä el. a 
gråft träi me helar [pluggar] äi ti kläiv pa, när 
n skudd upp .. pa rinnar, u sum haitäd söiln 
JK(U). -ställ s. uppställ (skom.) "Sätt" el. 
"uppställ" [en samling "hyskarl MK(1877). 
-ställning s. uppställnigg. Nå slar di uppställ- 

ning pa lägrä, u ja skudd äut till uppställningi, 
u nå sitar ja ännu jär JK. -stötning s. pl. 
uppstållniggar. Så fick ja a sån gali uppräp-
ning [rapning], upp ståitningar fran magän JK. 
-sullen a. uppsulln, f. -sulli, n. -ä [svullen]. 
Han va .. uppsulln sum än stuck JK. Dän 
sum fick slag pa träutn, gick me uppsulln 
träut u blai gräin'n at JK(U). Framkaln bräu-
kar fö de mäst fa ga me uppsulli hand JK(U). 
Ha har pussjauku u jär hail uppsulli i ansiktä 
JK. Ha blai så sjauk ällar blai hail uppsulli, 
förrn ha fick banä JK. Fingrä 	va hailt 
uppsullä u svartblåt i millästä lidn JK. 
-svärtning s. f. bf. uppsvärtningi JK [skrift, 
skrivning]. Iss uppsvärtningi pa papperä 
JK. -syn s. uppsöin JK f., bf. -i, [utseende, 
ansikte]. Ha bord ha plikt [pliktat] för fäul 
uppsöin [talesätt] JK(U). Han var hail fö-
bridn i uppsöini MK. -synings 1 man s. upp-
söiniggsman m., bf. -mann'n. De jär n upp-
söiningsman, sum sär uss beskening, när di 
(sockerbetorna) skall hackäs JK. -sättning s. 
uppsättnigg f., bf. -i [uppförande, uppbyg-
gande]. Uppsättningi av årjår ha di int blitt a 
me ännu (gm auktion) JK. -sättnings1pinna s. 
uppsättningspinnå f., pl. uppsättniugspinnår 
(skom.), 'små järnspikar'; kustar en stöivar 
styckä MK(1877); [spik som anv. att spika 
fast kanterna av överlädret i "krökblocken"] 
JK(U). -tagen p. a. upptagän, f. -i, n. -ä, 
-tag', pl. -nä. 1) [sysselsatt, engagerad]. Um 
vardagar .. har ja int hatt täid ti tänk pa de 
(att skriva) n gang, u um sundagar da har ja 
vart tråttar u vart upptagän me ann bestöir 
JK. Ja tänkar täidn jär nuck upptagän till allt 
annä föräutn sån där raväinår JK. I millartäid 
kan de händ, att ha kan var upptagi pa ann 
håll OL. Um vardagar da har ja var stund 
upptagi JK. Vör kård ste 	u tänkt att vör 
skudd fa skill av me am n färd, män de var 
upptag förr bäi all kvännar JK. Ja ska ännu 
ste u håir ättar en kal till, um de star till ti fa 
någän, för arbetskalar jär upptagnä allihop 
JK. Mäin tankar di jär upptagnä ällar rakt 
hängar si fast bäi all årkår u all bråskå JK. 2) 
[om telefon]. Ja tänkt ti fa tal me L. i telle-
fon'n, män .. de var upptagä, fastn ja ringäd 
pa n träi gangar JK. -tagning s. f. bf. uppta'g-
niugi. 1) [uppgrävning el. upplockning av rot-
fruktar o. lin; skörd]. Upptagningi me upp-
brautningi, ränsningi u nackningi [av betor] 
JK. Så kasta n tuppän [linkärven] ifran si pa 
jårdi u fortsättar me upptagningi, ti däss n far 
n stäig [tjog] .. tuppar JK. 2) [att "ta upp" ett 
fiskegarn el. nät vid bindning. Ti fa de unda-
bindningi klokt u bra, så skall de tas upp .. 
igän, män pa ann väis än fyst upptagningi JK. 
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Jfr pär-upptagning. -tand s. pl. upptändar 
[tänderna i överkäken]. Ha har da all upptän-
dar lausä MK. -till adv. upptill, upp till [i 
övre ändan, i övre delen]. Kållu jär för väid 
upptill u för nägg nertill JK(ordl.). De var 
klyftut [tvåkluvet] upptill MK. Ja har n stamn 
.. han jär av gräus [sandsten] .. me rundbug 
upp till u bokstävar upp till, sum nuck har 
vitträ någä JK. -trä s. n. bf. uppträiä, pl. bf. 
-i [ovanträ på t. ex. fönsterkarm]. När da 
säidmäurar u gavlämäurar jär uppmäurnä 
jamt me all uppträii pa karmar, så läggäs de a 
skogstyckä [timmer] yvar all smöigar jamt 
me uppträiä pa karmar JK. -tuktelse s. upp-
tuktlsä [tuktan, tillrättavisning]. När förstan-
dut fålk far gi mi läit upptuktlsä JK. -tuktning 
s. upptåktnigg [tuktan]. Ha skall ha upptåkt-
ning MK. -tåg s. uppta °g n., pl. =. 1) [hyss, 
streck, lustighet]. Nati bläir lang.. um de int 
bläir någ rolit av u någ lustuä upptåg [vid 
kardninggille] JK. U så gar täimar faslit fort 
av annas undar muntart prat u roliä upptåg 
någän gang, för alltut så jä de någän pussroli 
gubb me, sum kummar me säin strik u roliä 
pasjasar JK. Sumbli kimbäd pa dum [trä-
tallrikarna] .. sumbli snod undarsäidu uppat 
u plasseräd matn därpa u mik andrä upptåg 
allt för de skudd bläi rolit OL. 2) [påfund, 
påhitt]. Ja tror.. att de var skåningars upp-
tåg, för de tyckäs, sum um di vill jet äut 
Gåttland JK. Vaim jär fiskaräiinspäktorn? Va 
jär de för a läus? Kanhänd de jär hans upptåg 
JK. -täcka v. ipf. upptäckt', sup. -täckt, p. pf. 
-täcktar. De va han, sum upptäckt, att N.J. 
hadd hängt si JK. Ja har upptäckt a stort fail 
JK. Han kund aldri begräip lains n skudd bjär 
si at, för ti int bläi upptäcktar JK. -tänklig a. 
n. upptäyklit, pl. -/iä. Pa allt upptänklit sätt 
söik, um di kan fa bräid kring de någä OL. Ti 
släut far ja nå.. ynsk Är allt upptänklit gutt 
JK. Nå jär sjaukdomar av all upptänkliä slag 
OL. -vaka v. ipf. uppva'käd [bevaka]. Prästn 
var me u uppvakäd bäi boförtekningi MK. 
-visa v. uppväis'. De var en me de sämst 
dagar, vör had till uppväis, va de anbiträffar 
me innä [inomhus] OL. -väga v. pr. uppvä*-
gar. Män um nyttn uppvägar all galnskap 
sum di (pänningar) jär skuldi till, de tår var 
osäkat JK. -vägning s. f. bf. uppvä'gniugi [att 
väga upp levererade sockerbetor]. När nå . . 
fabrikän har fat sitt fullt ättar uppvägningi 
JK. -växt s. uppväkst m. [uppväxttid]. Ja, än 
blai int förstöirdar me kaffi dän täidn i sin 
uppväkst, sum nå mang bläir JK. -växt 1 tid s. 
uppvakst-täid JK(U) m., bf. uppvakstäidn 
JK. Ja pa de väisä knogäd fålki si fram i min 
uppvakstäid bad me haimfärgning u kard u 

spinnä JK. K:s sårkar .. var någ villspelrar 
unda uppvakstäidn JK. -växt I år s. f. bf. upp-
vakstari. Där var n [man] int så mik gängsn äi 
banan el. uppvakstari JK. -ysen p. a. upphöi-
sän [h tillagt över raden] el. -star MK 
[= följ.]. -ysken p. a. upphöiskän [h tillagt 
över raden] MK(c.1877), 'vild, galen (häst)'. 
-yst p. a. upphöistar, pl. -höist', 'intet klemig, 
djärv (modnäs), yster' JK(ordl.). De jär 
oskaplit, va russi jär uppöist i dag (ystra). L. 
har höist upp mi me laubospråkä, sått ja jär 
ret upphöistar me ti skriv ä. A. u ja var ret 
upphöist i jåns ti ga upp i skolu u håir pa 
fördrag av K. .. män de gick av uss igän, för 
vägar liggar till för mikä. Ja jär ret upphöistar 
me ti kumm i böin i jaulhälgi JK. -åt prep. o. 
adv. uppat, upp at, uppat. A. prep. 1) [(i 
riktning) upp, mot höjden, i vädret]. I fjord 
värkäd ä mair uppat braustä, nå jä de mair 
nerat magän JK. Väisn [plog-visen] jär ställ-
dar för mik upp at drekti JK. 2) [inåt, längre 
in i landet o. (lokalt) med varierande syft-
ning]. Så var de ti gi si i väg uppat landä u säl 
fiskän OL. Adrä, Ron u Buss u flair ställar 
uppat landä JK. Uppat landä har nuck böind-
nar kunskap um de (guanu) u jä int så dumm 
sum jä äutat JK. U så skära n alltut strängän 
mot sedi, sum star, jär äutat iss soknar u int 
pa slag, sum di gär uppat landä ällar äutat 
nådrä JK. Vör ha int någ slidväg jär, sum ja 
ha hårt di ha uppat soknar ällar landä JK. Jär 
i Lau haldäd vör äi uss, så läng vör kundä 
ti sätt grindar yvar vägar, sum gick ifran 
strandi u Lausbackar upp at sokni JK. At 
När u jä bäi uss rängnäd de duktut, män 
uppat körku u nådagardar rängnäd de ingän-
ting JK. Så var de n dag pa ättamiddagän, 
sum ja had vart uppat körku, da kåm ja i möit 
me n vadboä [person boende å Vadi, ett 
strandområde] JK. De var där äut mot stor-
vägän, sum gar uppat astu Lasäs OL. U så 
gick vör da jär uppat Kluckarbjänn me fäm 
hundar me uss JK. Så kåm L. u frågd arnda-
torar, um di vidd ga upp at lidä [grindledet i 
änget] a läiti stund, han vidd tal me dum OL. 
3) [fram mot koret i kyrkan]. De bräudpäiku, 
sum hårdäs bräudi till u dän ungmansdräng-
än, sum hårdäs bräudgummän till, di sto 
längst uppat gradar u de andrä nerförä JK. 4) 
[bildl. , i uttr.] uppat all skogar, uppat all väg-
gar [på tok, rosenrasande]. En sum pratar u 
slabbrar uppat all skogar äutn sammanhang 
JK. Da har ja skriv tåpp gal, sum bjär uppat 
all väggar JK. — B. adv. 1) [i riktning upp, 
mot höjden, i vädret]. Iblant så lägga n de 
säist skupar fäm säks styckän me stubbän 
uppat [i "stäcket"] JK. A halvt lass (30 sku- 
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par) sättäs undartill fyst me stubbän nerat u 
aksi uppat JK. Allt sum skall vaks nerat (rot-
fruktar) skall sas i nidar, män all ann sed, 
sum skall vaks uppat, skall sas i nöi JK. Så 
läggäs de a skogstyckä [timmer] yvar all 
smöigar jamt me uppträiä pa karmar, sått ä 
smöigar uppat läitä JK. Böktallärkar .. Di 
var sma u flat u slitnä, så di nyttäd vicku 
säidå uppat sum hälst OL. Sumbli snod un-
darsäidu uppat u plasseräd matn där pa JK. 
Skaidar, di var av sam artn sum talldrickar: 
de gärd de sam, vickå säidå sum än had uppat 
OL. Liggar kronå uppat, så har n vunnä JK. 
2) 	a) [framåt, mot bättre förhållan- 
den]. Så slo än si da äut u arnderäd n hail 
hopar jård .. me bäst släkdöiar till .. u to si 
uppat me de mikä JK. De jär int så gutt, ner n 
har kumm pa knikår fyst i [inte] ti ta si uppat 
OL. Sväinavin gynt ga uppat JK. b) ["bättre 
upp", finare]. Han sat nemäst luku i körk-
bänkän, u de har alltut vart lissum mair upp-
at, sum N:s H. bräukar sägä OL. -över prep. 
o. adv. se  uppe-över. 

uppast a. superl., se upperst. 
uppe adv. uppä, upp'. 1) [ovan (till)]. Kan de 
årdi jär upp [ovanför] .. var ti någ nyttä 
JK. Kånnä fassnäd upp i träii JK(U). De sag 
äut, sum de kund var n hopar bangnetar, sum 
blänkäd upp i vädrä OL. Gaiti .. ha ränd upp 
kring all väggar u vidd int vit av buckän JK. 
De had vart a sånt oskaplit allarm upp pa 
kamman hail nati JK. Så gick syllbägan lagä 
kring upp pa häustakä JK. Så tror ja vör skall 
ha bra bredar där upp pa lädrindarnä ällar 
upp yvar tråskän OL. Han sat uppa [uppe på] 
häuän [takåsen]; de jär otet upp i häuän OL. 
Ha (jårdi) jäsar upp .. sått staurar kummar 
upp u kummar ti sta upp pa jårdi, sått di int 
far någ fäst i jårdi JK. Så var de årningsmän-
nar, sum ställd upp uss .. upp pa backän JK. 
Fyst bräuka n rapp mäurar me kalkbräuk, för 
upp undar vastä jär int gutt ti kumm at sinä 
ättar täckningi JK. Där upp yvar dän ändn 
båiga n a slanå pa flätu JK. 2) [uppför]. Sum 
mäin tankar ännu var upptagnä av allt de 
därä, så visst ja int ård av, förrn ja var 
backän uppä u äut pa statsjon'n OL. 3) [i 
fråga om lokaliteter]. a) [inåt landet]. Systri 
hans .. blai gift upp bäi Bjäss i Guldrupä JK. 
Han var upp i Låistä ättar vid JK. Vörr har 
vart upp i Gyllauän [en skog i Ardre sn] JK. I 
går var vörr upp i Syllskogän [i Alskogs sn] 
JK. b) [mera lokalt, med varierande syftning i 
avs. på väderstreck, nivå, centralt läge etc.]. 
Ner bi Nöigärdä, ner pa Läilrivä, u upp bi 
Nabbu, ja tyckar de skudd ligg lagli i vatring 
(liktsi haugt) OL. Ner undar sma hålmar 

ner i håplaidä, män tvärs imot si säs ä, um än 
jär där nerä, de jär n bat, sum har kast där 
upp sudar äi OL. Jär upp i sokni pa de tårr 
jårdar OL. Så had n vart upp pa maiaräiä me 
mjölk en dag JK. Um vör kund fa a kåirlag 
jär upp bäi storvägän JK. De var någlä Lau-
bogubbar upp i Prästgardn u .. di skudd ha 
mat .. JK. Ja had vart upp i Lau skolå JK. A 
stämmå, sum ja vidd ha vart upp pa JK. 
Ungfålki var upp bäi astäuås O.L. i kvälls 
JK. Fastar (H.) ha har int vart jär upp bäi 
uss, sin V. kåm till JK. Än kan sätt pa 
[:plogen i jorden] antingän bäi a däikä .. el. 
upp äi tväri el. strikä [tegen] JK. c) [om vissa 
orter på fastlandet]. De viktustä sum än fick 
uppliv där upp i Stockholm JK. 4) [i fråga om 
placering vid bord]. Upp bäi borä där i kam-
man sat Arrvids bror JK. 5) [uppstigen, på 
benen, ej sängliggande]. De fålki di jär upp 
um mårgnar, förr n dän hål har fat sko pa si 
OL. När klucku slo hall säks, da var de andrä 
upp pa baini allihop u drack da kaffi JK. De 
var pa summan u så dags, att fålki allt var 
uppä OL. När ja kåm haim, så var di ännu 
uppä JK. Mäns drängar var uppä da pa 
kväldn, så aggeräd di inn bäi kardningkvinn-
fålki JK. Nå gynnar ha sit uppä me sticksau-
män um dagän, sått nå jär a bättar JK. H. jär 
pa baini nå igän ällar jär upp nå um dagar 
inum häus JK. Ja skall försöikä, um ä jär 
möiglit för mi till årk var uppä .. män när ja 
fick var upp a stund, så tyckt ja de var bättar 
än liggä u var upp till kl. näi i kvälls JK. Män 
har läikväl årk gat upp bäi stundväis JK. 6) 
[upprätt, upplyft]. Ja skudd saum a lyckå, 
män ja kan mästn int hald armän uppä MK. 
7) [uppbyggd, upprest]. Ja, nå har vör mäurar 
uppä av stam n JK. När da spärrar jär uppä, så 
kan de fa gynnäs me mäurningi igän JK. 8) 
[lossad, upplöst]. Strumpbandä jär uppä (har 
kumm upp), kum skall mor bind um de! MK. 
9) [om tid]. Bad klippningi u slaktningi sked 
umkring mickelitäid el. upp i halv Oktobar 
JK. -håll s. upphald n. [avbrott, avstan-
nande]. Så sum än sat, så gynt n käkstä [hic-
ka], u de hadd naug aldri hatt upphald igän 
OL. Han var mik styggar mot stäutar u ner 
n da gynt sla dum, da had n ing ho ällar 
upphald OL. När kvinnfålk gynnar säupä, de 
jär aldri upphald me MK. De var.. laisamt ti 
håirä, att ä int blai upphald me L., äutn M. 
skudd u' kumm äut för de otäck sjauku JK. 
Nå matt ä änd var upphald me snåikastningi, 
vätjä, för i vintar! JK. Hail de där styck .. de 
skudd ligg, ti däss ä blai lungt u upphald me 
äurn JK. -hålls i väder s. upphaldsvä'dar n. 
Um de änd vidd bläi fagavädar ällar upp- 
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haldsvädar! JK. Um de änd blai upphaldsvä-
dar n gang, så fick än väl säi si någ äutväg till 
kumm i skogän JK. I går var de någlund 
upphaldsvädar, sått all kalar var upptagnä ti 
fa storvägar farbarä JK. -hålla v. upphald' 
(OL)MK, pr. uppbehaldar, ipf. upphaldäd, 
sup. upphald', pass. -äs. 1) [vidmakthålla]. 
Dain läivä skall liv av de andrä, u de jär 
dödn, sum uppbehaldar läivä JK. De jär daim 
sum har upphald kräigä JK. De skall upphal-
däs så mikä me launar u slikt MK. 2) [uppta 
tiden för, hindra]. Upphald ngn me gutt prat 
(OL)MK. 3) refl. upphald si (OL)MK. a) [vis-
tas]. Ättar sum ja hadd upphald mi lagli läng 
pa vart ställä.. så fick de ansta JK. När di nå 
had upphald si där ret längä u set pa pärk-
spelä .. så bjauds de puns OL. b) [dröja vid, 
sysselsätta sig med]. Han upphaldäd si längst 
bäi dän otäckingän sum förstöirar all stic-
kälsbärsbuskar JK. -hälle s. uppehällä. Nå-
gän läitn täid av arä kan bondn .. ha lissum 
fräit 	fran allt bikymmar u arbet 	sum 
håirs till iss läiväs uppehälle JK. -på prep. o. 
adv. uppa*, uppa, upp pa. I. prep. 'ovanpå', 
[på ytan el. översidan (av), längst upp (på)]. 
Da flaut gubbän uppa vattnä jamt batn JK. 
När de .. kummar ti tåiä u rängnä, sått ä bläir 
vattn upp pa äisn JK. Såsum än jär uppa 
äisn me bat u alltihop, så brakar de iginum 
OL. När sjöiän bräckar äisn sundar, sått 
dain äisflingu kummar ti ligg upp pa dannu, 
de haitar äisbrut JK. De star knafft vattn äi 
någät däik älla hul uppa jårdi JK. A självdöt 
djaur, sum bläir liggnäs upp pa jårdi 
JK(U). Da lag di blant andrä stuckar uppa 
vältru OL. Så läggd n än träi fäir bredar 
där upp-pa, u så grastain upp-pa bredi JK. A 
paläggningstrolå (dän sum liggar uppa dän 
sum liggar pa bandar) JK. De läggäs am n trolå 
uppa dannu till JK. Sen håistäs de maltä, sum 
hadd stat i stup .. uppa dän halmän i balju 
OL. A sålds flundrå, sum var mik skråvluä 
uppa ryggän JK. Da gynns de pa sam väis 
uppa hud igän [med "massagen"] OL. Nå 
gynnar de ränn upp än knöl uppa handi JK. 
När de hatar [kliar] uppa nasar, kummar 
haugfärdut främnäs JK. V. svängar kring där 
någlä slag u far mor Lisä ner i däikä u e'i 
[tackan] uppa mor Lisä u V. uppa ei JK. När 
n da har läggt ner alltihop [: linet], så lägga n 
a par bredar där uppa u så stam n där upp pa de 
bredi sinä JK. — II. adv. 1) 'ovanpå' [= 1.1. 
De sum jä ti yvas a taugi, flautar uppa JK. De 
jär n sånn oskapli suvväst ridl uppa JK. Män 
så to vör tuftår ör batn u läggd äutför pa säidu 
upp pa', pa de tjåck stäiv syru [sörjan] JK. 
Snåiän var .. hardar sum stam, u dräivår 

haldäd ti laup uppa' JK. Ärtar jär undar; dän 
sum vill ha sudn [spadet], han skall håls uppa' 
MK. Jårdar bläir tjänliä neräi ti plögä, fasta 
di kan säi tårr äut uppa' JK. Jårdi bläir laus u 
luckar uppa' JK. Vetu . . blai stanäs upp pa' 
JK. Da jäsar jårdi kring u röitnar kummar 
uppa' JK. Hältn [gödsel] kåm ner i jårdi läitä, 
u dann lag upp pa' JK. A halvt lass (30 sku- 
par) sättäs undar .. Dann halv lassä läggäs 
upp pa' JK. Så läggar vör pa a par träi vidbi-
tar undar u så n fäm säks tårvår uppa' JK. 
Bäislagä, de var n läitn stainmäur me a bred 
uppa', en pa var säidå um duri uppa trappi 
JK. Da tar n noti pa kårs me en arm undar u 
en uppa' JK. Fullpacknä var de sjussar neräi, 
u de var int stort bättar uppa' OL. En tupp 
(toppsegel) uppa' .. sto int batn me JK. Ja ha 
fat ont i vänsträ armän uppa' ällar pa äutsäidu 
JK. Handi var hail uppsulli uppa' JK. När 
rykstängnar har kumm pa så läggäs hänglår 
där upp pa' JK. Där uppa' läggdäs läit rainar, 
langar halm OL. Så läggäs de a skogstyckä 
[timmer] yvar all smöigar .. sått n kan fa 
mäur me stam n där uppa' igän JK. 2) [i övre 
våningen]. U så hadd di en kammarä upp pa' 
JK. -under prep. o. adv. uppundar, upp un- 
dan Himlän [pällen] sum skudd sit yvar 
bräudfålki upp undar luftä mitt för späglän 
JK. Bindyksar di har a hak in där uppundar 
augä .. män därimot jär vidyksar tet ällar slet 
där uppundar JK. -över adv. uppyvar, upp 
yvar [ovanför, över]. De flaug än hail hopän 
bäiår jär upp yvar i jåns OL. För de att int 
kräuntappän . . skudd ryck för mik i grindi, så 
bihövd ha var flair änar uppyvar OL. Kansk 
L. vidd .. skriv uppyvar däit de skall ställäs 
OL. De kåm än torsskrall straks jär uppyvar 
JK. 

upperst a. superl. (best.) uppä(r)stä, uppästä, 
uppäst', uppastä, (de) uppastä, (de) uppästä, 
(de) uppästu (f.), (de) uppäst' JK [överst]. 1) 
[högst upp (belägen)]. Uppä(r)stä tanngardn 
JK. Uppästä kantn av däikä JK. En famn 
ifran örvnackän u ti uppästä krokän JK. 
Vänsträ tummäns uppästä lid JK. En mack.. 
sum jetar rygstandi av i uppäst lidn JK. 0 
kvänni had strikä [strukit med], ällar ha sto 
båddu 	ällar uppäst armän av [på kvarn- 
vingen] JK. Vattnä .. var int stort mair n hall 
annu än [aln] ifran uppäst kantn (på brunnen) 
JK. När n slar staur, så slar n um nedäst 
bandn fyst u uppäst bandn um trid staurparä 
JK. Räknar n ifran uppäst ändn fran uppäst- 
bandn 	u till nedäst ändn, sum liggar pa 
jårdi, så liggar ha (trolu) millum fäm säks par 
staur JK. Trolår liggar.. me nedäst ändn 
pa jårdi u me uppäst ändn ällar läiländn pa 
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uppäst bandn JK. Örvkrokar sitar at uppäst 
ändn av örvslaui JK. Gafflän (a stor tjåck 
fäirkantu janstang) sum uppäst ändn. . laupar 
äi 	nalbalkän [i kvarn] JK. Åiru [plogöro- 
nen] späikäs fast .. ätt pa var säidå .. av än 
krampar träibit . ., sått uppäst ändn väisar 
äutat JK. I uppäst ändn pa de längdi har n än 
tugstump JK. Fodarhäckar .. n par tums 
braid späilår äi, sum sitar fast i luftä me 
uppäst ändn JK. Janspit .. me a åiglå i uppäst 
ändn JK(U). Käglår var smallarä u spitsuä i 
uppäst ändn JK(U). Sum än to säist stigä fran 
uppäst späilu, så kåm än pa rygg tibakas MK. 
De säidu at talln, sum än star u fällar, haitar 
uppäst stadi JK. Di (karmar) sättäs så, att 
yvästä ällar uppästä karmträiä kummar 
jamt me yvästä karmträiä pa durar JK. Up-
päst blukä, undäst blukä u säidbredi pa hand-
valku MK. Uppäst ändar, de jär at sigdn MK. 
De uppästä sla'i ha kan gänn däug igän, ha 
MK. De andrä täunstuckar, sum gar uppför 
de uppästä slanu någlä tum JK. När göisl-
lassä .. skall lässäs av, så tar n av de uppästu 
säidfjäli JK(U). Däitat sum de uppästä spad-
skaftä liggar, där ifran kummar läik [lik(et)] 
nest gangän JK. Så kummar da de trid ällar 
uppästä lagä JK. När n [havren] had stat i 
köislingar i någlä dagar, så var di (köislingar) 
någlund tårrä halvä (de uppästä) JK. Dann 
halv lassä läggäs upp pa .. så att de uppäst 
skupar kummar ti häll [luta] äutat JK. 2) [om 
lokaliteter el. föremål befintliga i rummet]. 
De var säks byggningar u näi häusald, sum 
bod ifran uppäst Johans till nedäst Johans .. 
Hail häussträcku bäi Kauprä .. (ladugårds-
hus) till all partar var byggd ihop (fran uppäst 
Johans till nedäst Johans) JK [J:s gård längst 
upp mot backen resp. en annan J:s gård 
längre ned]. Uppästä grindi at Hallbjäns till 
MK. Uppästä sängi, millästä sängi MK. 3) 
[om placering vid bord]. Kluckan .. han had 
alltut sin plass bäi uppäst ändn bäi langborä 
JK. -bande s. uppästbandä kid 1 /4-) kf , 	m., bf. 
-bandn [översta vidjan på gärdsgård]. Dän 
band, sum jär höigst upp, haitar uppästbandn 
JK. När n töinar träibandtäun, så binda n 
nedästbandn u uppästbandn i staurpari ätta 
si, u läggar a trolå därpa JK. Dän stöistä jär 
nedästbandn u dän minst uppästbandn, för 
där jär staurar för de mäst klainarä JK. -ände 
s. m. bf. uppäständn [översta änden]. De 
lang träii, sum gar ifran tassn (nedäst ändn) u 
upp ti nåckän (uppäständn), haitar .. spärr-
träi JK. 

ur s. 1 äur m., bf. -n, pl. -ar, 'yrväder'. Bär 
vör int far äur i nårdn i nat JK. Di fick ta si 
haim så gutt di kundä, iblant äi än äur, så di 

int kund säi handi ifran si OL. När vör .kåm i 
land .. så var de a kyld u n äur, sum var 
oskaplir JK. Daim, sum gar me ångbåtar i äur 
u äis u kyld, de jär u* duktuä.kalar JK. Ja de 
jär någ strappasar bäi strandi pa vintan i äis u 
syrå u äur u skäur JK. Nå jä de än stinkande 
äur i nårdvästn JK. Så star de int pa, ick de 
jär än sticknäs äur JK. När vör kåm äut u 
skudd gi uss av, så va de n himlandä äur JK. 
Börr de blasar aldri så läitä, så jär de än 
hisklir äur JK(U). De jär 'n oskaplir äur, för 
de hävar ner me snåi u stårmar JK(U). Da 
blai de n förskräcklir äur, sått di kund int säi 
u ta si i land JK. I kvälls sag ret nårdn bar-
baiskar äut, sått ä sag äut ti bläi än .stäurar 
äur av JK. I dag ha de riktut vart ovädar .. a 
stund, sum de riktut var full äur me skick JK. 
I dag ha vädrä gat pa sunn'n, män de jä mästn 
vän-  äur i dag än va de nå ha vart föräut me 
nårdn, för de hävar ner så oskaplit JK. I 
sånnar äur .. de kummar ingän präst fram än 
gang JK. I mandäs u täistäs var vörr i skogän 
i stårmän u äurn, fastn i skogän känd vörr int 
av någän äur JK. Skolu skudd annas gynn i 
mandäs, män de blai uppskjaut till um mandä 
för äurns skuld JK. För äurns skuld jär vör 
int så laisnä .. män så mikä så mikä snåi JK. 
Män ja tror de äurar, sum har vart nå i viku, 
har vart me suvvästn JK. Vör had så oskaplit 
mik snåikastning förr, att vör iblant, ner de 
var stor äurar, int kund.. hinn me u fa vägän 
farbarar OL. De bläir väl flair äurar i vintar 
JK(U). [I jämförelser]. Dän sandn han flau-
gar sum äur MK. Jfr grån-, star- o. stor-ur. 
-by s. äurböi m., bf. -än, pl. -ar [hastigt över-
gående yrväder]. Nå jä de n äurböi äutä, så 
att mästn ingän kan säi häusi JK. Da blai de n 
sånn oskapli äurböi, sått ingän mair n lagum 
kund säi handi ifran si JK. Raisu haim gick 
bra för uss, fastn de var äurböjar när pa hail 
täidn JK. U så har äurn vitt ta andn av fålk i 
de värst äurböiar JK. -bysing s. m. bf. äurböi-
singän, pl. -böisiugar [häftig yrvädersby]. De 
jär dän aindästä äurböisingän ja har vart äut 
äi i vintar JK. -dag s. m. bf.. äurda'gän, pl. 
-dagar JK [yrvädersdag]. De har int vart rna-
kän till äur ällar ovädar .. sin dän stäur äur-
dagän .. när de drunknädä så mik fålk i böi-
hamni um dagän JK. Så mang solskäinsdagar 
i advänt, så mang äurdagar i mars MK. De 
värst u sträivästä äurdagar i fjord vinträs var 
dän 22:drä Fibbavarus u dän 11:t Mars JK. 
-dans s. äurdans m. [yrväder]. Snåiän tular 
int mik blasvädar, så jär de i en äurdans JK. 
När ja yppnäd bod-duri u käikäd äut .. så var 
de n äurdans, sått ingän kund säi handi för si 
JK. -gubbe s. m. bf. äurgubbän [karl som 
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kommer utifrån snöyra översnöad]. Nå kum-
mar äurgubbän MK. -kärling s. äurkälliog 
MK, pl. -ar HG. 1) [översnöad kvinna?]. Ja 
va rakt äurkälling MK. 2) pl. [snöyra i byar, 
liksom ränder] HG. -vecka s. f. bf. äurvi'ku. 
De äurviku (de viku när de äurädä) MK. 
-väder s. äurvädar n., bf. -vädrä JK(U), 'yr-
väder'. Vör har int hatt någät sånt äurvädar 
förr i vintar, u Gud tröst ällar nad uss, um de 
kummar ti hald bäi längä JK. Had de vart 
snåi me, da had de vart a stinkandä äurvädar 
MK. Äurvädrä har hald upp JK(U). 

ur s. 2 se byx-ur o. klocka s. -lomma s. äur-
lummå (OL)MK; JK f. [ficka för ur]. Di hadd 
a äurlummå i byksläiningi framm pa läivä, 
sum di hadd klucku äi JK. -makare s. äurma-
karä (OL)MK m., bf. -makan. De häru 
[:klockan] ha jär int täit bäi äurmakan MK. 
-verk s. n. bf. äurvärkä. N gubbä 	sum 
laupar yvar gålvä, när äurvärkä bläir upp-
drugä JK. 

ur (yr) prep. o. adv. O'r, öir, ör OL. A. prep. 1) 
[om rörelse från ett ställe, bort, ifrån]. Da 
blai de så tungt för russi, att di aldri kund 
kumm ör ställä JK. Dän sum blai slagän ör 
slagä .. to säin sigdar pa armän u örvä u 
sigdspån u gick ör ängä el. haim JK(U). Ti fa 
rot ograsä ör jårdi JK. a) [om rörelse från ett 
slutet el. begränsat utrymme]. Ja har gat hail 
dagän äi stäuå u ör stäuå JK(U). Ja staig upp 
ör sängi, när klucku slo hall säks JK. Me de 
samä så to ja allnacku ör lummu u gav na JK. 
Kälkmaidar kummar ör spuri JK. Ta tappän 
ör hanickän u lätt ä rinnä OL. Da gynt de rinn 
ör läitä ör de där hulä, sum gråitn drägar ör 
någ matterjå [var] JK. Aiträ sto ör n JK. 
Prostfar.. han gick kring u bjaud öl ör a stort 
stäuthånn OL. De hånnä .. ner di skudd 
drick ör de .. OL. Så bjauds de pa .. a par 
supar ör sylvarbägarn OL. När ja kåm i land 
u fick styvlår av mi u vattnä ör dum .. JK. 
Sått gröitår u pannår var ör späisn, när arbetä 
skudd gynnäs JK. Sla skävän ör bättar ör 
läinä u hampän JK. När vörr kåm ör körku 
JK. Hald raidå pa räivu u säi ättar, att ä int 
var någän tann ör nä OL. b) [mer el. mindre 
bild1.] Nä vör kummar ör mass [mars månad] 
JK. A. läsar nå för läil A. ör böiknar JK. 
Vädrä har gat ör nårdaustn u austn . . u gat pa 
sunn'n JK. De jä int ti undrä pa, att sånt 
kummar ör minn för mi JK. De kund kansk 
int var ör vägän ti tal um någu historjå. 2) 
[med avs. på resultatet]. Vidtallar 	däugd 
därför int till sag bredar ällar plankår ör OL. 
Dän gräntuppstuckän däugäd ti sag bredar 
ör JK. — B. adv. Förrn n fick nykln ör igän 
JK. A. kåm haim me byksrövi ör u rövi sun- 

da(r)slagi JK. Jfr där-ur samt blåsa, borra, 
bro, dricka, falla, flyga, få, gesta, glida, grä-
va, gå, häva, kasta, klunka, knyta, koka, 
komma, krysta, lasta, leta, nappa, picka, 
plocka, pottla, rensa, rinna, riva, skära, slå, 
spåra, stiga, stjälpa, såga, , taga, torka, tynna, 
töja, vända o. äta ur. -blekt p. a. Orblaiktar 
(OL)MK, f. frrblaikt. Än -gammäl örblaiktar 
dok (OL)MK. -gammal a. n. äurgammält, pl. 
-gamblä (OL)MK. De däugar bra ti pinnträi; 
äurgammält, kännut MK. Fran äurgamblä 
täidar (OL)MK. -holken p. a. O'rhålkän. Tjär-
kåksu de var n stam, sum var örhålkän MK. 
-kittlen p. a. örkittl(ä)n, f. 	[urkittlad]. De 
jär int launt, att du kittlar mi, för ja jär örkittli 
(han örkittl(ä)n) föräut JK(U). -minnes s. gen. 
äurminnäs. Nuck säir n, att di har kunt gärt 
storvärk förr i äurminnäs täidar JK. De aigu 
el. jårdstyckä har hårtäs till Fäi hämmän fran 
äurminnäs täidar JK. Fran äurminnästäidar 
så har de vart kräig u sträid jär pa jårdi JK. 
-purrar s. pl. 0:rpurrar [sådant som rensats ur 
tobakspipan]. Orpurrar ör päipu de kund han 
jetä MK. -risslingar s. pl. öirrisslingar (det 
som stannar kvar i risslet) MK. -sinnig a. 
äursinnur, best. o. pl. -uä. Me min äursinnuä 
tannvärk JK. Di (märar) bläir rakt äursinnuä 
da (i brunsttiden) MK. -skovlad p. a. n. ör-
skållvä JK(U), [urholkat]. De [dryft-tråget] 
var örhuggä el. örskålvä el. hallrunt 	u 
fäinskrapä u slet innäi JK(U). -skrillar S. pl. 
örskrillar [avfall, rester]. Bär blått örskrillar 
MK. -skulda v. äurskuldä, -skuld, pr. -a, ipf. 
-äd, refl. [ursäkta, söka fritaga sig]. Ja far 
äurskuld mi me de gamlä ordspråkä: bättar 
saint än aldri JK. Da äurskulda ja mi me de 
gamblä vanliä, att bråsku ha tat yvahandi JK. 
Ja äurskuldäd mi, så gutt sum ja kund föstas, 
u sägd, att ä var a misstag av dum JK. 
-smöljor s. pl. O'rsmyllår; örsmylar OL [på 
logen urrunnen säd m. m.]. Vör tråskäd de 
säist i fredäsmårgå; da had vör a lass ryg 
haltann [1 1/2] igän u så örsmyllår (allt de där, 
sum rinnar ör, när n arbetar me sedi, förrn de 
gar iginum tråskän) JK. Ner di skudd sop upp 
sed u örsmylar ättar di nå hadd tat sedi bårt 
OL. -sopor s. pl. örsoporr JK(U), [-sopår]. 
De sedi, sum soptäs ihop, när n kräupt i 
ungn'n, haitäd örsoporr el. asksedi JK(U). 
-säkt s. äursäkt. De kan händä, att ja.. har 
byggt luftslått .. män de far ja bid um äursäkt 
u yvasäiändä förä JK. -säkta v. äursäktä 
(OL)MK, pass. äursäktäs, imperat. äursäktä 
JK, äursäkt' [förlåta]. De iä någ väl saint, 
män de far äursäktäs JK. A för fankår, äur- 
säktä 	JK. Äursäkt mitt skrambäl för iss 
gangän OL. -säktlig a. n. äursäktlit. 1 de där 
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tagä så jär de väl äursäktlit, um dåktan lissum 
kråmar till um de sjauk ställ läit ovanlit 
hart OL. -tagnings 1 rasp s. frrtagniugsrasp 
(skom.). -vindar s. pl. öirvindar (de sma sum 
flaugar öir bäi vindning) MK(c.1877). 

ura v. äurä, äur', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, äurd', 
sup. äur', p. pl. (till)äurn, n. -äur', pl. -äurnä 
[yra, om snö, sand m. m.]. De blast läikväl så 
mik, att de var ti gynn ..äurä. Um de nå blai 
stårm, da kåm de äntligän till äurä DL. De 
blasar u haldar bäi me ti äurä JK(U). De gynt 
snåi u äur anndagän nat OL. De snåiar int nå, 
män de jär läik gal ti äur läikväl, för de äurar 
av snåiän JK(ordl.). De jär av dän nöi snåiän, 
sum ä ännu äurar i dag JK. Nå häva de int ner 
någänting läikväl, män de äurar ännu duktut 
pa gaimaldu JK. I fredäs u laudäs va de häut 
va de äurädä JK. Ja skrivd dän dagän sum de 
äurädä JK. De stårmäd u äuräd lagli duktut 
bäi böiväis i laudäs u, män int pa langt så gal 
sum i dag JK. Da um sundagän äuräd de i 
nårdn JK. De var väl åt dagar i sundäs, sum ä 
äuräd, sått ingän kund säi handi ifran si JK. 
Män till all lyckå så var snåiän lenar, sått de 
äuräd just ingän ting läikväl JK. De var mitt i 
vintan u snåiäd u äuräd JK. U n kund hald pa 
. . u kväväs i all stöv, sum äuräd av vägän u 
av all sand u muld, sum äuräd av akrar, sum 
lag langsat vägän JK. Så fick vörr da sa bet-
fråiä n dag.. sum de stårmädä, sått sandn u 
jårdi äuräd kring uss JK. Så äurd ä el. äuräd, 
sått ingän kund .käik upp JK. I går äurd ä 
ännu mik mair n i dag JK. De äurd av gamblä 
snåiän pa gaimaldu JK. De had blitt lungnarä 
sått ä äurd int så mikä JK. De var till 
[:igensnöat] i mårräs u har äur hail dagän, sått 
de ha bär vart full årkå ti hald vägän ypän JK. 
Nå har de snåi u blas u äur i mang dagar 
JK(ordl.). — Särsk. förb. Han .. skudd tal mä 
mi, va än skudd gär bäi all snåi, sum har äur 
in pa körkvölfti JK. Kälkän .. han hadd äur 
ner för n JK. — Äur till [snöa igen]. I Gard u 
Aitlaim, sum var läik så gal ti äur sum i Lau u 
läik så gal till äur till, straik o sma russi 
iginum snåidräivår JK. De kåm ti hald pa u 
äurä ällar blas u snåi hail dagän, män pa 
kväldn haldäd de upp me snåiä, sått vägar 
hannt int u äur till någän ting läikväl JK. Ja 
var räddar förä, att ä skudd kumm ti äur i nat 
igän, u da gär de int a si ti kastä, för de äurar 
till straks igän JK. Ploglagsförståndarä .. han 
skall säi ättar, när vägän äurar till JK. När di 
da kård jär pa vägän upp pa gaimaldu 
sum äurädä, så drog ällar äuräd vart spur till 
JK. Brunnar har äur till u häusdurar me JK. 
Vägän var så tilläurn, att russi mästn skudd 
sätt si fast JK. Ja, da .. gick ja äutkring haim 

sag ätta(r) vägän, um han var tilläurn JK. 
Vägän skall kastäs gilt säks änar braidar, u 
när de da äurar u n int jär för mik oskaplit 
tilläurn, da bräukar vör kast upp .. gillt halv 
bräddn JK. Vör maint pa, .. att ä int var så 
mik tilläur jär äutat JK. Nä vör gick tibakas, 
så va de mästn läik så mik tilläur igän JK. All 
vägar jär tilläurnä, så di har gitt tat bäivägar 
yvar akrar u marki, va di har kunt OL. Gan-
når- u Sunkörk-kväiar var hallvägäs tilläurnä, 
så att de var så oskaplit mudut u möidsamt ti 
ga JK. Ja kåm lycklit haim, fastn me augu 
tilläurnä me vägstöv u sand ifran akrar JK. 
Jfr in-uren. 

Urbanus n. pr. ilurbanus [25 maj]. Äurbanus 
jär de alltut stårm u ovädar, sägd de gamblä, 

var int sedi i aks da, så blai de svårt ar 
JK(U). Fyst summadagän, vill ja minnäs hai-
täd äurbanus JK(U). 

uren a. äurän MK(c.1877), äurn JK, f. äuri 
OL; JK(U), n. -ä [unken, möglig, om säd]. 
Äuri sed = mästn vän' än munki (när säden 
är skämd) MK(c.1877). När sedi blai munki, 
så sägd de gamblä, att sedi var "äuri" JK(U). 
Förr da var ä mang, såväid di hadd gammäl 
sed sum var go, dvs, att a int var äuri älla 
munki, sum sad [sådde] av de gamblä sedi 
OL. Rygän jär äurn, sedi — äuri. De vidd bläi 
äurä, sär de gamblä, el. munk el. unkä JK. 

ung a. n. äurut [med snöyra, om vädret]. Ja, 
nå i iss viku ha ja int vart i skogän fö ja ha 
tyckt, att ä ha vart fö äurut u kallt u ovädrut 
JK. 

urning s. äurning f., bf. -i [snöyra]. De gar int 
hart me äurningi i [inte] MK(1877). 

usch interj. uss. Uss! i mårgå fyllar ja allt trätti 
näi ar! JK. 

usel a. äusl, n. -t, pl. o. best. -lä, komp. äus-
larä [dålig, eländig]. De jär så, att de kan 
förarg än fatti äusl bond till märg u bain JK. 
Än läitn äusl stackäl JK. Kummar nå än präst 
pa prekstoln u sär: .. han bläir haldn för n 
dåli, dåli älla riktut äusl präst JK. Rygän jä 
föskräckli äusl JK. Di lägd sånt äuslt tak pa 
skolu [: spåntak], att de allt jär åidä JK. Um 
int tyskar hadd gat undar, så tror klok kalar, 
att de int hadd vart så äuslt ställt [i Sverige] 
JK. Annas så jär de nuck lagli mang gamblä u 
äuslä jär i Lau, sum jär sin död värdä JK. 
Äuslä varlsär, sum vörr jär JK. Fålki har blitt 
så lat .. u äuslä, sått di äidäs int ro än bat JK. 
Magrä u äuslä dragrar JK. Kåirraidskapar 
had di faslit äuslä förr JK. Vör gravar ällar 
fåisar någ äuslä u för grunn däikar, sum far u 
faffars far har gärt u plögar, pa sam äuslä väis 
JK. Vör sättäd umkring 4½ tunnå sma äuslä 
pärår i ladis JK. Ja har slept (kårt) haim någ 
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grainar äi iss äuslä slidvägän JK. Va eländä 
de jär i iss äuslä värdn JK. Di fick ga där 
arbetslausä u liv bäi sitt äuslä strandbräuk 
JK. När vör da had tack' så gutt vör kundä 
pa o äuslä väis JK. Ti släit vangnar u kräki 
äut pa de lang äuslä vägar JK. Ti stor lyckå 
att ä ha vart svalar vällaik .. i summar, annas 
had ä vart mik äuslarä ställt me gröidn än va 
de jär JK. -het s. äuslhait f., bf. -i, äuslähaiti 
[elände, skröplighet]. Vör far biklagä o äusl-
hait u svaghait JK. U när di kåm häit, da blai 
ha sjauk u så blai bani sjaukliä. Ja, u så död 
J. så oförtänkt .. Ja sått ä var när pa bärt 
äuslhait u eländä, sum a hadd ti tal um för mi 
JK. Han .. var ret ännu lagli bäi umhöir äi 
säin äuslhait JK. Bläir de [björkvirket] int 
smört me tjärå, så jär de bärt äuslhaiti JK(U). 
Ja vill megi de, att n hail hopa(r) sakar, sum 
bitaläs pänningar för nå, jär nyttuä u nödvän-
duä sakar, män n hail hopar jär onyttuä u bär 
äuslhaiti u haugfärdi JK. Ja jär laisn yvar, att 
de bläir sånt dålit resultat av de arbetä, sått.. 
ja har tat laidå pa de nå ti fortsätt me de 
äuslähaiti JK. Ja tyckar iblant, när ja självar 
läsar iginum a säidå, sum ja har skrivä, att ä 
jär bär själv äuslhaiti JK. De var änd natt-
kappå, sum kund vär [dölja] äuslhaiti 
MK(1878). 

usling s. äusliyg m., bf. äuslingän JK, pl. äus-
liggar [dålig karl, stackare]. Ja kåm ti tyck, 
att ä var n raidur äusling, sum kund gi si i 
slangar me a sånn slamså! JK(U). Ja vait int 
va vörr ska gär bäi dän där äuslingän, sum 
liggar där i däikä i snåiän [om en drucken] 
JK. B., sum fösöikt u skudd pit a si [yttra sig] 
män sum int had fullt mod där till. Ja, än 
äusling, tyckar ja JK. Visst var M. u L. någ 
äuslingar ti håiräs u ti prekä i Lau körkå JK. 
Daim sum strävd iginum u int gick undar för 
vädar u vinn .. u äur u skäur, var nuck int 
någ sjauklingar u äuslingar JK. Därimot and-
rä, sum kan var någ äuslingar ti arbet annas 
män kan kumm si ti sla [duga till att slå hö] 
fort u bra JK. U än har undrä pa iblant .. när 
ä har vart träi äuslingar i fylgä [: på fiske]. u 
de har blitt stårm u ovädar, lains di har kunt 
fat bärg domtä u kumm iland me läivä JK. Pa 
ölförsälningar .. de sitar busar u äuslingar 
där, sum knafft har kledi pa kruppän JK. 

ut adv. äut. 1) [om rörelse från en plats, el. ett 
rum, där man befinner sig, till en utanför el. 
längre bort belägen plats]. Så gynt di räk inn 
ifran braidä fyst smallt u sin braidarä läng-
ar äut di räkäd OL. När ja fick middag äi mi, 
så bar de i väg förbäi påstn u så äut ti Häm-
mår pa När JK. Ha raist ti böin da i går 
mårräs pa tågä u skudd int rais äut förrn i 

kväld JK. Ner n da har fat de måttä, så gir n 
si i väg äut i snickarbodi OL. Sumt sum da jär 
någ sniduä ällar någ hynsjännar, di far alltut 
någ ärnd äut [från bordsplaceringen] OL. 2) 
[om riktning el. ställning]. Vältru de var träi 
styckän gråv träi, sum lag uppifran sylli ällar 
gålvä i sagi pa snitt äut pa backän OL. 3) [om 
tid]. Ja har.. trys u tås me de gani ifran de pa 
ladingar de har kunt faräs vattn ti langt äut pa 
täidn JK. En gang ner vörr kåm där ner u 
skudd sagä, de var lagli äut pa ladiän, da.. 
OL. 4) [i uttr. där ett rörelseverb bör under-
förstås]. Vör tår väl fa äut i mårgä u jälp 
prästn fram [i snön] JK. Han matt äut u gär 
um de igän JK. De stårmar u rängnar, sått ä 
slar pa finstri, sått räutår mästn skall äut JK. 
Var da snåiän av jårdi, så skudd lambi äut i 
tresakrar um dagar JK. De bäst var .. ti fa 
bud me någän, sum skudd äut i Sudrä ättar 
någän vässtain OL. Prästn matt äut me 
[:betala ut] dubbäl dagspänning JK(U). Äut-
giftar sum ska äut JK. U så ha ja arnder a 
äng, sum ja skall äut me n 40 kr. förä JK. 
Förr., så var de int så mik raiduä pänningar, 
sum skudd äut JK. Skudd u* källingar mot 
dairäs vii äut me a läit bit smör, så blai di säur 
u mulnä OL. U han äut pa fläckän JK. Ha 
[hon] äut u gubbän ättar JK. Da bär n skudd 
pass pa, ner dann värki gick u så äut pa 
damarmän u räiv bäilukår ör OL. Ja, u så äut 
pa gatu igän u pa spårvangn'n JK. U äut 
iginum körkluku (sc. for) JK. 5) [i mer el. 
mindre fasta förbi. När ja kåm äut för körk-
duri, kåm G. läggnäs imot mi JK. De gynnäs 
da stråi ifran trappi u äut yvar gardn iginum 
grindi JK. Nådar äut, sudar äut JK(U). Un-
dar diskussjon'n visst n vaskän äut el. in JK. 
6) [i förb.] äut pa 	[om vindriktning: på- 
landig]. Vädrä jär äut pa = nästan rätt utifrån 
"i millväg" MK. Nä vädrä kummar fran 
sjöän ällar de jär äutvädar ällar äut pa, sum 
vör bräukar sägä, kallar vör för pålandsvind 
el. för de mäst äutvädar JK. Jfr bak-, där-, 
för-, norr- o. söder-ut samt basa, binda, bju-
da, blåsa, breda, brinna, bära, dela, dika, 
draga, dricka, driva, dö, döma, falla, fika, 
flatna, flyga, forska, fundera, få, giva, glida, 
grunda, gräva, gå, hala, hava, hinna, hugga, 
hålla, hänga, häva, kasta, klampa, koka, 
komma, köra, laga, laka, langa, leta, lugna, 
lygna, lysa, låna, låta, lägga, löpa, måla, 
mäla, mäta, nyttja, pesa, pilka, pulka, punga, 
pösa, rappa, reda, rensa, resa, rinna, rita, 
ropa, rulla, räcka, räkna, ränna, räta, röra, 
se, skjuta, skämma, skära, slita, slå, släppa, 
sno, sparka, spjura, spricka, springa, sprätta, 
spörja, staka, sticka, stjäka, stoffera, sträc- 
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ka, så, såga, säga, sända, sätta, taga, tjäna, 
tolka, torka, tröska, tynna, vattna, vidna, 
vila, visa, växa o. öda ut. -arbeten p. a. äut-
arbe'tn, pl. -arbetnä JK [om en som arbetat 
ut sig] (OL)MK. Sum än int vait årdä av, så 
jär n gammäl u äutarbetn JK. Da var \rön 
äuttråttä u äutarbetnä JK. -av prep. äutav. 
Dann dagän var allt klart.. sått ä gick äutav 
täusn (att tröska) JK. -bens, se utan-bens. 
-betalning s. pl. äutbeta'lniygar. För n jär 
räddar för att ä skall bläi för stor äutbetal-
ningar, um än har dum [kreaturen] haugt upp-
sättnä [i försäkring] JK. -bilda v. ipf. äutbil-
däd JK, p. pf. n. äutbildä, pl. -bildnä JK 
[utveckla, utforma]. Där [på bilderna] kund n 
fa säi, lains 	läinblåmmår äutbildäd si JK. 
Få' lksläktä-matt var för ungt ännu u för läit 
äutbildä JK. Addännar-russi jär förr äut-
bildnä, sått i kan dräg, när di jär täu träi ar 
gamblä JK. -blek a. f. äutblaik JK(U), [myc-
ket blek]. Möiglitväis någu äutblaik päikå, 
sum blaiksoti har far ill me, sminkar si 
JK(U). -brukt p. a. n. äutbräukt [förbrukat]. 
Um ja kaupar a russ, sum jär näi täi ar gam-
mält.. så har ja de just int så mang ar, så jär 
de äutbräukt u a slaktruss JK. -brytning s. 
äutbrautniyg [avsöndring]. De var visst pa 
nittitalä, sum V. [lantmätarn] had äutbraut-
ning i Lausmöir JK. Stöirlsän kan int fa hald 
släutsammanträdä u fa gär äutbrautning pa 
dairäs låttar, sum har lämt jård för äutdäik-
ningi JK. -brytnings 1 jord s. äutbrautniygs-
jå'rd [jord avsedd att avsöndras]. V. had da 
blitt förårn ti 	räknä äut all vinstjård ällar 
äutbrautningsjård till all daim sum sto kvar i 
äutdäikningsföretagä JK. -byte s. äutböitä, 
-böit' n., pl. -ar [särsk. utbyte av jord vid 
laga skifte]. Ja skudd träff H.J. ner i dairäs 
hagän jär ner mot o ängä, u där skudd vör säi 
pa u ris slver um någ jård, sunt vör skudd gär 
äutböit mot varandrä me (jårdi föstas) JK. Ja 
ansag de kund gäräs let äutböit mot daim 
(lausbyggrar) u så, att ja kund fa gär äutböit 
mot Präst JK. De sum vör ska ha igän av 
alskboar ällar i äutböitä jär hugg så naug sum 
di ha kunt fat ätta lag JK. Linjår skudd retäs, 
så att de blai gärt si någ äutböitar där JK. Da i 
fredäs va de frågän um att äutböitar skudd 
väisäs äut u va när äutböitar skudd tillträ- 
däs u.s.v. JK. bytesjord- 	s. äutböitäsjå'rd f., 
pl. äutböitsjå'rdar [jord som utbytts mellan 
olika ägare vid laga skifte]. Ja .. skudd läs 
någ skiftäshandlingar, sum handläd um någ 
äutböitäsjård u skogslösn mot Alskboar JK. I 
mårgå ha landsmätan sammanträdä um linju 
millum Alskå u Lau u um äutböitsjårdar JK. 
-bytes 1 stycke s. pl. äutböitäs-styckar [jord- 

stycke som utbytts vid laga skifte]. Sin var ä 
ti rais upp pa Gyllauän a par dagar, sum da 
härrn kåm äut självar u stainsätt um all äut-
böitässtyckar JK. -byting s. äutböitiyg el. 
bårtböiting MK(1876). -danglen p. a. äut-
daygln, 'utvakad och trött'. Däu jäst ret äut-
dangln, sum du rännäd u hångläd me päikår i 
neträs JK(ordl.). -dasken p. a. pl. äutdasknä 
[nersölad]. Kledi jär nerlortnä u äutdasknä 
MK. -dikning s. äutdäikniyg f., bf. -i, pl. -ar. 
1 täistäs var ja i Löi skolhäus pa sammanträ-
dä angåändä um Lausmöirs äutdäikning JK. 
Äutdäikningi me Lausmöir jär gynt si me nå i 
ladi JK. All daim, sum int gick me i äutdäik-
ningi, di skall lämn jård ti kust'n i ställ för 
pänningar JK. -diknings 1 kostnad s. m. bf. 
äutdäikniyskustnän, -kustn. Äutdäiknings-
kustn bläir så stor, att ja tror ja mäktar int u 
låis mik av na (möiri) JK. -drev s. (utan-?) n. 
bf. äutdri'vä [i vandringströsk, se stor-drev]. 
Äutdrivä, sum gick i storjaulskåggar u sat pa 
stjännaksln JK(U). -död a. f. äutc/frd, n. 
-dött, -döit. Släkti jär äutdöd JK. Kårgflet-
ning .. a arbetä, sum jär äutdött jär äutat, 
män de matt int var äutdöit yvar allt jär pa 
landä JK. De livar ännu i fålktroi .. så att de 
ännu int jä raint äut-dött jär äutat JK. -falla v. 
ipf. äutfallt. Da äutfallt röstar så, att ja blai 
väldar JK. -faren p. a. äutfa'rn, f. -fa'ri, 'ut-
tröttad'. Da var ja så äutfari MK(1878). 
-farts 1 väg s. m. bf. äutfarsvägän. Vör gynt 
jär bäi kväiminnä 	u så .. därifran .. till 
Smiss äutfarsvägän JK. -fattig s. äutfattir, 
-fatti, f. -fatti, pl. -fattiä, fatti'. Ån annar en 
arbetar av all säin förmågå u försöikar pa flair 
sätt u väis, män läidar ändå brist u jär äutfat-
tir JK. De jär ännu n gammäl sängn, att de int 
alls skall sopäs um kväldar .. för da sär n, at 
n sopar räikdomar .. ör häusä, u sumli gär 
de aldri ännu, för da bläir di äutfattiä, sär di 
JK. Ti kaup guanu bläir vör snart äutfattiä me 
allihop JK. Äutfatti va di me, sått i had int 
någ ti liv av JK. -flyttning s. äutflytning (ä.), 
-flyttniyg f., pl. -ar [särsk. i samband med 
laga skifte, även om ersättning för utflytt-
ning]. Ja skall bital pänningar till andräs äut-
flyttning, män självar far ja sätt upp styttår 
mot stäuu MK. All de omynduä skudd ha 
äutflyttning. E. kaupt de omynduäs gasslåttar 
u fick all äutflyttning u n hail hopän pänning-
ar.. u har ännu- int byggt n splint för all de 
där pänningar JK. Lag skift gick yvar jär i 
Lau, u di fick äutflyttning el. pänningar ti 
bygg förä JK. Ti värder byggningar upp till 
äutflyttning, sum andrä skall bital äutflytt-
ningskustnad förä JK. -forska s. äutfårskä, 
-fårsk', p. pf. n. -fårskä JK. Me årdä "bär" 
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skall L. väidarä fa beskening, så väid ja far 
äutfårsk ä JK: Visst har ä blitt lagli gärt u 
äutfårskä, män .. ä jär faslit mik igän ännu jär 
pa Gåttland ti ga iginum, så sum kämpgravar 

annä JK. -föra v. p. pf. n. äutföirt, pl. 
-föird'. Ja kan int bigräip, lains de metartalä 
har kunt bläit äutföirt i Länskungörlsn [ang. 
väghållningen]. Ner nå var u en tänkar ättar 
.. så langt tillbakas .. så tror ja .. att aldri så 
mik skälmstyckar blai äutföird da såsum nå 
OL. -förande s. äutföirndä n. [framförande]. 
Raidut äutföirndä u duktut mål ti prekä, sått 
n håirs bra i Lau körkå JK. -försel s. äutföirsl 
f., bf. -/i [export]. Att i lätta bläi ti kaup 
någän slipasstump ti äutföirsl JK. U int någ 
stäv u spån, de skudd int ha vart någ äutföirsl 
av pa n 20-30 ar tibakas JK. Uppkauprar 
farar kring u vill kaup [: potatis] till äutföirsl 
till Ståckhålm u fastlandä JK. U så skudd 
äutföirsli [av timmer från Gotland] förmins-
käs el. begränsäs JK. -gammal s. äutgammäl, 
pl. -gamblä [mycket gammal]. De jär oskap-
lit, va täidn gar fort av, u de star int pa, så 
jär n äutgammäl JK. Någ var så ansäir di int 
russkyt förhatlit äutn de ret jär någän äut-
gammäl JK. U de (skiftä) skall n ga u vänt pa, 
till däss n bläir äutgammäl u int årkar någä 
JK. L:s mor, sum da var äutgammäl JK. 
De har int hårtäs av, att någän näktagal har 
vart jär äutat vackän i fars täid ällar måffas 
täid, sum nå jär äutgamblä JK. Gu giv att Ärr 
matt ha u fa hälsu allihop hail arä u all Ed 
täid, till Ärr bläir äutgamblä JK. -gap s. äut-
gap n. [uppkäftig, alltför frispråkig männi-
ska]. De jär a sånt äutgap de säs badde um 
han u ha, någän sum int har tann för tungå 
äutn sär äut, va n far i munn'n OL. De jär a 
stort äutgap u n stäurar äutgaping dän sårkän 
JK. Ja störr äutgap än va dän H. jär, de skall 
n nuck fa lait ättar de JK. -gapad a. äutga'par 
(1877), äutgap', pl. -gap' [uppkäftig, alltför 
frispråkig]. De jär faslit, va ha jär äutgap el. 
-pi. De jär oskaplit, va han jär äutgap el. -pän 

har aldri munn för tungå äutn gapar ör si, 
van far i munn'n .. Di jär så äutgap u storgap 
dairäs banungar, sått di kan aldri hald gapä 
pa si JK. -gapen a. äutgapän, f. -pi JK, se 
föreg. -gapig a. äutgapur, f. -u, se -gapad. 
Buttar u äutgapur u pikur kal JK. -gaping s. 
äutgaping m. [se -gap]. -gift s. äutgift [f.], pl. 
-ar [utbetalning, omkostnad]. Fålki jä så rädd 
för äutgiftar sum fö allt ont, um di jä aldri så 
sma JK. I fjord sum tårkän gärd stor skad för 
uss pa vait u kånn, män mästn mair u int 
mindar äutgiftar ha vör läikväl, så att de jä 
tungt ti var bondä, nä de så träffar till JK. Va 
vör skall fa ti säl ti äutgiftar, de förstar ja mi 

int pa JK. Äutgiftar di skall äut, um de bläir 
någ ällar int pa jårdi JK. Äutgiftar ti körku 
jä 	mang gangar så stor nå än förr JK. -giva 
v. p. pf. pl. äutgidd'. Någ särskilt äutgidd 
böikar, sum röird jårdbräukä, söintäs int 
blant fålki OL. -grunda v. äutgrundä [utfun-
dera]. Lains riktut tillgangän har gat mä dum, 
kan ännu ingän riktut första si pa ällar äut-
grundä JK. -gå v. äutga* [utbetalas]. Betal-
ningi skudd äutga ättar S:s grundar JK. -gång 
s. äutgagg m., bf. -gagän. 1) [utgående; pro-
menad]. De kan någu tigälpannå blas av u ta 
di i hudä. Ja, de blai da int någ av me lärinnus 
äutgangän JK. 2) [utgångsöppning, väg ut]. 
Hulä vait ja, va de jär pallä [någonstans], u 
de jär till u me täu, en äutgang u en ingang 
JK. 3) [utfall, resultat]. I viss fall kan de nuck 
var bihövlit ( me stor launar) .. män skall de 
så hald bäi, så undrar ja, va de skall ha för n 
äutgang OL. Ja far håir va äutgang iss arki far 
OL. Int visst ja.. um han lätt si tal me: så ja 
kund just int var säkar um äutgangän OL. 
-gård s. pl. äutgardar [stängsel ut i vatten på 
stenkistor]. Stainkistår el. äutstäuår — äutgar-
dar har ja håirt i min ungdom någän gammäl 
gubb pa dän täidn kall de förä JK(U). Jfr ut-
stuga. -göra äutgärä, -gär, pass. ipf. -gär-
däs, sup. -gärts. 1) 'komma ut med' [orka 
med]. De jär änd sånt arbet, sum ha [: flic-
kan] kan äutgärä MK. Da fick böindarnä var 
nåigd me de årkår sum di [tjänstepojkarna] 
kund äutgärä OL. Ja, visst jä de arbetsamt ti 
dräg pa handvalkå haimä, män de äutgär täu 
man .. gillt läikväl JK. Han jär nå så av-
vanar me arbet, så att de (sträiv arbetä) de 
äutgär han int läng de i [inte] OL. Nuck att di 
[skräddare] kan äutgär' de (att sitta på bord 
så länge) MK. Skudd kräk kunn äutgär (= ut-
härda) pa de väisä JK. 2) [fullgöra]. Di skudd 
gär dagsvärkar ti prästar, u de dagsvärki dän 
täidn fick di äutgär me ti sia i Tranängä OL. 
De gar ättar gardgang inum sokni me sumbli 
äutskyldar ällar tjänstar .. de jär bär en ifran 
vart häusald . . De källäs u ti äutgär ättar 
matlag.. sokänkåirning, sokänarbet u körk-
arbet de äutgärdäs ättar hämmantal u gick 
ättar gardgang OL. Förr har n dail av äutgif-
tar inum sokni bitalts ällar äutgärts ättar mat-
lag u int ättar hämmantal OL. 3) [bilda, bestå 
av]. Kvännarmar jär bön täu, sum äutgär täu 
skaidar JK. Slep 	sum di gär av än tväi- 
kluän tall.. så att de täu stammar, sum liggar 
ijamt si, äutgär slepä OL. -halig a. äuthalur 
JK, -halu, best. -haluä JK [utdragen, ut-
tänjd]. Ladingän bläir äuthalur i ar, u vän-  har 
ingän bärar fläck ännu JK. De skudd var 
ynsklit .. att ladingän matt bläi måtlit äuthalu 
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JK. Ättar iss lang sträiv vintan u äuthaluä 
lang skarp landingän JK. -hot a. äuthåular, f. 
-ho'l [-håul], pl. -ho'lä [-åu-], -ho'l' 
'utsvulten'. De var faslit, va ha var äuthol, de 
sto mästn int till ti mätt na. Nå jär ja så 
äutholar u sultn. Han var rakt äutholar u 
omättlir. Russi jär så äutholä u äutsultnä 
JK(ordl.). Han beställdä n sjau dundrandä 
middag me mat, sum var äutmärktar för träi 
styckän äuthol bondgubbar JK. Förr .. blai 
de int någ autndag förrn de blai Gartru, män 
nå matt fålki var mair äutholä, för nå far n 
autndag arä runt JK. -hugg s. äuthugg n. 
[bollslag som ej kommer in i pärken]. Ska ja 
sia? da jär de nå a äuthugg igän da MK. De 
jär int alltut så gutt för puttkaln ti säi 	vick 
sum jär äut- el. innhugg JK(U). -huggning s. 
äuthuggnigg f., bf. -i. 1) [avverkning]. En 
pärk skudd säläs vart ar ti rakt ram n äuthugg-
ning, så de aldri fick låimäs a plantå JK. 2) 
[tillhuggning, formning]. Män räknä da pa 
fyst arbet u äuthuggningi a slipasstumpar JK. 
-hus s. äuthäus n., pl. -häus, -häusar. As-
täuas skall bygg nöi äuthäus nest ar, u de 
bläir int läit till gärä, för fyst skall di ha lädå, 
stall u kohäus u vangnhäus, män så ska di ha 
snickabod u smahäus me MK. Vör kåm ti 
ta imot u bygg upp äuthäus till skollärarn OL. 
-håll s. äuthald, -håll OL. Dän kaln han har 
int någ äuthald ällar äuthalduhait äi si OL. 
-hållad (?) a. äuthållar [utdragen]. Ladingän 
har vart äuthållar MK(c. 1877). -hållig a. 
äuthaldur OL, -hållur, f. -u, pl. -uä, -u' JK. 
Han jär äuthållur, ha jär äuthållu u di jär 
äuthållu el. äuthålluä JK. Äuthaldur säs de 
OL. -härda v. äuthärdä (OL)MK, -härd', 
ipf. -hä'rdäd [tåla, stå ut]. Kan ha äuthärd me 
de? MK. Aldri hårdäs de av förr, att någän 
blai fököildar u sjaukar, um än aldri var äut äi 
sånt stort ovädar, fast n int had mair n hältn 
så mik kledar pa si u kund äuthärd u sit u ro u 
arbet halv dyngni föräutn ha någå nöd JK. 
Ner da gubbän had fat ner am n bykslukå u så 
gynt knäpp pa dannu me, da äuthärdäd a int 
längar äutn gav si iväg OL. -ifrån adv. äuti-
fran. 1) [från utsidan]. Så lesäd n duri till u to 
nykln ör äutifran JK. All snåi smältäd pa 
mi ättar handi sått ä vetäd inifran u äutifran 
pa en gang JK. 2) [från landet]. J. frågäd ättar 
säckar .. så kund han ällar någän annar jär 
äutifran fa äut dum [från staden] JK. -kant s. 
äutkant m., bf. -n, 'ytterkant'. Så mang tum 
jär de i äutkant OL(ordl.). Förr pa agtak da 
lägd i bandi äi äutkant, u så sto spärrar där pa 
MK. Raftar .. star me nedäst ändn pa bandä, 
sum jär späik si n ribb el. lakt i äutkant pa 
JK. Handbalkar gar äutför spärrträii n bit .. u 

ändar tas bårt jamt me spärrträiä i äutkant 
JK. Bandä liggar upp pa räiar jamt me äut-
kantn av mäurn JK. L. skall int tro, att n 
huggar av träii i äutäst kantn, när n fäirhuggar 
u låimar mitt äi ti släut; nai, än låimar pa täu 
ställar i äutkantn läikväl mitt imot si JK. I 
äutkantn u i inkantn av de umränningsbredä 

späikäs n tunnar ribb JK. "Läiltäibjälln" 
kalläs dän sum sitar straks nerför läiltäiu ällar 
pa äutkantn av bainä [foten] JK. -kastning s. 
f. bf. äutkastningi [vidgning av en strumpa 
etc. genom att "kasta ut", se d.o.]. -Äutkast-
ningi ättar tjåckläggän ti husbandstädä 
JK(U). -kik s. äutkäik n. 1) [spaning, spe-
jande]. Ja sto pa backän u haldäd äutkäik 
JK(ordl.). 2) [utkiksplats]. Där har lotsar sitt 
äutkäik MK. 3) [utsikt]. Um sumrar da jär de 
vackart äutkäik pa backar da MK. -kittlen p. 
a. äutkittl'n, f. -kittli= ur-kittlen, se d.o. 
-körd p. a. pl. äutkårdä [tröttkörd]. Russi var 
äutkårdä u årkt int någ pa mang dagar JK. 
-körsel s. äutkåirsl f. [utfartsväg]. -körs I väg 
s. pl. äutkåirsvä'gar [utfartsväg]. Um någän 
dåir pa vintadag, nä all kväiar jä tilläurnä, 
sum bor langt av storvägän, um di änd har 
andrä äutkåirsvägar, yvar akrar ällar hagar 
älla ängar .. läiki far int passer dän vägän, 
äutn kväiar ällar körkvägän skall upp JK. 
-land s. n. bf. äutlandä. Ambetsmännar har 
de bättar ställt kanskä jär i Svärgä, än va di 
har i äutlandä? JK. Ranson'n bläir indrägän 
för uss .. så väid di int far in någ fran äut-
landä JK. -lede s. äutlaidä, -laid' OL [utrodd 
till lämplig fiskeplats]. Ner ä hadd blast 
tillvädring . . u så de da blai lungt u di da 
kund träff pa me äutlaidä (lagum djaupt), da 
var ä.. väl strämming OL. Att ä ska bläi bra 
me strämming, såväid di kan träff pa me äut-
laid u sam så me sankä OL. -ledsen a. äut-
lajsn (OL)MK, pl. -laisnä. Kåir tråskän .. de 
var int ret någ rolit 	u för rästn så blai di 
[dragarna] äutlaisnä pa ti ga där hail dagar u 
knäul u drägä OL. -levd p.a. äutlivdar 
(OL)MK, f. -livd, pl. -ä [orkeslös, skröplig]. 
A gammäl äutlivd mor, sum var sängliggnäs 
JK. Äutlivdä källingar MK(1877). -liggare 
s. äutliggarä m., bf. -an. 1) [vid id-
ryssja]. I ställ för ti lägg räusår bäi 
a spang jär de nå mangä, sum flyttar 
äutliggarä. Där me mainäs n langar stakä 
sum läggäs äut ifran abrinkän för ti hald 
äutarmän pa sin plass. Där för jä(r) de glygg 
si a avlangt hul i tjåckarmän, u i de hulä 
puttäs uppäst ända av dän äutäst armstakän, 
sum pa de väis lyftäs äut i vattnä u haldäs 
stadut där MK. Lägg me äutliggarä, sum 
motsvarar spång MK. [Se ill.] 2) [på fartyg]. 
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Så vaknäd i .. a sydingän av än stäurar brigg, 
sum sto me äutliggan ällar boksprötä yvar 
batn för dum JK. -Iupen p. a. pl. äutlupnä 
[uttröttad av att springa]. Russi jär lupnä u 
äutlupnä = har .. färdäs lang(ar) väg el. u 
läng ätta si u.s.v. JK(U). -lång a. äutlaygar, 
f. -layg JK, n. -langt, pl. o. best. -layg' [i 
uttr.]. Hail äutlang dagän; a hailt äutlangt 
dyngn; hail äutlang viku [etc.] JK. Ja har äslä 
u arbet i skogän va ivist n äutlangar dag hail 
äutlang viku JK. Vörr matt ga u lait ättar 
hästn än hailar äutlangar dag JK. L.P. u H. u 
ja drog not a hail vikå va ivist a äutlang nat 
änd ifran mandäsnati till u me laudäsnati JK. 
I täistäs kåm de ti tåi u rängnä hail äutlang 
dagän ti langt pa kväld JK. När vör nå skall 
kastä (snåi), så skall vör kast hail äutlang 
vägän, u de bläir årkå a go stund JK. I 
skäumningi gynt ä bliksträ u tornä u rängnä . . 
u de haldäd pa hail äutlang nati u när pa hail 
äutlang dagän igår JK. Kvinnfålki matt äut i 
årku me hail äutlang dagar JK. Di .. öväd si 
[med pärkspel m. m.] hail äutlang sundagar, 
när int prästn var pa prekstoln, ällar pa sun-
dasättamiddagar JK. -låta v. äut/åt' 
(OL)MK, sup. -låt' [refl; uttrycka sig, yttra]. 
Äutlåt' si mot någän (OL)MK. De blai L. 
ståttar yvar u had äutlåt si sinä, att de skudd 
K. fa fullt förä JK. -lägd s. pl. äutlägdar 
[utlägg, utgift]. De jär mik äutlägdar för böin-
dar MK(1877). -ländsk a. pl. äutlänsk'. Äut-
länsk storgubbar har avundsvärd fördailar 
ti fösvar uss JK. -länning s. äutlänning m., 
pl. -ar. En äutlänning, sum fick Nobälpräisä, 
sum vidd gär a kånst i hans pänningar u int 
vidd ha dum JK. -lärd p. a. äutlerdar, -le'rd 
[fullärd]. När n da blai äutlerdar pa bind 
slingå JK. Dän sum riktut kan smäidä el. 
jär n riktut äutlerdar smid: mästar el. smid-
mästar JK(U). I avsäiändä pa mäin skrivningi 
så ha de vart mik failaktut u ja ansäir mi 
ännu int ti var äutlerdar pa de JK. Lains n 
[man] skall häusaldä, de jä ja just int äutler-
dar pa JK. A. glaid ti sjös .. u när n da kåm 
haim, da var n äutlerdar pa slas [att slåss] JK. 
-lärling s. äutläring [utlärd lärling?] MK. 
-lösning s. äutlåisniyg f., bf. -i, 'vårflod, vår-
flöde'. De jär äutlåisning nå, u snåiän jär 
bårtå, u vägar jär tåpp galnä JK. Nå jär de a 
oskapli äutlåisning. Nå jär de i värst äutlåis-
ningi JK(ordl.). Sin .. kåm de ti tåiä „ u så 
kåm de ti rängnä u blasä, u de blai syrå u 
sjask u slask u vattn u äutlåisning, sått vattnä 
sto blankt yvar någ var stans JK. Jär de da 
stårm u rängn, så star de int mang dagar pa, 
ick snåiän har gat sin väg. De kalläs för hastu 
äutlåisning. Jär de da väl snåi ti ta av, da bläir 

de vattn yvar all bräddar OL. Äutlåisningi 
(= när snåiän tåiar bårt pa ladingän) JK(U). 
De jär ner äutlåisningi kummar, da bräukar 
de jårdi sta undar av vattn da OL. När da 
äutlåisningi jär släut ällar snåiän har smältä u 
de bläir så varmt pa ladingän, sått n kan bigå 
si .. så gynna n mäur ällar byggä JK. Däiki 
star hail full a vattn, u vattnä rinnar i all 
rännår rakt sum i äutlåisningi JK. -mager a. 
n. äutma'gat, pl. -ma'grä [mycket mager]. Va 
de kräkä jär äutmagat! JK(ordl.). De jär dåliä 
däikar u jårdar äutmagrä, sum jär n föld av 
lag skiftä JK. Ja, pa de väisä så sar ja jårdar 
äutmagrä mang gangar JK. -mark s. äutmark 
f., bf. -i, pl. -ar, 'till allmänhetens begagnan-
de; = allmänning' MK. Så skudd ja ga äutat 
vadi (a aigå ällar a styck äutmark ällar all-
männing, sum liggar ner bäi gardbo-strandi 
älla Hammanäs [ändr. fr. hammanäs] JK. L:s 
di had a mär, sum gick pa strandi älla pa 
äutmarki där ner pa strandräum älla pa gatu, 
sum de haitar JK. När de blai så, att kräki 
kund ligg äutä, så va(r) de fullt av lamb u naut 
u russ när pa yvar allt pa vägar u all äutmark 
så sum Lausbackar u strandräum u Mats-
tjautä u Saigräum u Hamman u Nöiu JK. 
Ja .. så blai lagskift bigärt 	u mäns di da 
pagick .. så blai int äut-täunar haldnä biläikä, 
äutn di fick fall ner, sått ingän kund fa någ 
kräk pa gatu el. äutmarki Jär i Lau haldäd 
vörr äi uss så läng vör kundä ti fa bait äut-
marki (Lausbackar u strandräum ..) ti sätt 
grindar yvar vägar, sum gick ifran strandi u 
Lausbackar upp at sokni, u så jälptäs vörr at 
ti hald täunar biläikä mot äutmarki. Män ti 
släut, förr n skift blai släut, så blai täunar så 
pallfarnä .. sått da tos grindar bårt, sått bait-
ningi pa äutmarki el. allmänningän el. gatu to 
släut JK. Sväini .. da fick di ga äutä pa 
äutmarki u skaff si föidå självä JK(U). Da lag 
äutmarki pa gatå el. ohängni langsat sjoän el. 
strandi, u där gick gässnar me säin gasungar 
um sumrar 	u föidäd si langsat sjokantn 
JK(U). De vägar, sum gick yvar äutmark u 
allmänning u sum var till allmänt baitä, var 
int någ täun imot JK. Män så kåm äutmarki 
bårt ginum lag-skifti jär i När u Lau JK. 
-mattad p. a. äutmattar MK; -matin (avh.). 
-märglen p. a. äutmärglän [utmagrad]. Han 
var raint äutmärglän, u han jär ännu magar 
[om en häst] MK. -märkt p. a. äutmärktar, 
-märkt, f.o.n. -märkt, pl. -ä, superi. -ästä 
[förträfflig, bra]. 1) [ss. adj.]. Än äutmärktar 
slidväg JK. En äutmärktar havräsårt JK. 
Kråssgröin .. de tyckt vörr blai äutmärktar 
gråit av JK. Där var n äutmärktar plass, tyckt 
han, för där jär int brunn'n i vägän för någä 
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JK. Topelius jär n äutmärktar kal ti skriv 
böikar JK. Vangnvägän jär utmärktar JK. De 
har vart äutmärkt vangnväg JK. Vällaikän 
jär äutmärktar i haust JK. Ti släut så var -de 
ättarret, sum var äutmärktar ti jetä, ättar n 
var mättar JK. Abset [alfabet] me än sån 
äutmärktar duktu han [tupp] äi JK. I fredäs 
.. var de n äutmärktar vackar dag JK. Sån 
äutmärktar 'goar janaikä JK. De ha u vart n 
äutmärktar goar slidväg haj! viku JK. Vör 
har n äutmärktar go slidväg JK. Stumblar 
de jär äutmärktar goar vid äi JK. De var a 
äutmärkt bok JK. De jär äutmärkt föidå ti 
sväini JK. De var a äutmärkt rad, JK.. A äut-
märkt vintavädar JK. Ag .. vasst gras 
äutmärkt ti tak JK. Di (årdböiknar) var äut-
märktä, ska ja säg L. JK. Albion plogar., de 
jär dän äutmärktästä plogsårt sum finns JK. 
2) [neutr. ss. adv.]. Nå .. far sälln någän någu 
badäid .. män äutmärkt fait u go jär a da JK. 
De ha vart äutmärkt vackat vädar hail viku 
JK. Vör har äutmärkt vackat kånn u äut-
märkt fräit för havrä JK. De finns .äutmärkt 
bra raidskap- JK. Vör far någlä tunnår äut-
märkt goä (ärtar) JK. De har gat äutmärkt bra 
all gangar OL. Fisksäupå .. smakar äutmärkt 
gutt JK. I dag har A. kårt göisl u de har gat 
äutmärkt JK. I skogän jär de äutmärkt ti 
kåirä, för äisn haldar u lagum snåi JK. Lam-
pår löisar .äutmärkt JK. -mätning s. äutmä't- 
ni 	f., bf. -i, pl. -ar. De jär nå så langt lidä, 
sått länsmann'n har gärt äutmätning bäi än, u 
de skall bön haldäs äutmätningsavsjon JK. 
Vör klagäd yvar äutmätningi el. pantningi 
JK. Äutmätningar u kunkursar var int ovan-
liä dän täidn häldar JK. -mödad p. a. äutmöj-
dar MK(1876), [uttröttad]. -möden p. a. äut-
möidn (1876) = föreg. -nöjd a. äutnåjgdar 
(trött på världen) MK(1876). -reda v. äut-
raidä, -raid', pass. -äs, p. pf. -raidn, f. -radd. 
1) [urskilja]. Ton'n var änd så där .. män årdi 
kund ja int äutraidä OL. De hårdäs så faslit 
dålit i telefon'n . . sått n kund knafft äutraid, 
va di sägd i Aitlaim JK. Män när di da int 
kund äutraid alltihop, sått de kund bläi någ 
sammanhang, da .. JK. 2) [bringa reda el. 
klarhet i]. Sån tjänstar ällar befattningar, sum 
.. int jä så go ti äutraidä för n dumma bondä 
JK. Lains de riktut förhalda si (me jårdi) kan 
de. int äutraidäs äutn prussäs u bäi domstol 
JK. Sakän har int blitt äutraidn ännu JK. Va 
de nå kummar ti ga av, så jär ännu int frågu 
äutradd JK. -rikes adv. äuträikäs (avh.). -rop 
s: äutråup n. 1) [rykte, anseende]. Ha var.. 
så andli [religiös], u släik di bräukar ha äut-
rop för, att -i int bräukar jaugä JK. Så hadd 
Löiandas kälkar u vangnar äutrop förä, att di 

gick bättar än andrä smidars JK(U). Albion-
plogän hadd äutrop um si ti var värdns bäst 
plog JK(U). Pa dann säidu um Natuddn 
har äutrop för de faitästä u bäst släku JK. 2) 
[utbud på auktion]. Vör säld gammäl äut-
vaksn tallskog .. någ yvar hundrä nummar 
me n täu höigst fäm träi i äutropä ällar inropä 
JK. 3) [högt o. kort yttrande]. Jäst u avur ti 
bjär di at, mänsk da? säs .sum a äutrop um 
någän, sum bjär si någ gal at OL. Läikhait 
bigagnäs mäst såsum a äutrop um någ sum jär 
ovanlit, de var aldri läikhait me .. OL. -rota 
v. äutråutä. Släitynn'n [slån] .. jär int goar ti 
äutrotä JK. Någu annu gali gäintro 	sum 
riktut har slat djaup röitar u sum int gar så let 
ti äutrotä JK. -rymme s. äutröimä n. bf. Ät-
tarsum äutröimä jär fö läitä [på papperet], så 
tyckar ja, att ä jä(r) int launt ti gynn pa någät 
väidlyftut ämnä JK. -räkning s. äuträkniyg, 
-räckning f., bf. 	pl. -ar. 1) [kalkyl]. De jär 
nuck kånstuarä figgäurar ti plögä .. män 
ginum melning u äuträkning så kan n fa de pa 
de nemästä ti ga ihop JK. Äuträkningi pa 
statslånä pa Lausmöir, sum.. Y. had räknä 
äut JK. 2) [beräkning, plan, avsikt]. De had ja 
mäin äuträkning pa, att vör skudd kåir vid i 
vintar så mik vör kund hinnä JK. Vör hannt 
int fa haim mair n täu häckar, u dän trid had 
vör äuträkning pa, att vör skudd kåir ättar så 
täilit, förr n tråskän gynt ga JK. De gick ättar 
äuträkning u L:s rad JK. Attar sum de blai så 
gal i haust u n int kan fa arbet någlund ättar 
äuträkning JK. De gar int ättar äuträkning all 
täidar JK. Kåm än ti sagi, ner n hadd dyngn, 
så var äuträkningi, att n skudd hinn så u så 
mikä OL. Ja håppäs, att ä nå skall kumm ti ga 
ättar o äuträkningar JK. -ränning s. f. bf. 
äutränniygi, 'vänstra sidan av slaget, när 
man slår' JK(ordl.). Dän kantn ti vänstar, 
sum strängän liggar, haitar äutäst havdn el. 
äutränningi JK(U). Sla av grasä bättar i äut-
ränningi JK(ordl.). Jfr havde s. -rätta v. äut-
retä, -re'e , sup. äutretä JK, -re't' , p. pf. n. 
äutret si JK [göra, utföra, verkställa]. Ja hg-
gar hin [i staden] ti mandagän, för de sum 
ja har ti äutretä, kan ja int fa förrn da JK. 
Män vör har ännu mik ti äutretä u gärä, förrn 
vintan kummar JK. De årkår, sum vör nå ha 
för uss till äutretä, de jär JK. Ja fick så ont 
i handi, att ja int kan äutret någä JK. Vör 
ynskar, att vör matt fa läit kallt u snåi u 
slidväg, att vör kan fa äutret någ u fa kåir 
haim någ vid JK. Han .. fick andtäppå, när n 
skudd laupä ällar annas äutret någä JK. Ja 
gick .. in ti fogdn me de samä u fick äutret 
mitt ärndä där JK. Ti handhackä u gallrä u ti 
räns u nackä var a sånt let gärä .. sått de 
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kund ban u gubbar u källingar äutretä JK. U 
nå skall ja tal um, va ja har äutretä el. gärt 
JK. Va ha di äutret pa riksdagän i ar? JK. Ja 
de jär nå yvar en mån sinä u har sket u äutret 
[blivit uträttat] mik undar täidn JK. -satt p. a. 
äutsättar (OL)MK, -sätt (avh.), pl. -sätt' = 
skuldur [skyldig] (OL)MK. Så bläir böindnar 
så äutsätt älla skulduä, så att i ja tvungnä ti 
säl a skogän JK. Di blai väl gäldskulduä u 
äutsätt ginum de JK. -se v. äutsäi, pr. -säir 
OL, p. pf. -sedar, pl. -se'dä, -sed' [utvälja, 
utnämna]. Därnest var ä ti äutsäi någän, sum 
skudd sia förä [vid slåtter] OL. De kaffi- ällar 
skvaldabolagä .. dän di äutsäir ällar gynnar 
häklä pa OL. Ja var äutsedar av 2:ä plog-
lagä till fullmäktur pa de • sammanträdä OL. 
Klagmåli . skall .sändäs till dän . sum jär äut-
sedar till förvar skiftäshandlingär JK. Till ta 
raidå pa de där .. sakar 	blai I.J. u ja 
äutsed till JK. -seende s. äutsäiändä n. Kan-
händ att historju kan fa a ann äutsäiändä el. 
retarä a ann innehald, ifall ha skudd kumm ti 

begangnäs 	bäi någät haugtäidlit tillfällä 
JK. -sida s. äutsäidå f., bf. -u, pl. -år. Åiru 
[plog-öronen] späikäs fast pa drekti, ätt pa 
var sffidå pa äutsäidu ällar äutsäidår JK. Raf-
tar jär lang räckår me knaggar pa äutsäidu 
JK. Narvsäidu jär dän sum hån i sitar -  pa el. 
äutsäidu [av djurhud] JK(U). Ja ha fat ont i 
vänsträ armän uppa* ällar pa äutsäidu JK. På 
insäidu av baini [fötterna] jär de stortäibjälln 
u pa äutsäidu läiltäibjälln JK. -sikt s. äutsikt 
f., bf. -i, pl. -ar. 1) [utblick, överblick]. Ja 
kåm .. upp pa bjärgä där pa dän haug 
backän, sum än har bra - äutsikt yvar sjoän 
JK. U äutsikti sin da ifran Lausbackar.  ..! JK. 
2) [förhoppning, möjlighet]. -Um vör änd 
skudd fa rängn snart, sum int jär någ äutsikt 
till för närvarandä JK. Någän annar (orgel-
spelare) har vör int äutsikt pa ti fa nå JK. Ja 
har äutsiktar ti bital skuldi pa träi ällar fäir 
månar .. Äutsikti ti bital de .. jär JK. Vör 
jär fisklaus allihop; go äutsiktar OL. Möiri far 
vör sa i ladi; go äutsiktar JK. Um ja.. grun-
dar ättar, lains de var ställt jär äutat bäi uss i 
jäuni månä; så var de mik glad u jaus äutsik-
tar JK. Någ äutsiktar till någ bättar täidar för 
mi .. de har ja alls int någ förhåppning um 
JK. -skarp a. pl. äutskarp [utmagrad]. Russi 
.. di kund var så äutskarp u märglaus um 
ladingar, att di int kund årk stäig upp självä 
JK. -skog s. äutskåug m.-, bf. -än, 'ohägnad 
skog'. Han [hästen] -hadd kumm ör hagän äut 
pa äutskogän JK(U). -skott s. äutskut n., 
pl. =, 'utskotts- el. vrakbräder'. De jär int 
ann dåliä bredar, äutskut MK. De jär int ann 
äutskut JK(ordl.). Där ligga någ .-ribbar där;  

utslag 

ja, de jär någ äutskut MK. -skotta s. äutskutå 
f., bf. -u, pl. -år, 'utskotts- el. vrakbräder'; 
bredä nemäst tvaitn 5-7 tum braidä MK. Ta 
häit de äutskutu. Ja far kaup a äutskutå a di. 
Ja har slat pa någ äutskutår pa takä JK(ordl.). 
Bredar sagdäs förr .. fran näi tum braidä ti 
trättn (9-13) tum, u daim sum var undar näi 
tum braidä haitäd äutskutår u minda(r)värduä 
JK(U). De jär någ vanuä äutskutår, sum int 
jär skarpkant pa någu JK. All bredar sum 
vör int ska sälä äutn nytt självä .. ska vör 
bark', såsum all äutskutår u smabredar, sum 
int jä kantnä JK. De jär int ann någ äutskutår 
u smabredar, sum int däugar till någ ann än 
sla pa till falår pa häustakä JK. För n läggd 
alltut förr a bred upp pa av a äutskutå yvar 
nåtar (pa de grypnä undabredi) sum haitäd 
falår JK(U). Luftä sum var upp yvar rygbasä 

lausjälln .. att di int hadd lägt in någ tet.. 
luft däryvar, äutn de hadd di bärr kast in någ 
laust, sumt någ äutskutår u 	någät bredä 
OL. 	-skotts I bräde s. pl. äutskutsbredar 
[= föreg.]. U så läggdäs de a falå av tvaitar 
el. u så dåliä äutskutsbredar yvar nåtar JK. 
-skuten p. a. äutskutän (om en m:a), 'förskju-
ten' MK(c.1877). -skyld s. äutskyldar. De gar 
ättar gardgang inum sokni me sumbli äutskyl-
dar ällar tjänstar .. förr da gick all äutskyldar 
ättar hämmantal OL. När n kummar ti tal um 
all äutskyldar ällar äutgiftar, sum än har pa 
säin hämmänsdailar 	JK. När n skall lan 
pänningar, bläir trässår [räntorna] störr u 
störrä u nöi äutskyldar ällar äutgiftar ar me ar 
JK. (?)-skårlig a. n. äutskurlit, 'redigt, be-
stämt, tydligt' MK; 'utförligt' JK(ordl.). Ja 
sag de äutskurlit MK(c. 1877). Ja kan int tal 
um de så äutskurlit sum ja skall. Nå har ja talt 
um de så äutskurlit, sum ja kan JK(ordl.). 
-slag s. äutslag n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. 1) 
[blemma, blåsa o. d. i huden]. Sånt där äut-
slag de bräukt a alltut fa ättar a var sjauk JK. 
Sån där gröin grasringar (älvringar) .. de jär 
int bra ti sit ällar ligg inn i däm, såsum de 
päiku pa När, sum far äutslag pa ansiktä va 
ivist n ladi, ha had ligg inn i n släikar ring, när 
ha had fat de JK. Full av äutslag me spräut pa 
kruppän JK. Um än far äutslag u sar pa si, så 
skall ä slas äld yva n me stål u flintå. Alla u så 
läggäs i smidesu u så blas me smidbölgän, 
sått asku öiräd kring JK. 2) [resultat]. Sam 
diskjussn har vör hatt um årdä betalä sum 
um bekant, u de jär prässäis ätt u satt äutslag 
pa bäggi årdi JK. 3) [dom(slut), beslut, avgö-
rande]. Vör har int fat någät äutslag ännu, 
sum har klagä JK. Han har ännu int hald någ 
sammanträdä ällar dailgit skiftäslagä äutslagä 
JK. U ner äutslagä kåm, så had di mik riktut 
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låimt mäin klagomål äutn någ avsäiändä OL. 
Äi äutslagä sto, att me skift skudd nå laglit 
förfaräs OL. 4) [utlåtande]. De sto int läng 
pa, så gav ha ("astu mårmår") äutslagä älla 
sägd straks, när a fick säi u känn pa de, att ä 
var fiskän (svulst) JK. 5) [till sjöss: riktning 
vid kryssning]. Vör lag, gick, sigläd pa äut-
slag, inslag, sudarslag, nådaslag JK. Gar n så 
haugt, att nådaslagä pekar mair at landä, da 
bräuka n kall nådaslagä för inslag u sudaslagä 
för äutslag JK. -slocken äutsluckän [slock-
nad]. Äldn jär äutsluckän jär jå! MK. -sno-
nings I lass s. äutsno'niggslass [-åu-] n., bf. -ä 
[lass som man "snor ut" (kör ut) till vägän 
för att sedan lassa på "bottenlasset"]. Så 
hadd han lässt pa a läit äutsnoningslass u 
skudd kåir äut me de pa vägän JK. U så 
skudd di da kåir at vassitt håll igän: dän, sum 
had talln inn i skogän, ättar buttnlass u 
dann'n äut pa vägän me äutsnoningslassä JK. 
Sin kård di i fylgä äut ti äutsnoningslassi u 
arbetäd pa vassit håll . . för ti fa lass så fort 
sum möiglit JK. -sockne s. äutsåuknä m., pl. 
-såuknar [invånare i socknar utanför Lau; ut-
socknes folk]. Ja har hårt någän äutsoknä 
sägt "gröinsvärd" JK. Tänk um lauboar had 
vart aigar um all go släkdöiar, sum finns i 
Nöiu, sum äutsoknar jär aigar um! JK. Nå 
var de int sägt, att de var Lauboars u Närkars 
kräk u lamb alltihop, för n dail äutsoknar 
draiv u n hail hopän kräk jär äut JK. När ja 
kåm i skolu, så var ha hail full av fålk, för de 
mäst kalar, bad lauboar u äutsoknar JK. Äut-
soknar di ha let at lauboar, u de har vart i all 
värdliä täidar MK. L.J. bor jär i Lau, de 
andrä [: syskonen] jär äutsoknar JK. Ja har 
hårt flak av äutsoknar, sum liggar jär um-
kring, såsum alskboar me flairä JK. När 
sundagän var innä .. så samblädäs all ungdo-
mar i Tranängä, u andrä åskådrar av fålk, bad 
innsoknar (= soknäboar) u äutsoknar JK(U). 
De där akrar jär de int just mang av Lauboar 
u Närkboar, sum jär jårdaigrar äi äutn de 
jär: Stangboar, Gardboar, Löiboar, Alskboar 
u Aitlaimrar 	u förrn di (akrar) var upp- 
plöigdä .. så har de äutsoknar töint in 
(hängnä) baitningar u täppår JK(U). Ner äut-
soknar kåm kåirnäs u skudd äuti Nöiu u 
Hamman u skärä .. da kåm di badd fran Gard 
u Alskå u Löi u Aitlaim u till u me Stangboar 
OL. Nå kummar äutsoknar ifran När u Buss 
häit me säin soar JK. Äutsoknar jär umkring 
jär i Lau körkå mik um sundagar u håira n 
(nöi kluckan) JK. Ja har hårt gubbar.. när di 
var drängar, u så di var äutsoknäs i laikstäuå, 
så sum när vi vågäd mot äutsoknar JK. 
-sockne 1 dräng s. pl. äutsoknädrängar. Äut- 

soknädrängar i soknar jär umkring kan kumm 
häit i sokni pa a laikstäuå 	u fa a fästmåi 
JK(U). -sockne I karl s. äutsolänka'l 
[-åu-] m. Ja, de tår int var otrolit, sum än 
äutsokänkal sägd ti mi järumdagän 	JK. 
-socknes adv. äutsåuknäs. Jär n nåigdar me 
ättar sum vör har de .. så tror ja int, att n 
skall bihöv ränn äutsoknäs u fa mat JK. Um 
vör har någ ti sag ällar siktä, så skall vörr 
äutsoknäs JK. Äutn [utan att] ret de nemäst 
släktingar haldar pa dann dagän me, såsum 
nä di jär äutsoknäs ifran JK. -sot s. äutsåut f. 
[diarré]. Ja fick sån oskapli äutsot u.. värk i 
magän ällar ont i läivä JK. Rift i magän me 
värk u äutsot u sån där jäkläskap OL. Har n 
äutsot el. ont i läivä u rännar me lauskalk, 
sum ä haitar.. ta äi si broän [krossad] stam-
kul, blodrot blodrot u brännväin, lagän av kokt släi-
tynnröitar [slånrötter], ti sätt si pa a varm 
stainfläis, mallörtsbrännväin, håffmansdråp-
pår u.s.v. JK. "Äutsot" taläs de mik um, 
män sum ja int har raidä pa va de jär för a 
slags sjaukå pa bäiår [bin] JK(U). -stofferning 
s. pl. äutstaffe'rniygar [utsirning, utsmyck-
ning]. Bänkar .. sum jä någ äiskärningar u 
äutstafferningar pa JK. -strands adv. äut-
strands JK [långt ut från stranden till sjöss]. 
Äut i sjoän, t. ex. äutför Laushålmar u sudar 
av daim haitar äutstrands JK(U). För de 
mästä 	så var vörr täu sårkar i fylgä pa 
fiskbatn, um än skudd äutstrands (= sudar 
um Laushålmar) u langt äut pa tåskän JK(U). 
De var int mindar än 70-80 inskrivnä fiskrar, 
sum bräukäd raki äutstrands JK. -stuga s. 
äutstäuå f., pl. -år, 'stenkista med räckår 
emellan' MK(1876). Stängsl sum gick äut i 
vattn .. De stängdäs me stainkistår, sum u 
kalläs för äutstäuår fö de mästä. Äutstäuår 
sättädäs ihop av runt stuckar av fyr el. gränä 
umkring sjau u näi tum gråvä u umkring 
träi fäir änar langä. Äutstäuår var fäirkantuä 
..'u laksädäs ihop, män stuckar skudd int ligg 
dikt imot si .. Inn i äutstäuu kastäd n fullt av 
grastairi. Äutstäuår var sjau änar ifran si, u 
imillUm äutstäuår sättäd n räckår, sum än 
trädäd in millum stuckar Pa de väisä stäng-
däs de äut' i vattnä u i stäur bröiår .. för' lag-
skiftä, u var de langgrunt, så var de än hail 
hopän äutstäuår ätta si i en rad, ti däss att ä 
blai sånt djaupt vattn, sått int kräki skudd 
vad yvar. Nå finns de ingu äutstäuå kvar 
JK(U). Ja u så nämnar Sävän äutgardar, de 
haitar -äutstäuår ällar stainkistår JK. Till dän 
u dän dagän skall all ha säin tilldailt täunar u 
äutstäuår iståndsättnä JK: Värst var ä för uss 
ti kumm äut ör vikän i gangän millum äut-
stäuår, för där lag vädrä u sjogangän pa JK. 
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[Se ill.] -styrd p. a. äutstöirdä [utsirad, ut-
smyckad], om dopfuntar MK. -styrsel s. f. bf. 
äutstöirsli [prydnad, utsmyckning]. Äut-
stöirsli pa tånn'n [kyrktornet] MK. -stå v. 
äutsta', pr. -star, ipf. -ståu, sup. -stat. 1) 
[uthärda, tåla]. Ja tyckt att ä var int sånt 
sträivt arbetä, så ja skudd väl äutsta me de 
JK. De kan änd var ti fa vitä, va fiskrar far 
äutsta iblant JK. Ja visst kan n hinn fäir forår 
um dagän me russi u träi me stäutar, män de 
äutstar int kräki me all dagar ättar si, äutn di 
bläir trått u åidnä JK. Ja gick u hackäd betår 
igår fran klucku säks till kl. hall näi .. män de 
äutsto ja me gillt, för de jär let arbetä JK. De 
var vådliä dräivår pa säin ställar ti kast 
iginum .. far, han äutsto int så läng, äutn han 
yvagav de föräut u gick haim JK. M. jä väl 
klainar u sjaukli nå u, sått n had int äutstat u 
hald skolå i vintar häldar JK. U så tackäd n.. 
Eklund, sum had äutstat me tal all kväldar 
JK. 2) [genomgå, lida]. Ja ha aldri äutstat n 
sånna värk i min lifstäid u gu giv ja u aldri 
någän matt fa äutsta JK. Daim sum ha hatt de 
sam plågu u sum ha söikt dåktar .. di ha fat 
äutstat sam värkän ha di sägt JK. -ställning s. 
f. bf. äutställniggi. Skall Er int pa äutställ-
ningi da? JK. -störting s. äutstörting, 'bråkig, 
otrevlig person' HG. De var än riktur äut-
störting u n fäuling, sum aldri störr fanns JK. 
-sula s. f. bf. äutsu/å f. [yttersula på skodon]. 
-sulning s. äutsulning f., bf. -i = avsulning, 
på becksöm, när man sätter utsulan på bik-
sömsarbetet. När äutsulningi skall gäres MK. 
-sulten a. äutsultn, pl. -nä, 'uthungrig'. Ja var 
rakt äutsultn, när ja kåm haim MK. Russi jär 
så äutholä u äutsultnä JK. -super s. äutsäu-
par m. [suput]. De var n sån äutsäupar MK. 
-svulten p. a. äutsvultn, 'uthungrig' [svält-
född]. Hästn jär så äutsvultn ällar äutsvältn, 
att n har svältritår, u ribbaini löisar MK. 
-svälten p. a. äutsvältn, pl. -nä [= föreg.]. 
Sumli fålk var så äutsvältnä, att di mästn int 
kund årk ga JK. -syn s. äutsöin f., bf. -i OL. 
1) [utseende]. De mänsku (ällar de kräkä) ha 
jär så aukänd, sån sum har någ särskilt märk 
ällar äutsöin, sum fallar fålki i augu OL. När 
ja söisläd lambi, så de gamblä atminstn känd 
ja till pa färgän u äutsöini JK(U). De bläir int 
någ äutsöin ("snits") MK(1878). 2) [utsikt, 
vad som synes möjligt]. Lust ti säi har ja, um 
de gambläs spådom kummar ti sla in, män int 
har de någ äutsöin till de ännu JK. Vör und-
räd pa lains de kund varä, att ä blai lent 
[blitt], sum de alls int had äutsöin pa luftn ti 
bläi JK. Ännu har de int någ äutsöin till bläi 
någ snåi u slidväg JK. De had äutsöin ti bläi 
fagavädar, män de kastäd um igän JK. 1 dag  

jär de märkvärdut solvarmt igän u har int 
äutsöin till någ rängn i dag JK. 3) [utblick, 
överblick]. Jär va mästn bättar ti sitä; jär har 
n äutsöin yvar hail körku MK. -säde s. äut-
sedä, -sed' [säd avsedd att så el. som såtts 
ut]. När vör kåm ti ådlä möirar u vör skudd 
ha väl kånn ti äutsed um ladingar .. da kåm 
aggäntar ifran fråikåntori JK. Nå i täu ar 
har ja skafft mi kånn ti äutsedä jär ifran Gått-
land JK. Havrä blai n trätti tunnår, triddailn 
mindar än i vanliä ar ättar äutsed u häcktalä, 
ättar n täi älvå häckar u ättar n träi hallfjärd 
tunnås äutsedä, mik dåli aukå JK. Kånn fick 
vör fäm säks u tjugå tunnår ättar snevat träi 
tunnårs äutsedä JK. Havan 	säks tunnår 
ättar dän häckän, sått de aukäd väl ättar häck 
män läit ättar äutsedä JK. Män kånnä .. de 
aukar bra i ar ätta äutsedä JK. Kånnä blai int 
a kvarter langt u bläir int stort mair n äutsedä 
igän JK. I fjord fick vör dubbält så mikä ättar 
sam äutsedä JK. -sägandes p. a. äutsägnäs 
JK(U), [frispråkig]. Han to alltut munn'n ful-
lar u var äutsägnäs JK(U). -sägig a. äutsägur, 
f. -u [frispråkig]. Ha var så äutsägu MK(c. 
1877). -sätten p. a. pl. äutsättnä [föremål för 
angrepp]. Sjaukdomän, sum M. u V. blai äut- 
sättnä förä 	JK. -sömnig a. äutsvämnur 
[mycket sömnig]. När ja kåm ifran böin um 
kväldn u var oskaplit äutsvämnur, så siväd 
ja hail nati JK. -tal s. äut-tal JK(U) n., bf. 
äuttalä. 1) [det sätt varpå språkljud, ord etc. 
uttalas, artikulation]. Äut-tal = håirs bra när 
n talar, han har bra äuttal u raidut talsätt 
JK(U). Ner sma päikår speläd u singädä, ner 
ja håird dairäs mjaukä röst ällar mål u de 
raiduä äuttalä . . OL. 2) [avfärds-tal, när 
brudgummen o. bruden reser ifrån resp. 
hem]. -tala v. pr. äut-talar JK, pass. pr. äut-
taläs. Så äut-talar fö de mäst sudagutar o'-
ljaudä pa u', t. ex. kui, juhan JK. Ja tyckar a' 
äuttaläs int riktut prässäis lik si där (i två ord 
ss. ex.) JK. -talandes p. a. äuttalnäs, äutsä-
gur [frispråkig] MK(c.1877). -talnings I tal s. 
äuttalniygsta'1, nä bräudi skudd raisä MK. 
Jfr avfärds- o. ut-tal. -tryck s. äuttryck n., bf. 
-ä, pl. =, bf. -i. 1) [ordsätt, talesätt]. "Hop-
kastadä"; ja tyckar för min dail de bord ha 
hatt a ann äuttryck JK. Da kund n nuck me 
fullt skäl nytt de där äuttryckä JK. Da tar 
kattu imot alltihop, um ja skall begangnä de 
äuttryckä JK. Da fick ja igän a annu listå u 
ja tänkar de bläir int lik si [lika med listan] 
äutn nuck andrä äuttryck JK. Ja kan omöiglit 
garnter förä ti minnäs all ård u äuttryck JK. 
2) [yttring, utslag]. Av de där namni ällar 
äuttrycki kan ja int riktut första mi pa någ 
annä JK. Ällar var de såsum a fostar av de 
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gamblä inrotädä bantroi 	sum gav si äut- 
tryck pa sånt väis OL. -trycka v. äuttryck', 
sup. -tryckt, -tryck'. 1) [ge uttryck åt, finna 
ord för]. Fastn ja int jär lerdar ti äuttryck 
mäin tankar i ård JK. Ja kan int me ård (ick 
mindar me gärningar) äuttryck mäin tacksam-
hait JK. 2) refl. [yttra sig]. Ja, ja vait mästn 
int, lains ja skall äuttryck mi JK. De jär bön 
frågän um .. att ja kan äuttryck mi så raidut 
me skrivä, att L. kan fösta mi JK. A stor 
skam — um ja så far äuttryck mi JK. Djävlä 
dumhaitar till äuttryck si! JK. Ner di sär 
kristnä [i st. f. döpa] .. så tror di si till att pa 
de måst trovärdustä .. sätt ha äuttryckt si 
OL. Ja har nå jär föräut någ äuttryck mi um 
ungdomän OL. -trött a. äuttråttar, pl. -ä [ut-
tröttad]. Därme var dagän släut, u da var n 
äuttråttar, sått n int årkt lägg strad pa kårs 
JK. När gubbän hännäs kåm haim saint um 
kväldar äut-tråttar u äutåidn JK. Äut-tråttä 
u äutvaknä var di .. sått di sungnäd straks 
JK. Da var vörr äuttråttä u äutarbetnä JK. 
-tun s. m. bf. äut-täun'n, pl. -ar [gärdesgård 
mot väg]. Ja, Fäikalar böitäd da um täun'n 
så att var u en had lått i halltäunar u äut-
täun'n JK. Äut-täunar skudd haldäs bra i 
stånd, annas så fick än gröidn förstöirdar u 
uppjetn av all kräk, sum gick pa gatu JK(U). 
Um ja kund ha hinnt me äuttäunar iss viku 
ändä! sän markmillum de jär änd int så bråt-
tum me JK. Ja me äuttäunar de jär värst me ti 
hinn u fa daim upp att n kan fa lambi pa gatu 
JK. Så blai lagskift bigärt u mäns di pagick 
.. så blai int äut-täunar haldnä biläikä, äutn di 
fick fall ner, sått ingän kund fa någ kräk pa 
gatu el. äutmarki JK. -tyda v. äuttöidä 
(OL)MK, -töid', ipf. -äd, sup. -töid' JK, 
pass. ipf. -töidäs JK [tolka, förklara]. Män så 
talar n um a ann ård: aimän, sum än vill 
äuttöid, att ä betöidar fuktu u vatar luft u 
dimbå JK. Da sägd n gubb .. hen "hål" [en 
ål] 	Skälmar äuttöidäd de till "hinhålä" JK. 
Så va de någ sum hadd rop träi rop: "land, 
land, land", .. u de äut-töidäs, att de va daim 
sum flaut där.. sum ropä kåm ifran JK. Ja 
har hårt historjår av daim sum har set jaus 
brinn upp i talltuppar .. De gamblä mäin 
förfädar har äut-töid de för mi: att de fanns 
säkliän drakgos där i grastainar JK. -tydning 
s. äuttöidning (OL)MK f., pl. -äut-töid-
niggar. Ja, u så gär n (täidningsskrivan) någ 
äut-töidningar me Säv-språkä JK. -tänka v. 
sup. äuttägt. Så har ja äuttänkt min list imot 
n JK. -törstig a. pl. äuttåstuä [genomtörstig]. 
När vör had hugg än täim ällar så där um-
kring, så blai vör så äuttåstuä i solhitn, sått 
vör kund int å' rk arbetä JK. -vaken p.a. äut- 

va'kän, pl. -nä [utvakad]. Han var äutvakän u 
äuttråttar, män glaid ti strand så fort n kund 
kummä JK. Äuttråttä u äutvaknä var di, för 
di had sätt [: fiskegarn] nat ättar nat JK. 
-vandring s. äutvandrigg m., bf. -igän [emi-
gration]. Fyst u främst bläir ä äutvandring av 
allt ungt raskt fålk JK. Nå vaim jär de.. sum 
jär imot äutvandringän. Jå släikä, sum har 
de bra ställt JK. -vattnad p. a. n. äutvattnä 
[urvattnad, urlakad]. De modä [kuraget] de 
blai äutvattnä u gick till intä OL. -ved s. 
äutvid JK(U) m., bf. -vi'dn [ytved]. De jau-
sästä partäiä av vidn nemäst barkän haitar 
äutvid u dän mörkarä u fastarä innförä haitar 
känn'n JK(U). Äutvidn jär bårtrutn [på tjär-
vedsstubbar], sått bön känn'n jär kvar 
JK(U). Aikäutvidn jär .. int bättar än äutvidn 
a(v) fyrä ällar tällä JK. Ainsöilt träi .. där jär 
känn'n retar, män äutvidn jär bridn MK. De 
jär bär äutvidn, sum rimnar, för de [träet] jär 
så insaigt MK. -verka v. äutvärkä (OL)MK, 
-värk' [förskaffa sig el. åstadkomma]. Äut-
värkä så mik me säin ård sum int mang me 
pänningar (OL)MK. • Män kund ja äutvärk 
alltihop, sum ja visst u fösto, da.. skudd ja 
int var laisn JK. -visa v. äutväisä, -väis' JK, 
pr. -ar [visa, ådagalägga]. De jär såsum kartu 
äutväisar MK. Ryg u vaitä sum sas pa lading-
än .. sum namnä äutväisar, för de haitar 
vårryg u vårvaitä JK. Täidn far äutväis va nytt 
de gär JK. Va de väidarä kummar ti ga av 
[avlöpa], så far framtäidn äutväisä JK. Vaim 
sum har ret av uss, far täidn äutväisä JK. 
väder s. se utan-väder. -väg s. äutväg m., bf. 
-än, pl. -ar [medel, möjlighet]. De jär frågän 
um, um de vill sträv till i haust för uss, för de 
bläir läit gröid ti säl för uss i ar, män någ 
äutväg ma ick bläi för uss läikväl, vätjä, um 
de int bläir någ ann rad, så far vör lanä, u de 
jär säist äutvägän, sum någ var far ta till JK. 
De matt väl ha blitt någ äutväg me lambkyt fö 
L:s räkning? JK. Da jär ä än dail (tjänrar), 
sum alltut far någ äutväg till kumm ifran de 
ställ di jär pa till ätt annä JK. Män um nå så 
jär, att L. int jär staddar pa pänningar straks, 
så far ja lag äutväg, så gutt ja kan pa någ väis 
JK. Um de int kumar äut ti pinst .. da far di 
lag si någ ann äutväg va di kan pa någ .väis 
JK. Män till dairäs nattvardsgangar sluntäd 
de aldri, ick di lagd si äutväg ti fa haim at-
minstn. vassit kvarter JK. Vill vör int skaff 
äutväg pa någ väis, så kummar länsmann'n u 
pantar. Ja, ja vait int någ ann äutväg än lan 
pänningar JK. Vör säir uss int någ äutväg ti 
fa någ vid haim JK. Nödi tvang dum, för di 
sag si ingän annar äutväg OL. Va skall vör 
gär bäi de; någ äutväg skall de tas OL. De 
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fordringar, sum ungdomsläiv har.. de tar si 
alltut äutväg OL. Dän äutvägän [att sälja fisk] 
var de u mang sum fick ta OL. Malta .. de 
fanns int bi kaupmännar ti fa, äutn aind äut-
vägän .. de var ti fa lan bi sånn surn hadd 
förset si OL. Da jär de dän säist äutvägän ti 
dräg i framstammän JK. Arbetsfålk .. di har 
mang go äutvägar nå, mot va di had förr OL. 
-vägg s. äutvägg f., bf. -i, 'yttervägg'. 
-vändig a. n. äutvändut [på utsidan]. Mäu-
rar invändut u äutvändut me .. skall 
rappäs JK. Gutt um rängn .. sått ä ha 
råit betöidlit pa .. allt träivärk, sum ha vart 
äutvändut pa all byggningar JK. U framtill, 
sum haitar halsn, jär de äutvändut, nertill 
halshulä 	u sträupknäutn JK. -värtes adv. 
äutvärtäs [utanpå, yttre]. Fast ja int var så 
dummar u gick u dårmäd u gårmäd där pa 
statsjon'n, äutn sag lungnar äut äutvärtäs fös-
tas JK. Nå ropäs de: jaus jaus jaus! bad 
invärtäs u äutvärtäs JK. Gubbar di trodä, att 
de (ti ta n halvä förrn di gick till nattvardn) 
hårdäs till dairäs fastå u äutvärtäs anständu-
hait JK. -åt prep. o. adv. äutat, äut at. 1) 
prep. [om rörelse hän emot]. I mandäs mår-
räs var ja upp klucku fäirä u var äutat möiri äi 
än hag, sum vör har där JK. Bäst sum de var 
.. fick vör håir a sånt föskräcklit nödrop 
äutat Storholmsrivä JK. Da had i hårt såsum 
någän kund ga äut bäi stäuväggi där äutat a'i 
JK. När ja var pa trappi u just skudd ga in, 
käikt ja äutat vägän JK. U så sättäd vör pa 
fyst furä bäi däikäskantn u de vändäd vörr 
da gang ättar gang äutat däikä ällar aurn ner i 
däikä [om vägarbete] JK. Staintäunar jär . . 
int mik i bräuk jär äutat iss soknar, såsum 
de jär äutat sudrä pa Gottland JK. Han var 
alltut äut at sudrä a par gangar um haustar 
JK(U). Där läggäs 	unda(r)slag pa dann 
hållä millum de undaslagi, sum tildi liggar pa 
äutat tagatu JK. Tjanar [telnarna] blai säm-
mar u sämmar, längar vör kåm äutat ändn 
JK. Um ja sagar i täu än stuck mitt i känn'n, 
så bläir de täu retsäidår, u dän, sum jär äutat 
barkän, jär avsäidå JK. Så sträikäs de me amn 
hand .. ner langs halsn u braust u skuldrår u 
så äut at armän OL. 2) adv. [om rörelse el. 
riktning mot yttre sidan av ngt el. bort från 
ngt]. Däu fart sno retsäidu äutat pa säckän 
OL. Pa ätt av de räcklidi .. var de a trolå, 
sum lag pa jårdi me en ändä, sått ha lag pa 
skyns [snett] äutat ifran käldu JK(U). Vart 
par så gynt di räk inn ifran braidä u så äutat 
imot si OL. Vör kund föir undasjägy ti däss 
vör kåm äutat n tjugå famnar JK. An sättar 
fyst a halft lass pa änd u så dann halv lassä 
lägga n fyst flatt där uppa .. me aksi innat 

mot si u stubbän äutat JK. Aksi ska läggäs 
äutat (i en stack), de jä visst [noga] me de ir 
MK. Vör kund int bigräip, att de skudd var 
någ fålk där äutat da ällar någän bat JK. Jär 
äutat [i dessa (våra) trakter]. Jär äutat håirs di 
int av någän myssling [mässling] JK. Nå 
fanns de jär äutat, för min täid .. än sårts 
vändplog JK. Dän sårtns plog jär ännu i 
bräuk jär äutat. När de int fanns jär äutat i iss 
strandsoknar någän någlund ändamålsenlir 
vändplog JK. Gaukän ha vör allt hårt jär 
äutat JK. Någ snåi u slidväg har vör int hatt 
jär äutat ännu i vintar. JK. Nå jär de ingän, 
sum råikar bäcking jär äutat JK. Ännu brum-
mar .. ångtråskar jär • äutat um dagar JK. I 
allmänhait aukar sedi läitä, atminstn jär äutat 
OL. Än tjänstdräng .. kan fa till laun bäi n 
bondä jär äutat 300 kronår u matn JK. -öden 
a. äutåidn [uttröttad, alldeles "slut", förbi]. 
Ja var så äutåidn u - tråttar, sått ja årkt int lyft 
armar iblant MK. När gubbän hännäs kåm 
haim saint um kväldar äut-tråttar u äut-åidn 

JK. 
utan prep. o. konj: äutn. I. prep. 1) [i förb. m. 
subst.]. a) [i saknad av]. De byggäs mang 
stans nå äutn ankar-räiar JK. För n tjugå 
trätti förti ar sinä kund n byggä snart sägt 
äutn pänningar, bön n had gutt tim mat u 
brännväin u öl JK. Att de int gick an ti sa sedi 
i jårdi äutn däikar JK. Äutn slepsko gick de 
intä JK. b) [i förb.] var' äutn [o. likn.] Da har 
ja int ont um ämnar ti skriv um, u tankar jär 
ja int äutn JK. Att n int kund el. vidd var äutn 
källing JK. Iblant så ha de änd blitt någät 
rängnskäur .. män i .summar gick vör äutn 
JK. c) 'utom'. Vör föidar nå fäm till sjau 
morlamb, äutn baggän, um an i JK. De jär likt 
allting äutn (el. äutum MK) fålk JK. Äutn o 
aig arbetä så gar n (vangn'n) ti nemrä a par 
hundrä kronår JK. Nå .. jä de omöiglit ti 
kumm si vaskän häit .älla däit, ick mindar da i 
någän skog, äutn pa någät ställ, sum jär haugt 
u tårrt JK. I kväld 'har hogstn lagli gat yvar 
för mi, sått de jär ingänting ti tal um nå, äutn 
någän end gang, sum ja skall gläpsä JK. Han 
[vägän] ha vart .. hallgaln ti kåirä, äutn igår, 
da var n väl int så illa JK. Novämbar-ryg 
de jä int mang sum sar de, äutn häit u däit 
någän JK. Hälsu har vör hatt, äutn iblant någ 
snäuå i kyldi OL. När ja bläir gammal .. så 
har ja ingän ti läit mi till äutn Er JK. Var de 
int någ mair da um strandi? Nai, äutn de, 
-att di int skudd kumm i möit me någå källing 
.. när • di gick ti strand JK. 2) [i förb. med 
inf. . De jär mik kånstuarä figäurar ti plögä . 
män ginum melning u -'äuträkning så kan n fa 
de .. ti ga ihop äutn ti fa kåir för mik me tomå 
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JK. Vör har vart ti tals um ä mang gangar förr 
äutn ti kumm riktut yvar ains JK. Autn ti 
bjaud hadjös JK. Iss gangän lag de (släku) 
så tjåckt, att ä var lagum ti ta pa graipi äutn 
kar i hop ällar kast ihop JK. Pärår finns äutn 
kaupä av de gamblä förrådä JK. U årkå har ja 
hatt .. jär bäi haimä mair n ja kan hinn me 
äutn kåir me kräki JK. Da bräukar di ga ti 
bräidä u sia um äutn bristä u äutn bädä [om 
"bandar"] JK(U). Så vaksar de äutmärkt 
äutn göidä JK. Jårdbitar 	sum int någän 
sårts vändplog gar äutn fassnä pa JK. Fräi- 
speli 	sum var u en .. välar vick än vill, 
äutn sätt i brevä [vågbrevet] JK. Ja har undrä 

pa de, att L. strävd iginum all de där 
battaljår äutn ha någ känning av de ällar 
bläi sjaukar JK. 3) [i förb. med att-sats, van!. 
med att underförstått]. U bräidar n, sått n 
[bandn] bläir så mjaukar, att n kan fa bäggi 
ändar ihop, äutn att n bristar JK. Braidäd äut 
de [linet] pa jårdi, äutn att de fyst lag i vattn 
JK. Var u en far väg säin lass, äutn någän 
bihövar var bäi vågän JK. Godmännar har 
stak ragangar u stainsätt, äutn att K. ha vart 
me. Godmännar ainsumnä (äutn han har vart 
me) har stak linjår upp JK. När täu styckän 
gynnar ga så där i fylgä, de slar mästn aldri 
fail, äutn di far varandrä JK. Nå bläir a (lairu) 
så vat u blaut, sått nå kan ingän kumm pa na, 
äutn de skall var fagat n träi fäir dagar JK. 4) 
[i bet.] 'kanske', 'såvida icke'. Bäst de var 
maint inspäktorn: "äutn de ännu kummar me 
tågä" OL. Ja. . att ä skudd var anglårs skuld, 
maint J. pa. — Ja äutn de, sägd ja, att di skudd 
ta bårt n [fisken] för mikä JK. Da kåm G.K. u 
frågd, um ja had fat hans böiknar fran böin. 
Ja, äutn di jär jär äi [häri], svard ja JK. Var u 
en far svar för säin styckar [vid snökastning] 

sumbli gär de aldri, äutn ploglagsförstån-
dan sär att di skall JK. De .. har int gat så let 
ti bön kast ihop de där vastar u råiri, äutn di 
ha vart så stark sum källingi, sum bjärd hail 
Digaråir . i am n bördå JK. Att i sad i fibba-
varus, de jä rakt otrolit .. män äutn att di sad 
ladis-sed pa all haug glisnä aurbackar, da 
kanhänd de va möiglit JK. De bräukäs fö de 
mäst en dag [på begravning], äutn ret de ne-
mäst släkti haldar pa dann dagän me JK. 
Äutn någän så ha vart ste, att i ska haim, da 
kan väl någän var äut u kåirä MK. Ja har int 
fat täid ti skriv .. äutn de skudd bläi någu 
stund nå i paskdagar JK. Int hadd di kaffi u 
ing starkvarår, äutn att ja var tåstur, att ja 
vidd hald ti godår me u tar tunnt drickä JK. 
Äutn de bläir vackart nå. Äutn n jär tåstur 
= kan var' n .. [om han är törstig] MK. 5) 
[ss. adv. i uttr.] int äutn att, .. ick. De jär int  

äutn att ja tänkt de samä MK. De jär int äutn 
ick ja har läit ont i häud i dag JK. De jär int 
äutn ick de har gat läit motut för uss i dag JK. 
De jär väl int äutn ick de bläir dräivskad pa 
säin ställar JK. — II. konj. 1) [i förbind. med 
adj. o. adv.]. De var ingå endå fäul ällar 
skämd äutn go allihop [om potatis] JK. Ti fa 
rot ograsä ör jårdi jär di [spetsplogarna] int 
bra till äutn strunt JK. Ja tror int att n däugäd 
.. i lairjård u myldå ällar annas där de var 
stainut äutn möiglitväis i stainfräi sandjård 
JK. De blai int läng täid ti sta u grund pa de, 
äutn fort fram me smör ällar fått! OL. Di fick 
int täid ti ta varå pa någän kättl da, äutn haim 
så mik sum ta kundä JK. Ha had int gärt ä me 
vilä äutn av misstag JK. Drekti jär int lang, 
äutn pa a än hallannu umkring JK. De var väl 
int någu sårg äutn tvärtum OL. 2) [med inf.]. 
Att n int kund ha ho [hov] äi si äutn riger pa 
sånt väis OL. 3) [inledande sats]. U int kan ja 
buck mi, äutn ja skall ha käpp i handi JK. De 
var int ti tänk, att de skudd ha räum pa en 
sjuss, äutn de skudd var täu till de färdi OL. 
Er skall slipp u drägä, äutn Er skall fa akä 
JK. Nå för täidn hugga n int .. äut bygg-
ningsskogän äutn än sagar äut n pa kling-
sagar JK. Maltä .. de fanns int bi kaupmän-
nar ti fa, äutn aind äutvägän .. de var ti fa lan 
bi sånn, sum had förset si OL. De byggäs 
mang stans .. sum int räiändar gar äutförä 
äutn gar jamt me mäurn JK. Drick ällar öl jär 
int hardjäst, äutn kåm ti jäs för mikä JK. 
Körkväldrar 	blai tåpp galnä pa målan u 
vidd int bital n äutn to u stämd n JK. Gubbar 
släutäd frid me till ga ste u gär någ rumor.. 
äutn var nåigd till bläi när säin hustrur OL. 
Da gar u sigdn aldri bra, äutn sumblistans gar 
n för mik i buttnän u sumblistans låimar n da 
någ såddar OL. Vörr vidd n int någ ont, äutn 
tvärtum hadd vörr pluck för n så gutt vörr 
hadd kunt OL. — ut(an)-bens adv. äutbains. 1) 
pa äutsäidu av bainä, mots. inbains MK(c. 
1877). 2) 'oäkta till födseln'. Ha har de banä 
äutbains. Ha (el. han) jär äutbains JK(ordl.). 
A. har täu småttingar äutbains JK. Han ha 
fäm ban livnäs ätta fyst giftä u fäir firn dödä u 
så ätt äutbains JK. U frågän jär de, um de 
tillvärkäs så mik fålk el. ban sum förr, at-
minstn int inum äktnskapä, män äutbains där 
gar de undan tämliän JK. -boett s. äutbujätt 
[ytterboett]. Ja sätt äutbujätt pa klucku, än 
okristli tjåcka bujätt MK. -byxor s. pl. äut-
byksår [ytterbyxor, i mots. t. underbyxor]. 
-dörr s. äutdu'r f., bf. -i, pl. -ar [ytterdörr 
(särsk. på boningshus), farstudörr]. Autduri 
el. fastuduri var int mitt pa byggningän äutn 
mair at dain ändn [i JK:s hem] JK. Ti hygar, 
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när n kummar in iginum äutduri JK. Da vidd 
lärinnu ga äut u säi ättar, um a had test 
äutduri till JK. När ha da fylgäd n äut i 
fastäuu u jälpt n äutduri upp, sägd n .. JK. 
Mor L. var haimä u sto i duri u läggd armar 
pa nedäst duri (pfflästuduri ällar äutduri), för 
di had sån där halldurar [halv-dörrar] JK. 
Kring durkarmän pa äutduri till byggningän 
bräukt u var fastspäik si n krans [vid bröllop] 
JK(U). De var täu äutdurar pa än, me n 
stäurar haugar läm imillum fastudurar el. äut-
durar [på en byggning med två hushåll i] JK. 
När de blai för mangä [tiggare] iblant, så 
tesäd mor äutdurar till JK. Autdurar u glug-
gar i finstar skall u" till [vid ladugårdsbygge] 
JK. -före prep. o. adv. äutfO'rä, äutfO'r, äut 

äutför, äutfö. I. prep. 1) [som uttr. för 
att ngn el. ngt befinner sig på utsidan av ngt 
avgränsat parti, område el.d.] a) [om mindre 
avgränsade ytor el.d.]. Vindskaidar 	jär 
stor lang räckår, sum star me nedäst ändn pa 
bandknäutn äutför gavälspärrä någlä tum JK. 
Um de änd skall var fodartak ällar tramptak 
me raftar, da gar int räiar äutför mäurn JK. 
Handbalkar gar äutför spärrträii n bit, sum 
asar skall ligg pa u ändar tas bårt jamt me 
spärrträiä i äutkant, u da tiggar asar ällar asn 
äutförä spärrträiä pa handbalkän JK. De jär 
int nuck att ä skall var ställningar äutför 
mäurn, de skall innför me, fär de mäuräs för 
de mäst täu u täu [: murare] el. en innförä u 
en äutförä JK. Slaändar [på sladden] gar äut-
för de främst planku umkring än träi kvarter 
JK(U). b) [om hus, gårdstomt o. d.]. När ja 
kåm äut för duri ällar äut pa gardn, så hävd ä 
ner me vatar snåi JK. När ja kåm fram, så sto 
K:s päiku äutför duri pa gatu u to imot mi JK. 
När L. kåm än bit upp i skogän, sått n int sag 
smidn, gick han [smeden] äut för smid-duri u 
roptä hu hu hu JK. Ja fick änd så mik, sum 
räckar till a trapp äutför fastuduri JK. Gau-
kän .. han sat äi a träi u ropäd äutför finsträ 
MK. Kvistar u bladar av kissbärsträiä, sum 
star straks äutför finstri, rasäd in i kökä JK. 
Ja tror nuck jär äut för o grindi i däiki di 
(snåidräivår) jär a än haug ännu JK. De jär n 
förbaskad bit [väg] .. till hald ypän, makän 
till vägän mitt äutför uss JK. c) [i fråga om 
område el.d. i lekar]. Da rännar di (dän sum 
jär äutförä u dän sum han slo pa) at vassit håll 
äutför ringän JK. När bålin har stännt äutför 
ståitu [i pärk] JK(U). d) [i fråga om ort el. 
plats till lands el. sjöss]. Ti ta n laup sed pa 
nackän u gläid till a kvänn där äut för Böin 
JK. Um all de andra lauboar, sum gränsäd 
me säin skogar äutför Kauprä, to dail i äun'n 

JK. Ja had glåimt bårt va langt Alskän 

[Alskogs kyrka] skudd var äutför(ä) sma hål-
mar JK. Han.. sägd int .. att n had set dum 
flaut n bit ifran si äutfö Djaupdöi JK. Ja lag u 
tåskädä äutför Laushålmar n bit JK(U). e) [i 
fråga om läge el. riktning på sjön]. De laupäd 
till där äutför rävlar JK. Vör had anglår lagli 
langt äutä, äut pa n tålt fjortn famnar pa Nabb 

u de jär int så läit bit till sjöss äutför hålmar 
JK. Dän sum sitar i batn, ror äut at noti äut 
för varpä JK. För da ti fång na (bad-äidi) så 
sätta n a vanli not äut för na JK. Fick vör säi 
lantärnår av än stäurar ångarä, u han gick 
förbäi läit äutför uss [: fiskebåtens besätt-
ning] JK. Ja gick äutför H. n bit u to ner u 
kastäd tang . . män ja sag, att H., sum lag 
straks äutför mi, drog ällar fick tåsk JK. 
Vattnä jär djaupt straks äutför a batlängd JK. 
Bak-kaln läggar sankändn äutför tunn pa 
bakarskäidä JK. Di hängäd en pa var umrän-
ning äutför batn i vattnä JK. — II. adv. 
1) = I: 1. a) = I: 1 a). Ner de jär någän, sum 
har sån tändar, så dän am n vaksar äutför ijamt 
dän andrä i tanngardn OL. Förr så had di 
ungn'n inn i späisn, ällar fyst had di späisn 
äutförä u ungn'n innför späisn JK. N. klätt-
räd upp langsat skaidi [kvarnvingen] u upp pa 
aksländn, sum sitar äutförä JK. De byggäs 
mang stans nå äutn ankarräiar ällar sum int 
räiändar gar äutförä äutn gar jamt me mäurn 
JK. b) = I: 1 b). Jär inn känns änd läit blöit, 
män när n puttar nasar äutför, da MK. Står-
män u äurn väinäd kring knäutar äutförä JK. 
Han had mik bråttum, för russi sto äutförä 
JK. De var väl umkring täuhundrä styckän 
inn [i kyrkan] .. u någlä styckän äutförä JK. 
Daim sum int jär bidd me, di far ga äutför u 
dräivä OL. Ja håirar jal [sorl] u prat äutförä 
JK. Di haldäd jär äutförä MK. De där sum 
spökäd u riggeräd där äutför bäi dum um 
netnar JK. Di sambläd si i båkbodi, u där 
äutför skrambläd di mäst me kädi [kedjorna] 
JK. Hail häus-sträcku fullstampi .. me fodar 
u änd n stäurar halmstack äutförä JK. Ja fick 
int räum inn i vangn'n äutn matt sta äutförä 
JK. c) =1: 1 c) [om ringformigt läge, el. rörel-
se]. Da star han me handi pa ätt av daim, sum 
star i ringän, u da rännar di (dän sum jär 
äutförä u dän sum han slo pa) JK. De kräkä 
sum gar äutförä [vid tröskning], de kan int 
hinn u hald si framm, såsum de sum gar 
innförä OL. d) = I: 1 d) Ii fr. om strand el. 
läge på sjön]. De jä ännu väl sjoäis jä äutförä 
JK. I går sag ja täu ångrar jär äutför(ä) i äisn 
JK. De jär häut va äis u syrå de jär jär äut-
förä, sum vörr skall iginum, förrn vör far tak i 
snarår JK. Sum täidäst jär vör int så naug 
landä, när vör jär pa tåskän jär äutförä, så- 
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sum äutat Sandpall, sum jär så langt sum äut 
pa nemrä trätti famnar jä läik äutförä JK. När 
ä jär gutt um strämming pa någät särskilt strik 
.. så jär n sanslausar .. att n kan fa ta in bäst 
plassar u slipp u var innförä el. gläid äutförä 
[i förh. till de andra båtarna] JK. Int gar de 
me ro u int me hakä, u int haldar de ti stäig 
äutförä ti dräg batn fram JK. Da .. drägar 
dän sum jär i framstammän batn upp pa 
äisn n bit u kastar si me braustä pa stamluku 
.. sått baini hängar äutför i vattnä JK. När di 
da hadd håis i någlä täimar, sättäd Kall si pa 
framstamluku .. me baini äutförä u singäd 
JK. -hjul s. n. bf. äutjaulä OL [= stor-hjul, 
på trösk]. -kläder s. pl. äutkle'dar, bf. (n.) 
-kledi JK(U), [ytterkläder]. Äutkledar, 
byxår, väst u tråiå av hailyllä vammäl OL. 
Slepkledar sum bisto av undarkledar u äut-
kledar av vammäl OL. Da så kled n äutkledi 
a(v) si u kräupt i säng till varandrä JK. -kolla 
s. äutkållå f. tytterkjoll, 'klädning'. U så ti 
kavlä upp äutkållår a par träi styckän, förrn 
ha da fick tak i undakållummu u biljättn JK. 
-lomma s. äut/ummå f., bf. -u, pl. -år [ytter-
ficka]. Bäst ä var .. så hadd di am n stäur 
gäddå i var äutlummå i stortråiår, sum kåm 
käilnäs läik ner i äutlummår för dum, sum int 
var någ lumklaffar yvar JK. Ja kåm bårt vam-
mälståttn sum ja to av mi u puttäd n i 
äutlummu i tråiu JK. -läxa s. f. pl. äutumläk-
sår. Um vör had fat lert .. va lains jårdi 
ändmålsainlit skudd bräukäs i ställ för de, att 
vör fick pluggä me o äutumläksår i katkesn u 
biblisku JK. -läx I lamring s. f. bf. äutnläks-
lambräningi [-rabbling]. Ja, um di raint to 
bårt de äutnläkslambräningi i katkesn, så va 
de mik bättar JK. -mur s. m. bf. äutmäurn 
[yttermur]. Där fanns ingät finstar pa äut-
mäurn JK. -på prep. o. adv. äutpa* , äutpa. I. 
prep. 1) [ss. uttr. för belägenhet på utsidan av 
ngt]. Da matt vän ta av allt de sum var vat u 
sprungä äut pa stackar JK. 2) [ss. uttr. för att 
ngt omsluter el. betäcker ngt]. Svart byksår 

daim drog än äutpa de gra OL. Sätt nöi 
yvarlädar äutpa de andrä OL. Um än har 
papptak ällar plåttak .. da liggar pappän ällar 
plåtn äutpa alltihop OL. II. adv. 1) = I: 1. 
Han sto där u drack öl, så augu lag äutpa för 
n OL. Snåislask u rängn .. sått n blai bad 
vatar äutpa u innförä JK. Ja skall ännu ribb 
dain väggi äutpa JK. Ti ha de snyggt u fäint 
bad äutpa u invändut i n byggning JK. 
Stackar jär nå hard u ihopsinknä, u da jär ä 
bön läit äutpa, sum bläir vat JK. Män ja sag 
äutpa, mik de tbrevet] innehalt JK. U så had 
di änd fat n träi fäir hul pa väggar, sum äutpa 
atminstn sag äut sum årdäntliä finstar JK. Ja  

far sägä, att ja just int har hatt någu frödfull 
jaulhälg, fastn ingän har set de äutpa pa mi, 
för ja jär alltut gladar me de gladä JK. 
2) = 1: 2. Ja ha 'n lapp um ä u så n skinntått 
äutpa JK. Så läggd n da tunnar mjaukar vaks-
dok .. där äut pa u så n bindäl av tunnt vitt 
töig där äut pa u så n hail hopän bomullsvadd 
där äut pa igän me n dok äutpa JK. -skrift s. 
äutnskrift f., bf. äutn-, äutumskrifti. Hart u 
skriv äutnskrifti pa de brevä OL. G.O. 
kåm .. me .. a brev, sum ja straks sag pa 
äutumskrifti de var fran L. JK. -strands adv. 
se  ut-strands. -till adv. äutntill. Da tyckt ja, 
att ä va bäst ti skaff na n katkes, sum di blai 
tvungnä ti ler äutntill JK. Han kan nå mästn 
all stråfar äutntill JK. Va prostn sägd pa 
prekstoln kund ingän håir så langt där nerä, 
mair n va n visst u kund äutntill JK. U så 
gynt n da ramblä upp läksu [bröllopsläxan], 
så mik än kund äutntill JK. -till 1 läsning s. f. 
bf. äutntillä'sningi. Um di to bårt de väl-
singnä äutntilläsningi i katkesn ändä! JK. 
-tröja s. äut-tråjå f. [ytterkavaj]. -tyg s. n. bf. 
äuttöigä [yttertyg]. Tråklä fast fodrä bi äut-
töigä OL. -väder s. äutvä'dar n., bf. -rä, 
'utanväder' OL, 'vind åt landet' MK; vädar 
sum blasar till land fran sjoän JK. Palandsvä-
dar el. äutvädar JK. De jär äutvädar i austn 
JK(U). Så olycklit blasut u kallt i äutvädar 
JK. De har nå stat u blas i äutvädar så läng, 
att nå har vasslagä blitt så lagt sum ä kan bläi 
OL. När de jär äutvädar, da bräukar de bläi n 
sån dunst ifran sjöän, att.. MK. Släku slar 
i land me äutvädar JK. När de ha blas i 
äutvädar .. så gar n ner i släkdöiän u säir 
ättar, um de ha kumm någ släkå in JK. De va 
lagli blasut u sjaudäd lagli väl i äutvädar, sått 
Nabb-boar tyckt, att ä var otjänlit ti sättä JK. 
Tåskän jär traugar ti ta, när de jär äutvädar 
sudaustn u austn MK. Nå har austn u sud-
austn blas så längä .. när dän vinn'n el. äut-
vädrä haldar bäi läng um haustar, bräukar de 
bläi raint för tåsk JK. Svan'n bräukar ha någ i 
hudä, när han liggar så u gir si, antingän 
bräukar de mod kallt ällar u så äutvädar JK. 
När lomän skräiar pa sjöän modar äutvä-
dar ällar aust vädar JK. När sjoän laupar in 
pa rivi bäi Närkhålm, sått dyningän håirs jär 
upp i soknar, da bräuka n sägä, att Rovalls-
mor kokar ärtar. De modar äutvädar bräuka 
n sägä JK(U). -åt adv. äutnat, 'utantill'. 
Läksår, sum di skudd kunn läs upp äutn-at 
JK(U). Läs yvar läksu pa fastnäs magä, så 
lerar du na snart äutn-at. Säs till skolbarn, 
när di skall ler läksu äutntill JK. 

utande p. a. äutandä [utomordentligt]. I dag 
har ä vart a äutandä vackat vädar, sum int 
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kan .. var vackrarä pa iss arsns täid 
JK. 

ute adv. äutä, äut'. 1) [utomhus, under bar 
himmel, i det fria]. Ännu haldar de pa u äurar 
duktut äutä. De äurar äut så! JK. Nå säir de 
riktut vintaraktut äut äutä JK. De jär a äut-
märkt vackat vädar, äutä u mik mik bättar till 
var äut än innä JK. I går .. da var ja för de 
mäst äut hail dagän JK. A. kummar u sär, att 
gaukän ropar äutä JK. När n da har fat de så 
tårrt, sum än kan fa äutä, så tar n in de [linet]. 
Jär de da fagavädar, sått n kan fa lätt de 
[höet] sta äut än åt dagar .. JK. A. rustäd .. i 
häusi u gärd raint där u had all kräk äutä, 
mäns n gärd raint JK. U snart jär ä baitar i 
hagar, sått kräki kan liv äutä JK. 0 lambi ha 
int ligg äut någu nat ännu JK. När da ear 
hadd åin [lammat] äut um dagän, u n skudd 
ha haim de nöiföid unglambi JK. Äut unda 
bär himmäl JK. Äut i skog u mark JK. Vör 
rust da äut i marki u skudd skaff blåmmår [till 
majstången] JK. Äut i o akan där gick u a o ej 
[en av våra tackor] JK(U). När de jär sånnar 
vällaik .. så jär vör äut i hagän u ryddar am n u 
tynnä JK. Kånnä gynt säi så tunnt u dålit 
äut 	jär upp i sokni pa de tårr jårdar u till u 
me äut i möiri OL. Fyst lag da stuckar äut pa 
lairu äi a vältrå OL. Di har nå sätt täun äut 
langs vägar OL. U russi kåirar n äut langsat 
vägar JK. För lag skiftä så lag de a väldu 
masså jård el. baitäsmark äutä (sum än bräu-
kar sägä) till allmänt baitä JK. 2) [utanför 
boningshuset]. Da var ja äut a slag i kohäusä 
u gav konar JK. A. had da allt vart äut u gitt 
russi JK. 3) [om avlägsnare platser från cent-
rum el. från där man bor]. Ja had a reko-
mender brev äut pa påstn JK. Sum mäin 
tankar ännu var upptagnä .. så visst ja int ård 
av, förrn ja var backän uppä u äut pa stat-
sjon'n OL. Ja var äut pa När pa a pastorat-
stämmå i dann viku JK. De rygtunnu skall n 
kaup äut bäi n bondä pa När ifran Hallbjäss 
JK. De finns ingän fastar stäut nemrä bäi uss 
än bäi S.V. ällar u så äut bäi Hallut Pättasns 
JK. En hait B. äut fran Lokrumä OL. Kauprä 
Las Nilsn hadd vart i Böin um dagän u äut 
pa Lägrä [exercisplatsen] JK. 4) [i den egna 
trakten, på landsbygden]. Jär äut pa landä 
JK. Va di har för årningar jär äut i iss avkro-
kän JK. En kast vid jär äutä kustar nå fämtn 
kronår JK. 5) [i öppen sjö, på havet]. Vör har 
vart langt äutä (= langt ti sjöis el. langt äutä 
pa el. i sjoän) JK(U). Aut i ypnä sjoän; langt 
äut ti sjos (= langt ifran landä) JK(U). Än 
dag, ner n var äut pa tåskän OL. När läil 
taugi jär äutä, så läggar dän, sum sättar noti, 
undatjanar äut JK. 6) [i lekar: utanför ett 

angivet område el.d.]. Laik äut u innä [flic-
korna är i ett rum, pojkarna i ett annat, var 
pojke får sig tilldelad en flicka, men vet ej 
vilken, han skall gå in till flickorna o. gissa] 
JK(U). Äutä [i pärk]. a) [säges om det parti 
som står bakom "stötan"]; ti var äutä. b) 
[säges om bollen när den träffar utanför "pär-
ken"] JK(U). 7) [utgången, utlupen (om tid), 
förbi]. a) [om livstid]. När L:s dagar jär äutä 
JK. b) [om dräktighetstid]. Koi skall kalv nå, 
för ha har täidn äutä JK(U). Koi, sum di 
väntäd sum skudd kalvä u had täidn äutä 
jauldagän JK. Vör väntar fyl me män i snart; 
ha ha snart täidn äut, att a skall fylä JK. 8) 
[utslagen, om blommor]. Klövablåmmår jär 
äutä MK. 9) [utestående, obetald]. Vör har 
ännu int fat upp alltihop, sum jär täcknä si pa 
listu, äutn de star ännu äut någ yvar tjugå 
kronår JK. 10) [utsatt (för)]. Mor u ja har vart 
mäst äut för de (flunsu) pa iss täidn JK. De 
har vart så mang, sum har vart äut för de 
plågu jär i Lau JK. Han har vart äut för mang 
sträiv battaljår u strappasar pa sjöän JK. 
Fastn ja just självar int har vart äut för de pa 
längä (att russi har skäinä) JK. Jfr hjär-ute. 
-arbete s. äutarbe'tä n., bf. = [arbete utom-
hus]. Fiskarä, sum har langar arbetstäid u 
sträift äutarbetä JK. När äutarbelä jär släut, 
u n kummar in, så bräukar klucku var um-
kring sjau JK. -kring prep. o. adv. äutkriug. 
1) [runtomkring]: Di meld häckän äutkring 
för ti säi, va storar n var OL. Sam var de me 
askstain'n; de var styckar bårtå äutkring kan-
tar OL. Masträ, de fäirkantuä häusä ällar 
ramän, sum jär äutkring stainar [i kvarn] OL. 
De andrä sum sitar äutkring u spinnar JK. 
Bräudi u bräudgummän inäi u de ändrä äi än 
runtar ring äutkring allihop JK. Bondn gynt 
mitt i ängä än runtar ring u päukän skudd sia 
ättar äutkring JK. 2) [yttre vägen]. Da laup än 
äutkring (ej genvägen) JK. Nä vör skildas at 
bäi körku, så gick ja äutkring haim u sag 
ätta(r) vägän, um han var tilläurn JK. Män så 
var L.P. bårtå n kväld, u da gick han äutkring 
förbäi körku JK. -lövkoja s. äutlökåiå f. [löv-
koja som växer ute]. De jär äutlökåiå, sum 
vör har sätt i påttå (När) MK. -orka s. äut-
årkå f., bf. -u, pl. -år [utearbete, särsk. på 
åker o. äng etc.]. Ja, ännu tular de nuck lagli, 
förrn vän kan kumm at någ äutårkå ällar töin 
u plög u gravä JK. Ja, nå i hail iss viku har ja 
int fat kvinnfålki till jälp mi me någ äutårkå 
JK. Dagar jär så kårt nå, sått de bläir int mik 
arbet gärt si, ja mainar äutårkå, äutn mäst 
täidn gar ti söislä kräki JK. Nå n langar täid 
sin äutårku har kummä, så har ja int skriv någ 
ti L. JK. Vör ha ännu läit trodaklauning 
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ogärt, sum vör skall skill av me, förrn vör 
kummar ihop me äutårku JK. Sen skudd läin 
u hamp u blår spinnäs så mik di kund hinn, ti 
däss di skudd vävä, u de skudd var avskilt 
[färdigt] ti äutårku kåm OL. Vör har ännu 
årkå ti bro [grusa] en dag till .. pa smavägar, 
u så har vör årkå ti plög någlä dagar; da har 
vör skilt av me äutårku för i ar JK. Dagar 
bläir kårtä, sått de läidar int så mikä me 
äutårku JK. Ha va(r) rask i äutårkår JK. 
Dubbält värr bläir de för uss längar fram, när 
all äutårkår kummar, ällar jårdar bläir så tårr, 
att vör kan fa kumm pa daim u harv u plög u 
sa kånn u havrä JK. Da jär ännu a par träi 
månar igän, förrn äutårkår u betår kummar 
JK. Så fort drängar kåm in fran äutårkår, så 
var de ti sätt si bäi slingtjaugu OL. Rygän 
fick da ligg där pa häusi, ti däss de andrä 
äutårkår pa haustn var avskildä [avslutade] 
JK(U). Så läng sum ja kan minnäs ti bakas, 
så fick vör autndag, så läng sum äutårkår 
haldäd pa JK(U). -pika s. äutpäikå f. [tjänste-
flicka för utomhusgöromål]. Ja har int fäst mi 
för innpäikå äutn för äutpäikå OL. -sluta v. p. 
pf. pl. äutsläutnä. Män vänd si till ungdomar, 
ja till u me gamblä fålk jär int äutsläutnä 
sumbliä, .. så skall n fa håir JK. 

uterst (-arst) adj. superl. äutäst, best. -ästä 
JK(U), -äst, -ast', (dän, de) äutästä, f. 
(självst.) de äutästå JK, -astå MK, JK, pl. 
(de) äutästä [ytterst]. A. adj. 1) [längst ut 
belägen]. L. skall int tro, att n huggar av träii 
i äutäst kantn, när n fäirhuggar JK. Äutäst 
kantn av bildn [plogbillen] till hygar skall var 
vassar JK(U). Bildn smäidäs av jan u ståläs 
.. i äutäst ändn ällar i nasar JK. Spre ällar 
sple, än klainar stak, sum sitar fast i äutast 
hörnä pa segli OL. Bak-kaln .. tar sankändn 
u knöitar i äutäst tampän el. krakfotn av 
stäutn [det första garnet] JK. Nå kund vör int 
hanter batn .. sått vör matt skär av dum 
(tåskraiv) u så ro till äutäst vadn u gynn där 
JK. Hygrä kantn pa slagä kalläs innäst 
havdn, u där sum strängän liggar älla ti väns-
tar haitar äutäst havdn JK. Jaulfilrar [lötar] 
äutäst ringän pa a vangsjaul OL. Läimpannår 
jär dubblä.. dän sum läimän kokäs äi.. star 
äi de äutästä pannu me vattn äi, u när da 
vattnä i de äutästä pannu kummar ti kokä . . 
så smältar läimän äi de innästä pannu JK. De 
var pa äutast säidu de, sum än lag OL. I 
fotstuckar sättäs bas-stuckar .. fast u äi a räi 
uppä, bad dän innästä u dän äutästä. Dän 
äutästä bas-stuckän jär dän, sum star mot 
tagatu JK. Skautstråppu, sum gäs fast i de 
äutästä storgansmasku JK. A vattnställä 
straks där bäi de äutästä tråskpilrä JK. Pa de 

väisä föirar n stangi fram fran dain hulä till 
dannä, ti däss att taugi jär släut u de äutästä 
vakgangar [om isnot] JK. 2) [ytterst, på utsi-
dan, utvändigt]. ikutäst lummu MK. Luck till 
de äutästä (luku) MK. Luck de äutastå (duri) 
till MK. Ja hadd täu skörtår pa mi, daim kled 
ja a(v) mi u to de äutästå undar, för ha var int 
ret så ginumvat u svaiti sum de undästå JK. 
När di da fick de äutästä umslagä el. papperä 
av, så va de vassitt paket .. inn äi JK. 3) [sist, 
ytterst]. U n stor dail jär så tjåck u stinn, sum 
um di gar pa äutäst dagar [av havandeskap] 
JK. Di jä riktut så ättaläggnä u snålä, så att 
um di ska säl någ, så ska di pa ör ha ätta de 
äutästä JK. B. adv. De jär de bredä, sum 
liggar äutäst bäi gavlän MK. 

utlig a. äutlir, -ii, n. -lit [om vind, pålandig]. 
Äutli sunnä = sudaust = pa snitt Mat landä 
MK. Äutli nårdä = nårdaust. Äutli straum, 
mots. snaudar straum, sum kummar fran land 
MK. När vädrä jär millum nård u nårdaust 
kalläs för äutli nårdä u sunn sudaust ällar 
millum sunn u sudaust kalläs för äutli sunnä 
JK. Nårdaustn ällar äutli vinn MK. De jär 
äutlir nårdä (= nård-nårdaust) Autlir sunnä 
(= sunn suddaust) JK(U). De va go hall vinn i 
land, för vädrä var äutlit sunnä JK. 

utom prep. o. adv. äutum. A. prep. 1) [med 
undantag av, frånräknat]. Annas far Er ta va 
sum hälst äutum de vetu (mjölken i glaset) 
MK. Nå skall de sättäs u sas någ i all de där 
sängar .. äutum de sum än kan kumm at u 
plög u harvä JK. 2) [förutom, utöver, dess- 
utom]. Ja had 300 kr äutum någlä slantar el. 
örä (menas: plus) MK. U de jär da änd äutum 
all andrä äutgiftar JK. De kan iblant kast av 
si så att di .. kan fa än go dail av . . sin livsjon 
därav, äutum höiru OL. Um någu bok har 
blitt sabbu äutum dän, så jär de int av uss 
OL. 3) [utanför]. Bad äutum u inum häus JK. 
Äutum duri har ja int vart me a bain sin i 
fredäskvälls JK. I onstäs .. var de äur u blai 
föbäi me all .. skogsfärdar äutum sokni JK. 
Vör fick int riktut klart för uss 	um släkti 
kalläs för bidning, äutn börr daim, sum jär 
äutum släkti Jå .. de jär nuck bidning bad 
inum u äutum släkti JK. Förr.. så var di i amn 
bidning i hail grannlagi . . u så all släktingar 
till inum u äutum sokni ällar äutsoknar JK. 
Daim sum bor äutum ploglagä, di far int någ 
snåikastningsbud häldar JK. — B. adv. 'dess- 
utom'. Han hadd en hajl hopän äutum, i st. f. 
dessutom MK(c. 1877). Jfr för-utom. -känga 
s. f. pl. äutumkäygår [ytterkängor]. Kvinn- 
fålki hadd u sumbliä äutumkängår, sum di 
hadd pa si um vintan äutpa de andrä kängår 
el. skoar JK(U). -skrift s. se utan-skrift. 
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-stövla f. pl. äutumstyvlår [ytterstövlar]. Förr 
så hadd n dail kalar äutumstyvlår. Di var så 
stäurä, att di gick äutpa a par andrä styvlår 
el. sko. De var knappar pa skafti, sått di 
knäppt till. Skafti var int just haug el. langä 
äutn gick upp pa läggar n bit JK. -tröja s. 
äutumtråiå f. [ytterkavaj]. Stortråiå .. me 

armar äi u av en sårts töig me fodar u ståpp-
ning äi u jär a yttaplagg u haitar u äutum-
tråiå JK. 

utterskinns-mössa s. uttaskinnsmysså f. [päls-
mössa av utterskinn]. Så .. fanns de uttar-
skinnsmyssår me skärm u slag pa, 'sum ja har 
slit äut mangä JK. 
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vabblig a. vabblur, f. -u, pl. -uä, 'blöt, kvabb-
lig' JK(ordl.). Styvlu jär så vabblu u blaut, de 
jär för laust lädar äi; fiskän jär så vabblur u 
blautar, sått n jär mästn hallfäular; di jär så 
vabbluä u ginumblautä; de jär så vabblut; 
även "vamblut" d:o d:o JK(ordl.). 

vacken (hvalken) pron. vackän, f. vacku, vac-
k'a, pl. vack, 'vilken'. Vackän älla vickän 
skall ja ta? vackän älla vickän dag var de? 
vacku älla vicku körkå! JK(ordl.). Jag: G-
mor har väl inte fått slag? — FF: vacku? de 
gamblå? MK(1877). Vacku el. vicku kvadå! 
MK(1877). Jär drägar di (russi) pa vacku el. 
vicku säidå sum hälst MK(c.1877). Vack a 
råttå! (om karamellsråttan) MK. Vack näbbar 
u vack bain! (om storkar) MK. — Vack derä 
el. vick derä sum hälst. Däu kan ta v.d. s.h. 
MK. 

vacker a. vackar, -a, n. -art, -at, best. (dän, 
de) vackrä, pl. vackrä, komp. -rarä, sup. 
-räst, best. -rästä, -räst', (dän) vackrästä. 1) 
[skön, fager, angenäm att se el. höra]. Nai ja 
har aldri vart så vackar sum pa de kortä [sagt 
av en flicka] MK. Aftnstjännu bläir söinli a 
stund ättar soli ha rinn ner .. Ha kan var mik 
stor u vackar JK(U). Issu jär a vackar bok 
de MK(1877). De var n vackar dok OL. Sår-
kar, di har slat ihop a sånt vackart däuhäus, 
att OL. Dän sum nå gick .. u bitraktäd de 
hailä .. så kund di int .. tyck någ ann än att 
de to si vackart äut OL. Di .. gick upp ti 
körku me säin maistängar .. för ti sen säi u 
jamföir vass sum var bäst u vackräst OL. 
Vackat u haugtäidlit var de i körku me a par 
styckän jaulgränar u all vackrä jauskronår 
JK. Läin el. hamp, sum råitäs pa jårdi bläir 
int så vitt u vackat sum de sum råitäs i vattn 
JK. Lambi, sum hadd sin gang pa Laus-
backar, var alltut tjåck u faitä, gutt vackat 
kyt JK. U va ängsbackar var vackrä! Ja, di 
var hail i blåmstar .. sått ä var dän vackrästä 
blåmstargard, sum än kund tänk si ti säi JK. 
Ståckhålmshärrar . had int vackrarä set i sin 
täid (än utsikten från Laubackar) JK. Nå ha 
vör snart missåmman, sum jär dän vackrästä 
täidn i arä JK. Ga u slep u träl sum än slav 
undar dän go vackräst täidn JK. De var n 
härr där, sum singäd äutmärkt vackat JK. 
Prekar int prästn ättar läppän för mi .. så 
spelar kluckan så mik vackrarä JK. U ännu 
vackräst av allt .. de var fäugälsångän. Ja, 
vackrarä fäugälsång har ja aldri i min täid 
hårt JK. Han tyckt, att ä var de vackrästä, 
han had hårt (Lau kyrkklocka) JK. 2) [frodig, 

yppig, välväxt, om växter o. djur]. All gröid 
.. bad äut i möiri u all stans var äutmärkt 
vackar för uss, sått de kund knafft sta vack-
rarä JK. De jä nå yppali akajård u bläir mik 
vacka gröid pa JK. Där sum int de haglä gick 
yvar, där var seidi vackar; vaitn var u' 
vackar, där sum än fick sta i frid OL. De kan 
var äutmärkt vackar rygrot 	um haustn, 
män .. JK. De jä ret vacka rot bad ryg u vaitä 

u dän vaitn, .. va ja ste u sag pa ijåns, säir 
ret vacka(r) äut JK. De (kånnä), sum jä sa 
[sått] saint, jär mik vackrarä u bättar än de, 
sum blai sa täilit JK. Ja vait dalar i Hamman 
u Nöiu, sum jä så mik stam n .. män kan bläi 
dän vackrästä ryg pa läikväl JK. Män vick 
fäin vackrä såckarbetår vör haddä! 	Vör 
tyckt .. att de sag riktut vackat u fäint äut, 
fastn de tarväd väl arbetä JK. Vör har i o 
träigard n träi fäir styckän [axlar], sum just 
int jär så sma äutn stäur vackrä träi JK. Had 
int tårkän förstöirt kånnä .. så had vör fat n 
tridndail mair, så vackat sto de, förr n tårkän 
to de JK. De lambi .. di var alltut tjåck u 
vackrä JK. 3) [om väderlek: skön, behaglig, 
klar o. solig]. Vällaikän jär vackar, dvs, att 
de jär solskäin u fagart OL. I kväld säir himln 
klarar u vackar äut JK. De var häut, att int 
dän vackrä vällaikän kund ha hald si i någlä 
dagar till! JK. Ättar Säibill spadomän hai-
tar de .. "Aftonröid gär vackar nat, u mor-
gon röid gär skvättn hatt". Ällar: "de rydd-
nar i kväld, de bläir vackat vädar i nat" JK. 
Äutmärkt vackat vädar ännu JK. Så väid att 
vädrä var vackart OL. I går var ä dän var-
mästä u vackrästä dagän vör har hatt i ladi 
JK. Um de jär mul, så jär de u vackart vädar 
för n strandkal. De värst jär, um de blasar 
mair OL. De kund var vackart um dagar u 
ga bra [att såga], män um netarnä kund de 
bläi kallt JK. 4) [bildl. i uttr.]. a) än vackar 
dag [helt oväntat]. Ja, u en vackar dag så 
kummar B.J. u F.J. raisnäs i böin JK. Ja, än 
vacka dag så straik di JK. b) Vackrä handi el. 
gullhandi (högra handen) MK(c.1876). 5) [iro-
niskt, i uttr.] (jo) vackat [jo pyttsan]. Prämu-
rantar skudd fa ti premiär "karta yvar Gått-
land", jå vackat va di fick! JK. Jaul skudd 
slask i ar jå! jå vackat va de gärdä JK. Had 
Är vinn da? — Jå vackat, me gränsjägli MK. 
Di lugd, att i skudd jälp uss, män vackat va di 
gärdä MK. Täidn räckar till, sägd ja, män 
vackat va n gär JK. 6) [adv., vänligt, inställ-
samt, vältaligt]. Bid n vackat u ainträgä, så.. 
JK(U). De var mang, sum talt vackat um 
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sakän (folkskolan) JK. 7) [adv., måttligt, för-
siktigt]. De gynt vackat, um ja så far sägä, ti 
däss att ä blai vän u värrä [om värk] JK. -het 
s. f. bf. vackrähaiti [skönhet], U mån'n sto.. 
yvar sjöän .. sått sjöän var såsum säi pa 
gull u silvar hav .. När ja hadd gat u set pa 
de äutmärkt vackrähaiti .. da gick ja in JK. 

vad pron. va. A. interrog. pron. I. ss. subst. 1) 
[i direkt frågesats]. Va da da? MK. Va gär de 
(JK)MK. Va sägd (d)u? va vitt u; va skall vör 
gärä JK(ordl.). Ja, va skudd n gärä? OL. Va 
jär de, sum du hart jär i kårgän? OL. Lät mi 
nå säi, va va de ja va i hop me säist? JK. 2) [i 
indirekt frågesats]. Annas kund ja väl ha 
yppnä lukä u nys ättar, va de var äi kårgän 
OL. Däu frågd, va han (vidtalln) kustädä OL. 
Ja kund int håir prässäis, va ällar vaim de var 
sum pratäd ällar döivläd OL. 3) va? [då "man 
ej uppfattar vad som säges el. som uttr. för 
förundran]. Va, kåmst däu allt haim far' da? 
MK(1877). 4) [i förb.] va för(ä), va ättar, va 
till [varför, för vilket ändamål]. Han skudd 
fråg na, va ha gick haim förä JK. Va hart däu 
Fähnt så mik stäutar (= såddar) för da? OL. U 
så rislveräd da A. u ja, va vör skudd ta ihop 
me för arbet i dag JK. Va de var för n ras kan 

' ja int så naug sägä JK. Da maint skrivan pa, 
va de var för n oförskämdar best JK. Da 
frågd fabbror: va jär han för en da? JK. Någ-
rä å'rd um va di hadd för sladoningar OL. En 
sak.. de var, va än hadd fat tak äi för gräus 
OL. a) [i förbind.] va fö(r) sla [vad för något]. 
Va för sla 	MK(1877). Va jär de i spann 
försla? — De jär läit fisksud OL. Han kund int 
bigräip, va de var sum faild n för sia.. Ja var 
väl någ oförsiktur, ner . . — Så? va kund de 
var me för sla da? OL. Ja vait mästn int, va ja 
ska gynn pa för sla OL. Ja skall nå tal um, va 
ja har gärt för sla ällar för gutt i dag JK. Va 
talt S. um fö sla um Holland da? JK. Da fick 
ja hindar undar täidn. Ja huksar int, va de var 
för sla, män .. JK. b) va ättar. Va kläiva du 
nå ätta da? MK. c) Kan ja fa lan de? — Va till? 
JK. 5) [i interjektioner]. a) [ute. förvåning]. 
Va i ivi täid! kummar däu haim i kväld da? 
JK. Va jivi namn! MK. Män ya i jivi täid, va 
har all grastain kumm fran? JK. b) [i''kraft-
uttr.}. U svor till: va in i hällvittä jär de för 
årningar! JK. Va i häckänfält, maint A. pa, 
kummar ännu nå någän i gard så saint JK. Va 
in i häckänfält! JK. Va i f-an, svor än annar 
JK. Va i täusn, va jär ä fatt JK. Ja tänkt: va i 
täusn, va bläir iss av? JK. II. attributivt. Va 
sanning de jär, de kan ja int garanter förä JK. 
Jfr Bil: 4. — B. rel. pron. 1.1) (= det som). Da 
sag vör strak, va de va ti gäräs JK, Kaup-
männar . bestärnmar präisar, u böindnat far 

ta va di kan fa JK. Di kåm yvarains me 
målan, när de skudd var i årning u präisä, va 
n skudd ha JK. Historju blai mang gangar 
längar än va ja tänkt JK. Än star aldri för de 
tjänsti (körkvärd) längar än va än jär väldar 
pa JK. Bani sag int ann än va dairäs föräldrar 
. bräukt gärä OL. Pa så väis kan gräuSä fa 

gär nytt längar än va de annas gär OL. Um 
bro'i skall byggäs annlundä än va ha nå jär 
JK. Bättar vädar än va vör nå har . . kan vör 
aldri ynsk uss JK. 2) = 'så vitt' MK. De jär 
ingän av uss, va ja tror, sum ankar, att vör 
raistä JK. Va ja kund första, så tyckt int 
prästn um de OL. De kan väl int fogliarä 
bigäran varä, va ja kan tyckä OL. Va ja 
tyckar, så jär de int ret någ apartut av än 
präst ti ga för me sån äksämpäl OL. Så jär ä 
ingän, va ja vait, sum tar varå pa sväinbystar 
JK. Dän där vändplogän begangnädäs aldri, 
va ja visstä, i gammäl akajård JK. Ja kännar 
int till någu historjå um någän, sum har fat 
"atvarsl", va ja kan minnäs nå JK. II. obest. 
rel. pron. [vad än]. 1) [i uttr.] va sum hälst. Ja 
skrivar u talar um mästn va sum hälst, sum 
kummar i tankar JK. De jär n duktur kal u 
kan va sum hälst i jårdbräuksväg JK. 2) attri-
butivt. Såsum .. när a jaus brinnar upp, de 
därme int förintäs u pa sam väisä me va sak 
sum hälst JK. Go kokärtar vaksar int pa va 
jård sum hälst JK. Så gynt visst dän där H.A. 

gi nä någ löftä, av va slag de visst ja intä 
OL. Rip ihop någlä ård för ti tal um 	va 
anstaltar ja har gärt i dän vägän OL. 3) Va de 
läidar, så bläir snart va ivist en .. ledamot i 
någän stöirlsä JK. C. interrog. adv. = 'hur' 
MK. 1) [i direkt frågesats]. a) [adv. t. sättet]. 
Va da da? = hur så då? MK(1878). Va star ä 
till? JK. Gu kväldar! va star de till? JK. Va 
star de till me L. nå för täidn? JK. Va kan Er 
nå första Er pa, vickrä sum Er ska ta da? 
MK(c.1877). b) , [adv. t. graden]. Hart du 
töinä? — Jå. — Va haugt? — Sum körku. — Va 
tet? — Sum såll [i leken "veckla höns"] 
JK(U). Va mikä jär klucku i dag? JK(U). Va 
stor kund di-  var da? 2) [i utrop o. direkt 
utropssats]. Va svan [så mycket svan] MK. 
Sum Manngard Mårtn sägd, när han fick säi 
Digaråir va stam! va stam! Va stam! JK. Va 
vetå de ha stört ner nå ättar si! OL. Va de jär 
rolit ti liv, Johan! JK. Va n (kattungen) kan 
naglä däräi MK. Säi va Minna jä haugnackä 
MK: 3) [inled. en indirekt frågesats]. a) = la. 
Ja talt me J. i dag u frågd, va de sto till me R. 
JK. Ja har int talt mäd dum, va de star till me 
sårkän JK. Ja ska nå säi; va de gar av me iss 
kåirningi MK. Di skudd ha sammanträd i dag 
..ii va `de har gat av, vait ja intä JK. h) = lb 
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[hur mycket, hur pass]. Ja ska tal um, va 
bråttum ja had langfredagän JK. Ja vait int, 
va bättar de kan var me vägän MK(1877). 
Undräd pa va dags sedi skudd bläi moi OL. 
Ja, nuck har ja hårt .. va dags Är bräukar 
släut um sumrar, män .. JK. För ti fa raidå 
pa, va djaupt de jär 	JK(U). Fa säi min 
sårkän va duktur han jär JK. Ha . . talar um 
drängäns skröplihaitar: va fäular han säir äut 
JK(U). Ti biväis pa, va galn vägän jär, så ska 
ja tal um JK. Ja skall skriv u fråg L. va ha 
(systar) haitar u va gammäl ha jär JK. Va 
gammäl han da var .. har ja int raidå pa JK. 
L. kan aldri tro, va gladar ja blai JK. Så frågd 
n ättar va haug dagspänningän var JK. Da 
var de frågän um, va langt dairäs ploglagä 
skudd ga at laubohållä OL. Va langt de jär 
millum möitrar, biror va lang bular jär JK. Så 
frågd vör n pullis va läng de kund tu! ungefär 

JK. Va läng ja had ligg, visst ja intä JK. Ja, 
um bör' än håirar taläs um va läit kledar di 
had da framfö nå .. JK. Sin så fick vör ga upp 
någlä trappår; va mangä minns ja intä JK. Ja 

räknäd, va mang tåsk ja had fat JK. Va 
mang hopar de bläir av vart lass, de biror pa, 
va stort lassä jär u va stor hopar än lässar av 
JK(U). De jä gräulit ti säi, va mang otli täusn 
träi de sträikar vart ar ti slipas JK. Så kan n 
just int sätt upp någän bestämdar regäl, va 
mik än skall plög u harvä JK. De va visst, va 
mik än skudd hinn me för dagän OL. De 
gamblä van fiskgubbar kund säi pa fiskrar 
(stjännår), va mik klucku var pa nati ällar va 
langt de var hd pa nat JK. Va mik malt var u 
en skudd lägg ihop .. de birod u* pa va rad var 
u en kund ha .. de birod u* pa va duktuä 
magar di kund ha OL. Vör visst int, va mik 
de kustädä OL. Er kan tänk Ärr självä, va 
ovant u jäklut de jär JK. Va sant de jär, så 
vait ja intä MK(1877). Ja, va snart ja nå kum-
mar ti håir a mi, jär int gutt ti säg nå JK. Så 
skudd ja tal um än passjas um P., va starkar 
han var JK. Sumbli bigärd trätti u sumbli 
fämti rikstalar för häckän, allt ättar va stor di 
var OL. Va stort styck akajård n kan plöig 
um dagän, biror pa jårdi JK(U). De jär oskap-
lit, va sjofäugäl de liggar äi de vaki JK(U). Va 
läng a päustning haldar pa.. de kummar an 
pa, va tungt el. va  sträivt arbetä jär u va 
draktuä el. stark dragrar jär JK(U). Tänk va 
täid di hindrädä JK(U). Da var ä mang, sum 
käikäd ättar va väl di to varå pa sedi OL. 
Fräui visst aldri, va väl ha vidd fålk JK. — Ja 
tyckar, att de jär oskaplit, va täidn gar fort av 
JK. 4) [inled. en allmän rel. sats]. Hur de da 
riktut var, um än da fick plikt någ mair .. de 
vait ja intä, män va de var, så skudd räusår  

säläs JK. Matn far sta där tillrais till pa nati, 
va dags di da kåm haim, um de skudd var väl 
OL. Pa va väis n kan MK. -dan pron. n. va  
dant, va dant [hurudant]. Ja vör skall vind de 
i mårgå, så far vör da säi, va dant ällar dant 
.. de (kånnä) da bläir JK. -lede(n)s adv. va-
lains, va lains, valais, 'huruledes'. De jär 
skillnä pa jård u va lains vällaikän har vart 
undar täidn JK. De kummar an pa va lains de 
jär sat si [sått] MK(1877). Rip ihop någlä ård 
för ti tal um, va laihs de möiglitväis kan ga 
JK. Va lains de var dän täidn (1161), liggar 
nuck i mik dunkäl, lains da fålki livd u strävd 
JK. Va lains de nå kan kumm till ga, de vait 
ja nå ännu int OL. Va lais rort däu? MK. Va 
lains de da gick av me pänningar, de har ja int 
raidå pa JK. Va lains n nå sto där.. så .. JK. 
V. sum hälst = hur s. helst MK. Jfr ledens. 
-när adv. varart. Li 2-, va när [när]. De skall 
bläi bättar, män va när? JK. Säist ja .. skrivd 
a par säidår till L., sum ja nå int huksar, va 
när de var JK. Att vör kummar de gär vör, 
män ja kan int säg, va när de bläir JK. Nå 
skudd plassn bestämmäs u va när de skudd 
byggäs JK. Da i fredäs va de frågän um va 
när äutböitar skudd tillträdäs JK. 

vada v. vadä, va'd', pr. -ar, ipf. -äd, sup. vad' 
JK(U). 1) Me vadä mainäs: att n gar i vattn 
antingän me bär baini el. me styvlår pa si 
JK(U). a) [i vatten]. Ti vad yvar aminnä så 
skall n mik langt äut pa sandä JK. Vör matt 
vad äut ti läivs [upp under livet] MK. De var 
djaupt vattn införä, sått di buttnäd intä ti vad 
i land JK. Siglä me barkfartöig i kluckabröiå 
um dagän u vad där JK. När ja var sårk, så 
bräukt vör ga u vadä langsat strandi u lait 
ål kring grastainar JK. Ja tänkt vask mi, män 
.. så blai de int av mair n byksår av u så 
vadäd ja äut så langt ja da kund bläi nå' ku 
[naken] JK. När ä jär lagvattn, kan n int 
kumm äut me n tornar fiskbat n gang, äutn än 
far vad u flånsä me stäur vadstyvlår pa si JK. 
De var n gubb fran När .. han bräukt ga u 
vad me bär baini langsat strandi u söik ättar 
ål så täilit pa ladingän, sått äisn ännu lag 
langs at strandi JK. Fiskaräiä [med brand-
järn] var så naug inn langsat landä, sått n för 
de mästä vadäd i jamt batn JK(U). För ti fång 
na (bad-äidi) så sätta n a vanli not.. sum än 
int nyttar bat, när n sättar noti, äutn vadar u 
sättar noti JK. Släkå jä var u en galn ättar 
ti skrap ihop, um de änd liggar djaupt i 
vattnä, så att n vadar yvar vadstyvlår JK. De 
gar väl yvar, sägd dän sum vadäd i sjoän 
(ordspr.) JK. Kräki di skudd ga u vad i vattn 
änd upp undar läivä OL. b) [i snö m. m.]. Så 
gick Y. [en pojke] .. u vadäd i snåidräivår 



vadfågel 	 1651 	 vadmalsstortröja 

JK. Vör vadar äi blåmmår MK. 2) bild!. a) 
Soli vadar i moln el. snarare disu luft; soli har 
vad i moln hail dagän; rägn i dag, ja de kund 
vör säi i går de, soli vadäd i moln hail dagän 
MK. Soli vadar i vattn (= när de jär disut u 
mulä), de bläir snart rängn JK(U). Soli har 
gat u vad i vattn el. moln hail dagän, sått de 
bläir snart rängn JK(U). b) [lossna, om ek-
rar]. Spaiknar kåm ti vadä (att de bli loss i 
navu) MK. Spaiknar gynnar vadä MK. — vad-
fågel s. Tålkän håirs ti vadfäuglar JK. -hål s. 
va'dhu'l n., pl. =, bf. -i, 'sma hul i rängnar 
[spanterna], sum vattnä rinnar iginum' MK. I 
rängnar jär de hul undartill mot buttnän, sum 
haitar "vad- el. vaghuli" sum vattnä kan fa 
rinn äi, sått int vattnä star imillum rängnar 
äutn kan fa rinn ti bakas i "håisn" JK(U). 
Värst var de att vadhuli var tilläisnä da i 
fystningi, män de tåiäd läikväl upp sin pa 
dagän JK. -stövla s. f. pl. vadstyvlår [sjö-
stövlar]. Vadstyvlår el. träiskostyvlår jär 
börr skafti av lädar . . sum jär fastsättnä i träi-
skoar, u skafti jär så lang, sått i gar ti grains. 
Di nyttäs, när n jär bi strand u pa rak .. u så 
.. i släkdöiän u kalläs u för strand- el släk-
styvlår JK. Vadstyvlår de kan var oläik slag 
av daim u; en sårt jär hail av lädar u jär så 
stäur, att n kan fa än täu träi par husår pa 
baini 	u.. så lang i skafti, att di gick .. gillt 
yvar knäis haitäd u storstyvlår. Män så jär 
ä än annar såns styvlår, sum alltut har gat 
undar namnä vadstyvlår, di jär mäst avsed 
för fiskrar ällar strandbräukrar. Di skudd var 
väid i skafti u så lang, att di gick upp pa halv 
lan i .. själv skoän, han var av träi, u dän 
pinnädäs lädrä äutpa OL. Vadstyvlår nyttäs 
u', när n snor släkå upp, män för de mäst, när 
n drägar not u jär pa rak um haustar u lading-
ar, när vattnä jär kallt JK. Ja, när all da jär 
kled i dän abbetn [habiten] me vadstyvlår, 
sum skafti av lädar gar upp i graini .. så säir 
de manhaftut äut JK. Vadstyvlår flaut upp 
yvar vattnkantn u hud var nerat MK. -stövle i 
träsko s. pl. vxdsty'välträiskåu 	2~k-i; 
vadstyvläträisko JK [träskor till vadstövlar]. 

vadare s. vadarä m., pl. va'drar = a silva-
kluckå me en båjätt MK. De var n sårts 
kluckå'r, sum di kalld för vadrar MK. 

vad-boe s. vadboä m. JK [person boende å 
Vadi, ett strandområde i Närs sn]. 

vadd s. vadd m., bf. -n. Klippäs vadd i strimlår 
u sättäs fast bäi tjäru pa köl-landä. Vidår 
[båtborden] späiläs fast andar köl-landä pa 
vaddn MK. 

vadmal s. vammäl n., bf. vamlä, vamblä(?) 
JK. De vamlä har ja fat ti kåftå av dum de 
MK(1877). Ja ska ha mi a nöi tråiå av vammäl 

JK(ordl.). Vamlä jär bältut = tvärrandigt på 
grund av ullens beskaffenhet MK(1877). Sul 
suck u sul hankäl. Sumbli sular me skinn u 
sumbli sular me vammäl MK. För mäin dagar 
hadd di sjägäl av vammäl JK(U). Vammäl jär 
starkt u varmt töig, när de jär haimspunn gan-
u haimvävä u tjåckvalkä JK(ordl.). Far u mor 
ha alltut valk allt sitt vammäl haim nå i tjugå 
trätti ar JK. I går valkäd far u ja n tjugå äna 
vammäl ti byksår u tråiår pa handvalkå JK. 
Vammäl, sum valkäs, va mik de har laup ihop 
i valkningi OL. Så böitar di ulli bårt pa spin-
naräiä u far vamlä ällar töigä färdut haim JK. 
Fabbriksvammäl .. int har de vart varmt u int 
starkt framför haimväv vammäl JK. Så väva 
di vammäl, så siar di ti sammäl [!], vävä 
vammäl u sla ti sammäl, lätt skyttlän ga 
fort = en laik, sum haitar väv vammäl u jär 
mik bräuklir jär äutat av ungdomän 
JK(ordl.). Jfr fin-, färg- o. grå-vadmal. 
-si byxor s. pl. vammälsbyksår. Ner nå dagän 
blai (bröllopsdagen), så had gubbän klet pa si 
säin gra vammälsbyksår da fyst pa mårgnän 
OL. Um än har a par nöiarä vammälsbyksår 
pa si, ner n tråskar, så bläir di full av stagg 
OL. -garn s. n. bf. vammälsganä. När da 
vammälsganä jär spunnä, bad upprännings-
ganä u äisletganä .. så skall de i kokvarmt 
vattn JK. -kläder s. pl. vammälskle'dar. Ja 
gar me vammälskledar pa mi um vintan bad 
undar u yvar JK(ordl.). Förr .. da gick de an 
ti ga ti körkår me vammälskledar OL. N läitn 
kårtbaintar tjåckar gubbä me gra vammäls-
kledar u sköitskinn [om spöket "Fällunds-
gubbän"] JK. -lapp s. vammälslapp m. Upp-
ränningi nystäs hart pa nystar .. me vam-
mälslapp ti nystlapp JK. -packe s. vammäls-
packä m. När de da var n vammälspackä pa 
n fämti säksti änar [som rullades ihop], så var 
n svaitn .. Än .. läggd pa n någ tungt, såsum 
a kledäskistå .. mot a vägg, sått a int trallt av 
vammälspackän JK. Så sändäd di vammäls-
packän till Böin ti någän färgarä JK. -päls s. 
vammälspäls m., bf. -n [vadmalsöverrock, 
fodrad med ludet skinn]. -segel s. vammälsfä'-
gäl. Sävän sär .. att Lauboar bäi Nabbu 
ännu bräukäd vammälssjägäl 1828, män far 
jär mainar pa, att i ännu nyttäd dum 1838 JK. 
-sked s. vammälskaid f., bf. vammäls-skaidi, 
vävskaid sum di flyttar, när di vävar vammäl 
MK. Så risslveräd kvinnfålki, va mang änar 
di skudd ta ättar mark så att di kund fa all 
maskår full i vammäls-skaidi ällar fa full 
brädd pa vamlä, när di skudd ränn upp JK. 
-sort s. m. bf. vammälssårtn. Ja har slit äut 
mang par byksår av dän haimvävd vammäls-
sårtn JK. -stortröja s. vammälsståurtråjå. 
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-sula s. f. pl. vammälsu'lår [förstärkning av 
vadmal i vantar, sockor o. strumpor]. Sul 
hankli me vammälsulår, MK. -tott s. m. bf. 
vammälståttn [fingertuta av vadmal]. Ja kåm 
bårt vammälståttn, sum ja hadd pa tummän 
JK. -tröja s. vammälstråjå f., bf. -u [vad-
malsrock]. • De gam vammälstråiu ha gynnar 
nå bläi haj! raugra OL. -underbyxor s. pl. 
vammälsundabyksår [kalsonger av vadmal]. 
-undertröja s. vammälsundatråjå. -upprän-
ning s. vammälsuppränniyg f., bf. -i [vad-
malsvarp]. Vör spinnar uppränning ti vammäl 
(= vammälsuppränning) JK(ordl.). -utantröja 
s. vammälsäut-tråjå f. [ytterkavaj av vad-
mal]. -väst s. vammälsväst. -väv s. vammäls-
vävän [m. bf.] ällar vamlä vävädäs fö de mäst 
alltut fyst JK. -vävsked s. f. bf. vammälsväv-
skaidi. När de jär träd si i sålvar, så tar di 
vammälsvävskaidi (ifall de jär vammäl sum 
skall väväs) u trädar i skaid JK. -övertröja s. 

'-vammälsrvatråjå [vadmalsyttetkavaj]. 
vagel s. vagäl m., bf. va*glän, va*gln, pl. vag-
lar. 1) 'den översta tvärbjälken på takres-
ning' MK; 'tvärbjälkar i takstolatne' 
JK(ordl.). De däugar till n vagäl el, handvagäl 
(el. handbalkä, det vanliga namnet nu för 
tiden) JK(ordl.). 2) 'pinne i hönshus för hön-
sen att sitta på' MK; 'stång som hönsen sitta 
på' JK(ordl.). Hynsi .. förr .. di var inn i 
stäuu bäi fålki, u um netnar så hadd di sin 
plass pa n vagäl yva vid-rängi JK. Di sat pa 
vaglar, sum var paspäiknä pa räiar i vidrängi 
yva vidn MK. Kan 'int hynsi flaug upp pa 
vagln da? Hynsi har ingän vagäl. Sätt upp en 
vagäl ti hynsi JK(ordl.). Jfr han- o. höns-
vagel. -rum s. vagäl-, va*gläräum n., bf. -ä, 
pl. =, bf. -i, 'rummet emellan sparrarne jäms 
med handbalkarne' JK(ordl.); räumä ifran 
dain spärrparä till dannä upp yvar handbalkar 
el. handvaglar. I ar da ha vör fat så mik håi, 
sått nå liggar de upp yvar handvaglar, så nä 
jär vagläräumi fullä. — De finns ätt vagläräum 
mindar än spärrpar MK. De jär ännu täu 
vagälräum full me halm pa tråskän (tråsk-
häusi). De vagälräumä jär nå fullt. Bäggi va-
gälräumi jär fullröimnä JK(ordl.). Nå skall 
vör röim halmän upp yvar dän handvagln ti 
däss att vör far de vagläräumä fullt (= rum-
met mellan två spärrträ) el. vagälräumä 
JK(ordl.). De var int de bäst.. ti ga där upp i 
vagälräumi u ta imot de stor halmtjaugår u 
sen ti ga u stamp u tramp ner all halm, u ner ä 
da blai så haugt, att halmän skudd yvar hand-
balkar, da blai ä ännu vän OL. 

vagga s. vaggå f., bf. -u. 1) [barnvagga]. Ta u 
lägg na i vaggu MK. Vaggu skall ga; iblant 
har di Sätt vaggu in pa glöidnar, för ha skudd 

ha så varmt MK. Di sum aldri har någän 
tankä pa sång, di skall sing, när di kummar 
till vaggu MK. När banungar lag i vaggu u 
skräiädä, u källingar lag pa knäi i jamt vaggu 
u singädä, så tuggäd di pa väitlök u spyttäd 
yvar vaggu JK. 2) [ett fång säd]. Fyst famn' n, 
sum läggäs pa bandä, haitar vaggå, för de 
läggäs täu famnar pa var skupä JK. — vagg-
andare s. vaggandarä MK(c.1877), vaggand-
rä (1876), pl. -ändrar [vaggmed]. 

vagga v. vaggä fram u tibakas me kruppän 
JK(U). 

vaggla v. vagglä, pr. -lar, ipf. -läd, 'gå el. stå 
vacklande' JK(ordl.); ga u halt pa bäggi baini 
MK. Batn gynt sta 'u vagglä i vagi. De gar 
aldri ör fläckän me siglä, äutn de star börr u 
vagglar pa ätt ställä. Batn lag u vaggläd så 
olycklit mik i halv vag, för straumän var 
sträivar nårdä, u vagi el. dyningän gick för 
austä, sått de var olycklit gal ti ligg där för 
taug u vagglä i sjöän .. Han jär så druckän, 
sått n star bön u vagglar. Han (ha) gar u 
vagglar si fram JK(ordl.). Annas da vagglar n 
(batn) så där da MK. Ändnar, di gar så u 
vagglar MK. 

vagglig a. vagglur, n. -lut, pl. -/uä [vacklande, 
rankig, rank]. Vagglur vagn MK(c.1877). 
Batn jär så olycklit vagglur u valtar JK(ordl.). 
Han (ha) gar så olycklit vagglut JK. Da var 
sumt [somliga] tämliän Vaggluä i gangän män 
kåm läikväl däit (ti bors ansn) OL. 

vagn s. vann m., bf. vaynän, vay'n, pl. -ar. Än 
vangn kund n fa i årning förr för umkring 
fämti rikstalar JK. Kårt vangn me fjälar pa 
JK. Um än har langvangn förr [förut] u um än 
skall ha kårtvangn, älla n ha kårtvangn förr, 
så jär tvungän ti lägg um vangnar. Ja, u 
iblant sum än skall ha karm pa, så skall n ha 
fjälar av u lägg vangn'n um ällar sätt ann 
langvit 	äi u kast gälar av JK. När n har 
kumm saint haim fran skogän kväldn föräut, 
u så vidlassi ännu star pa vangnår, da skall di 
kastäs av fyst u vangnar skall läggäs um JK. 
Fyst lag da stuckar äi a vältrå .. ner n da 
skudd sno upp, så skudd n fyst häv dum pa 
vagnän u de skudd da upp yvar de haug 
bakjauli OL. Han sat äut pa vangn'n bäi russi 
JK. Iblant fick än ta a sitbredä fran vangnän 
[att "grusa" på] OL. Di fick sätt för a par 
russ för vagnän u kåir till a hästkvänn u mal 
där OL.. Inn i skogar ällar av 'vägar kund 
ingän kurnm me vangn ännu, för där jär så 
mik vattn u äis, u äisn haldar int vangnar 
ännu JK. De gar int ti kåir me slid nå, äutn 
vör kåirar me vangn JK. Skall' all skog kåiräs 
me vangn, da bläir ä jäklut av JK. Vangnar 
de var flair binämningar pa allt ättar va di 
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skudd nytt dum till .. OL. Jfr arbets-, bak-, 
enbets-, fjäder-, fjäl-, fram-, fyrsteg-, färdas-, 
gång-, gästabuds-, gödsel-, hus-, järnaxel-, 
järnvägs-, karm-, kort-, last-, liggfjäder-, lik-, 
lång-, långsteg-, par-, res-, skruv-, skvack-, 
slå-, spannel-, spår-, steg-, sten-, tom-, 
tramp-, träaxel- o. tvätt äder-vagn. -(s)1 axel I 
beck s. vangsakslbn JK(U), [beck som bil-
das på vagnsaxlar]. Värst var de ti fa bik, ifall 
n int had skummakarä .. män när de int var 
någ ann rad, så var n äut bäi n vangn u fick 
tak äi än bit aksälbik el. vangsakslbik JK(U). 
-björke s. vaynsbjörkä m. Dän björkän, sum 
bigangnäs ti vangnar, haitar vangsbjörkä JK. 
-bod s. f. bf. vaynbåudi [bod för vagnar]. Vör 
har någ bredar äut i vangnbodi OL. -bult s. 
vaynsbåll, vangsbålt JK m., pl. -ar [bult i en 
vagn, t. ex. i skäftstången el. i tistelstången]. 
Um än splint har .. kumm bårt ör n vangs-
bålt, .. så skära n äi en .. me fällknäivän 
JK(U). -buss s. vaynsbuss m., bf. vangs-
bussn JK, pl. -ar [hjulbössa]. Vangnsbussar 
jär hol u råirläikä, sum L. vait JK. "Buss-
dorn", sum smidar bigangnäd förr, när di 
hadd haimsmidnä vangsbussar (sv. vangsbös-
sor) JK(U). Så buräs a hul iginum dum [nav-
kubbarna] .. ner di ska dräiv vagnsbussar äi 
navu OL. Vangsbussn har kumm låss el. 
låssnä JK. -felare s. m. pl. vaynsfilrar [hjul-
lötar] (av björke). -felar I björke s. vangsfil-
räbjörkä [björkvirke till hjullötar]. Själv-
krampt värkä så sum vangsfilräbjörkä JK(U). 
-fjäder s. vangsfjädar JK(U), [fjäder i vagns-
rede]. -fjäl s. pl. vaynsfjälar, vangsfjälar JK 
[bräder att ställa el. lägga på en arbetsvagn 
som löskarm]. Så kallt att ä äisar badde pa 
kledi u pa vagnsfjälar OL. -flöte s. vagns-
flautä, vangsflautä JK, n., pl. -ar, bf. -i OL 
[vagnsbanke] (av björke). Ja skall glygg 
[stämma] a slahul iginum iss vangsflautä 
JK(ordl.). Da hadd di int någ 	tvärribbår 
späiknä pa undarfjälar, sum ståppäd mot 
vagnsflauti OL. -hjul s. vaysjaul n., bf. -ä, 
pl. =, bf. -i. Far, han gär vangsjaul um dagän 
älla sätta spaikar i navår JK. Vört-  skudd ha 
hatt a nöi skinå pa de vagnshjaulä OL. Han 
haläd kull pa däikkantn u halt pa u kumm 
undar vangsjauli JK. När di kård saktä, så 
sägd vangsjauli: piiit, piiit, när di kård fodarä: 
ättar kummar mätta me fättä :/: JK(U). 
-hjul I nava s. f. pl. vangsjaulnavår JK [av 
björke]. -hus s. vagnhäus (OL)MK n., bf. 
vaynhäusä [uthus för vagnar]. Inropä [från 
en auktion] .. star i vangnhäusä undar tak u 
int i vägän JK. -hus I dörr s. f. bf. vaynhäus-
du'ri. -karme s. vayskarmä m., pl. -ar [vagns-
korg, -skrov]. Vrånghäckän .. än apartu sårts  

vangskarmä JK. Så sätta n kårgar [med 
fisk] i karmar pa sjussn, annas så siar n dum 
ör kårgar i n vangskarmä JK. Väitgrän'n . 
bläir äutmärkt starkt u bra värk.. ti vangs- 
karmar 	u ståitspängar pa vangskarmar u 
vrånghäckar JK. -lång 1 vit s. vaynslangu' t 

el. -vit [skäftstång]. -lätta s. vaysletå 
f., el. jaul-letå [anordning att lyfta upp en 
vagn med]. [Se ill. till hjul-lättad. -makare s. 
vagnmakarä m., bf. vaynma"kan. -mutter 1 
nyckel s. vaunsmuttanykäl [skruvnyckel för 
vagns(hjuls)muttrar]. [Se ill.] -nava s. vayns-
na'vå f., pl. -år [av björke]. Vagnsnavu, de 
bräukar di söik ättar, um di kan fa tak äi 
någän goar ällar saigar björkpackä, dän ska di 
ha ti svärv vagnsnavår av OL. -nyckel s. 
vaynsny'käl= vagns-mutternyckel. -packe s. 
pl. vayspackar [vagnsbankar]. -rede s. pl. 
vaysraidar [vagnsunderreden]. -skena s. f. pl. 
vangsskinår JK(U). = hjul-skena se d.o. -ski-
va s. vaynskäivå f. [gängskiva] till gäng upp 
vangnsmuttrår me u gär skräuar, me fäir 
skräuburar, am n störrä u am n mindar [: gäng-
skiva] MK. [Se ill.] -skrammel s. vaynskram- 
bäl [skramlande ljud av vagnar på vägen]. 
Kälkar u slidar matt i gang, u de blai skram-
bäl me ann jaud pa vägän än vangskrambäl 
JK. -slå s. f. bf. vangsslai JK, pl. -sla'ar 
JK(U), [slåbanken på en vagn]. Drickbyttä 
hängäd pa vangs-slai JK. Vangsslaar bräukar 
tt var av saigt björkä JK(U). -smed s. vayn- 
smi'd 	-smörja s. vaynsm0-rå, vangs- 
smöirå JK(U) f. [smörja för vagnsaxlar]. 
Hästäistar bigangnäs 	ti vangssmöirå till 
vangsakslar JK(U). Kätfättä de däugar ti 
vagnssmörå JK(ordl.). Ti vangssmöirå jär 
tjärå otjänlit JK(U). Skräuvangnar .. di hal-
däd vangssmöiru bättar bäi si [än "spandel-
vagnar"] JK(U). •-spek s. pl. vaynspaikar 
[-ekrar], (av eke). -spår s. vaysspur n., pl. =, 
bf. -i JK [spår efter vagnshjul]. De var int 
riktut någ go väg .. för iss snåikånni gärd n 
huggur u muddrur i vangs-spuri JK. -stege s. 
vaynsti'gä m., bf. -än, 'fjäl (pa n göislvangn 
el. fjälvangn), sum skall sta pa hygrä säidu pa 
vangnän'. Vangnstigän består av 2 fifflar, 
hopspikade med 2 "kattar" 	MK. [Se ill.] 
-sula s. f. pl. vayns-sulår [överdel av vagns-
"rede"], (av björke). -sänke s. vaynsäykä n. 
till sänk vangnsakslar me MK. [Se ill.] -tunga 
s. f. pl. vaynstuygår [del av vagns"rede"], 
(av björke). -tvädare s. pl. vaynstvä'drar [del 
av bak"rede" på vagn], (av björke). -väg s. 
vaynväg m., bf. -än [väg där man kan köra 
med vagn]. När di da kård dän .. obronä 
vägän ginum Lau u Alskå, så var han hulur 
ällar gropur bad vintar u summar, ällar när de 
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var slidväg såväl sum vagnväg JK. Pa storvä-
gar jä de vaskän slidväg alla vangnväg nå JK. 
Slidvägän har int vart längä, u nå jär ä vangn-
väg, u han jär änd dålir JK. Di skall möitäs at 
.. i mårgå 	u kast [skotta] vangnväg JK. 
Vör had sträid imot att vör int vidd kast 
vangnväg JK. Pa skogar liggar ännu äisgatu 

u där ha vart äutmärkt vangnväg JK. Vör 
har matt kåir u bylt me vangn hail vintan, u 
de har knafft vart någ go vangnväg i vintar 
häldar JK. Vangnvägän har vart knasslu u 
harklu häitntills JK. De snåikånni, sum da 
kåm, gärd int någ skad bäi vangnvägän JK. 
Vangnvägän jär äutmärktar, män de jär jäklut 
så byltsamt ti kåir me vangn i skogän läikväl 
u frästar vangnar u kräk, ja fålk me, mik mair 
än me slidä u kälkar, um änd vangnvägän jär 
bra JK. 

vak s. vak f., bf. -i, pl. -ar [öppet vatten i 
sjöisen]. 1. [naturlig vak]. De jär a vak där i 
äisn. De jär oskaplit, va sjofäugäl de liggar i 
de vaki JK(U). 2) [upphuggen vak]. a) [för 
snaror, se ill.]. Iblant kund n fa kast snarår i 
vak, när de jär sjöäis OL. När da väitpän-
ningar [kniporna] kåm yvar snarår u döikädä, 
så kund n fa än tjugå till fämti säksti styckän i 
någlä styckar snarår äi a vak JK. Veling 
[bergand] fångäs mik i snarår, i synnarhait 
när de jär sjoäis u vakar i äisn JK. b) [vid 
isnot, se ill.]. När n har hinnt halv noti ällar tt' 
förr, um än .. har fat set någän fisk i vaki 
ällar uppfärdi, gar n i räng .. dvs. daim sum 
drägar patjanar gar en pa var säidå um dän, 
sum 	drägar patjanar äi de rängar ällar vink- 
lar av vaki ällar uppfärdi mat varpä .. När n 
hinnar 	nemarä u nemarä uppfärdi, 	ti 
släut .. skall n ha hail taugi an ällar upp pa 
äisn, u de haitar: ti ha gailaksln i vak MK. [Se 
ill.] -gång s. valgayg m., bf. -gayän, pl. 
-gaygar,'raden av alla hål i isen, där stängnar 
föiräs fram' [se ill.]. Alla hålen tillsammans 
kallas arm (pl. -ar) el. vakgangar. a—b = fyst 
vakgangän, c—d = äutästä v., g—h = innästä 
v., e—f = in pa armän än bit MK. Da gar 
vakgangar ällar huli när pa äi än halvcirkäl 
ällar hallmånä imot si at varpä MK. Hugg 
upp vakgangän MK. Millum vart hul älla vak- 
gang mela n [mäter man] me stig, u de beror 
pa, va lang stängnar jär, va langt de bläir 
millum var vakgang ällar hul. När da nergivu 
jär i färdu u de äutästä vakgangar jär i år- 
ning, sum sträcka si så langt pa säidår um 
nergivu, sum taugar räckar, så båiga n läit in 
at varpä i rak linjå, vakgangar föstas MK. 
När n hinnar ti innästä vakgangar älla nemarä 
uppfärdi, skall n ha hail taugi .. upp pa äisn 
MK. Jfr not-varp. 

vaka v vakä, vak', pr. -ar, ipf. -äd, sup. 
va'k'. 1) [vara vaken, hålla sig vaken]. De jär 
så ovant ti vak a nat, sått da årka n int arbet 
någän ting dagän ättar JK. Ja skall tal um, va 
de läilå var duktu ti vakä JK. Ja, u så var ja 
pa mang ställar u vakäd um netnar u passäd 
upp JK. Farsgubbän gick i säng u sivd ättar 
böiraisu u sum kund bihöväs, för han hadd da 
vak täu netar JK(U). När vör gläidar pa 
rak el. pa  tåskän u vakar hail netnar JK. 
Har n int gitt sank, sått ä jär fartöigsfräit .. så 
far en (1) vakä JK. Dän, sum har batganä, 
skall vakä, när n jär pa rak u de blasar mikä 
JK. När di da had fat sätt av u fat n bit mat.. 
u täu styckän had lågt si ti sivä u en sat upp u 
vakäd, så var de någ, sum had rop träi rop 
JK. 2) [hålla vaknatt (över ngn)]. Sän så har n 
vart mik mattar u dåli, sått vör har matt vak 
yva n all netar sinä JK. Ja far visst vak yvar 
mor i nat, för ha jär så dåli JK. 3) [vakta, 
finnas i bakgrunden]. Ja har u håirt 	flair 
gamblä sägt, att vårdn [varslet] vakar; de jär 
de samä, sum när fålk väisar si el. u lättar 
håir ättar di jär döidä JK(U). 4) [hålla sig 
flytande]. Hald si i själv vattnytn: vakä el. 
flaut upp pa JK(U). 5) [i förb.] vak upp [beva-
ka, passa upp]. När länskungörälsän blai 
upplästar, så skudd vör ha vak upp i o plog-
lagä u klag in till k. bef:de JK. Jfr upp-vaka o. 
ut-vaken. — vak-sam a. vaksammar (OL)MK, 
n. vaksamt. U var u en .. talt för säin ban u 
tjänrar, de nyttut var u had a vaksamt aug 
yvar dum OL. -sömnt a. vaksvämtar, 'lätt-
sövd'. Han jär da så vaksvämtar, att bär n 
håirar aldri så läit, så jär n vakän, motsats 
därtill haitar hardsvämtar OL. Um ladingar 
jär gjausår galnä ti skräiä; da kan ja int sivä, 
för ja jär så vaksvämtar MK. 

vakare s. pl. va*krar [flytande märke på fiske-
don]. Snarår de jär aldri vaIrar pa de, äutn di 
kastäs blint, de skall n ta raidå pa dum ätta 
laid u tvärmärkä MK. 

vaken a. vakän, f. -i, pl. -nä. När klucku var 
umkring träi pa nati, kåm A. haim fyst, u 
ättar sum ja jär mik vaksvämtar, så vaknäd ja 
u lag vakän a par täimar JK. De tyckar ja, de 
jär a hällvitt rakt, när n skall ligg vakän um 
netnar u int kan sivä JK. Bäst ä var ja lag u 
sivd u dråimäd, så bauläd ångvisslu, u da sto 
de int läng pa, så var ja fulltvakän u frågd de 
andrä, sum var vaknä: va jär de nå ti gäräs 
JK. Mor jär ännu vaki, sått ja skall försöik u 
fråg hänn JK. A nat di var pa rak.. så lag 
di undar täcki all träi vaknä u pratäd JK. Där 
ska tro, att di [flickorna] fick int sit u siv 
undar färdi, för drängar halt dum allt vaknä 
me spitakäl u rolihait OL. 
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vakna v. vacknä 	, pr. -nar, ipf. -nädä, 
-näd', sup. vacknä. 1) [egt11. Han skud siv så 
hart, att n int kund vaknä JK. Än (= man) 
sivar bra gutt um netnar, u när n da vaknar 
um mårgnar, så jär n läik kröilar u raskar igän 
JK. Iblant vaknar ja klucku tåll ällar ätt täu 
me värk i armar JK. När ja da har fat körk-
middag da jär ja tråttar u svämnu u sivar 
middag a käulå u vaknar int pa en par träi 
täimar JK. Ja.. tyckt i mårräs nä ja vaknädä, 
att ja ret va lagli fräiskar JK. När ja da vak-
nädä, så var ja läit sjaukar JK. De kåni ti värk 
u gär ont i armar fö mi i neträs, sått ja vack-
näd mang gangar JK. Ja .. sungnäd igän u 
vaknäd klucku hall säks JK. Ha var rädd 
förä, att när n vaknäd han skudd stäig upp u 
piss äi någät skåp JK. De vaknäd n int av JK. 
Vör har snark så hart, sått vör har vaknä av 
de av uss självä, män ännu hallsivar vör JK. 

[få upp ögonen, bli upplyst]. När n betrak-
tar täidningar nå framför förr, så täusn tyckar 
ja, att fålki gynnar vaknä läitä JK. Män vän 
har int set, att de har vart brist i statskassn — 
ja vän undrar u har gynt vaknä någ var! JK. 

vakning s. valcnigg [vakande]. Mor sungnäd 
ner bäi späisn av all vakning, sum a had nat 
ättar nat JK. Da va ja så åidn av vakning u 
värk, så att . . da klucku tåll ätt pa nati 
matt ja kast mi kull pa a säng JK. 

vakt s. vakt f., bf. -i, pl. -ar. 1) [bevakning, 
uppsikt, vakthållning]. Jär upp (pa luftä) skall 
n mästn ga vakt, när de rängnar, daim (tigli) 
sum ha rimnä, daim draupa de ner iginum JK. 
Där sto än fäm säks bilar, sum en gick vakt 
bäi JK. För de mästä så jär de täu styckän, 
sum haldar vakt varann'n gang [vid "såidä", 
tjärdalen] JK(U). De var någ töivar jär pa 
landä, sum hadd slupp äut u da skudd di 
sta vakt bäi all strandar JK. När n jär vakän u 
jär pa säin vakt u far säi a fartöig .. da gar en 
i taugi u gär dän låss JK. När ja bräukt 
strandi, så var vör alltut pa o vakt me fartöigi 
JK. 2) [vaktmanskap]. Vakti var indrägi MK. 

[vakthus, vaktrum]. Såsum vör sat där u 
pratädä .. så slo di i vakti där äut pa lägrä till 
uppställning JK. Ja hård int, att di slo i vakti 
JK. 4) [vaktkarl, vaktare]. Ja var aisummän 
vakt MK. Fyst gick de trappår upp .. me all 
grann vaktar me givvär u stor plymar i hattar 
JK. De kummar ti sta vaktar u pullisar, sått 
int fålki far räus fram, när kungän kummar 
JK. -ombyte s. vaktumbiiie . De säir äut, sum 
böindarnä ällar arbetsgivrar far hald vaktum-
böit [: byta roller] me de andrä, ällar .. att 
ingän skall ha mair u ingän mindar OL. -stång 
s. vaktstagg f., bf. -i JK(U); 'vådkas' [?] MK. 
De var n vårdkas u a vaktstang pa Laus- 

backar .. Vaktstangi minnäs ja, när ha sto. 
De var a lang stang me pinnår el. helar äi ti 
kläiv upp äi, u så var de en alltan i ändn ti sta 
pa JK(U). 

vakta v. vaktä JK, vakt', ipf. -äd JK(U), [hålla 
vakt, ha uppsikt, övervaka]. De var någ töi-
var .. sum hadd slupp äut u så var de a nat, 
sum di skudd vakt jär bäi Nabbu JK. Dän amn 
skudd avlåis dän andrä . . me ti vakt någä 
OL. Pällä matt soknäboar ga täurgang än hail 
summar u vaktä JK. De jär a läiti gråttä i 
bärgä sum haitar Godung'n; där taltäs de 
um, att di lag u vaktäd äi JK(U). 

vaktare s. se skogs-, stut- o. åker-vaktare. 
vaktel s. vakt!; de jär n raugra fäugäl; lains 
ropar di? MK. 

val s. 1 val m., bf. -än, pl. -ar, 'slaga att tröska 
med'. Tråsk me val, da kund i hinn ätt lass pa 
dagän, um di var fäirä, u da fick di änd gär 
otå [: börja tidigt] MK. De gamblä tråskäd me 
val, män nå jär de knafft någän sum däugar 
de JK(ordl.). Valn 	träi u täu dailar: 
skaftä u själv slagu el. valii.:skaftä u slagu 
jär ihopsättnä .. me .. lädar, sum haltar 
gjårdi.. Skaftä jär 	1 3/4  aln langt u runt, en 
tum i ginumskärning u läit klainarä i uppäst 
ändn, där de sitar ihop me slagu i gjårdi 
träislagä jär gränä . . Slagu jär 	1 1/2  än lang 
u int runt äutn oval, täu tum pa ätt håll u en u 
än halvar tum pa dann hållä. Slagu jär av hart 
tungt lauträi, äsk el. aikä. I uppäst ändn 
sitar gjårdi fastsätti, um jär av dubbält tjåckt 
lädar u fastbindi me läda(r)remar av rålädar 

ginum a hul i slagu u äi a nerskäri skårå i 
ändn av slagu, u ifran gjårdi till skaftä gar de 
a rem äi a skårå i ändn av skaftä, sum ja har 
kall fö(r) tain'n u gar runt undar arbetä .. de 
remi var för de mästä av ålskinn .. för ha gick 
kring pa tain'n pa skaftä för vart slag di slp, 
när di svängäd valn el. slagu yvar hudä, när 
di tråskädä JK(U). [Se ill.] Jfr drev-, gödsel-, 
hand-, slag- o. små-val. 

val s. 2 val m., bf. -n, pl. -ar [80 strömmingar]. 
Da i säistäs had di betöidlit me strämming: 
yvar hundrä valar ti mans um mårgnar; da 
kaupt vör än 60-70 valar för 17 ör valn JK. 
De var någän häit u däit, sum had någ gan, 
sum.. fick alltut flair valar strämming, män 
mindar i kårgän läikväl, för de att di var 
tridailn mindar, män de var u ännu jär olycku 
dän, att när di sälar dum, så far di läik mik för 
valn för de sma sum för de storä JK. Förr 
gick ä trätti valar strämming äi a tunnå, u da 
kustäd n höigst tjugufäm ör(ä) valn, u nå så 
skall de säksti—sjutti valar till, förrn tunnu 
bläir full JK. -garns. valga'n n., pl. =, 'fisk-
nät (då därmed fångas en val strömming)', 
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när di har en val strämming pa vart gap 0. 
t. ex. 5 valar pa 5 gan MK. Har n en val pa 
ganä el. gani, så haitar de valgan; har n täu 
träi valar pa vart gan, så haitar de täu el. träi 
valgan u. s. v. JK(U). Ja, nå har vör fat dräg 
av u hail batn fullar av strämming, vassi sjutti 
åtti valar ålla sjau åt valgan älla sjau åt valar 
pa vart gan JK. I neträs had i just int så 
draugt jä bäi Nabbu; di had valgan u halltånn 
[1½] u täu sumli älla 10-15-20 valar pa man 
JK. När n har läit strämming (ätt u täu vak 
gan), bjära n täu gan upp pa en gang JK. Jfr 
halv-valgarn. -smäll s. valsmäll m. Duktuä 
kalar me go armar bräukar kunn kast klåbbu 
n täi tåll famnar ste, sått klåbbu gär n smäll i 
vattnä u haitar valsmäll, u da tror n, att n 
minstn far n val strämming pa de ganä JK. 
-vis adv. valväisIK [en val i sänder]. Ättar 
handi di [strömmingarna] bläir avbainä [av-
plockade], räknäs di upp i strandkårgar bäi 
kastväis (=4 styckän) u bäi valväis [= 20 
kast], u för var val läggäs de av en .. tal-
strämming JK(U). 

val s. 3 va'l n., bf. -ä, pl. =, bf. -i [väljande; 
valförrättning]. Fyst sammanträd had vör i 
laudäskvälls, u da had vör val ti ordförarä u 
räkänskapsförarä u JK. U så var de frågän 
um val till kluckarä u årgälnist JK. U där (pa 
stämmu) . var n fa.sli hopän frågår u val ti 
ginumga. De stöist bruddlä me vali, de var ti 
väl ordförarä i fattivårdn JK. Ungdomar.. di 
star mang gangar i valä u kvalä OL. Jfr 
klockar-, kyrkväldar-, präst- o. skollärar-val. 

valackare s. vallackarä m., bf. vallackan, bal-
lackan, pl. vallackrar [hästkastrerare]. Daim, 
sum skärd hästar äut, kalldäs för vallackrar 
JK(U). Själväst vallackan ällar, sum vörr 
bräukt kall n, ballackan, han svard för till 
skär russ u stäutar, baggar u gaitbuckar u 
kattar u hundar me JK(U). 

val-hänt a. valhäntar, -hänt, 'styv, känslolös 
av köld (i händerna)'. -kant s. valkant = van-
kant, se d.o. -maktig a. valmaktur J_ e,  

'vanmäktig' MK(c.1877). -munt a. valmun-
tar, f. -munt JK(U), [lösmynt?]. 

valk s. se stabb- o. sulk-valk. 
valka s. valkå f., bf. -u, pl. -år [stamp för 
klädesvalkning]. Han har byggt nöi valkå. De 
har vart täu slags valkår OL. När n valkar 
vammäl så lättar n de .. ligg i stain'n än täim, 
mäns valku gar OL. Di kund int fa sätt valku i 
gäng, förr n di fick stam, dvs, att stam' skudd 
var fullar av vammäl, annas så slo stampår 
hul pa vamlä.. När n da kåm haim me vam-
mälspackän ifran valkår, så var vamlä där me 
int i färdut .. de skudd drägäs JK. Da var 

de .. valkå bäi Prästkvännar pa När JK. [Se 
ill.] Jfr hand- o. vatten-valka. 

valka v. valkä, valk', pr. -ar, ipf. -äd, sup. 
valk', Pass. valkäs JK, pr. valkäs, ipf. -täs JK 
[medelst pressning, rullning o. d. behandla 
tyg o. strumpor tn. m.]. Strumpår u suckar 
valkäs alltut, förr'n di bigangnäs .. Än vär-
mar vattn u läggar strumpår i vattnä u tar upp 
dum ör vattnä u så bräidar 'n ör dum.. Så 
har n a bredä, sum haitar valkbredä me rifflår 
äi, sum än läggar dum pa u rullar dum där pa 
fram u ti bakas me hännar .. De arbetä kalläs 
för valkä. När.. di har gat ihop så mikä el. 
har blitt tjåckä u lagum ti ta pa si.. så jär di i 
årning I min ungdom så valkäd di haimväv 
vammäl u saumnä [stickade] strumpår u 
sticktråiår pa störr valkår, sum haitäd hand-
valkår .. Män ja har tt hårt de gamblä talt 
um, att di valkäd förr äi dän gamblä täidn pa 
hartug 	gråfft tug .. av russhår, sum di 
knöitäd ihop, sått de blai sum maskår, u där 
pa rulläd di me hännar de di skudd valkä 
JK(U). Da var de vattnvalkå 	bäi Präst- 
kvännar pa När, män när ha kåm bårt, da 
matt n kåir ti Löiä ällar Stangä u valkä. De 
säist vattnvalku .. var bäi Bjärgäs i Löiä, u 
där valkäd Lauboar u flair därtill . . u hadd n 
läitn vammälspackä (en fämtn tjugå änar), så 

, valkäd n de haim pa handvalkå JK. Män .. 
fålki .. tyckt, att vamlä kåm ti säi fäinarä äut, 
när di sändäd de .. ti spinnaräiä ti valk u 
bired de .. När de valktäs pa de gamblä sättä 
pa vattnvalkå ällar handvalkå så var de vanliä 
me hailylläsvamlä, att de var lagum tjåckt, 
när de gick ihop ällar valktäs ihop en trid-dail 
pa längdi u bräddn .. När vamlä valkäs, så 
skall de kokhatt vattn pa de, annas så vill de 
int ga (= ga ihop ällar bläi tjåckt) JK. Ner n 
valkar vammäl, så lättar n de ga än täim i fyst 
raidningi OL. I går valkäd far u ja en tjugå 
äna vammäl pa handvalkå jä haim unda 
tråskän .. Ja, de gar ret fort .. ti valk pa; en 
tjugå änar kan n valk pa en par täimar u de 
kåira n int mair n lagum ti Stang pa, um än 
skall däit u valkä JK. Far u mor ha alltut valk 
allt sitt vammäl haim nå i tjugå trätti ar JK. 
Valk bäi vattn JK. Jfr tjock-valken p.a. — 
valk-bräde s. valkbredä n., pl. bf. -bre'di, a 
bredä me rifflår äi, så sum a tvättbredä, u där 
pa de bredä rullar n dum [strumporna] me 
bäggi hännar JK. Valkbredä jär sumbliä 
djauparä rifflår äi u sumbliä mindar. Än har 
de pa knäiar undar valkningi u sättar en änd 
mot någä sum star stadut .. De jär umkring 
1 1/2  än langt u10-12 tum bratt JK(U). Vamlä 
liggar u valtrar millum valkbredi, när n valkar 
pa handvalkå JK(ordl.). [Se ill.] -flis s. valk- 
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fläis f., 'flis [häll] att valka på' MK. 0 [vår] 
farmor ha har a stäur valkfläis, sum jär så 
mik figgäurar pa MK. -lo s. valklåu m., 'det 
som faller av tyget, när man valkar' 
JK(ordl.). -stampa s. valkstampå f., pl. -år, 
sum gick i valkstain'n, sum [näml. stam-
porna] vattnjaulä draiv me fäir skålvår i vatt-
naksln, var av aikä JK. -sten s. m. bf. valk-
stain'n [egtl. en stor urholkad sten el. stubbe, 
vari vadmalet stampades, vid vattenvalka]. 
Int ann mor u ja har set u vait, så var valk-
stain'n än storar örhålkån aikpackä, män un-
dalit nuck, att han kalldäs för valkstain'n JK. 

valkning s. f. bf. valkning. Valkningi gar till 
pa de väisä .. [se valka v.]. Laupä, säs um 
vammäl, sum valkäs, va mik de kan laup ihop 
i valkningi OL. Had de blitt läsut ällar läsår 
[veck] pa undar valkningi, sum skudd tas äut 
ällar drägäs äut JK. 

vall s.-1 vall m.; bf. valln, pl. -ar, 'vall, mur[!]' 
JK(ordl.); [långsträckt upphöjning på mar-
ken]. De liggar stäur förfärliä vallar (stainval-
lar) pa säidår um kannaln JK. Jfr dikes-, 
kanal- o. sten-vall samt burg. 

vall s. 2 vall m., bf. valln, pl. -ar. 1) 'utmar-
ken' JK(ordl.). Lambi gar äut pa valln pa 
strandi JK. 2) [gräsbeväxt mark; mark be-
vuxen med vallväxter]. När sum skiftä har 
gat yvar, da bläir de duktuä (foda-)vallar ti 
bad sia u baitä JK(ordl.). Ti plöig vall ättar 
tillsaning JK(U). De oläik argangar pa tillsa-
ning el. vall: fyst-, andrä- u trid-arsvall u 
fjärdarsvall u sum för de mästä kalläs för 
äutgangän vall JK(U). Fyst arä tredä, andrä 
arä haustsed, trid arä ladissed 	Sjauända 
arä ladissed ättar rotfruktar, sum sas till me 
de samä me timmänte u klövar ihop.. Atndä, 
näiändä u täiändä an i vall, pa de sum jär 
tillsat si me timmänte u klövar u har n sat 
till me timmänte u slar ällar lättar de ligg i vall 
i träi ar, så har n hatt skörd pa de i älvå ar 
ätta si JK. Jfr foder-, grön-, hård-, klöver-, 
kyrk- o. timotej-vall. 

valla y. 1 vallä, pr. -ar, ipf. -äd, sup. vallä. 1) 
'när vattnet el. sjön går i vågor' JK(ordl.). 
Där innä, där kan vattnä vallä, u där äutä jär 
de blikt MK. De gynnar vallä u jär int blikt; 
vattnä valläd för mikä, sått de kund int någän 
säi buttnän; de jär int blikt, äutn vattnä vallar 
för mikä ti söik ättar badäid i dag JK(ordl.). 
Vattnä vallar, = går i vågor MK. De ha vart 
så mik säik, att vattnä ha vallä fullt MK. 2) 
[drivas av ström, i förb.]. Släku siar ällar 
vallar in MK. 

valla v. vallä, vall', pr. -är, ipf. -d, 'valla (kre-
atur)' JK(ordl.). Täunar jär så åidnä; sått vör 
far snart vall kräki; upp i landä pa säin stäl- 

lar, där gar di u vallar kräki; han gar u vallar 
konar JK(ordl.). Män va skall de till, att 
lambi skall fa gär dän nyttn u förstöir ograsä? 
— jå, go täunar ällar u så valläs el. aktäs ällar 
u så tydräs .. Vall ällar akt kräki har int 
kumm i bräuk jär äutat ännu, u ja tror att de 
gar int gutt häldar, för de jär för sma arrialar 
JK: Jfr akta v. 

vallmo s. vallmåugå f., pl. -år [Papaver-arter]. 
När de bär jär am n ros [blomma], da sär vör 
vallmogå, män när de jär flairä, da sär vör 
vallmogår MK. Valmogå; ha jär fälli = har 
förlorat blombladen MK. Vallmogår .. hår 
ännu int gynt blåmmä, män di kummar snart 
JK. Vallmogår jär -så stor u haug, sått di gar 
dum ti grains u hail full av knupp, män di har 
ännu int gynt blåmmä, män di kummar snart 
JK. Vallmogår var int raint förvissnädä ännu 
äutn blåmmäd da ännu läitä JK. 

vallra v. pr. val/rar [valla, gå i små vågor]. 
Vattnä de vallrar där MK. 

valnöt s. valny't f., bf. -i, pl. -ar, bf. -nar. 
-(s)I trä s. valnytträi JK(U), [virke av valnöt]. 
-träd s. valny'tsträi n., bf. -ä, pl. bf. -i [Jug-
lans regia]; de finns bön ätt jär i Lau JK. De 
valnytsträii, sum ja har set där i böin, di jär 
stäur di JK. 

valp s. valp m., bf. -än, pl. -ar [unge av hund]. 
Jfr hund- o. sork-valp. -full a. valpfull [dräk-
tig, om hynda]. Valpfull (ungfull) tävå MK. 

valpa v. valpä, pr. -ar, sup. -ä, valp' [föda 
valpar]. Tävu valpar JK(ordl.), Tävu har 
valpä; har valp flair valpar MK. 

vals s. 1 vals m., bf. -än, pl. -ar [räfflad rulle i 
tröskverk], sum drägar sedi ner i tunnu. Dän 
undastä valsn dräivar dän yvastä äutn kågg-
jaul MK. Syn. valsare s. 

vals s. 2 vals m., pl. -ar (dans). De jär n vals, 
sum haitar svanvalsn, män ja kan n intä JK. 
De skudd ha var rolit ti vart jär längar [hos J. 
Alvängren] u fat hårt n gammäl pålsk u vals 
till .. När di da hadd fat gat iginum någlä 
gamblä valsar u pålskar, da tackäd ja så mikä 
JK. Päikår singäd väisår u valsar JK. 

valsare s. valsarä, valsrä m., bf. valsa(r)n, pl. 
valsrar, me sma rifflår MK; 'valsar av trä 
med skåror på längden, som sutto framför 
"tunnan" o. hade till uppgift att fördela den 
otröskade säden, innan den gick in i "tun-
nan" ' HG. Strax upp- ällar äutför bakum 
tunnu där liggar valsrar, -en haitar undarvalsn 
u dän andrä pavalsn Bakum valsrar liggar 
matningsborä, sum liggar pa snitt mot valsrar 
.. för de att di skall letarä fa tak äi sedi. Pa 
dän undastä valsn där sitar a läit kåggjaul 
OL. När kånnä var tråskä, så skudd ä täinäs 
.. Da fick än håis de me skopår upp i mat- 
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ningi, sått de fick ga undar valsrar u ner i 
tunnu sinä JK. [I hackelsemaskin:] valsrar, 
sum dräga halmän fram ti jaulä JK. -hjul s. 
valsräjaul n., bf. -ä, valsarjaul' OL n., pl. 
valsräjaul, bf. -i JK; valsarjauli OL [drivhjul 
för valsarna i tröskverk]. Valsräjaulä me val-
sa(r)n; valsa(r)n sitar äi träutn, sum föirar 
sedi ner; valsräjaulä dräivar kåggjaulä MK. 
Valsrä-jaul, täu styckän .. ätt sitar laust pa 
sin späik [axel] u därundar sitar de andrä, 
sum dräivar valsn. Yvar daim bäggi sitar ätt 
pa stjännjaulaksln, sum dräivar de lausä MK. 
Pa dän undastä valsn där sitar a läit kåggjaul, 
u pa stjännjaulsaxlän, sum liggar a läit bit 
höigar upp, sitar u a läit kåggjaul, u imillum 
de jaul u valsarjaul sitar ätt läit till, u di 
dräivar varandrä, ner tråskän gar, de jauli di 
haitar valsarjauli OL. -spik s. pl. valsräspäi-
kar [valsaxlar]. Valsräspaikar gick i pannår 
av jan JK(U). 

valt a. valtar, pl. -ä, valt', 'rank' [om båt]. Um 
än bat jär byggdar smallar i buttnän, så haitar 
de, att n jär valtar (= rankig), män jär n brai-
dar i buttnän u int valtar, så haitar de, att n 
jär stadur JK(U). Vidår [borden] jär int äut-
lägd så mik di skall i buttnän, sått n [båten] 
jär valtar u jär int bra i buttnägangän JK. 
Aldri så läitn vädarpäust de kåm, så skudd n 
kring gäinäst (säs um än bat, sum jär valtar u 
int tular någänting segäl OL. De gamblä batar 
.. var mair valtä (= rankä) .. di var mair 
small i buttnän.. sått n bräukt säg iblant um 
de sma valt fiskbatar: um än läggar a bölgh-
ankäl pa umränningi, så trillar di kring JK. Di 

sättäd fast me säin sma valt (= rankuä) 
fiskbatar um kväldar JK. 

vattra v. valträ, pr. -ar, ipf. -äd, sup. = inf. 1) 
'vältra ned, trilla (för fötterna)' JK(ordl.). 
Sumt har valträ häit u sumt däit; va jär de för 
bråt, sum liggar jär u valtrar för baini; de lag 
jär u valträd för baini ijåns, nå kan ja int säi 
de; stain'n valträd el. välträd ner backän, 
vamlä liggar u valtrar millum valkbredi, när n 
valkar pa handvalkå JK(ordl.). Han lag u 
valträdä MK. Di valträd u stuckäd MK [se 
stocka v.]. Håiä valtrar (icke vältrar) bär för 
räivu MK(c.1877). De jär så kryddut u örtut 
gras; de valtrar fö räivu MK. Banungar valt-
rar för baini, sått ingän kan kumm fram pa 
gålvä JK(U). 2) [vackla, vingla]. Dän stain'n 
liggar int jamt, äutn han kåm ti ligg u valträ; 
stuckän liggar u valtrar så mikä; batn liggar u 
valtrar i vagi JK(ordl.). Um än vill um bor pa 
a fartöig äut pa sjöän .. ner n da liggar där 
u valtrar äi n bat, så jär de bäst till fa lägg till 
pa lesäidu OL. Ga u valträ, gå dåligt 
MK(c.1877). Kräki [dragarna] di skudd ga 

u valträ i de stainbuldrä, så att stäutar di 
förstöird ret baini där OL. Batn liggar u valt- 
rar i vagi JK(ordl.). — Särsk. förb. Astäuän 
han var så druckän, att n int kund ga äutn 
valträd ikring MK(c.1877). Vagnen valträd 
ikring MK. Batn valträd ikring JK(ordl.). 
Valträ kring, valträ kull. Han fick a slag el. 
än snöiting, sått n valträd runt umkring el. u 
valträd kull JK(U). 

valtrig a. valtrur JK(U), [rank]. Batn jär vagg-
lur u valtar u valtrur JK(U). 

valv s. n. bf. valvä, f. bf. -i, pl. -ar \D , bf. -i. 
1) [takvalv]. S. u ja sat ner i andrä valvä el. 
pilagangän ifran prekstoln JK. Sin så jaudäd 
årgln . u fålki stämd in me sått ä jaudäd mik 
vackat i valvi där i körku JK. 2) [gravhäll]. 
Fa bårt dum [träden] så mikä .. sått di int jär i 
vägän för valvi, när ha skall läggäs pa JK. De 
där valvar, di liggar träi styckän yva si = lig- 
gande gravstenar MK. Förr så var de mik 
vanlit, att de lag valvar yvar gravar, för de 
mäst av gräusstain, me bokstavar u arstal 
JK(U). Han kaupt täu sån valvar (gräusval-
var) äut i Gråitlingbo MK. Jfr grus- o. himla-
valv. -båge s. vallbugä MK(c.1877) JK, 
'valvbåge'; mäurnä bugar MK. Ärportar, 
sum var sum än vallbugä JK(U). 

valva v. p. pf. f. valvi [försedd med valv]. Ha 
jär väl valvi, sakristäiu? MK(1878). 

vamla v. vamblä, pr. -ar, ipf. -äd, 'äckla' MK. 
1) 'äckla i magen' JK(ordl.). De vamblar i 
magän MK. Ja jetäd a bit fatt kyt ijåns, u de 
har ligg u vamblä i magän hail täidn sinä. De 
vamblar i magän u kvälar mi så olycklit 
JK(ordl.). De kåm ti ligg u vamblä så mik i 
magän för mi; de smakt så ent u galä, sått de 
lag u vambläd i magän för mi, sått ja fick spöi 
JK(ordl.). 2) [bli sladdrig o. uttänjd?]. Laust 
lädar, när de kummar i vatten, så vamblar de 
si äut (OL)MK. 

vamlig a. vambluar, -lur, f. -/u, n. -lut, 'äcklig, 
t. ex. om  mat, som just inte har någon smak'. 
De smakäd så v-t MK. De har kumm ti kän- 
näs så vamblut u gal i magän, så att n mästn 
har skutt fat spöi av de JK. När svindln ällar 
drucknähaiti kummar i hudä, da kummar 
kvälningi u matthaiti me kallsvaitä, u de 
känns vamblut [vämjeligt] u otäckt för vick 
slags lukt sum hälst JK. De kan ja int jetä, för 
de bläir så vamblut i magän. De säupu, ha var 
så vamblu JK(ordl.). De smakar så vamblut u 
styggt JK(ordl.). Jfr vabblig a. 

van s. van [n.], = van-kant. De planku ha jär 
skarpkant, u de finns aldri van el. vankant pa 
na JK. -artig a. vanartur 0.4 	(OL)MK, 
vannartu, pl. -uä JK(ordl.). De bläir räis u 
askå i dain styvlu um än har vart olöidu u 
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vannartu JK. Banungar di jär så vannartuä u 
onaduä JK(ordl.). Jfr onardig. -heder s. va'n-
hajdar för 'n (OL)MK. -hävd s. vanhävd 
[vanskötsel av jordbruk]. -hävds 1 ersättning 
s. va'nhävdse'rsättnivg. U så yrkäd ja pa van-
hävdsersättning, dvs, ja vidd ha fullt för jård, 
sum var tillvaksi me tynnä rakt i grund [vid 
skiftet] JK. -hävda v. p. pf. f. vanhävd [van-
skött]. I H. stainhagän, sum ja har fat pa mitt 
nöi skiftä, had ja anfört klagomål yvar van-
hävd mark där JK. -kant s. vankant m., pl. 
-ar [sned kant (där barken suttit) på bräder]. 
Innför där jä vankant MK. Förr .. da 
bräunäd di bredar u plankår u bular me yk-
sar, sått di fick vankantar av dum u gäin i 
kantar el. pa  säidår 	u för ti fa all bark el. 
vankant bårt u fa de skarpkant, så snöirslo än 
JK(U). -lotten p. a. va'nlåttn, pl. -nä [miss-
gynnad]. Män ja.. vait u', att ja jär int mäst 
vanlåttn jär pa jårdi, äutn de jär daim, sum 
ännu har de sämmar JK. Me stekåirningi 
[bortkörningen] jär vör mik vanlåttnä jär äut-
at framför daim sum liggar naug janvägän 
JK. -lägga v. pass. vannläggäs, p. pf. pl. 
-läggdä, 'om ett hål på kläder, som skall la-
gas. En lapp lägges under och den trasiga 
kanten vikes in'. Mäin byksår, di blai aldri 
vannläggdä di ti paskår MK. -makt s. va'n-
makt f., bf. -i. Bondn, sum änd had vart bäi 
läit gutt mod da föräut, fallt rakt i vanmakt 
JK. Snäus u snor bauläd kring dum, när di nå 
i vanmakti gärd a drag kring snåblän [om 
druckna] OL. -mäktig a. vanmäktur (Q,  
el. vå'n- (OL)MK, vanmäktu, pl. va'nmäktuä. 
När de da int bläir rängn när de behövs ällar 
för mik, så att de bläir förstöirt .. da star n 
där vanmäktu JK. Ja, di (launtagrar) jär van-
mäktuä imot uss, bör vörr kan hald ihop JK. 
-skaplig a. vannska'pli. Nå ha ansiktä sullnä 
Upp, sått nå säir a läit vannskapli äut JK. 
-sköta v. pr. vanskåita, p. pf. vannskåitn, 
-skåttar MK(c.1876); f. va'n-, vannskått, n. 
vannskåitä, pl. vanskåitnä, -skåttä. Han 
vanskåita jårdi, bräukar nä dålit OL. Män ti 
säl jård ällar arnder äut, sum jär vanskått, vill 
ingän ha knafft JK. De har nå ligg u vart så 
vannskåitä; de har int blitt ans si någä MK. 
Jårdar jär så vannskåitnä (OL)MK. -skötsel s. 
vanskåitsl 	1 /4  Pärår star i vanskåitsl MK. 
De bläir int ann vannskåitsl MK. Kräki star 
ret i vanskåitsl (OL)MK. -ställa v. p. pf. vå'n-
ställdar. Säir ret v. äut i ansiktä (OL)MK. 
-trevlig a. vantrivliar MK(c.1876); vantrivli 

(OL)MK; va'ntrivlir JK, f. vantri'vli, 
n. vanntri'vlit, vantri'vliä [som ej trivs]. Ry-
gän har gäulnä u säir vantrivlir äut JK. De jär 
int bra.. att de bläir rängn da [i maj nedan], 

för gröidn bläir vantrivli av de, ällar att 
gröidn int kummar ti vaks ättar de någä JK. 
Bläir de mik vetå, ättar ha (lairjårdi) jär sal, 
så bläir rygän ältar rygroti vantrivli JK. Aur-
jårdi jär kinku, um ha far för mik rängn, för 
da bläir sedi vantrivli u gar bårt pa haustn 
JK. Män kånnä, de sum blai sa da pasktäid, 
säir vantrivht u dala äut pa lairu JK. Mackän 
har rigerä pa dum [fruktträden] i mang' år, så 
di bläir vanntrivliä MK. Så träfft de till sumli 
ar, att konar var sjaukliä u magrä u vantrivliä 
ällar vidd int träiväs någ, nä di kåm in um 
haustar JK. -trivas v. vanträiväs 1 /41, 	(el. 
va'n-) (OL)MK, ipf. vanträivdäs, sup. vahn-
träiväs MK. Förr så var de trangt u mörkt 
bad i stalln u kohäusä, u kräki vanträivdäs u 
sto där purruä u magrä JK. Maja har int 
vannträiväs där bårtå? MK. -tro s. vantro' 
[-åu] f., bf. va'ntrol. Fålktroi um andar u van-
tro u gäiskaräi JK. Ja, iss historjår jär biväis 
pa, att ännu livar fålk i allmänhait äi de 
gamblä vantroi JK. -vård s. va'nvård JK. 
-vårda v. vanvårdä 	 (el. va'n-) 
(OL)MK. -vördig a. vanvördur 
[= följ.]. -vörding s. vanvörding 	'en 
som bråkar fram utan att akta på ngnting' 
(OL)MK. 

van a. va'nar, -a, f. va'n, n. -t, pl. -ä, van' [som 
fått vana; erfaren]. Ätt jär n vanar, u dann far 
n vän si MK. Dän älst sårkän spelar nå för de 
mästä, u nå har han blitt lagli vanar, sått n 
kan nytt baini me (på orgeln) JK. De gar sum 
än dans för dän, sum jär vanar JK. De var 
därför, att di (arbetsfålki) aldri ann var vanä, 
än att di skudd .. sta ti(11) rais, ner någän vidd 
laig dum någän dag OL. De jär så vant, sått 
de .. OL. Annlund ha L. vart vanar ti fäir 
jaul JK. Sårkar .. har blitt van ti arbet me 
jårdi JK. Än skall var någlund vanar de arbe- 
tä JK. De jär för rästn till bläi sjaukar av, dän 
sum drickar de, hälst dän, sum jär vanar någ 
annä OL. Di had tänkt ti bjaud uss kaffi pa 
sängi, da svard vör, att .. vör var int van de 
JK. Någ slags arbet, sum än int jär mik vanar 
me OL. De var läit dystart för dän, sum int 
var vanar me sånt (träitalldrickar) OL. Han 
va int så vana me vägän JK. A.S. matt ha 
blitt så van me trull nå.. sått a jä int så rädd 
för dum nå JK. Ätt kvinnfålksmänskä, sum 
skall var van me bak u brygg u lag mat JK. Di 
var lissum mair härdnä ginum de, att di int 
var van me så mik kledar pa si JK. De jär ja 
int så vanar pa MK. Sånn förlustar de jär vör 
van pa JK. Jär n täu rask, van kalar ti töinä 
JK. A par van duktuä arbetrar JK. Jfr av-, 
folk-, genom-, hem- o. o-van. 

vana s. va'nä, va'n' m., bf. va'n'n, va'n, pl. -ar 
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MK, (f.) -år (JK,OL), [sed, bruk]. De jär a 
gammält bräuk, sum di har hatt förr, än gam-
mäl vanä OL. Annars har de vart n gammäl 
vanä, att di har skutt .. låimt av någlä 
bredar .. till läikkistbredar OL. Annas så jä 
kårtspelä lagli bårtlägt . . iblant så kan de träff 
till, att gubbar kummar i färd me de, u da tar 
gamblä van'n äut sin ret JK. Så skall ja för-
söik ii rip u skriv läit igän ättar gamblä van'n 
JK. De jär grämsl, för di int far kaup än dail, 
sum di har hatt van ti hatt i all sin täid JK. 
För de tridä så har ungdomän tat si till van 
nå, att .. OL. All sum ja har dailt äut all-
nackår till .. sum har hatt van'n ti fat dum 
fran L. JK. Russtacklar, sum alltut har hatt 
van'n.. att di har fat n bit bröi pa färdar JK. 
Far di [fåren] van'n fyst ti flaugä [flöja], så, 
star de int till ti bärg dum, äutn di flaugar 
yvar täunar JK. Hästn han had fat van'n ti 
kumm i gard jär ti uss JK. Sit u rip me pinnu 
inum fäir väggar, sum annas jär imot van'n u 
nattäurn för mäin räkning JK. Van'n jär halv 
arbetä, sum än bräukar sägä JK. De jär så i 
vanän de ti säg syttn i st. f. sjuttn MK. Ja har 
nå .. äuttryck mi um ungdomän u de sätt u 
vanår (el. -ar), sum di tar si ättar handi OL. 
Jfr flog-, flyg-, löp-, o-, ränn- o. sken-vana. 

vandel s. vandl. Ränkar u falskhait u oärlihait i 
säväl handl sum vandl OL. Skaff si pänningar 
me handl u vandl u bidrägaräi JK. 

vandla v. Handlä u vandlä (OL)MK. 
vandring s. vandriug m., bf. -vän. 1) [spatser-
tur]. I dag har ja gärt n vandring äutat När 
JK. 2) = tröskvandring, 'kretsen, där dra-
garne gå i ett tröskvandringshus' JK(ordl.). 
De jär int någän bra vandring fö kräki ti ga äi; 
vandringän jär så vatar u upptrampän 
JK(ordl.). Um di had vandringän klokar, så 
att kräki kund ga äi än OL. Jfr trösk- o. ut-
vandring. 

vanig a. n. vanut 	pl. -uä [som har van- 
kant]. De bredä, de jär vanut. Vanuä bredar 
MK. De jär vankant .. att de int jär fullkant 
äutn vanut JK(U). De jär någ vanuä äutsku-
tår [utskott], sum int jär skarpkant pa någu 
JK. 

vanka v. vaukä, vauk', pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, 
sup. = inf. 1) 'vandra'. U så liggar di [tjä-
narna] u sivar sin mäst täid, till di da pa 
sundäskväldn skall äut u vank igän OL. Un- 
dar dän täid av iss århundrädä, sum ja har gat 
jär u vankä OL. 2) [vara tillgång på, stå att få, 
särsk. om  fisk]. Läit strämming har de gynt 
vankä bad pa raki u me sätt fast JK. Um än 
(strämmingän) kummar ti sånt lagt präis .. de 
kummar an pa, va mik de kummar ti vankä 
ällar va gutt um de bläir JK. Kansk de kan 

snart kumm ti vank nå'gä (strämming), sått 
vör slippar ifran de bikymrä JK. Ner ä nå blai 
så mot släut pa septämbar månä ällar i gyn-
ningän av oktobar, da bräukt ä alltut gynn 
vank bi strandi, di bräukt gänn alltut säg: 
vank någ fisk OL. De vankar strämming nå 
MK. Vankar de någ' nå f[ö(r)] täidn? Nå 
vankar de nå MK(c.1877). Fiskän staig 
ohygglit i präis, i synnarhait när de vankar 
läitä JK. Vör 	kaupt n förti fämti valar i 
sumräs, da när ä vankäd n täid JK. När ä 
vankäd väl el. var gutt um strämming .. så 
kund han int gi mair n .. höigst n dalar bi 
strandi JK. Nå n par mårgnar ällar netar har 
de vankä, sått nå har vör kaupt uss n hallsti 
(1/2  tjog) valar JK. Nå ha de int vank någän-
ting strämming pa än åt fjortn dagar igän, så 
att vör jär ret glad, att vör kaupt da i säistäs, 
nä(r) de vankäd(ä) JK. Nå matt di kaup sild, 
u ha jär mik döirarä i ar än an i föräut, när de 
int har vank strämming JK. Di straik da ner 
till n, vätjä, de var ingän frågän um, när de 
vankäd brännväin JK. De vankäd ströik 
(OL)MK. 3) = vankäs, [gälla, (er)fordras, 
komma an på]. De vankäs ällar vankar ti var 
varskoän MK. De vankar hald säkat i täiöring-
än nå för täidn JK. De vankar var försiktur 
ti huggä JK. Da vankar de int ti sta naug bäi 
så längä, när kvänni gynt surrä JK. De van-
kar int ti tapp tåistn [tappa sugen] JK. 

vankas v. pr. vaykäs, ipf. vayktäs, vaykäs 
(OL), [gälla, komma an på, vara av. vikt]. Nå 
vankäs de ti var varskoän MK(c.1877). De 
vankäs akt si för slikt MK. De vankäs funde-
rä MK. Iblant kan ä bläi legar vattn, da van-
käs ä gläid ner u så söik sno upp så mik 
[: släka] än kan OL. Sum de int gar så fort, så 
vankäs de gynn i täidä JK. Mäst läurnä de 
har vör blitt ginum goanu, u de vankäs säi 
upp me ättar issn dag JK. De vankäs var 
atnändur [åt-nämd] u ta varå pa stundar, um 
de skall läid någ .. me skrivningi JK. De 
vankäs [: arbeta?] så läng än kan säi MK. 
Skall ja hinn me u braid äut iss göisli till 
kväldn, da vankäs de int lägg latsäidu till da i 
OL. Skudd n da vinn pa päiku, da vankäs ä 
fötträ pa OL. Um än da kund kumm dum så 
naugä, sått n kund fa håir va di pratäd um 
Män .. drängän kund fa tak äi än .. sått ä 
vankäs va(r) fö(r)siktu JK(U). De vanktäs 
hald ättar förmann'n [vid slåtter] JK(U). De 
vanktäs ta täidn i akt u säi ättar, um ankarn 
ällar kaggän int had känning av tårkän OL. 
De vanktäs var uppsalvern [uppmärksam] bäi 
sjägläbandä, ifall de behövdäs fäiräs pa de 
JK. Ner de gynt bläi lent, så vanktäs de pass 
upp, att di kund hinn me (u sagä) stuckar OL. 
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Kåm så själv sletkaldagän. Da vanktäs täilit 
upp um mårgnän OL. 

vanlig a. vanlir, 	f. -Ii, n. -lit, pl. -/iä, best. 
-/iii, 	komp. -liarä, superi. (de) va'nlist' . I. 
adj. 1) [sedvanlig; hävdvunnen, bruklig, 
gängse]. Så halt di bäi me ti ro si till langt 
ättar vanli aft-täid OL. Di [garnen] sum nå int 
var mik sundarsjärgnä, daim kund n fa lapp 
pa vanlit väis OL. De jär vanlit så, att n alltut 
har a russ förä (a storstraklå) JK. Um di int 
har någu [:snickarbod], så far n sta äut pa a 
lädå, u de jär för de mäst(ä) vanlit, antingän 
de jär summar ällar vintar OL. Atminstn a 
par avsjonsdagar jär vanlit för de mästä OL. 
Sen längar täid tibakas var ä int vanlit, att di 
bräukt så mik me pannkakå OL. De har vart 
vanlit jär i gardn, att ner di har fat klet i kistå, 
så bräukar garsfålki 	bläi bidd däit pa 
kväldn OL. Ner n sigd .. gynnar bläi slåiar, 
da gittar n kråm pa örvä läit mair n vanlit OL. 
Da dräga n ihop noti sum vanlit JK. Vör har 
hälsu allihop u livar sum vanlit OL. Allt gar 
sin gamblä vanli gang JK. Arbetä gick sin 
vanliä gang för mi JK. Dän sum sitar pa de 
vanliä ställ, när di vässar OL. Smörgås u 
kaffi 	sum jär de vanliä, ,sum än far, förr n 
gar ti körkå me läikä JK. 2) [allmän, ofta 
förekommande, alldaglig, genomsnittlig]. De 
töinäs n vanlir täubandtäun fyst JK. Ja, så 
blai de n matsup u vanlir bondmat JK. Dän 
där agän var träi gangar så säkar 	stim 
vanlir ryghalm ällar vaitäshalm JK. Göisl-
vangn var n vanlir vangn, sum än läggd fjälar 
pa JK(U). Han kummar ti middästågä me 
än vanli lastvangn me täu akstolar pa OL. 
Fiskbröi bakäs av vanlir bröidaig u bakäs i 
ungn'n sum vanlit bröi JK. För ti fång na 
(bad-äidi) så sätta n a vanli not äut för na JK. 
De trodrä, sum star pa änd, jär nuck läit 
kårtarä än vanlit trodar [i ståndtun] JK. Van-
lit daglit tal JK. Slag (nä fålk bläir sjaukä) de 
finns täu slag av de: lamt slag u vanlit slag 
JK. Far jär sum vanlit, vaskän bättar ällar 
sämmar JK. Allt gar sin gamblä vanliä gang 
JK. Dän vanliä saningsmaskin'n JK. Nå jär 
de vanliä namnä: stöirar [styren] JK. Da jär 
de för de mäst de vanliä .. att n kåirar me 
tomå ti dann furä [fåran] JK. Sin så var de da 
ännu de vanliä söislår igän i häusi JK. Ja 
flyttar int någ ann n vanliä ård, sum nyttäs i 
vanlit daglit tal JK. Möirrnavår har svart 
hudä u var vanliä i möiri MK. Sjägälspläi jär 
vanliarä [i uttalet] än sjägälspräi MK. Iblant 
säs de . : glöidnäs jan, män de vanlist sum 
säs, de jär raudnäs jan OL. II. adv. [i bet.] 
vanlitväis. Sum di vanlit äl. vanlitväis sägdä 
(JK)MK. Så skudd ä kokäs ainlag ällar gäräs 

ainlag, sum di vanlit sägdä OL. Jfr o-vanlig. 
-het s. L bf. vanlihaiti [vanligt förhållande, 
det vanliga]. Täidn me säin bestöir gar av 
ättar vanlihaiti JK. Nå ha vör hälsu u jä rask 
allihop igän ätta vanlihaiti JK. L. vait lains 
de jär ställt jär bäi uss; de jär ättar gamblä 
vanlihaiti JK. Nå sitar am n a(v) dum (all-
nackår) i ramän unda spägln ättar gamlä van-
lihaiti JK. Bodnykln .. han lag pa bodknäutn 
ättar gamblä vanlihaiti JK. Um de jär någän 
sum mot vanlihaiti säir amodnäs u lomur äut 

OL. -t vis adv. vanlitväis [vanligen]. Ha 
sopäd me än räiskvast, vanlitväis gärd av 
björkräisä OL. Matn bisto av .. kokt kyt, 
vanlitväis sväinkyt OL. Vanlitväis skall de 
täu tainar ti am n härvå OL. Vanlitväis skall 
någän biröimäs u någän räiväs OL. När vörr 
fick dän där plogsårtn ti plög me el. vänd me, 
sum de vanlitväis haitar, så ...JK. 

vapen s. va'pän n., pl. bf. va'pni. Di sär så, att 
drakän skäurar säin vapni där (på en sten i 
Lausmyr) MK. 

var s. 1 se bolster-, dyn- o. pudes-var. 
var s. 2 var n. [grumlig vätska i sår m. m.]. 
Var i augu (OL)MK. Han har så mik var i 
augu, sått n int kan fa upp augänlukår JK. Se 
f. ö. gorr o. materia. 

var s. 3 se tag-var. 
var a. varar, var, n. vart. 1) [i uttr.] bläi var 
[bli varse]. a) legend.] Mamma blai var år-
män, män Jakup blai int var årmän MK. 
Blaist u var någän mack? — Aldri en endä 
MK. De tyckt di, att de var så besynnalit, när 
di sat uppä, att i int kund bläi var fartöigä 
MK. Ja ständ u snod mi um, män blai int var 
någän JK. När n da int blai var någ inn i 
körku, da straik än äut JK. De finns int någ 
fail ti anmärk, sum ja kan bläi var i iss brevä 
JK. Bäst ä var, så gynnar gubbän till u knäpp 
upp am n bykslukå, män när bräudi blai var de 
da snod ha si u vidd ga därifran OL. Förr.. 
så vaksäd de [ful-bom] där äi a hässlvast, u 
nå har ja int blitt var de någän annastans jär i 
Lau JK. Bakskallkalar .. lag .. undar någ 
grainar ällar någän buskä, för de att rävän int 
skudd bläi var dum JK. När n blai var uss, 
ständ n u gärd solhyllå JK. Da blai vör läikväl 
var, att ä var bäiväg JK. Ner di da blai var, 
att kvänni saktäd av, da var mästn damä tomt 
OL. När n bläir var, att ä jär någän fisk pa, pa 
nätä JK. Källingi, ha had blitt var ä da mot 
släutä, att ä var någ gal pa färdä JK. b) [med 
bibet. av obehaglig överraskning]. De blai 
han varar de MK(1879). Än tyckar, att n far 
mair för kräki, när n sälar dum livnäs, män 
när n skall kaup lädrä sinä, da bläirn var de 
då JK. De fick blas så mik de vidd, så kund n 
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bigå si me n träironing i austasjöän, män de 
blai han var de JK. Han var babtist u var så 
andli, u släik di bräukar ha äutrop för, att i int 
bräukar jaugä, men de blai vör var de JK. 
Män bilar förstöirar vägar., de har vör blitt 
var jär i Lau JK. 2) [neutr. adv.]. De vill ja int 
var vart de i = de vill ja int vit av de i [inte] 
MK(1877). Jfr skott-var. -skuten p. a. varsku-
tän (fäugäl) MK(c.1877), [skygg o. svår att 
komma åt att skjuta?]. 

var pron. var, va', va, gen. vars, va(r)s, vass, 
ä.dat. varå, n. vart. 1) självst. gen. vass, 
'vems'. Vass jär dän byggningän da? MK. 
Vass jär de läil akartäppu? OL. Ja had vart 
äut pa sandä u hitt a a-räuså. Da sägd J.: de 
vait ja, vass a jär. — Så, vass jär a da? JK. Ja 
kan aldri säg, vass avföidå de.  jär .. va de 
fålki jär föid av för någän OL. Arjäskåpä har 
blitt för läitä .. de har nå fuskäs ättar, vass 
skuldi jär JK. Di .. gick upp ti körku me säin 
maistängar .. för ti sen säi u jamföir, vass 
sum var bäst u vackräst OL. Undrä vars de 
håirs till el. vars de var MK(1877). Va(r)s 
täidar de har vart i värdn, de vait ingän MK. 
2) 'varje' [varenda]. a) adj. Jär sigdn hardar, 
så gar ä ör a läit styck ör äggi pa än för var 
gang de knäckar till OL. Jär i strandsoknar 
har nuck var gard sitt bomärkä JK. Ja jär 
tvungän ti ådlä upp så mik jård ja kan fa för ti 
fa var bit ti kast av si så mik sum möiglit JK. 
Årjår, di skudd sättäs upp var bit sum di var 
JK. Kalar skärar, u kvinnfålki tar upp, för de 
mäst ätt kvinnfålk ättar var kal JK. Alltut så 
har var bondä a lambhäus JK. Ja ha läst 
iginum va (el. var) bit JK. Han darräd u 
skälväd i var lid JK. Att n matt yms var trad 
JK. Ätt av var sårt JK. A unglamb, sum a 
rännar äut u säir pa i var stund JK. Sjau i va 
linjå MK(1878). Vart par [räfserskor] så gynt 
di räk inn ifran braidä u så äutat imot si .. där 
ättar skudd di räk i hop de rumpu vart par för 
si OL. Träi stuckar pa vart lass JK. Inum var 
rot så skudd n bond hald kalas vart ar OL. 
Vart hul pa jårdi star fullt av vattn JK. Vör 
var så nogä för ti fa vart muldkånn av dum 
(såckarbetor) JK. Vars mans mun MK. Så 
skall n ha någ fjällfisk [till begravningen], 
sum just int jär vars mans, för iblant gar di 
ännu i sjöän, när n bihövar dum OL. b) subst. 
De jär väl n säks sjau styckän (hackelsema-
skiner) i Lau, u de jär imillum fäir-åt böindar 
um var JK. Godmännar stakäd vassäin 
(linjå), u så var vör fäir styckän bäi var, sum 
huggäd JK. Jfr 4a (någ var). 3) [vardera]. 
Iblant händer de, att di sitar en pa var änd pa 
vässtainskränku u vässar så pa täu håll OL. 
Ja .. hadd ätt skiftä pa var säidå um vägän 

JK. Stannstainar [stånd-stenar i spiseln] de 
fanns de int någ andrä än de var mäur si än 
tunnar mäur pa var säidå OL. De var n sjau, 
åt, näi [pärkspelare] pa var säidå OL. 4) [i 
några fasta förb.]. a) Er ska kumm ätt a varå 
[en man från varje gårdsdel], um de jär sum i 
dag, män jär de lungt, da skall Är kumm täu a 
varå [på snökastning] MK. Han [ploglags-
föreståndaren] sättar börr äut, va n skall möi- 
täs pallä 	u så mang de skall var av varå 
ällar va mang de skall var pa åtndailn, anting-
än en ällar täu jär de vanliä pa åtndailn JK. 
Vör gynt kast jär äut bäi uss klucku åtä, hail 
ploglagä, täu a varå, yvar trätti man JK. Mid-
dästäid var ja pa snåikastning a par täimar, 
halv ploglagä ällar ätt av varå JK. Klucku täi 
älvå kummar gästar kåirnäs i gard, träi u fäir 
av varå ällar fran vart häusald, sum jär biddä 
.. i bryllaup jär de vanlit färä av varå JK. 
Ner de var avskilt .. da blai fålki sårternä pa 
så väis, att täu av varå, di sum var bondhäus-
ald, di fick bläi kvar [på läsmöteskalaset] 
OL. I mårgå ha vör sätt äut, att vör skall upp 
i Syllskogän u braut gränstumblar i fylg me 
K.J. träi av varå, u da skall vör laig vassin kal 
me uss JK. b) någ var ["lite var"], någ (a) 
vart [något av varje]. Dän betöidliä stor ovä-
dardagän sum sättäd skräck i någ var JK. 
Någ var så vill di sit främst JK. Atminstn så 
skall n ha någ var slags strand-dont, så att n 
kan fa söik me någ vart JK. Bär de blai varmt 
ättar.. da kåm någ vart ti vaks ättar issä JK. 
De bläir lissum läit mair röirlsä u läiv i någ 
vart (um ladingar) JK. I fjord var någ vart allt 
pa vägän ti vaksä pa iss täidn JK. Han äiktar 
[idkar] me någ vart MK. Da fyst [i högsta 
avdelningen] tyckt ja, att ja had någ föstand 
um ler någ a vart JK. c) va ivi, va ivist [var 
eviga, varenda]. Va ivi än dag JK. Han to av 
va ivi am n (späilå) JK. Va ivi ätt MK(1877). 
Va de läidar .. så bläir snart va ivist n inbyg-
garä jär i Svärgä ledamot i någän stöirlsä JK. 
De raiv han si yvar va ivist n sundag MK. Va 
ivist a ar JK. Jär ä ["gruset"] tårrt, när n 
skall.. sätt gräusä pa spån'n, da rinnar de av 
spån'n va ivist a grand OL. d) [med ordnings-
tal]. Var sjauändä dag JK. Vart fämt ar JK. 
Jfr var-annan. 5) [med vissa pronominella 
ord]. a) var u en, — am, vart u ätt. Sum L. 
vait, så hadd var u en 'gard säin märkar u så 
me skillnämärkar inum gardn fö(r) var u en 
hussbondä JK. Ner bäi Fäi- ällar Botels-sag 
där var nå än åt näi låttaigrar, män var u en 
hadd säin aignä dygn u säin aignä blad (sag-
blad förstas), sum di sagdä OL. Var u en har 
int sin släkdöiä, äutn hail gardn har släkdöiän 
ihop .. släku böitäs ättar vass u ens lått JK. 
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Så bläir de middästäid, u ättar handi sambläs 
di däit var u en till sitt partäi OL. Var u en 
kan väl tänk, va di da tar si till OL. Släku 
vaksar pa sjöbuttnän, sum var u en vait JK. 
Ja ättar dän dag, när var u en fick vändplogar 

JK. Nå var ä fruntimmarssällskapä, sum to 
plass, u var u am n hadd säin räivå mässi OL. 
När da var u am n har fat en hög me sålkar 
JK. De håirs, um än gir märk pa vars u ens 
tank u ård i dän vägän, att de jä ovilä blant 
allmänhaiti .. när de gällar någå äutgift JK. 
Atminstn så kund vart u ätt häusald .. lag 
matn i årning självä JK. Ner da ungdomar 
kåm haim me de (blåmmår), så fick di jälpäs 
me ti plaser vart u ätt pa sitt ställä OL. Ja har 
tänkt ti skriv någ um arbet, vart u ätt ti sin 
täid pa årä OL. Vart u ätt hämmän jär i 
strandsoknar har säin bitar langsat sjokantn 
JK. b) var för si. Iblant slar de i land var för 
si ällar av ätt slag [släkesort] JK. c) va(r) si, 
vassi, — sin, — säin, — sitt [var sin]. H.H. vidd 
faslit gänn, att ja skudd gläid me .. så slapp 
vör me vassi am n färd ti Aitlaim ällar vass säin 
färd ti A. JK. Va si hältn [hälften var] 
(OL)MK. Di fick vassi täu pa vassäin säidå 
(vid varpkastning) MK, För någlä ar tibakas 
had täu styckän pa batn vassi näi gan .. nå 
har täu styckän vassi täi, u dän trid .. har 
älvå JK. En laubobat fick bön träi gan [i 
behåll] ällar vassitt, så att di fölord vassi näi 

u klåbbår u sank me. Ja, de va n fölust 
atminstn pa vassi 160 kr. JK. Nä vör sätt ätta 
bait, så had vör vassi a par träi gan JK. Vör 
had vassi trätti valar strämming JK. Till kaffi 
u såckar läggd vörr ihop vassi någlä slantar 
JK(U). Millkaln u bak-kaln 	drägar fö de 
mäst vassi halv raki JK. Di radar va si halv 
byggningän MK. U så bod di (far u Nils) i 
vassin änd i byggningän u had vassi hältn i 
häusi u had tråskän ihop JK. Sin kåm di ti fa 
vass sin byggning JK. Vör skall upp i Sylla-
skogän u braut gränstumblar i fylg me K.J. . . 
u da skall vör laig vassin kal me uss JK. U int 
bihövd di ränn me säupå pa vassin talldrick 
till var-u-en JK. Har Er kluckå me Är da? Jå, 
vör har vass säin MK. Sum täidäst .. så 
bjaudäd drängar av varandrä pa våg fran vas-
säin sokän JK. Ja har täu styckän arbetrar me 
vass säin hustru JK. Så straik vör da ste fyst 
me vassäin räivå pa nackän JK. Di hadd 
vass-säin vardäs-stäuå u vass-sin kammarä 
JK. Jä di täu styckän, så kan ja mästn säg.. 
att i far.  .. bo i ätt räum me vassäin säng; äutn 
att i vill bo pa vassitt ställä JK. Godmännar 
stakäd vassäin [linjå] JK. Vör kaupt änd vass 
sitt kvarter brännväin, sum vör skudd ha, när 
vör sigläd haim JK. A. u A. har vart i Alskå 

ättar vassitt lass vid JK. U så skudd vör da 
ha vassitt täusn kronår JK. Russi blai så 
förskräcklit hallgalnä, så att Ö. u L. matt ga 
ijamt dum u laid vassitt haim JK. En laubobat 
fick bön träi gan (i behåll) ällar vassitt [:de 
tre båtkamraternas] JK. De bod täu partar i 
en byggning, män me vass säin häus [uthus] 
JK. -andra pron. varandrä, va andrä JK(U), 
gen. -äs, n. vartannä, vart annä, vartann' . Ja 
tänkar di jär varandrä läik goä MK. Kansk 
vör int kummar förrn i släut av mån'n, sum 
vör bättar far håir av varandrä JK. Ja tyckar, 
de skudd var rolit ti fa säi varandrä u fa prat 
me varandrä någän dag JK. Gutt nöit ar (ifall 
vörr int skudd fa säi augu äi varandrä till 
däss!) JK. De vanliä jaulynskningi, sum vän-
nar u bekantä bräukar ynsk varandrä iss 
täidn JK. Pa de väisä pratäd vör u risslveräd 
me varandrä pa vägän, när vör gick haim JK. 
Så jär de int värrä, än att vörr Gåttlänningar 
förstar va andrä JK(U). När fålki jälpt var 
andrä sla i ängi u så när di jälpar varandrä 
täck tak .. JK. Han tyckar um de päiku. Di 
tyckar um varandrä OL. De var a päikå u n 
dräng, sum tyckt um varandrä u skudd ha va 
andrä JK. U så ränd källingar u lant allt 
möiglit av varandrä JK. De jär skriv såsum 
fålk talar um, mej u för varandrä JK. Di kåm i 
lurvän pa varandrä JK. Sen så fylgar bikym-
mar u vidruhaitar varandrä hack i hel OL. Di 
skudd pa varandräs bryllaup JK. Vör vait 
varandräs maining MK. — Neutr. vartannä 
[mest i uttr.] um vartannä [växelvis]. I iss 
viku har ä vart all slags vällaik: kallt u tåi u 
snåi u stårm u äur u rängn um vartannä JK. 
Förbaskad vällaik vör har: mul u tjåckå u 
rängn u tungar luft um vartannä JK. De frau-
säd u tåiäd um vart annä JK. Di fick arbet me 
håi u ryg um vart annä OL. Sletkalar 
snyggt u trivlit kledä äi säin väit u kulört 
skörtår 	u jaus u mörk byxår u hattar u 
myssår um vartannä OL. Vör fick fäm u tjugå 
famnar pa sudasäidu um Sandpall u fämtn 
famnar yvar Sandpall u tjugå fäir u tjugå säks 
um vartann sinä JK. Da rast n me dän 
Näckän u så blai Näckän laisn u så blai N. 
gladar, u de gick um vartannä va sin gang 
MK. -annan räkn. varann' n, var ann' n, f. 
varannu, var annu, n. vart annä, vart ann' 
JK(U), vart ann'. I dag ha ja ligg u vart upp 
varann'n gang JK. Kumma de ti fraus u tåi 
var ann'n gang JK. Han fick ga ti dairäs bord 
u jet u drick .. u de had di än varannu vikå 
JK. Vör hämtar påstn var annu vikå MK. Var 
annu trolå liggar int mair n pa en bandä JK. 
Apartu akavaktarä .. har Hamrnan u Nöiu 
vart ann ar, för di jär ännu i täuskiftä u jä 
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sanä [sådda] vart ann ar älla en vart ar JK. 
Styttstaurar slas de för de mäst i träiband- 
täunar i vart ann staurpar JK. Än har taugi 
upp i vart ann u vart trid .hul JK. Täu par, 
päikå u dräng, lag vartannä i am n säng JK(U). 
— [I uttr.] var u varann'n [nästan varje]. Vörr 
kan fa.. ga pa snåikastning var u var ann'n 
dag hail lang täidar JK. U så jär vör pa jaul- 
kallas var u varann'n kväld JK. Han har fat 
ont i magän . sått n matt ränn me byksår pa 
helar var u varann'n minnut JK. Var u var 
ann'n av uss (kalar) jär i Lau har hogst u 
snäuå u ont i braustä JK. Ha kund aldri fa 
frid där um netnar, äutn de var trull ällar 
spök där var u varannu nat JK. För n tjugå ar 
sinä hårdäs de aldri av, att någu päikå had 
blaiksoti, män nå jär ä snart var u varannu 
JK. Di liggar sjauk där pa var u vartann ställ 
där nå JK. -annan 1 dags 1 kalla s. f. bf. 
varann' ndagskaldu, 	'varannandagsfrossa' 
JK(ordl.). -dera pron. varderä, -der' [var och 
en av två]; (äv. om  flere) MK. Ner ejar [tac- 
korna] .. har täu unglamb varderä 	OL. 
Hamman u Nöju jär umkring träi hundrä 
tunnland varderä JK. Nå skall de graväs a 
duktut avlåppsdäikä i varder av de linjår, 
sum vör varderä tar dail i hältn JK. -enda 
pron. var inda, va inda, n. vart end' [varje]. 
Ja har int hatt mair n am n årkå .. i am n vikå, u 
da gick ja u vändäd var inda dag JK. De gick 
åt va inda dråppä MK. De tyckäs, sum um de 
siar in när pa var inda ar ällar vart end ar JK. 
De skudd var n fasli letar sak.. ti fa va inda 
en jårdbräuksarbetarä u fiskarä ti sta sum än 
mäur .. mot de därä JK. U sosialistar var di 
va inda en, försäkräd di JK. Va inda ätt Så sat 
di u rambläd de (rabbla upp ngt) MK. 

var adv. var, va', va. I. [interrogativt]. 1) 'var-
est'. Va hart däu vart i dag? JK. Di (russi) har 
blitt smittnä, män var u när vait vör intä JK. 
Där skall n ännu ligg, taläs de um, män var 
yait ingän JK. Drängän (sum tjänar där i 
Löiä, ja minns int var) JK. Ja .. frågd, um di 
visst, va okalar var JK. Så fick vör da allt um 
längä raidå pa, va vör hadd o jårdbitar där i 
möiri JK. Ingän av uss visst, va vidn var JK. 
Ja vait bäst självar mämmi, va skoän kläm-
mar JK. När ja da fyst had tat märk pa na (a-
räusu), va a lag JK. Ja talt um, mik ja had 
laupä u va ja had vart JK. Nå var de .. mang 
ar sin linju var upplaupi, sått de var läit 
krånglut ti säi riktut, va a kåm ällar gick fram 
JK. Da gick Hädd upp pa backän u väist n, 
va vör bodä u va än skudd ga för n väg JK. 
Så var ja där upp bäi än .. u stakäd äut, ya de 
skudd ga fram JK. Va failä liggar, bihövar ja 
int tal um JK. Va nå hynsi har raidar igän, så 

kan aldri någ människ bigräipä OL. Va än 
var, de visst n intä JK. 2) 'vart'. Han fylgäd 
ättar mor va ha gick JK. Da släpptäs di 
[fåren] pa gatå, u där fick di ga, va di viddä 
JK. Va har all lissbalkar tat vägän JK. Täusn, 
skudd ä allt bläi vintar! va tar vör da vägän, 
de jär ännu så mik ti gärä! JK. Vör kund ga 
äut u säi, va än to vägän OL. 3) [med efter-
ställt adv.]. Da vait ja int va vörr skall fa någ 
skaplit bred någänstans OL. Lag ruckar 
[spinnrockar] had n lert . . när n var pa fäst-
ning, (va någänstans vait ja intä) JK. Han blai 
någ sulin i dain säidu, i bain u i armän u va de 
var allstans OL. Jfr var-hän etc. — B. [allm. 
relativt]. 1) [var än, var helst]. Vör kund int 
kumm pa varkän pa spårvangnar ällar bi-
lar, för di var fullä var n sag JK. Män var n 
kåm där i grannlagä, så lag di pa knäi framför 
späisn pa mårgnän u päustäd JK(U). Grädd-
kräuku dän matt kvinnfålki gåim va di viddä, 
så laitäd n igän JK. Förr i täidn .. så huggäd n 
bjaurar (ällar batvärkä) va än kåm yvar JK. 
Va än sto u gick, så rannt strikän [strålen] ör 
bakdailn för n OL. All vägar jär tilläurnä, så 
di har gitt tat bäivägar in yvar akrar u marki, 
va di har kunt OL. Gaitar .. di rännar yvar 
staintäunar va di vill JK. Vörr trod, att de 
en gang skudd ta släut me käut, män va vörr 
käikäd, så sto de skallar uppför allstans JK. 
2) [i förb.] va sum hälst. Än bosätta si va sum 
hälst, där sum de jär någän skapli plass JK. 
Di [grisarna] fick ränn u skräi pa gardar u pa 
gatu u va sum hälst JK. Int va .ä ti träff pa ti fa 
de (sigdspångräusä) lagum va sum hälst häl-
dar OL. Ja, än kan fa arbet me jårdi va sum 
hälst ännu JK. Än läitn drängbyffäl sum än 
just int kan läit pa till sänd va sum hälst 
OL. Ainäsbandar hugga n mästn va sum hälst 
el. .pa andräs mark JK..— C. [konj.] va (sum) 
'om, såframt'. Sårkar kåm me middäsbud, u 
va de da int var bråttum me sia föräut, så blai 
ä da OL. Så bihövd int daim, sum var haim, 
ta mist um, va di had säin sletkalar pla, för va 
di int sag dum, så håird di dum, där ä gick 
fram OL. Var (?) sum däu int gärt de= så 
framt MK(187.7). Jfr varest. -för(e) adv. var-
för, vafö'rä, vafOr, va fO'r, ffrr [av vad skäl]. 
Män varför leräs u säs de i allmänhait . . att 
kräki int har någu själ? JK. Män va förä skall 
de så varä, ällar va för jär ä så? JK. Va för 
har de så blitt, u var förä skall de så varä? säg 
mi de (att pengar ha sådan makt) JK. Va förä 
far vör int lug t.äks. ta a par dragrar u n plog 

u plög pa n sundag? JK. Män va förä liggar 
flair otliä hämmän i vanvård JK. Va för skall 
n braut strämmingbaini av? De gärd di Bjäru 
av .. sägd sumbli, därför skall di brautäs av 
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