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JK. Va för intä, maint ja pa JK. Män va förä 
di skudd kräup iginum stolar, de nämna n 
aldri a ård um JK. Haimgärd karbidlampår 
har fålki var u varann'n i häusaldi, u vaförä 
har ja talt um jär föräut JK. Ja ska straks 
föklar de, vaför ja ha hitt pa de JK. Va för ja 
int har skriv någ, nå hail åt dagar, har vart 
därförä, att .. JK. Fålki raisar till Ammerikä. 
Va förä? JK. Ja kan int bigräip, va K. har 
gärt så gal mot mi förä OL. För (= varför). Di 
frågd, för n int var me pa nyktarhaiti MK. Ja, 
för int släkdöiar dailäs me lansmäträ till var u 
en hämmänsägarä .. beror där pa, att .. JK. 
-hän adv. va  hänn, va hän [vart]. E. skall 
snart rais bårt, män va hänn de vait ja intä OL. 
Da matt di kast taugi låss, u så fick di i jissu 
namn dräiv va hän de viddä OL. Va skatt däu 
hän så saint da? sägd ja OL. Di sag råikän 
fran kaffiställä, u da visst di, va de bar hän 
[:vad som var å färde] OL. En gubbä frågd 
en bild [i vaxkabinettet] .. va skall n nå ga 
hän da? JK. Så risslveräd vörr all träi, va 
vörr da sin skudd sätt kosn hän el. ta vägän 
JK. Män bläir de u de, så vait vörr, va vörr 
skall vänd uss hän OL. -i adv. varäi, var äi, 
va äi. Ja fick klart för mi, varäi failä liggar 
JK. Iss lappän me de ganändar äi äutväisar, 
va äi ärndä bistas OL. Var äi liggar nå failä 
da, att int fålki vill bläi jär, äutn di raisar (till 
Amerika)? JK. -ifrån adv. va  ifra'n. Va kum-
mar däu ifran? JK. All de där pänningar vait 
ja ännu int, va ja skall fa ifran JK. En hail 
hopar härrskap till, sum ja int huksar, va di 
var ifran JK. -med adv. vamei MK (avh.). 
-om adv. varum, var um [i konj.] varum intä 
[i motsatt fall]. Ifall härrskapä da bihöva 
kaup fläsk, så kan de bläi, varumintä, så bläir 
ja väl av me de till någän annar JK. Jär de da 
så mik täid imillum, att ja hinnar u skrivä, så 
gär ja de, män var um intä så tällfonerar ja 
JK. Har skaffafar älla drängän täid, så bräu-
kar di pick gränä, män varum int så fa någän 
anna gär de JK. Hadd di skilt av me slaningi i 
äng, så var ä så mik bättar; varumint så 
skudd di i all fall ste u ha autndag OL. Vör far 
gläid ste u ta n säck mjöl pa räkning .. ner 
skall vörr fa bital alltihop da .. de kan händ 
att debläir någ väl bi strandi 	u så far vör 
lagli sed, säir de äut, varumint så far vör säl 
någu tunnå JK. -på adv. va pa*. Va pa kan de 
biro? JK. -på I lag adv. var pallä, va pallä, va 
pall', va pla* [var någonstans]. Va pla liggar 
de? Va pla var de däu sägd de lag? el. va  
pallä; va liggar de pallä JK. Så hadd di hittä 
en .. gullring — va pla fick ja int vitä JK. M. 
jär föid i Allskå, va pla minns ja intä JK. De 
skall begäräs tillstånd till, um broi skall byg- 

gäs .. män va pallä de tillståndä skall be-
gäräs, de .. JK. Va nå kattu har kisslä pla? 
OL. Han frågd mi, va han bor pla i böin OL. 
Bäst ä var, så kåm gubbän pa tåtn me, va än 
hadd ringän pla OL. Män va da knalln träfft 
avträd pla, de visst ingän OL. Ner fålki kåm 
hän pa väti, så fick var u en säi ättar, va di 
skudd sla si ner pla OL. Ja tänkar L. minns, 
va di bor pallä JK. Da fick ja P.O:s sun'n 
mämmi där upp ti väis mi, var de var pallä 
JK. Han kåm vils ner i hagar u visst int 
självar, va n had gat pallä JK. Da kund ung-
mansdrängar fa ga u lait läng iblant, um di int 
sag ättar, va än [brudgummen] gåimd si pallä 
JK. Di sag, va torskäiln had glid ner pallä JK. 
Han.. sättar bön äut, va n [man] skall möi-
täs pallä JK. Ja had glåimt bårt, va grynnästä 
ställä (12 famnar) var pallä pa Sandpall JK. 
De var int gutt ti fa raidå pa, va (h)a (roti) sat 
fast pallä JK. Fyst så far ja säi ättar, va ja 
släutäd pallä JK. När da farbror skudd säi pa 
kartu .. så var de omöiglit för n ti fa raidå pa 
kartu, va än va avstäddar pallä [befann sig] 
JK. Va hadd du handi pallä din junkar JK(U). 
Um ä int kan gi mi upplöisning um, va "Mats 
i tårpä" bor pall nå JK. Fyst far ja säi ättar, 
va ja släutäd pall säist JK. Han väist mi mang 
gangar va n sto pall bäi täun'n u sag de 
JK(U). -stans adv. varstans, va'rstans [i 
uttr.] någ varstans [litet överallt]. Pärår lag 
nerfallnä någ var stans OL. Vörr käikäd u 
laitäd någ varstans där OL. Sån mänskår di 
jär umtycktä någ varstans, va di gar fram JK. 
Um vör nå fick ätt duktut skäur rängn, så 
skudd de gär gutt pa jårdi någ varstans JK. 
-till adv. vatill [för vad ändamål]. Frågu jär 
just dän, lains ällar vatill ja vill använd mitt 
förstand OL. Kan ja fa lan de? — Va till? JK. 

vara s. 1 varå. 1) [i uttr.] ta varå pa [ta hand 
om, ta reda på, utnyttja, vara rädd om, hus-
hålla med, bevara]. Ja har för de mäst rust 
bäi haimä um dagar, u där har ja mitt vanliä ti 
ta varå pa, fyst u främst me söislä [:kreatu-
ren] JK. Kåm så själv sletkaldagän. Da vank-
täs täilit upp um mårgnän för de var mik ti ta 
varå pa OL. För de mäst så to var u en varå 
pa säin gäss JK. Ungmansdrängar, di skall ta 
varå pa bräudgummäns u bruttbondns hästar 
JK. De var ingän da, sum had täid ti ta varå 
pa mi, äutn ja fick vasså go u ta varå pa mi 
självar, så gutt ja kundä JK. Jårdgubbar skall 
ovillkårliän nå me de fystä ränsäs u tas varå 
pa JK. Så mang stäigar hamp i ar ti ta varå pa 
JK. Nå skall n i land, så fort n kan för ti ta 
varå pa strämmingän JK. Sen skudd var u en 
ta varå pa säin sigdar u sladoningar u fa dum 
pa sjussn OL. Nai, de bläir int täid ti ta varå 
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pa strandi, äutn all så har di årkå me jård-
bräukä JK. Di fick int så dåliä skördar .. pa 
dän täidn häldar, hälst daim, sum to varå pa 
säin jårdar u plögäd dum ättar dän årning, 
sum ja har skriv jär föräut JK. De bläir tag si 
varå pa jårdbitar annlund än förr MK. De 
vanliä var atnändur [noga] u ta varå pa stun-
dar, um de skall läid någ . . me skrivningi JK. 
D. .. fick flunsu u to int varå pa si, äutn 
arbetäd sum än slav JK. Pänningar förtjänar 
di, män förstar int u ta varå pa dum OL. Ja 
tar varå pa mitt, ja MK. Täidningar, de tar int 
fålki varå pa, äutn di kummar bårt, män när n 
har de särskilt [i särtryck], da bläir de bättar 
tag si varå pa JK. Ja bad n, att n skudd ta 
varå pa na [stenkulan], ti L. kåm jär äut JK. 
U kväitu [kvittot] .. fick ja me . . sum ja ha 
tat varå pa JK. K. .. har . . söikt uppmunträ 
fålki ti ta varå pa de fädärneärvdä idråttar 
OL. 2) [i uttr.] ta si till varå MK. Jfr tag-vara. 

vara s. 2 varå f., bf. -u, pl. -år [artikel, gods]. 
Vörr .. skall bitalä yvar 30 ör kilo [för råg], 
um vörr skall kaup i ställä, u de för sämmar 
varå JK. Lätt uss fa för o varår, va de jär värt 
JK. De jär ret jämmar bäi fålki för vattn 
män vör har tillräcklit av de varu äi brunn'n 
ner i hagän JK. De varu (brännväin) jär till all 
lyckå int sum värst gutt um jär äutat JK. 
Pänningar, de jär a välsingnä varå u de aldra 
förnämstå pa hail jårdi JK. U n läitn dail skall 

arbet föidu i halsn till all sum bor i städar, 
för a varå, sum haitar pänningar JK. Dän 
välsingnädä täidn, sum aldri vill räck till för 
mi, u de varu jär int ti fa för gull ällar silvar 
JK. Jfr bod-, dricks-, födo-, kött-, mat-, rå-, 
skinn-, skog-, sprit-, stark- o. våt-vara. 

varav. 1 varä, va'r', va, pr. jä'r, jär, /ä' , jä, 2 
p. jäst, ipf. var, va, 2 p. va(r)st, vast, sup. 
vart, pass. va'räs, p. pr. varnäs, imperat. var, 
va. A. [tryckstarkt]. 1) ss. uttr. för existens, 
faktisk förekomst. a) [om levande väsen]. 
[Ex. saknas]. b) [om ting, förhållanden: före- 
ligga, existera]. Ännu i dän dag, sum i dag jär 
JK. Åppli jetäs sum di jär JK. Mang jär ä 
sum ynskäd, att Tranäng ännu hadd vart sum 
ä var OL. Dän täidn var (= fanns) de aldri 
någ bräukssigdar såsum nå OL. De jär sum 
de jär u bläir sum de bläir JK. Var lains [hur] 
de vill, Er far söik ihop me någän, sum för-
star si pa ti bot sånt OL. Va-  va de vill, så 
kund di ha hald käftn pa si JK. Män va jä de, 
män fa va läik gladar u nåigdar fö de JK. Va 
va de ja nå skudd in ättar da? de va klucku, u 
dän har ja i lummu MK. c) [ske, äga rum]. 
Bäst de var, sägd G. så ti J. .. JK. Bäst ä var, 
så skudd di in u ha kaffi u än halvä JK. Um 
bigravälsn ska var pa laudag, så bidäs de pa 

torsdagän JK. d) [betyda ngt, vara av värde]. 
Ust u smörbrö, de matt var de MK. 2) [ss. 
uttr. för oförändrat tillstånd]. Män ner stainar 
blai nersättnä, da fick ja me flair säi, att de 
var sum de var OL. De jär bra sum de jär JK. 
Jär de så .. så far de var [= anstå] me hail 
affärn OL. Lätt varä el. lätt bläi [låta bli] 
MK. K. [lantmätarn] hadd lätt vart [låtit 
vara] u melt [mätt] u tat upp .. umkring 
tjugå'fäm u trätti tunnland OL. Otet u drag all 
stans, sått vör had aldri trot, att de skudd var 
så åid [dåligt] sum de var JK. Var där du jäst 
[stanna där du är] JK(U). — B. [i förbind. m. 
prep.-uttr. el. adv. för angivande av plats, 
tid, tillstånd etc.]. 1) [om belägenhet, befint-
lighet]. a) [uppehålla sig, befinna sig 
ngnstädes]. Kummar de yvar di nå i kyldi, 
nä(r) du jäst i skogän u langt fran haimä, så.. 
JK. Han frågd ättar um däu vast haimä MK. 
Vast u i böin i går da? MK. Va vast du pall 
[på lag] i jåns? JK(ordl.). Ja had int vart där 
ner [i Botaniska trädgården] på än säkstn 
sjuttn år OL. b) [angiv. ett föremåls befint-
lighet]. Så kund int själv G. 0. funder äut, va 
de kund var äi de brevä OL. 2) [angiv. att ngn 
befinner sig i en viss situation, ett visst till-
stånd]. Vörr sum sårkar el. drängar var JK. 
Bräudgummän sum skudd varä [den blivande 
br.] JK(U). 3) med prep.-uttr. a) [med prep. i, 
uppehålla sig någonstädes]. Jaså däu vast da i 
skolrådä MK. Sått n hadd kunt fat vart i 
skogän u arbetä JK. De skudd ha vart rolit ti 
vart i böin JK. b) [om tillhörighet]. Jaså, däu 
jäst en av daim, sum int vill tro, att någ sånt 
(trull) finns till JK. c) [angivande ändamål]. 
Någ skall all de stöirlsär var till JK. Gullring-
än, sum skudd var till väigningring, dän .. 
OL. Jård sum skall var haustsed äi JK. 4) 
[med tanke på rörelse till ett ställe]. Vaitn var 
ja ste [borta] u sag pa ijåns JK. Vör var upp 
bäi astu 0. pa kallas; A. u A. u ja var biddä, 
A. u ja var ste JK. Vast u i körkå i går? JK. 
Nå har ja vart i Böin me lambkyt JK. Han u 
Hallut Eklund had vart ner (pa Jaugan) me 
någ bredar OL. Bäi H. har ja vart en gang, 
män träffi na int haimä JK. Ja har vart u gärt 
pahälsning OL. — C. [i förb. m. adv. där o. 
här]. [Särsk.: befinna sig, vistas, finnas på ett 
ställe.] Han skudd gänn fa var där um nati 
JK. Där, sum de int var någ täunar, där var 
vägän rainsopän JK. Sumbli [:sigdar] fallar 
styckar ör.. där sum jär någ gråft gras OL. 
De däugäd intä ti .. vänd nöiådläning me de 
där plogar någän annastans än där sum int 
hadd vart någ skog pa JK. Där sum nå var 
ungdom, sum kund sla u räkä, di glaid nat-
täurlitväis däit, u där sum int fanns, där fick 
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böindarnä ga ste självä OL. Vast däu jär da? 
de vast u saknäs [minsann] de MK. Had nå 
astu måstar (s. nyss hade dött) vart jär, da 
kund ha ha fat någ godagar JK. — D. [med 
funktion att förbinda subjektet med ett be-
skrivande el. jämförande led el. d.]. 1) [med 
adv. el. prep.-uttr.]. lim de änd aldri va så 
galä, så va de jästa(r) [någonstans] nytt läik-
väl JK. Vägän jär till (tillyrd) igän JK. Kånnä 
bord ha vart av [avskuret] för läng sinä JK. 
Att de jä väl [rikligt med] rot pa akrar um 
haustn, kan nuck va(r) bra, män .. JK. De 
var väl [bra] att däu vast modnäs, u had di n 
sup annas JK. Slidvägän har int vart längä, 
u nå jä de vangnsväg JK. Än sårts vändplog 

sum jär me am n stöirå JK. 2) [med subst. s. 
pred.]. G. .. bad pa mi, att ja skudd var 
skaffarä för n pa bryllaupä JK. Däu jäst n 
gauk! JK. Sno stuckar upp, de var a årkå, 
sum int var de letästä JK. Ja tänkt fyst, att ja 
skudd fa raidå pa, vaim B .K. var JK. 3) [med 
pron. som pred.]. Däu vast am n [f.], däu [:en 
filur] MK. Nå varst u mäin (om en flundra, 
som drogs upp) MK. 4) [med adj. som pred.]. 
Vör far var nåigd u glad, att ä jär sum ä jär 
JK. Ja .. tyckt, att ä kund var ret, att gani 
skudd hald måttä vatä JK. Han skudd va 
gladar pa jaulmårgn JK. Han va int så vana 
me vägän JK. Va de int någ mair, sum di 
skudd ha mässi i matpusn? JK. All dagar ska 
va läikä, så präddäikar di (babtistar) igän JK. 
Ja jä tråttar i kväld JK. De aiki kustäd täi 
kronår; ja ha jä lagli stor, jär a de, män de var 
fö mik läikväl JK. Fö rästn, maint ha pa, så 
jär ja ret rädd för di nå, ti sänd di fran haimä 
JK. Kum häit, så skatt u fa värm di, för däu 
jäst vatar u frausar jå! JK. Däu jäst just 
vana(r) ti jälp mor JK. Män de jär frågän um, 
ner de skall anga, um du da jäst så duktur 
OL. Däu jäst galn, tror ja; jäst du avholi da? 
JK(ordl.). Ja tror däu jäst fjållu ja JK. Så var 
de krats, så var plogän sundar JK. Va ja galn, 
sum allt var uppä, tyckt di JK. Maltä till .. 
sletkaldrickä, ner de var för läit igän, de var 
mästn de värstä OL. Nå varst u för starkar nå 
MK. Nå vasstu duktur nå JK. Da vast du bra 
dummar, sum int gärd de JK. Mor mäin har 
ret vart rask i vintar OL. Vörr sum .. int 
var väidarä anglägnä ättar brännväin OL. 
Jär de någ mair sum failar, så var bra u säg 
beskening JK. Var int laisi fö de JK. 5) [i 
förb.] vasså go. Nå skall Är vasså go u hald 
Är i skinnä JK. Vasså go u sätt si däit u drick 
än kåpp kaffi, sägd ungmor JK. Däu vasså go 
u tart äi u rort, annas så skatt du ann fa vitä 
JK. 6) [emfatiskt, med imperfekt för nutid]. 
Däu vast mi än kånstu prick JK. Nå vastu ret 

vällkummi OL. De var a kånstut lås, de jär 
fäm kålvar äi MK. Jfr ex. under D3. — E. [i 
satser med pron. det som subj.]. De var a 
straitå me sårk, stäigtals ättar äuglu MK. De 
jär a stor rivå i läinä OL. När ä jä bärjård 
[barmark] JK(U). Någän slidväg sin ha(r) de 
int vart, fastn de ha vart ti snåi läit sumli 
dagar JK. I fredäs u laudäs i dann viku va de 
häut, va de äurädä JK. De var till [igensnöat] 
i mårräs u har äur hail dagän JK. Vör har int 
fat .. haustplög någ lairjård i haust, för de ha 
vart för vat .. män nå jär vör ti försöikä, ättar 
sum de har vart fagat i någlä dagar JK. Ner di 
da fick haim säin bredar, da var de årkå ti sta 
,u bräun dum [kanta dem] OL. Bråttum kan 
de väl ha vart för mi u ännu jär OL. U när de 
jär avskilt (=fa mat), så jär de pa hud i säng 
OL. De var bra, um de kund bläi till pass me 
hail iss anstaltn OL. Gröidn blai undarhal-
tur ällar sämmar yvar allt än va de annars 
kund ha vart OL. Va de så, att päukän tappt 
slag .. JK. De var hännä, uss etc. [det var 
hon, vi etc.] MK. — F. [i förb. m. infinita 
verbformer]. 1) [med inf. med el. utan inf.-
märke]. Ha har int vart mik fö laikä [ej haft 
lust att leka] MK. Bär ja far vit, vickän dag 
W. jär till fa träffä OL. Pa jauldagän va ja ti 
studder pa dum JK. Sedi jär allt ti kumm upp 
OL. De .. star int pa, så jär de ti brinn igän 
OL. De jär ti rängnä i dag JK. De andrä har 
gat i säng u jär allt ti sivä JK. Ja, da var de ti 
ga ner u fa mat u kaffi JK. Um än vidd ha 
längar ällar kårtarä örvä, så var de bär ti låss 
pa skräuän OL. Ner di kåm ner i ängä, da var 
ä ti ta ihop me ti kle a si de yvarflöduä kledi 
OL. Där ättar var ä bär [bara] fort ste [åstad] 
u så ti gynn me slaningi OL. Da var de ti pass 
pa någän halva dag u skärä JK. När da bredi 
blai .. i årning, da var de ti läss pa a lass u så 
pa Jaugan me u sälä OL. Så fort drängar kåm 
in fran äutårkår, så var de ti sätt si bi sling-
tjaugu OL. U så var de ti hald me straum JK. 
Undar täidn kåm kaffiä u flasku pa borä, u da 
var de int ti bid förä, äutn de var ti sätt si bäi 
JK. Ti fa de riktut tårrt .. de var int ti tal um 
MK. 2) [i dubbelsupinum]. Klövan .. de ha 
vör allt vart ti slat, de sum ha vart ti gynt 
brinn av JK. De söindäs, va de hadd vart ti 
gärt OL. Så håird ja, att han hadd vart till talt 
me L. um de OL. Dails har ja int fat täid ti 
vart haim um kväldar JK. I dag har de vart 
otjänlit ti vart äutä JK. 3) [i förb. m. pres. 
part]. Ja minns n gang, sum ja var laupnäs pa 
Jaugan JK. Ja har vart laupnäs ner bäi strandi 
i dag JK. 4) [som hjälpverb i förb. m. perf. 
part.]. De jär, sum sägt jär, int all sum jär så 
OL. Sumli gangar har vör vart bidd [bjudna] 
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pa täu ställar pa en gang JK. — Särsk. förb. 
Var av me: 1) [avvara]. Nai, de var omöiglit 
[att få hyra] .. int kund di var av me bispa-
ringsspäisn u int någät räum häldar JK. Han 
vidd int va a me boki ännu JK. För de mästä 
så hadd skummakan säin ställar, sum än söid 
baindomt till u sum än självar int vidd var av 
me de ställar JK(U). 2) [vara kvitt, vara fri 
från]. Dän bitn [väg], sum di vidd var av me, 
var just dän, sum var mäst arbet pa OL. De 
jär fö de mäst int mair n fäir [4] månar, sum 
vörr jär av me kräki ällar sum di gar äutä JK. 
— Var förä: 1) [vara tillgänglig, vara att fås]. 
Sin i åktobar u novämbar var de nuck sträm-
ming förä ällar ti fas, män .. JK. 2) [vara 
under behandling]. De var nå förä pa retn 
MK. Flair viktuä frågår, sum var föirä JK. — 
Var föräutn [vara utan, sakna]. När de blai 
för saint har di fat augu upp fyst, va de vill 
sägä ti va föräutn mat JK. De kund varäs 
föräutn [det kunde man vara utan] MK. — När 
n da kummar ti drägä [:fiskegarnen], kan n 
var ifran ällar ha förlorä halv raki iblant JK. --
Var igän [vara kvar]. De va int mik igän a 
ängä [näml. att slå] JK. Ja kaupt änd haim 
brännväin ti jaul, män nå jär de snart int någ 
igän MK. Däu varst ännu igän (att slå ett hugg) 
MK. — Var ihop (me): 1) [vara samfälld, 
gemensam]. Att de där släkdöiar int jär dailnä 
ti var u en bond äutn jär ihop JK. 2) [vara 
tillsammans]. Päikår jär i grannlagä har vart 
ihop ällar i fylgä u sing någlä gangar upp i 
skolu JK. 3) [ta itu med, söka påverka]. Ja 
talt me H.H. i täistäs mårräs u da var han 
ihop me mi, um ja int had någ ärndä i böin i 
flest vikå JK. Han hadd vart ihop me dr N., 
att n kund var belåtn me fäln kronår JK. Nå 
jär de ret läng sin ja har vart ihop me iss 
arbetä JK. — Var innä: 1) [befinna sig inom-
hus]. Jasså, däu vast innä? MK. Ja var inn i 
Claudläins bodi OL. 2) [med tanke på rörelse 
längre bort]. Da säist, ner ja var innä (= i 
böin ..) OL. Han jär inn u äkserar JK. 3) Ti 
var innä ["inne" i pärkspel]. 4) [invid land]. 
Pa ättamiddagän än varmar lungnar summar-
dag bräukar badäidi var innä JK. Så jär de ti 
sänd bud .. att ä jär släkå innä JK. 5) [om 
tid]. Viku sum inn var JK. Humblähåistn jär 
nå innä JK. — Var me: 1) [deltaga, vara närva-
rande]. Han vill gänn var me, där sum jär så 
där någ tillställningar OL. Ja minns ja var me 
sum sårk .. när de vändädäs me dän plogän 
JK. Tain'n bihövar int va me [på spol-
rocken] u int vängi häldar äutn börr nåli u 
trissn JK. 2) var me um = [deltaga i, vara 
närvarande vid]. Badäid .. de har ja vart me 
um u fat mang gangar JK. Ja har vart me um 

de, att när vörr .. har gat ti strand .. u när de 
har kumm a källing pa vägän .. så har sumliä 
kalar kläiv yvar täunar JK. Säist gangän ja 
var me um sånt .. OL. 3) Var me pa [sam-
tycka till, gilla]. Närkar tänkar ti bigär K. till 
fjärd provpräddikant. Ja, de jär nuck Lau- 
boar me pa me', tänkar ja JK. Bondgubbän 
döimäd int bondtågä så hart sum sprättn, 
män me pa de var n intä JK. — Var um [gå 
om, förflyta]. När han had gnäid ryggän a 
stund.. så var de int n hall täim um, så var di 
.. bra JK. — Var till: 1) [existera, finnas till]. 
Ja sägd .. n, de jär nuck slikt [spöken] till 
ännu, män de jär int all sum far säi u håir dum 
JK. Var int avundsjauku till .. så.. JK. De 
arm källingar di fick nuck alltut vit, att di var 
till, da di skudd jälp säin gubbsväin me ti bläi 
rainä OL. 2) [stängd, igensnöad]. Vägän jär 
till [tillyrd] igän JK. Fyst i mårräs matt ja äut 

u säi ättar mik de var till jär fran uss u upp 
till körku JK. — Var äutä: 1) [vistas utomhus]. 
De jär a äutmärkt vackat vädar äutä u mik 
mik bättar ti var äut än innä JK. I går .. da 
var ja för de mäst äut hail dagän JK. 2) var 
äut för [råka ut för]. När di kård ti Böin, så 
var di äut för gastar u trull JK. Talt um his-
torjår, att n hadd vart äut för trull JK(U). Jfr 
av-, inne- o. und-vara samt nu- o. när-varan-
de. 

vara v. 2 pr. varar, ipf. -ädä, varäd JK, p. pr. 
varnäs. 1) 'räcka' [fortfara]. Va läng de nå 
varar, iss vällaikän? MK. Nå tycka ja, att ja 
änd känna mi läit bättar, va läng de varar JK. 
Män sum de go int varar längä, så där u* 
[:middagsrasten tog snart slut] OL. U för de 
att ä .. skudd bläi rolit, så bjaud var u en till 
pa de bäst n kundä, så läng de stundi varädä 
OL. De go vädrä varäd just int så längä JK. 
2) 'stanna' [förbliva]. Ja varar haimä MK. Så 
kummar vör kanhänd pa n laudag u så 
varar i böin ti sundagän JK. När Är int varar 
jär längar MK(1878). När n da ha fat skilt av 
me kastä [:nät], så ror n i land u så varar i 
landi någlä täimar JK. Er kåm ret ti bläi 
varnäs där bäggi täu MK. Bålln flaug yvar 
hallsti [1/2  tjog] gangar äut u in, förrn än blai 
varnäs äut ällar innä JK. Asku gick iginum, u 
sedi blai varnäs i sållä JK(U). All ångä han 
blai varnäs där innä (blev kvar) MK. — Särsk. 
förb. U ainsummän [prenumerant på en tid-
ning], de tyckar ja .. att de jä fö(r) döirt, så 
att da vara n häldar föräutn JK. — var-aktig a. 
varaktur. Ner n da har fat si än sånnar pamin-
nelsä um att n int har någän varaktur stad jär 
i världen.. OL. 

vardag s. vardag, varrdagar m., bf. varda'-
gän, pl. -ar. Ja . . tyckt, att ä var skad, att ä 
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int var varrdagar, sått n hadd kunt fat vart i 
skogän u arbetä JK. I dag pa sundag .. fart 
du int a ård av än knaft 	fastn de jär int 
otrolit, ick du kanst fa vit någ av än pa n 
varrdag JK. De jä alltut mik ti sjau me fö 
jäm'n, så att de int bläir någu stund lidu 
någän varrdag JK. Mitt pa n flatar varrdag 
sättar n si till u skrivar JK. Han had int täid u 
hindrä si me de .. nå mitt pa brå varrdagän 
JK. Nå har vör hail vikår me vardagar u int 
hälgdagar i vikår JK. Int nuck me varrdagar 
äutn sundagar har ja u vart upptagän me 
söislä u annä JK. Da var böindarnä så ivruä 
me strandbräukä, så de skudd ga bad sunda-
gar u vardagar OL. Da kund di spel pärk u 
kast varpå hail halv varrdagar iblant JK. Nå 
säir n da ingän ungdom, hälst um sundagar, 
äutn di jär kled i kleskledar u n stor dail um 
vardagar me OL. Pa varrdagar da jär di sum 
vanliä mänskår i allmänhait (jortrianar) JK. 
-s 1 arbete s. vardagsarbe'tä n. Hans vanliä 
vardagsarbetä jä ti skriv u läsä JK. -bendont 
s. varrdäsbaindomt n., bf. -ä [vardagssko-
don]. Ti varrdäsbaindomt bigangnäs de träi-
buttnar JK(U). -brud s. vardäsbräud 1 /41,  
Vardäsbräud n sundästrull, de jär, när n kle-
dar si fäinar um vardagar u slamsar um sun-
dagar MK. -byxor s. pl. varrdäsbyksår JK. 
-halsduk s. varrdäshalsdok. Till varrdagar så 
nyttäd n stickhalsdokar (= varrdäshalsdok) 
av ullgan, sum en stor dail kvinnfålk tillvär-
käd haimä ti kalar JK. -hatt s. m. bf. vardäs-
hattn. Hattn, de matt n ta vardäshattn JK. 
-helig a. vardäshailir [som håller vardagen 
helig]. Han var varrdäshailir u vardäsandlir, 
atminstn dän dagän JK. -kläder s. pl. var-
däskle'dar, bf. -kle'di JK. Päiku skudd hinn u 
tillvärk varrdäskledar till fäm pärsonar till 
JK. Ungmor 	söir .. all vardäskledar till 
kvinnfålki JK. Varrdäskledi 	färgäd di 
haimä JK. Nå finns de tet kledäs-skrubbar u 
kledäs-skåp ti häng in hälgdagskledi u var-
däskledi me. Vardäskledi jär de nuck si u så 
me, att di gäräs rainä JK(U). -kolla s. f. pl. 
varrdäskållår [vardagskjolar]. -kväll s. var-
däskväld m., pl. -ar. I vintar har a fat så 
bråttum me kard u spinnä, sått ja har int set 
na hatt tak äi någu bok någän varrdäskväld 
pa längä JK. -lag s. vardäsla'g. Brö u skyr u 
fisk i vardäslag u gutt svaldrick till JK. Ja u 
så dracks de da kaffi [på julafton] me hail stor 
bullar till (annäs i varrdäslag skärdäs di i täu, 
sått n fick börr n halvar ti mans) JK. -lomm-
duk s. pl. vardäslumdåukar [vardagsnäsdu-
kar]. -namn s. vardäsnamn n., pl. bf. -i [i var-
dagslag brukat (för)namn]. E-a jär int skap-
lit ti vardäsnamn JK. Ja far hald mi ättar de 

gamblästä u de mäst vanliä vardäsnamni JK. 
-paltor s. pl. vardäspaltår [vardagskläder]. Jå 
dän där gubbän .. sag mik fäular u bösar äut 

hälst när n kåm laupnäs äi säin varrdäspal-
tår JK. Ja .. fick varrdäspaltår el. vardäs- 
kledi av mi u kled sundäskledar pa mi JK. 
-sko s. pl. varrdäs-skoar JK jär för de mäst 
av tjåckt lädar ti yvalädar me tjåck buttnar av 
sul-lädar u me sinkår undar klackar u me 
mässingstift i hallsulår JK. -stol s. pl. varr-
däs-stolar [-åu-]. Sum dän täidns stolar alltut 
var slaar ner imillum baini sum ännu o stolar 
jär gärd.. sum jär o varrdäs-stolar JK. -stuga 
s. vardässtäuå f., bf. -u 	pl. -år. Där 
.. bod di u* täu häusald i en byggning.. Sått 
de var fäir (4) räum i dän byggningän, täu (2) 
stäuår el. vardäs-stäuår u täu kamrar. Sått di 
hadd vassäin vardäs-stäuå u vassin kammarä 
JK. Vör ska(11) ihop me vardässtäuu i haust 
ännu u gär hänn läit teträ u bättar i årning JK. 
Vör skall ha nöit luft [innertak] i vardässtäuu 
JK(ordl.). Ja .. skudd äut u luck finstalukår 
till jär för vardässtäuu, sum vör har lukår för 
finstri JK. I vardässtäuår där var de nödvän-
dut ti väitläim daim [väggarna] en gang vart 
ar, u de var mäst vanlit ti gär ti missåmmar 
OL. Vör har int gynt äld i vardässtäuu ännu 
(15.10.1911) JK. Ungdomän hadd laikstäuå 

äi någu vardäs-stäuå bäi någän bondä 
JK(U). Gubbar.. gick u' pa laikstäuå u sat i 
vardässtäuu u speld kårt u saup JK. Klucku 
tåll .. Da blai de matbud, att di skudd kumm 
in i vardässtäuu u fa mat [på "lekstugan"] 
JK. L. u ja sag pa, när di dansädä u målans 
källing u Mor sat inn i vardässtäuu bäi späisn 
u pratäd JK. De sum gästar skall ha, förrn di 
raisar ti körkå .. en sup u så n gang öl u så n 
kåpp kaffi u så kaksmörbrö .. män .. de 
far var u en ättar sum di kummar, u de far di 
allihop inn i vardässtäuu [vid bröllop] JK. 
Um jaulaftn sättar bani skoar 	pa borä i 
varrdäs-stäuu, u de di da far .. kalläs .. för 
"nicklasgutt" JK. -stugidörr s. f. bf. vardäs-
stäudu'ri. Stäuduri el. vardäs-stäuduri = dör-
ren till vardagsrummet JK(ordl.). -stuglloft s. 
n. bf. vardästäuluftä [vinden ovanför var-
dagsstugan]. -spis s. m. bf. varrdästäuspäisn. 
De äldädäs äi en ypän späis i vardässtäuu u 
i dän varrdästäuspäisn kund n bränn va bråt 
sum hälst JK. Förr., så var de knappt någän, 
sum hadd kök i byggningar, sått matn skudd 
kokäs u lagäs i varrdästäuspäisn .. där förä 
äldäs de hail an i kring JK(U). -tröja s. varr-
dästrådi f. [kavaj] (sum än flyttar till ha pa si 
um varrdagar) JK. -väst s. varrdäsväst JK 
[karlväst for vardagsbruk]. 

vardaglig a, n. varda • glit, best. o. pl. -/iä. All- 
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ting jär si läikt, tyckar ja, u varrdaglit u vanlit 
JK. De jär sum vanlit jär bäi uss ättar var 
gang Er flyttar, tomt u dystart u varrdaglit 
lissum u langsamt JK. Så far n mat, sum just 
int jä vanli mat, sum än far annas varrdag,:k, 
äutn kyt u kakå u smör, u jaulgråitn JK. 
När n.. slippar ifran all hälgdagar u kummar 
in äi de vardagliä igän JK. 0 gamblä var-
dagliä språk JK. De jär int just någ nöimoduä 
sakar häldar äutn alldagliä ällar vardagliä sa-
kar JK. 

varde s. se vårde s. 
vardes interj., se tvi-vardes. 
varelse s. varlsä m., pl. -är. De jär n lag, sum 
har stat fast, sin livnäs varlsär har kumm till 
pa jårdi, u ännu har int mänsku .. el. någän 
annar livnäs varlsä förmåt rubb de lagar JK. 
Människu jär 	äi si själv än ofullkumli 
varlsä JK. Pa Skansn, sum var.. mik ti säi, 
sum vörr aldri hadd tänkt uss kund ha sin 
varlsä u läiv jär i Svärgä JK. Fiskän jär 
räddar för äldn, så väl sum andrä varlsär JK. 
Auslä varlsär sum vörr jär JK. 

varest adv. vars, varäst, vast 	'om, såvida'. 
Vast u (vast n, vast vör, vast Ar) int kummar 
i mårgå, så.. MK. Vast u int gar haim gäi-
näst, skatt u fa säi! MK. Vast vör gick in, så 
blai de ströik MK. Vast du gäst de, så jäst u 
innalit olyckli JK(ordl.). 

varg s. varg m., bf. -än [varg; bild!., glupsk 
varelse]. Ja, sum har vart n sån varg ti jetä, 
män nå så årkar ja intä JK. Täl vargän: .. n 
hadd a ställä, sum än kalld fö bod el. bodi 
All.. samblädäs i bodi, u dän sum skudd var 
varg sked lissum ginum låttning .. en.. läst 
upp a ramså .. "Att två bad mi ga, tre fyra 
bad mi styra" .. u dän sum far säist numrä, 
skall va(r) varg. Vargän gar da ör bodi u gar 
ste u gå'imar si .. u än skudd sta me hännar 
för augu, ti däss att vargän kåm pa säidå, u 
daim, sum sto i bodi, haitäd, att di tälädä u 
bräukt sägä: börr el. bär int vargän kummar u 
tar mi:,:,:,: När n da had stat a stund u läst 
haugt pa de ramsu, da sär n: tve! Så rännar 
all ör bodi u skall lait igän vargän. När n da 
har .. fat set han, da ränna n i bodi igän u sär: 
tve (spyttar) me de samä för vargän; män 
lyckäs de fö dän sum jä varg ti fa sla träi rapp 
me handi pa någän el. någlä, förr'n di har 
hinn i bod, dän el. di jär tagnä u bläir vargar 
me. All sum int jär tagnä tälar da igän pa sam 
väisä, mäns vargar gåimar si, u de haldäs pa, 
tills all bläir tagnä u bläir vargar JK(U). Sår-
kar.. täld vargän JK. 

varges adv. vargäs, vargäst, 'ingenstädes'; 
[ingalunda, ingenting]. De räckar vargäs till 
= ingenstädes MK(1876-78). De räckar var- 

gäs MK. De finnäs vargäst stans ti fa säi. Ja 
kan kumm' mi vargäs (ingenstädes) MK. Ja 
kummar mi vargäst någän stans me iss språkä 
JK. De boki däugar vargäst till JK(ordl.). Ta 
upp ryg de däugar ja vargäs till MK. De 
däugar jästar el. vargäs till = int till någä. Ja 
har lait all stans män de finns int jästar el. 
vargäs till ti fa säi el. fa tak äi JK(ordl.). 
Matän räckar vargäs till MK. 

variera v. varrjerä, pr. varierar, sup. varrjer' 
JK [växla]. Jär ä halvt nöi, så gir n fäm till täi 
famnar u i fullmånä täi tåll famnar. Mitt i 
summan .. kan ja just int sätt fram någän 
vissar regäl, äutn da varierar de mikä JK. 
Modar .. har varrjer mikä JK. 

varje pron. se  var pron. -handa a. varjehanda, 
-ä [litet av varje]. Ö. u ja pratäd väl en täim 
atminstn um varjehanda u ditt u datt JK. Vör 
ha arbet me varjehandä älla va sum hälst nå 
unda täidn JK. 

varken konj. vaskän, varkän [i förb. m.] ällar. 
1) [i allm. i tvåledat uttr.]. A par fattiä män-
skår, sum had vaskän ko älla so JK. Ja fick 
vaskän täidningar älla brev JK. De var mang 
andrä sum had vaskän pänningar älla mat 
JK. De jär när pa vaskän vangnväg ällar slid-
väg nå JK. De jä vaskän gåttlänskå älla någ 
annä JK. De var vaskän kallt älla lent, ällar 
de varkän frausäd älla tåiäd JK. Ja var olustu 
u kallassjaukar u had lust ti varkän de ällar de 
JK. De jårdar, sum ja had plög me albionplo-
gän i ladis, var varkän för hard ällar tårrä JK. 
Ja har lait all stans, män vaskän jär älla där 
jär de ti fas JK(ordl). Ja årkt vaskän jet ällar 
drickä JK. Ner äisn jär så tunnar.. att de vill 
varkän hald ällar bristä JK. Da fick ja säi än 
skjuss stanäs äut i dräivår, sum kund kumm 
vaskän fram älla ti bakas JK. Vör har vaskän 
hatt någ jaulkalas el. vart pa någ jaulkalas 
JK. 2) [i förbindelser efter annan negation 
(inte, aldrig, omöjligt etc.)]. Att ja skudd fa 
sit i stäuu för bainä u int kunn fa vaskän 
styvlår ällar träisko pa mi JK. Pärår har int 
tat skad ännu vaskän av kyld ällar tårkä JK. 
Farsgubbän kund int fa än ti ta i vaskän plog 
ällar spadä JK. När n skudd kåir där, så var 
de int rolit vasken för fålk ällar kräk OL. Int 
någ tråkuhaitar vaskän pa dain ällar dann 
hållä ällar varkän för uss ällar L:s räkning 
JK. Nå så finns de ingå basstäuå vaskän i 
Lau el. När JK. Han lag där u kund förmod-
hän int tänk varkän svart ällar vitt OL. Ätt 
biväis pa, att ä int alls jär vaskän hälsovådlit 
ällar falit u int någ sum varkän böindar ällar 
härrskap bihövar skämmäs för ti ta räivu i 
händarnä OL. U int fick än någ spänderning, 
vaskän av dain el. dann sårtn JK. Ja.. har int 



varlig 	 1671 	 varp 

kaupt någ kledar varkän till bättar ällar säm-
mar, sin ja kåm häit JK. Vör kan int kumm at 

arbetä vaskän ällar varkän me dain ällar 
dannä JK. Såsum ä nå jär, jä de omöiglit ti 
kumm si vaskän häit ällar däit, ick mindar da 
i någän skog JK. Ja har aldri anläit dum um a 
grand vaskän um mat ällar vid ällar någu 
annu handräckning JK. 

varlig a. varli JK, n. varlit [försiktig, varsam]. 
Däu skall var' varli me äldn (OL)MK. Män 
dän angläkimbän, sum än baitar till av, skall 

va(r) mik försiktu u varli me ti låis krokar 
JK. De skall u hanteräs någlund varlit JK. 
Män n far ga mik varlit ti vägar, när n skall ta 
av anglå'r JK. Jfr en-varlig. 

varm a. varmar, f. varm, n. -t, pl. -ä, varm', 
komp. -arä, sup. -äst, best. -ästä, -äst'. 1) [s. 
uttr. för hög temperatur.] a) [om väderlek, 
(års)tid o. d.]. Jär vällaikän varmar, så sar 
vör int så täilit JK. Vör ha int hatt någän riktu 
varmar dag förrn i går JK. De jär ovanlit 
varmt um dagän, så att de gamblä talar um, 
att di knafft minnäs n sån varmar försummar 
JK. Nå ha vör fat varmt u vackat vädar JK. 
Vällaikän har vart goar pa de väisä, att de har 
vart varmt um dagän, ja de har vart ret väl 
varmt sumli dagar i iss viku, män de har . . 
vart ret väl kallt um netnar JK. Da skall n 
ränn där langs sandä än par tre hundrä änar, 
förrn än far djaupt nuck, så da far n vän si 
baddä me kallt u varmt [att bada i] OL. Fastn 
de änd var ret varmt i luftn, så .. OL. Soli 
skäinar klart u varmt OL. De blai för varmt u 
tårrt ättar saningi JK. Bön ä bläir varmarä, 
så bläir ä bättar för mi JK. I går u i förrgår jä 
de varmästä dagar sum vör ha hatt i ladi JK. I 
går var ä dän varmästä u vackrästä dagän vör 
har hatt i ladi JK. b) [om vätska, vatten o. d., 
uppvärmd, kokt]. Säi ättar um ankarn .. int 
had känning av tårkän. Var de så, så skudd 
de varmt äi än (de vidd säg varmt vattn ..) 
OL. Lägg maltä äi a kär u så häll varmt vattn 
pa OL. När ja da sinä fick läit varm mjölk u 
varmt kaffi äi mi u blai varmar u svaitn JK. 
c) [om föda]. Säupu jär för varm JK(ordl.). d) 
[om lokalitet, rumsvärme t. ex.]. Um magis-
tan had vart jär äut nå, skudd n ha hatt 
varmarä än i säistäs MK. När ä da jär lang 
kald netar .. så bädda n [i båten] .. Antingän 
all träi i jamt si.. sum bläir varmäst, för da 
har n träi täckar ti hyll pa si .. JK. Ja, nuck 
jär ä varmt i hällvittä, män vän gär prästar av 
ä, haitar de äi a ordspråk JK. e) [i uttr. för att 
temperaturen är sådan, att ett arbete kan för-
siggå]. Pärår sättäs i släut av mai månä, när 
jårdi bläir varm JK(U). Dän sum svaräd för 
bas stäuu dailäd äut ti var u en .. än tupp 

[:lin] el. täu för var gang, för n skudd hinn u 
brak de, mäns de jär varmt någä JK. f) [om 
kroppstemperatur hos människor o. djur]. Ja 
jär varmar sum a kakå MK. Nå fa ja äut u 
laup mi varmar JK. Kvinnfålki hylläd pa mi 
täu träi döinår, u ja blai änd int varmar, förrn 
ja fick drick läit mjölk så varmt ja kund fa ner 
JK. Ja var väl varmar, u vattnä var väl kallt 
OL. De värkar värst i armar för mi, u värst 
jär de förr n ja kan kumm i gang um mårgnar 
u bläi varmar undar lokår, sum än bräukar 
sägä JK. 2) [bildi., om själstillstånd o. d.]. 
Vänskapän jär läik varmar sum förr JK.. De 
var a par mänskår där inn i vangnän, sum 
tycktäs var ovanlit varmä, ja varm änd in i 
järtä till u me OL. Jfr bränn-, genom-, grad-, 
kok-, kval- o. sol-varm. -bad s. varmbad n. 
Var de .. vackart vädar läsmöitskväldn 
samblädäs ungdomän för ti dans u laik u i 
ställ för kallbad kansk di fick si a varmbad 
me ti svaitäs OL. 

varna v. varnä, pr. varnar, ipf. -äd, sup. va 'r-
nä. När ingän varnar n um (= gör honom 
uppmärksam på) de MK(1877). Ja varnäd n, 
att n int skudd sätt si pa tågä varmar u gi-
numsvaitn, för da kund n bläi förköildar u 
sjaukar JK. Vör har varnä n mang gangar, att 

int skall gi si äut me dän gam batn MK. 
varning s. varning [f.?], pl. -ar. R. had gitt si i 
slangar mei a päikå tråss all förmaningar u 
varningar av J. u flairä JK. Di har skriv var-
ningar i täidningar, att n int skall läs, kårt förr 
n gar i säng JK. 

varp s. 1 varp n., bf. -ä, 'det som hänger ned 
undertill bak på gäss' JK. Varp pa gässnar 
= dän dailn av läivä, sum hängar ner millum 

bakum baini pa honår (el. gasar; gassar di 
bräukar int ha någ varp) MK. Gässnar u 
hynsi har u* varp, hälst gässnar har ja hårt, att 
di har stort u läit varp. Me gässnars varpä 
maina n .. ja, di har läiksum 	någ sum 
hängar ner unda läivä där bak at gumpän ällar 
bakför baini JK. Gässnar har sånt stort varp 
di kummar visst snart ti värpä; varpä jär så 
stort för gasi allt, ha tår var för fait JK(ordl.). 

varp s. 2 varp (OL)MK, i väv. Vävrumpå 
= varpä i vävän el. uppränningi i vävn 
JK(U). [Snarast riksspr., det vanliga ordet är 
upp-ränning.] 

varp s. 3 varp n., bf. -ä, pl. =, 'notvarp'. 1) 
[upphuggen vak för notdragning]. A varp, 
sum jär upphuggä, drägäs så mang gangar 
sum hälst, förstas .. Gäddår ländar int så fort 
in, sått n drog int någät varp me fördail mair 
n täu gangar um dagän; ja, u sälln dräga n 
någät varp mair n en gang um dagän, så väid 
ä int jär säik sum ländar in MK. När da noti 
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har blitt äutsätti . . tar dän sum gir not .. tom 
slidn [släden] mä si u gar tvärs yvar varpä in 
at landä u huggar älla väckar upp uppfärdi 
JK. U så skjautäs noti upp i slidn igän u all 
graiar läggäs där äi igän u så gir n si av till a 
ann varp JK. Nå jär vör framm bäi plassn älla 
varpä sum vör skall drägä JK. Äut bäi Laus 
hålmar jär ä plassar älla varp, sum har namn, 
såsum Vaisgyl, Sandvikän JK. 2) [nedlägg- 
ning o. dragning av not]. För var gang di 
sättar äut noti, så drägar di ihop, u de bläir a 
varp MK. När noti jär ihopdrugi u liggar i 
vattnä, så skall ha ringläs in i batn för vart 
varp el. för var gang ha drägäs JK(U). När 
vän sättäd äut fyst varpä, så gynt ä allt bläi 
.. skar pa vattnä .. I fyst varpä fick vörr ret 
lagli mang gäddår .. de var .. ti fa ringlä noti i 
batn u taugar me de samä u så ti sätt äut ätt 
varp till .. Män da gick ä int ti dräg flair varp, 
för da blai skarn fö tjåckar 	JK. Jfr not- 
varp. 

varp s. 4 se kavel-varp. 
varpa s. 1 varpå f., bf. -u, pl. -år, 'en rund 
platt sten, varmed man kastar till måls i spe-
let: kasta varpa' JK. Kast varpå; sumli kas-
täd varpå JK. Ti kast varpå .. de var di så 
ivruä me hail sundäsättamiddagar OL. Ja har 
int någu bra varpå ti kast me; de varpu liggar 
nemäst målä; varpår liggar inte [utan glider], 
för jårdi jär för hard JK(ordl.). Numri i vart 
mål jär tåll, u de haitar a mål varpå.. Däns 
varpu, sum har el. fat a nummar [:12], han 
skall kast fyst, när ä skall kastäs jär nest .. de 
kan u träff till, att all far kastä . . um varpår 
kummar nemarä u nemarä pinnu el. dain'n 
kastar varpu bårt för dann'u JK(U). — varp-
kastning s. f. bf. varpkastniggi. Varpkast-
ningi u hankdrägningi .. to av JK. -sten s. 
varpstain m., pl. -ar= varpå. 

varpa s. 2 varpå f., bf. -u, 'så många ström-
mingnät, som sättas vid ett rep med en sätt-
ningssten i, när man sätter fast' JK(ordl.). 
Aln varpå (bär bi gan [bara vid garn]), allt 
som hänger ihop i ett (när de sättäs fast); (när 
di räkar [vräker], da jär de hail raki) MK. Bäi 
de där låipningsgraiar sättäd n än fäir fäm 
strämminggan, sum haitar a "varpå" JK(U). 
Ja har int sätt mair n am n varpå; dain varpu 
had gat kring, för dän had ja int gumbrä; ja 
har sätt träi varpår u fäm gan i var varpå 
JK(ordl.). När vör sätt ätta bait [bete], så had 
vör vassi a par träi gan, älla vör sättäd amn 
varpå ihop. Ja, am n varpå jä så mang gan, sum 
än ansäir kan sta bäi n stam; vanlit jär fäir 
fäm u någän gang säks JK. När di da sättäd a 
varpå (a varpå ha bistas av säx gan) bi ätt raip 

någän kund fa strämming pa halv varpu  

de andrä där kring di kund bärr fa någlä 
kast pa säin varpår OL. Ja har sätt ätt djaup-
gan u träi grunngan i am n varpå. Djaupganä 
fick ja hallar ällar hallbandi ifran, för varpu 
had gat kring, u de var för grunt JK. De 
varpu svajar mair in MK. — varp-rum s. varp-
räum n., 'avståndet mellan tvenne varpor 
på rak'. Varpräum (vid fastsättning vanligen 
5 gan, 17 x 5 = 85 famnar) MK. Så läng raipä 

städu star där .. u vill någän sätt fast där 
umkring, han far låim årdäntlit varpräum 
[= 4-5 ganlängdar ifran raipä u städu, sum 
star där ..] JK. 

varpa s. 3 varpå f., bf. -u, pl. -år [enhet vid 
beräkning av gärdslevirke]. A varpå tro-
dar = 12 st. trolår; a varpå täun 18 trolår (i 
sankä [i medeltal]), 12 staurpar, 4 styttstaurar 

24 bandar MK. A varpå bandar =24 st. el. 
12 par, a varpå trodar = 12 st. trolår JK. Män 
i sumli soknar jär pa landä har ja hårt di 
räknar int mair n tåll bandar till varpu JK. I 
mandäs .. da va ja ner i Storhagar u huggd 
trätti varpår bandar JK. Dän täidn, ja var 
haim bäi Kauprä . . klaudäs de millum trätti u 
förti varpår trodar um an i haim pa gardn, 
föräutum de sum klaudäs i hagar, där de 
skudd töinäs JK. Jär stuckar storä el. n stor-
ändstuck, så kan de bläi a varpå el. tåll trodar 
äi n stuck JK. Förr n iss nöi skogslagän kåm, 
kustäd a varpå trodar 75 örä u höigst a kronå 
för sag [sågat] trodar; nå kustar de am n kronå 
u fämti örä ja änd till en u sjuttifäm JK. När 
trodrä jä rat u tungt, så kan n int kåir mair n 
höigst 5-6 varpår pa parä [par dragare] JK. 
Vör har töint umkring . . 2 000 metar ällar 
umkring 150 ällar 200 varpår JK. Jär n täu 
rask van kalar ti töinä .. så kan n hinn närpa 
tjugå varpår um dagän JK. Jfr gång-varpa. — 
varp-vis adv. varpväis. Bandar räknäs varp-
väis u tåll par i var varpå JK. 

varsel s. varrsl, varrs'l JK n., pl. bf. -i [före- 
bud]. Han pasto, att de var havsfräui, sum 
gav han varrs'l u väckäd han JK. Sin när di 
[de drunknade sjömännen] .. blai bigravnä pa 
Lau körrgard, så fick ingän håir någ varrsl 
mair .. De var väl ifran daim, sum varsli 
kåm? JK(U) Bygg aldri pa a nöjt ställä, förr n 
du hart gat däit pa dän plassn mitt um a nat 
träi torstäsnetar .. Har du da int fat hårt el. 
set någ varrsl av gastar u trull u de sma undar 
jårdi, da kanst du var lungnar el. att ä jär bra 
ti bygg där JK. Jfr åt-varsel. 

varsko v. va'rskåuä, varsko JK, pr. va'rsko'ar 
[-åu-], ipf. -äd, sup. varsko * JK, p. pf. va'r- 
skåudar, -skåuän, f. -skåui, pl. -skåunä. 1) 
'varna', 'ge tecken o. varning' MK. Ja skall 
sta jär u varskoä, i fall att någän kummar 
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yvar broi, för ha bristar ner; ja varskoäd n 
ändä, män han löidäd intä; ha har blitt var- 
skoän; ha blai varskoi mang gangar, män ha 
löidäd intä, u da far a tack si själv; di har blitt 
varskonä = varnade JK(ordl.). Han lugd, att 
n vidd varsko mi, gi mi någ teken, ifall någän 
skudd kumm ällar ja skudd kumm någän för 
naug, sum ja int vidd, att di skudd säi mi OL. 
Hadd vörr kunt fat varsko dum pa någ väis, 
annas kummar di väl änd laup si ner pa äisn, 
för han jär för dåli OL. Havsfräui ha har 
varsko fiskrar förr i täidn för ovädar pa sjoän 
JK. 2) p. pf. varskodar, 'försiktig' MK(1876). 
Mor, ha har blitt så varskoi, att MK. 

varsna v. varsnä, ipf. varsnädä, 'bli varse'. 
varst s. se vast s. 
vartecken s. va'rtelän [varsel, förebud]. De 
jär så, att när någän drunknar pa sjöän, så 
kan daim, sum jär haim, fa vartekän, att de 
kan sia n träi duktu hard rapp pa duri ällar 
finstri, när olycku just sker; män sän far di int 
håir någä, förrn di har flaut upp u slat iland; 
da far n håir vård, ällar da har de hänt, att di 
har fat set dum kumm haim, för da vill di i ro 
ällar i väigd jård (ti körgas) JK. Fålk sum har 
drunknä u bläir i landslagnä häusfålki bräu-
kar fa någ var-tekän, att di har kumm i land 
JK. 

varv s. varv n. (pl.). Hingstn 	gallåpperar 
runt kring män i någlä varv JK. Jfr häll- o. trä-
varv. 

vas s., se snor-vas. 
vask s. m. bf. vaskän 	1 /4-i 'tvätt(ning)' 
MK(1878). Min vaskän han har aldri någu 
nöd han i [inte] MK. 

vaska v. vaskä, vask', pr. -ar, ipf. -äd, vaskt', 
sup. vaskä JK, vask', vaskt, pass. -äs, p. pf. 
vaskän JK, n. vask', imper. vask, 'tvätta'. 1) 
[behandla m. vatten jämte mekaniskt o./el. 
kemiskt tvättmedel]. a) [om saker]. När (h)a 
kan kumm at någät vattnspann .. da vaskar 
(h)a säin ducklappar u säin anstaltar u så o 
[våra] nasdokar JK. Ha .. vaskar för sårkän 
[:spädbarnskläder] JK. Ban kledi, när di skall 
vaskäs u hängäs äut u tårkäs, så far di int 
häng äutä ättar soli rinnar ner JK. Lappän 
kund däug till a vaggtäckä pa ducku, um än 
blai vaskän rainar JK. Mor ha har årkå i 
bryggahäusä um dagän me tvättä ällar vaskä 
u bak u bryggä JK. U tvätt (vaskä) skall di 
(kvinnfålki) skill a(v) me (till jul) JK. Vask 
bäi blåbrunn'n u tårk bäi ungsmunn'n 
(ordspr.) JK. Vask käri [diska]. U så skudd 
mor tvätt ällar vask käri i kökä JK. Ja kan int 
kumm äut straks, för ja ska pråmt vask käri 
fyst OL. Var de int täid ti vask käri (sum de 
hait förr.. nå säs de fö de mäst diskä) så fick 

di sta pa borä ti flest måltäid. Män jär de täid, 
så vaskäs el. diskäs de straks, när måltäidn 
jär avskildar JK. Ja kvinnfålki slapp u vask 
el. disk så mik kär, för de behövdäs int någ 
säuptalldrickar JK. Kärvaskasku sto u vas-
käd käri JK(U). b) [om människokroppen el. 
del därav]. Ja tvättäd ällar vaskäd n rainar så 
mik, så mik sum möiglit var (om tummen) 
JK. När far var sårk, da var han sjaukar, u da 
var de a källing .. ha skudd bot han .. u så 
vaskt ha n u hadd läikbain i handi me de 
samä, u så läst ha da någ JK. Väitlök u 
brännväin blandäs ihop, u så skall de sjauk 
ställ vaskäs me de OL. Jfr 4) (refl.) nedan. 2) 
[tvätta för att avlägsna föroreningar, smitta 
o. d.]. Pärår [potatisen] jär int så väitä .. för 
de var så rängnut .. män ja far säg sum gamm 
Hemmar-Andars, när han rappäd späisn .. så 
att bräukän stratt kring väggar .. de gar av 
me vaskä OL. Förr så tvättäd el. vaskäd di 
int ulli el. lydn JK. Vörr har alltut vask el. 
tvätt bad lyd' u ull JK. Drakgos, sum drakän 
hadd vaskä i bröiår u käldår JK. De sum 
skudd vaskäs, skudd vaskäs i karbolsyrå [vid 
smittkoppsepidemi] JK. 3) [avskilja genom 
tvättning]. När ja da fick vask sumpän av 
styvlår 	JK. Nå ha ja fat vask ällar tvätt 
kvadn av hännar JK. När ja da har kumm 
haim um kväldar u vaskt muldi av mi, da.. 
JK. 4) refl. [tvätta sig]. 2) [om människor]; 
[även:] 'bada'. När ja da fyst had .. fat vask 
ällar tvätt mi u snygg upp mi läitä JK. Tvätt 
ällar vask uss far vör da ännu int täid till 
(förrn vör gar i stalln) JK. Såsum de .. att i 
skudd vask si väl rainä, nä di skudd sa kånn 
JK. För ti gär si rainar för lort.. så vaskäd n 
si i vattn, förr me såpå, för da var ä int så gutt 
um tvål JK(U). Ja skall vask mi el. bad hailar 
i dag JK. När sjovattnä bläir så varmt, att n 
kan bigå si u vask si (bad, sum di nå sär för 
täidn) da så gar n ti sjoän u vaskar si sum 
täidäst um sumrar JK(U). När vörr skall äut 
u bad ällar vask uss, sum di bräukar sägä, da 
skall n ränn där langs sandä än par träi hund-
rä änar förrn än far djaupt nuck OL. Sårkar, 
ner di jär ner u vaskar si, da star di pa abrin-
kän u huppar läik ner i a'i OL. Ja läst äi a 
täidning um de där päikår, sum drunknäd, 
när di var äut u vaskt si (badädä) JK. b) [om 
katt, slicka sig o. gnida sig med tassen]. När 
kattn tvätta si el. vaskar si, sum de haitar, 
yvar åiru me tassar, kummar de snart främ-
näs JK(U). Um kattu vaskar si yvar åiru, 
modar gutt vädar JK. — Särsk. förb. Vask av 
stolar u bord JK(U). Ga nå in .. u vask av di 
sotn JK. Ja ska bär vask upp någlä gamblä 
handdokar u någ bråtä MK. Så kan n fa ligg 
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där u kryssä slag ätta slag än åt täi täimar, 
sått ä vaskar yvar fö jam'n, sått n sitar igin-
umvatar JK. — vask-kränka s. vaskkränkå f., 
'ett bräde med två ben i ena ändan, att klappa 
tvättade kläder m. m. på' HG. A sånn vanli 
vaskkränkå, sum hadd a par bain i dain ändn, 
dann ändn han lag pa jårdi, så hadd di a 
duktut klappträi, sum di sto u bankäd ganhär-
vår .. me OL. -vatten s. vaskvattn JK(U) n., 
bf. -vattnä = tvättvatt'n JK(U). Tvättvattnä 
(vaskvattnä) jär int vanlit, att de skall hälläs 
äut undar bär himmäl, äutn de hälläs i späisn, 
de vattnä, sum än vaskar bani me, när di jär 
sma JK. 

vaskerska s. se kärl-vaskerska. 
vaskning s. vaskniyg f., bf. -i. Ungmor.. sva-
rar för all tvättning el. vaskning för uss JK. 
Ja to ihop me mäin vaskningi MK. 

vass a. vassar, f. vass, n. vasst, best. vass', pl. 
-ä, vass', komp. -arä. 1) [skarpeggad, spet-
sig]. Dän knäivän han jär vassar sum än sigdä 
OL. När n nå har nedäst ändn vassar pa 
stainburn, så star n pa dann ändn me a släggå 
JK. De skalr var n vassar knäiv, sum n skall 
ha till skär angläbait me JK. Knäivän jär 
vässn vassar JK(ordl.). N skall ha vassar bild 
u vassar knäiv pa plogän JK. Rak-knäivän 
skall var vassar sum natä, sum de haitar JK. 
Tråskän han blai nå umlagän, så han jä så 
vassar [syftar väl på "tunn-slagorna"] MK. 
Ja to a nöi pännå ti skriv me, ha va så förbas-
kat vass JK. De var a vass yks JK. Ja fick 
gynn me sagningi .. me de klainästä grainar 

sum gick bra me a vass vanli vidsag JK. 
Nå har vör vässt allt äggdomt vasst 
JK(ordl.). Tynn [törne], de jär a olycklit pack 
ti var vasst u puttäs U vasst skall ä till, när 
n skall hugg av tynn (vass yks) u* JK. Ag .. 
sträivt, träikantut, vasst gras JK. Russi jär 
slåiskonä ti kåir me, för de ha blitt halt, så de 
skall vasst till nå JK [vassa hästskor el. brod-
dar]. De skall vasst till nå för vägän jär halar 
JK. Haggspäitn .. pickar me sin lang vass 
näbb i barkän JK. Ullsaksar skall var vassä 
JK. Far u ja had årkå ti väss n fäm säks yksar 
vass till middagän JK. Ainäsbastn pasar si för 
yksäggi .. sått de skall snarv ällar vass, go 
yksar till JK. Dän främst tann'n [på harkla] .. 
jär längar u gråvarä .. De andrä tännar jär 
klain u vass i ändar sum nålar JK. En läitn 
sårts fisk .. me vass spjäut pa si JK. 2) 
[skrovlig, sträv]. Nä knåbblar int jä så vassä 
JK. Aindäst att ä ha vart läit vasst fö stäutar 
pa vägän um mårgnar JK. De jär oskaplit, va 
de jär vasst u harklut pa vägän i dag (t. ex. 
när vägarne ha tinat upp och det fryser till 
igen). De jär så vasst för kräki ti ga; de jär så 

stainut u vasst = stenig mark JK(ordl.). 3) 
'bitande', [genomträngande, om blåst]. Till u 
me missåmmarsdagän så var ännu nårdn så 
vassar, sått de kändäs gutt .. ti fa sta pa 
levädar OL. Vasst vädar, bitande, kall vind 
JK(ordl.). De jär så vasst i vädrä i dag 
JK(ordl.). I förrgår så var ä a olycklit snarvt 
vasst vädar, sått ä blasäd mästn tvärs iginum 
fålk JK. Da var nårdn a strad vassarä ännu, u 
de sag äut, sum um de skudd bläi n himlandä 
äur JK. 4) [bildl., skarp, hård, om blick]. De 
jär oskaplit, va han käikar vasst pa fålk, de 
jär slikt, att n rakt käikar tvärt iginum en 
JK(ordl.). 5) [bildl., "styv", "skarp", över-
lägsen]. Fransmännar . . tår ännu var a strad 
vassarä nå i iss täidar .. än Turkar, sum 
tittleräs för haidningar JK. Jfr ny-vass. -buk 
s. vassbäuk m., bf. -än, pl. -ar [skarpsill, 
Clupea sprattus?]. Vas sbäukän han jär så 
puttuar. Vassbäukar di jär så vass undar läivä 
MK. Di fick int stort störr strämming me de 
nägg gani än såsum sprut ällar vassbäuk JK. 
När de jär åidä, da far n int ann "kargungar" 
.. de haitar u "vassbäuk" (int sam fiskar sum 
strämming) JK. Jfr sprott s. -lek s. vasslaik 
m., bf. -än, 'vasshet'. -näsad a. vassnasar, 
-nas' , f. vassnas', pl. vassnas' JK. 1) [om 
människor, som har vass näsa]. Han jär så 
vassnasar ällar vassnas. Ha jär så vassnas . 
di säir så vassnas äut OL. De källingi .. ha 
var läikväl så vassnas, så n kund skär si pa 
dum, um än kåm för naugä OL. Sin kåm ja i 
möit me a källing, ha käikt så olycklit vasst 
pa mi u sag vassnas u fäul äut JK. Um 
källingar u päikår, sum jär sådär vassnas u 
sådär snarv a si .. de jär a bra snäipå de OL. 
2) [om skor, spetsiga i tårna]. Vassnäs sko el. 
träisko (= smallsnäipuä) JK. -näsen a. f. 
vassnasi, pl. vassnasnä [= föreg.]. Ha säir så 
vassnasi äut OL. Någän sär u vassnasnä 
OL. -näsig a. f. vassnasu [= föreg.]. Ha säir 
så .. vassnasu äut OL. -ryggad a. vassryg-
gar, f. -ryggä, -rygg', pl. -ryggä, -rygg'. De 
säs mairndails um russ, sum jär magrä u haug 
i ryggkambän, de russi di jär så vassrygg, att 
mästn ingän kan räid pa dum.. dän hästn han 
jär så vassryggar, ällar de män i ha jär så 
vassrygg OL. Män i var gammäl u vassryggä 
JK. Galtn jär vassrygg u skarpar el. magar. 
Di jär vassrygg allihop, de kräki, u magrä JK. 
Russi jär vassryggä JK. De säs u um sväin, 
sum jär magrä, di jär så skarp, att di ret jär 
vassryggä OL. -ryggen a. vassryggän, f. 
-ryggi, pl. -nä [=föreg.]. Galtn vassryggän 
(JK)MK. Ha jär så vassrygg de män i ti räid pa 
(el. vassryggi) JK. -skoen p. a. vasskoän, pl. 
vass-skåunä [om häst, som har skor med 
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vassa hakar, ev. även broddar]. Vasskoän el. 
vintaskoän JK(U). Go vangnväg jä de nå, 
män de jä börr halt, så att de skall vasst till, 
ällar russi skall var vasskonä JK. Var russi 
någ vasskonä da? MK. -snipad a. (pl.) vass-
snäip' [om skor, med spetsig tå]. Sånn vass-
udd el. vass-snäip sko ällar styvlår kund di 
spräng blemår äut me JK(U). -uddad a. vass-
uddar, pl. -udd'. 1) [med vass udd]. Knäivän 
var vassuddar MK. 2) [om skor, spetsiga i 
tån]. Sånn vassudd .. sko el. styvlår JK(U). 
-ögad a. vassaugar, -aug', -augä, f. -augä, 
-aug', pl. -augä JK. Vassaugar = käikar vasst 
el. stinnt JK(U). Han jär så vassaugar, 
sumbli gamblä kan tt säg, han säir vassaug 
äut. Ha säir så vassaug äut OL. Han säir så 
visst u vasst pa fålk, sått han jär riktut vass-
augar (ha vassaug). Han el. ha jär vassaugä 
Di jär vassaugä JK. M. ha matt visst var 
oskaplit arg, ha säir läikväl så vassaug äut 
OL. -ögen a. vassaugän, f. -augi, pl. -augnä 
[vasst blickande]. Han — vassaugän, ha — -i 
(JK)MK. Ha säir så vassaugi äut OL. Ja un-
drar, um än kan säg vassaugnä? Möiglitväis 
kanskä: de fålksläktä di jär vassaugnä (?) 
allihop JK. 

vasse s. vassä m., bf. vass'n, pl. -ar, 'samling 
av säv o. starr i träskkanten' HG. Där sum de 
vaksar säv u andrä vattnväkstar langsat landä 
äi än sjo haitar vassä JK(U). A bukt äi a 
träsk, sum jär vattn äi u vaksar säv äi, haitar 
"vassä"; där bräukäd de ga fullt av gäddår, 
förr'n Lausmöiri blai äutdäiki JK(U). Agvas-
sar .. kan de väl sägäs .. när de vaksar ag äi 
än vassä (= bäi kantn äi a träsk äut i vattnä, 
hälst äi a bukt me ävjur blautar buttn [dy] äi), 
män där bräukar de för de mäst vaks säv u 
säs börr vassn, vassar JK. Än vassä jär i 
träski u för de mäst äi a bukt, sum de har slat 
in (slamm till) me laus blaikå u vaks fullt av 
säv JK. Än sävlundä ällar n vassä. Ändnar 
liggar äi sävlundn älla vassn 	MK. Än 
vassä me säv MK. Där i Sumpträsk jär n 
vassä, sum bräukar var fullt av gäddpigår. 
Dän vassn jär buttnlausar. I Bussträsk jär 
fullt av vassar JK. Fiskän han sto alltut inn i 
vass'n ällar sävän OL. Fiskar di gick in u 
gåimd si där sum de var vassar u sävpinnår, u 
vör slo dum me jaustrå u lägd noti äutförä, u 
så glaid vör in i vassn u skrämd äut dum MK. 

vasserra interj. vassärrä(s), va särra, vasärra 
JK [minsann]. Bihövar di så mik halm da? — 
Jå vassärra MK. Häls u tack än så mik ifran 
uss 	— Jå vasärra, de skall ja gärä JK. Da 
skudd ja försöik igän, um ä gick för mi. Jå va 
särra, da gick de för mi (ti braut upp betår), 
fastn ja da ännu gick me armän i band JK. 

Vassärrä(s) träi, fämm o. d. MK. Nöiar .. da 
had n tänkt ti häls pa' uss, um än fick lug. 
Jå va särratre, maint ja pa, vasså go JK. Bön 
ja vidd skriv pa na (lådu), sått a kåm fram. Jå 
va särratre, sägd ja JK. Um de gick för si, så 
skudd vör böitä .. Va särratre! De gar ja tvärt 
in pa! JK. Um Er vill dräg upp än.. u så sno 
än, så skall Är de fa (lan batn). — Jå vassärra 
tre, de skall vör gärä JK. 

vassla v. vasslä si, om kalvdans MK. 
vass-lag s. vasslag n., bf. -ä, -lag', 'vatten-

stånd' . Vattnståndä haitar "vasslag". Haugt 
vasslag el. haugvattn el. haugt vattn, när 
vattnä gar langt upp pa strandi, t. ex. sjo-
vattnä har ränt upp.. sått de jär haugt vass-
lag, sått straumän har gat um pa nårdaustn. 
Lagt vasslag el. lagt vattn el. lagvattn, t. ex. 
vattnä har rinn äut, sått de jär sånt lagt vattn 

straumän har visst gat um nå pa suvvästn, 
sått de har blitt goar straum, el. u så modar 
de vintar u kallt. När vattnståndä star n täid 
ätta si, så att de bläir int höigar el. legar, så 
haitar de: stadut vasslag JK(U). De jär vass-
rid'1, sått vattnä rinnar äut u in, sått iblant så 
jär de lagt u iblant haugt. De haitar orolit 
vasslag, u vattnä jär orolit, u de bräukar mod 
ovädar u orolir vällaik JK(U). De skall va 
stadut vasslag. Vasslag de jär haugt. De kum-
mar an pa vasslagä MK. De kan nuck bläi 
haugt vasslag me iss vinn'n; da kummar de 
nuck släkå in, da MK. U så blasar de upp än 
grunstårm i nårdaustn, austn el. suddaustn 
me lagum vasslag (int allt för haugt u int allt 
för lagt vattn) da jär de ti ga ner .. u säi ättar 

um de kummar släkå in JK. När sjoän jär 
oroli u laupar in u äut, da läggar si int någ 
släkå, äutn de skall var stadut vasslag MK. 
-redel s. (vrede!?) vassridl m. [havsytans sti-
gande o. fallande mot stranden]. De jär vass-
ridl, sått vattnä rinnar äut u in, sått iblant så 
jär de lagt u iblant haugt JK(U). Um de jär 
"vassridl" (= äbb u flod) el. att sjovattnä 
rinnar äut u in, modar orolir vädalaik JK(U). 
Sjoän laup in så erbarmlit mikä u så vass-
ridl till, sått såsum släku lag tårr, så lag a hail 
undar i vattn. Dann dagän var ä när pa lungt, 
u sjoän var sletar u stadur, aindäst de var 
vassridl JK. De var n sånnar vassridl, sått 
iblant va rävlar undar vattn u iblant var di 
tårrä MK. 

vassle s. vasslä, vass(ä)1JK(U) m., bf. vassin, 
vasslän (OL)MK [ostvassla]. Vassln rinna 
kring MK. När ustn had fat stat i stoml(ä)n 
en dag el. så där umkring, sått n haldäd ihop 
u all vass(ä)I had rinn ör n .. tos n ör JK(U). 
Jfr glägg o. ost-vassle. 

vasslig a. vasslur, f. -/u [full av vassla]. Ja 
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minnäs sum sårk, att n kund fa n skyrbunkä 
me saigar tunnlagä skyr .. u var int så vasslur 
u säurar sum vanlir. skyr JK(U). Söit mjölk.. 
u 	ramjölk .. när de far kok ihop, så bläir de 
ust i mjölki, män int så mikä, att mjölki bläir 
vasslu el. gläggu, för da bläir int ustmjölki 
sum a skall varä JK(U). 

vast (varst) s. vast f., bf. -i, pl. -ar, 'en lång rad 
av stenar (gråstenar) lagda bredvid varandra 
ss. vid stränderna o. i ängar, där ofta tynne- 
buskar växa i vasten' MK; 'en sammanhäng- 
ande rad av stenar = stainvast, grastainsvast; 
d:o av buskar o. lövträd = tynnäsvast, hässl- 
vast, äskvast' JK(ordl.); 'även: stenrad ut- 
lagd i sjön, t. ex. som ägogräns' HG. Ro når- 
dar av vasti! (= stenar som ligga i rad efter 
varandra) MK. Vast för släkå = grastains- 
vast, sum jär äutlägd för ti möit släku, att ha 
skall fassnä där MK. Ja straik ner jär yvar 
ängä langsat a vast, sum ja had levädar av 
JK. Ja gick ner i äng u skudd ta upp a stain- 
vast, för där jär så olycklit fullt av vastar, u 
hälst am n vast jär sån olyckliä stäur grastain äi 
JK. Upp 'i giftäng' där jär a vast, sum jär så 
full av nytar MK. I går arbetäd A. u ja jär i 
Kluckabjänn me a vast av tynn u äskä, sum 
int jär för gutt ti dras me ti fa av u all röitar u 
stumblar upp JK. A stor vast kåm nå mitt 
in i mitt skiftä u skudd ovillkårliän bårt JK. 
Där i de vasti har vart grastain u tynnä u äskä 
JK. Fyst så matt vör kåir där äut me n täu träi 
häckar halm u läss av där i vasti, u så sättäd 
vör da äld äi de, sått all finnä (gammält, tårrt 
gras) u tynnä brannt upp me de samä JK. 
Backar, sum int jär ann [annat än] grastain u 
vastar JK. U så vidd ja ha ersättning för all 
stainråir u vastar, sum int var upptagnä pa 
kartu till inpedimäntar JK. De jär gutt um 
stäur lang vastar av grastain jär i Lau. Fålkis 
tro um dum nå för täidn jär, att di jär lägd u 
däitarbetnä av fålk u int nattäurns daning, 
sum de nuck förr trodäs Sumli tror, att de 
har vart gränsar u täunar millum aigår .. Män 
när n da säir pa säin ställar, där de jär så fullt 
u naug bäi si av grastainsvastar, da stämmar 
de fystnämd intä, äutn da bläir de för sma 
täppår u aigår. Da tänka n: jär har di ådlä u så 
har di välträ grastainar i radar el. vastar, u så 
har di hatt a akatvär [teg] inäi millum iss 
vastar, sum ännu sker iblant. Män att di har 
hatt dum ti vägar el. ti laup pa, sum de lerd 
vill pasta, de tror ännu fålk minst pa 
JK(ordl.). På södra Gotland [t. ex. När, Oja, 
Grötlingbo, Vamlingbo] menas med vast det-
samma som staintäun MK. Jfr björk-, grå-
stens-, hässle-, sten-, törnes- o. äske-vast. 

vasta v. 1 vastä, pr. -ar, sup. vase , pass. -äs,  

p. pf. n. vast si [lägga "vaste" på ag- o. halm-
tak]; 'lind halmviskår um helar pa vastbandi 
u så tramp ag imillum; di svaipäd um' MK. 
Nå ska vör gynn vastä (el. me ti vas-
tä) = gynn lägg vast pa. Nå vastar di häuän 
= lägga första halmen på. Nå har di int vast 
ännu = lägg vast pa MK(1877). De ska vastäs 
fyst MK. När vastbandä har blitt fastbund 
säkart, så gynnar n vastä (arbetä haitar så), u 
.. När de jär vast si ällar vast jär i årning, så 
lukar n låss de gamblä takä uppför si JK. 
Sumli stickar upp ti daim sum vastar ällar 
läggar u trampar JK. 

vasta v. 2 imper. vast. Vast läitä, vänta litet 
MK(c.1877). Vast läitä nå, såsum vänt läit 
nå. Ja, vast ällar håll läitä JK. Vast läitä, till 
ja far bättar tak JK(ordl.). Da. vast, interj. 
stop, holdt. Da. dial. vast lidt! stop! Av 
holl. houvast, houd vast, hold fast! 

vaste s. vastä, vast' n., bf. =, pl. bf. -i, 'nedre 
kanten av ett halm- [o. ag-]tak'; nedästä 
kantn a flakän pa fodatak; så mik sum liggar 
pa vastbandä MK. När de jär häusating, så 
gynnäs de pa vastä, sum fodrä (halm ällar ag) 
läggäs mot vastbandä, så att ä hängar ner pa 
mäurn än bit JK. När ja kåm haim, had a vast 
blas av häusi JK. Har Är vast i årning snart? 
Vör har nå fat vast(ä) pa; vör skall ha vasti i 
årning, förrn kvinnfålki kummar (undar häus-
ating) JK(ordl.). Pa de gamblä häustaki .. där 
läggäd di stäur lang gränträi tvärs pa spärrar 
mästn mitt imillum vast u ryktä [takåsen], u 
mot daim ställd di raftar JK. Fyst bräuka n 
rapp mäurar me kalkbräuk, för upp undar 
vastä jär int gutt ti kumm at sin(ä) ättar täck-
ningi JK. Takä .. skall täckäs um .. Ja, än 
räivar da int av dän gamblä flakän 	äutn 
bön n bit pa n träi fäir änar ner langsat hail 
vastä JK. Jfr hus-vaste. — vast-band s. vast-
band n., bf. -ä, pl. =, bf. -i, 'stänger med 
pinnar i, som halmtakets nedre del (vastä) 
vilar på'; a räckå me pinnår el. helar äi, sum 
liggar pa bandä [översta väggbjälken]; bindäs 
fast bäi spärrar me vastvidår MK. De räcku 
däugar till a vastband; de vastbandä skall 
ännu gäräs i årning; vastbandi skall gäräs i 
årning; vastbandi skall gäräs fast JK(ordl.). 
Ja, nå har asar u raftar kumm upp, u nå skall 
ännu vastbandä fast. Jär de ankar-räiar me 
slaar äutförä, sum gar jamt upp me uppkantn 
pa bandä, så läggäs de där pa u bindäs sin fast 
me björkvidår bäi än raft häit u däit, antingän 
tvärt um de ällar um helar ällar pinnår, sum 
jär äi de ällar burnä äi ällar u så andrä knag-
gar, sum sitar äi de. Björkvidår haldar äi de, 
sått ä int kan fa hal äut ällar fall ner.. Män de 
byggäs mang stans nå äutn ankar-räiar el. 
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sum int räiändar gar äutförä .. För da ti fa 
någ sum vastbandä skall väil pa.. så slas de 
krapar pa a durslag .. el. pa  a karmträi, sum 
gar så haugt (knapar) .. sått vastbandä kan fa 
ligg där pa. ;kilar u så sätta n någ slaar undar 
bandä el. millum mäurn u bandä .. sått vast-
bandä kan fa fäst där. Män de bindäs björkvi-
dår i vick fall sum hälst JK. -pinna s. f. pl. 
vastpinnår [de uppstående pinnarna i vast-
bandet]. -stång s. f. bf. vaststangi [= vast-
bann -ved s. vastvi'd f., bf. -i = följ. -vidja s. 
vastvi'då f., bf. -u, pl. -år, 'a vid [vidja] av 
björkä till bind fast vastbandä bäi spärrar älla 
raftar' MK. Ta u så gär i årning någ vastvidår 
JK(ordl.). 

vaterpåss s. vatapass n., 'vattenpass; en 
treanglig brädlapp med ett fint snöre i en 
spets och en kula i nedre ändan' [se ill.] JK. 
Vatapass för ti säi, um de liggar i vatring 
MK. 

vatra v. vaträ. Vaträ in = lägga in efter vatten-
pass. Ta u vaträ in dän finstakarmän; unda-
slagi skall vaträs in; nå jär all räiar invaträdä 
JK(ordl.). Till lägg in kvännstäinar jär mik 
nog me .. u de haitar till "vaträ in dum" 
JK(U). När grundvaln .. har kumm så haugt, 
sum durkarmar skall sta, så sättäs di in u 
vaträs in, sått di int star skaivt u vaivt JK. 
[Se ill.] 

vatring s. va*triyg [medelst vattenpass bestämt 
läge]. Däu skatt lägg stainar i vatring ällar att 
di int hällar at någät håll. De räii liggar int i 
vatring = efter vattenpass JK(ordl.). Unda-
slagi .. di skudd ligg i vatring prässäis läik 
häggi täu JK. Di [slipstenarna] sitar äi a ställ-
ning, sum liggar i vatring (= horisontalt), sum 
haitar vässtainskränku JK(U). Undastain'n [i 
kvarnen] skall ligg prässäis i vatring (= hori-
sontalt) JK(U). 

vatten s. vattn n., bf. -nä. 1) [vätska bestående 
av syre o. väte]. a) [i allm.] Kräki di skudd ga 
u vad i vattn änd upp undar läivä OL. Far 
bandar ligg(ä) längä, så bläir di för tårrä; 
därförä så lägga n dum i vattn, män en dag.. 
dräga n dum ör vattnä JK. Antingän läggäs de 
i vattn, ällar råitäs de [linet] pa jårdi JK. b) 
[fuktighet]. Soli drägar vattn (= när solstrålår 
gar ner millum molni) JK(U). 2) [om innehål-
let i havet, träsk, åar etc.]. Där var nå så 
bradjaupt vattn OL. Grasbuttn, där jär sånt 
langt gras, sum star änd upp i mair n halv 
vattnä (dvs. mair n hältn fran buttnän ti 
vattnkantn, vattnytu) OL. Släkå jär var u en 
galn ättar ti skrap ihop så mik än kan .. um 
de änd liggar djaupt i vattnä JK. Um vattnä 
säir mörkt äut, så modar de stårm u ovädar 
JK(U). Yp vattn (äi a bröiå t. ex.) MK. De 

var någän, sum had kumm i vattnä där i al u 
haldäd pa u drunknä. Kanhänd att ä jä lär-
innu, för ha bräukar ga saint ti al ätta vattn 
iblant JK. Um netarnä kund de bläi kallt, u så 
gärd de da grundfrust i al, u de möitäd vattnä 
[vid vattensågen] OL. När de nå var så mik 
vattn, da gick de yvar damarmar u så äut 
yvar lairu OL. Fyst u främst så skall de var 
bra avlåpp me vattnä el. djaup avlåppskanna-
lar 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. 
3) [vatten sådant det användes av människor 
o. djur]. Far tänkar ti svar för söislä .. bär 
ja vill jälp än bjär vattn u kast göisli äut JK. 
Där nest var ä ti ta u lägg maltä äi a kär u så 
häll varmt vattn pa Sen håistäs de maltä 
uppa dän halmän i balju, där pa speidäs vattn 
pa ättar bihov OL. Sväinsläkå .. när di vär-
mar vattn pa na u röirar mjöil äi, så jetar 
sväini de bra JK. Mor had äld pa i brygga(r)-
häus-späisn me a gröitå varmt vattn äi u 
skudd kok pärår ti sväini. Da sägd ja .. ja far 
någlä håisår varmt vattn.. i iss stäur balju 
Så de stäur balju in i kamman me jumt el. 
lånk vattn äi, u så kled ja mi spitt nakän, u så 
sto ja i balju me vattn ti knäis u plaskäd u 
vaskäd mi JK. Sumt [somliga] vetäd a fäint 
snöir i sot u vattn ällar i raufärg u vattn u så 
snöirslo dum [bräderna] OL. 4) [i talesätt]. 
Allt vattn rinnar i sjoän, haitar de JK(U). De 
var sum sla vattn pa a gas! JK. Da va de han, 
sum fick vattn pa kvänni [skäl för sin mening] 
JK. De päikår di var så fäin sum vattn .. de 
ganä de var fäint sum vattn OL. 5) [vätska i 
människokroppen, särsk. urin]. Kast sitt 
vattn JK. De jär frågän um, att n (far) int kan 
hald vattnä nå JK. Int kund ja kumm ör sängi 

u för ti bläi av me vattnä el. pissä begang-
näd ja flaskå JK. När någän har de löitä, att 
di int kan hald vattnä ällar pissar i säng, da 
skall di ga upp pa körrgardn um a nat ain-
summä u piss ner äi a ypi grav JK. Jfr bak-, 
blod-, brunns-, deg-, disk-, dop-, fet-, fiske-, 
flå-, färsk-, gödsel-, hög-, kär(l)-, köl-, led-, 
ler-, lim-, lukt-, låg-, lös-, mal-, mjölk-, mo-
rot-, munter-, regn-, salt-, sand-, sikt-, sjö-, 
sked-, skär-, slad-, slag-, slät-, såg-, tjock-, 
träto-, tvål-, tvätt-, vask- o. överflöds-vatten. 
-aktig a. vattnaktur [vattnig]. Mat'n smakar 
vatt'naktur JK(U). -balja s. f. bf. vattnä-
balju. De var ti völv äi vattnäbalju va ivist n 
gang (cikoriakaffe) MK. -blanda s. vattn-
blandå f., 'mjölk o. vatten'. -brist s. vattn-
brist. De jär vattnbrist pa säin ställar, sått 
mang matt kåir vattn JK. Vattnbrist haldar 
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ännu pa i brunnar u bröiår, för vattnådrår har 
int hatt någ känning av rängnä ännu JK. 
-brun s. f. bf. vatt'nbräuni [vattenbryn]. 
-brya s. vatenbröiå f., bf. -u JK [vattenhål, - 
damm]. Pa ladingar, sum di [gässen] gynt 
värpä, så var de bra, um än had a stor vatt'n-
bröiå naug bäi gardn, sum di kund fa sim u 
plask äi JK(U). Bäi såidar [tjärdalar] var de 
för de mästä a vattnbröiå int langt ifran 
JK(U). Han .. fick dräiv äut de trullä i vattn-
bröiu el. bröiu, sum va i jamt vägän JK. -bryn 
s. f. bf. vattnbröini. 1) 'vattenytan' MK; JK. 
Batn flautäd i vatt'nbröini el. i vattnskårpu 
el. i vattnytu, i "marvattn" JK(U). 2) 
'strandlinju', vattnbröini, sjokantn, strand-
kantn JK(U). I själv vattnbröini ällar vattn-
kantn, när ja vadäd iland .. hittäd ja a spildar 
nöi aräuså JK. -bytta s. vattnbyttå f., till håis 
me, förrn di fick janhåiså, me själlvax [själv-
växt] skaft av a grain MK. [Se ill.] -damm s. 
vatt'ndam (= damm sum än dämar vattnä 
upp äi) JK(U). -djur s, vatt'ndjaur (= djaur 
sum livar i vatt'n) JK(U). -drag s. vattndras,  
n., pl. =, när vattnä rinnar sakt fram äi a 
sänkå el. där sum jårdi jär lag, u där haitar 
de, att där jär sankt el. jär vattndrag, t. ex. äi 
än hagä el. äi skogsmark el. äi a ängä u haitar 
u a "sik" .. För vattndrag kalläs u* ådrår sum 
gar ner i jårdi JK(U). Nå jär de änd så.. 
att .. vattnä änd int star upp pa jårdi all stans, 
äutn de rinnar läikväl av i all sviktar u vattn-
drag JK. Fjällfiskän . . släpptäs alltut i pärkar 
[sumpar] sum för de mäst var i färskvattn 
äi någ rinnäs..  vattndrag JK. -droppe s. vattn-
drup(ä) m. An vatt'ndrupä el. a vattnstänk 
JK(U). När ä da jär n 15-20 gradar kallt, sått 
var vattndrup(ä) frausar pa kledi JK. -druc-
ken p. a. vattndruckän, n. -druckä, f. -i, pl. 
-nä [indränkt med vatten]. Dän träibitn han 
jär så vattndruckän u fäular, sått n har sinkä 
JK(ordl.). När a styck träi har ligg läng i 
vatt'n, så haitar de, att de jär vatt'ndruckä, 
träibitn jär vattndruckän, planku jär vattn-
drucki JK(U). Vidn jär så vatar u fäular u 
vattndruckän, så att han jär int brännbarar 
JK(U). Päilklåbbår [flöten av pil] .. di tårkäd 
bra millum var gang än sättädä, annas så blai 
di vattndrucknä ällar vattnfäulä u tungä JK. 
När batar jär nöiä, da jär di letflutnä .. män 
när di bläir gamblä u vattndrucknä, da vill di 
int flaut(ä) me någänting last äi JK(ordl.). 
-dryck s. vatt'ndryck el. än dryck vatt'n 
JK(U). -dränkt p. a. vattndräyt, pl. -dränktä 
OL, -dräyt' [vattensjuk], vat säidlänt mark 
JK(U). Ja, u så n hail hopän vattndränkt 
mark ällar jård umkring sum gar in i äutdäik-
ningi me JK. Så star de där för odäugli jård, 

sum int däugar ådlä, för de att de jä fö vattn-
dränkt u grunt JK. Jårdar gar an ti sa.. där 
de int jär för lagt u säurt ällar vattndränkt JK. 
Da lag .. de bäst jårdar 	vattnsjaukä ällar 
vattndränktä OL. Kanalgrävningi för ti fa 
vattnä av all vattndränkt aigår 	JK. -fall s. 
vatt'nfall (= där sum vattnä rinnar fort el. 
fallar, sått a vatt'nkvänn el. vatt'nsag kan ga) 
JK(U). -fat s. vattnfa't n. Vattnkär el. vatt'n-
fat (= stort vatt'nfat av träi till ha vattn äi, 
när n skall kåir me sjuss ättar vatt'n) JK(U). 
-flod s. vatenflod el. vattnflöidä, t. ex. när de 
har blitt mik .. neda(r)börd, sått aar u kanna-
lar u däikar rinnar full av vatt'n, sått vattnä 
"flodar" (rinnar, fårsar) el. de jär mik vattn, 
de kalläs för vatt'nflod el. vatt'nflöidä, u pa 
ladingar 	"äutlåisningi" JK(U). -flöde s. 
vattnflöidä n. = föreg. -fora s. vatt'nforå f. 
(= för var gang än hämtar vattn) JK(U). -ful 
a. vattnfäular, f. -fäul, n. -t, pl. -ä [genom-
dränkt av vatten]; 'unket' MK. Planku ha jär 
vatt'nfäul. Drick-kärä de jär vattnfäult. Kag-
gän han jär vatt'nfäular (= vatt'ndruckä) 
JK(U). Kärä skall töimäs u hälläs nöit vatt'n 
äi de, annas bläir kärä vatt'nfäult JK(U). 
Träiä sum klåbbår [flötena] skall gäräs av jär 
nog' me, att ä int drickar vattn till si u bläir 
vattnfäult u tungt JK. När n da sättar nat 
ättar nat, så bläir klåbbår vattnfäulä MK. 
-fylld p. a. vattnfylldar. Batn kåm ti flaut i 
marvattn (= vattnfylldar) JK. -fågel s. vattn-
fäugäl m., pl. -fäuglar. 1) sjofäuglar JK(U). 
Vatt'nfäuglar, sum har simhäud pa baini 
JK(U). Sumbli fäuglar pluckar a si så mik 
däun, ner di liggar pa äggi, för de mäst all 
vattnfäuglar OL. Möirar jär äutgrävnä, u all 
träskar jär tårrä, u .. all vattnfäuglar har mat 
tat ti sjappän u sätt läivä till JK(U). 2) (um än 
fiskarä sum säll'n jär pa landä). Han jär n 
vattnfäugäl JK(U). Ti däss (25 ar) så var ja, 
snart sägt, n vattnfäugäl u had min stöist lust 
bäi sjö u strand JK. -glonge s. vattnglåygä 
(1876) m. [alger o. d. som betäcka vatten-
ytan]. -gryta s. vattngröitå. Till vatten mjölk 
u säupå m. m. begagnas samma gryta MK. 
-gång s. m. bf. vattngayän. Buttngangän älla 
vattngangän = den delen av en båt, som lig-
ger under vatten. Han (batn) jär fö läit äutläg-
dar äi vattngangän MK. -gånga s. vaten-
gangå f., bf. vattngaygu [vattenfora som 
man bär]; = täu vattnspann, sum än hämtar 
vattn me JK(U). Ja ska nå haim me vattn-
gangu. Ja, slippar ja vattngangu, da kan ja 
dräg kärru da MK. -hjul s. vattnjaul n., bf. 
vatenjaulä JK(U), [i vattenkvarn o. -såg]. 
Vattnjaulä jär gärt hailt av träi me fyst än 
gråvar jaulaksl me än runtar janbålt i var 
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ändä 	Jaulringar sitar fast fran akslar me 
säkstn armar. Avständå millum ringar [1ö-
tenn sum skålvår sitar, jär allt ättar sum 
trumbu jär braid till .. Uppför vattnjaulä har 
n a dam .. u dästu höigar damä liggar, så har 
vattnä mair kraft, när de störtar .. iginum 
vattntrumbu pa skålvår i vattnjaulä. Vattn-
jauli jär störr u mindar, allt ättar sum vattn-
fallä jär JK(U). [Se ill.] -hjul axel s. m. bf. 
vattnjaulakslän [axel i vattenkvarn]. Vattn-
jaulaxlän han .. gar in iginum mäur'n in i 
kvänni a par halltrid än [2-2 1/2  aln], u där 
väilar 'n me dain änd'n pa a gråft träi, sum di 
kalld för nålbalkän, dann änd'n han lag pa a 
stainkistå, sum var så haug, att vattnjaulä 
kund ga lidut OL. Kräuntappän de var .. a 
stäur gråv vaiv av jan, sum sat pa vattnjaul-
axlän OL. -hål s. vattnhu'l n., pl. =. Ja fallt 
av lassä u kåm ner äi a vattnhul u blai vatar 
JK. -kalv s. vattnkalv m. 1) [man&?], a slags 
sjöidjaur, sum jär i sjovattnä um summan, 
när sjovattnä jär varmt, haitar u sjokalv 
JK(U). 2) de jär 'n dail sum håirs ti ättabördi 
(haildi), när konar kalvar, lambi åinar, sum 
föidslävätsku jär äi (JK(U). -kant s. m. bf. 
vattn-, vattn(ä)kantn. 1)= strandkantn MK 
[vattenbrynet]. Ja de jär så langgrunt, sått de 
jär flair hundrä famnar ifran gröinjårdi u ti 
vattnäkantn, när vattnä jär lagt JK. U äut i 
vattnä i vattn(ä)kantn var de sum äi a laik-
stäuå, för där skräiäd all mavar u kaulår, sum 
singäd där äutförä JK. Da skudd di upp dän 
brant sagbackän, u där var så blatt me sump 
u sagdus, så att fyst där ner at vattnkantn 
[åkanten] där skudd kräki mästn sätt si fast 
OL. 2) [vattenytan]. Vadstyvlår flaut upp 
yvar vattnkantn u hud var nerat (på en drunk-
nad) MK. 3) 'horisonten'. Ja sto .. u sag pa 
soli änd ti däss a kåm än go bit upp yvar 
vattnkantn (horisonten) JK. Da fyst när soli 
kåm upp ör vattnkantn, sag skogän äut sum 
um än var förgyldar JK. -kval s. vattnä-, 
vattnkval n., pl., = 'magsyra' MK; vattnupp-
ståitning fran magän JK(U). Vattnkval u 
halsbrännå, så de aldri jär likt MK. Ja blai så 
åidn u fick sån vattnäkval, att .. MK. -kvarn 

vattnkvänn f., pl. -ar. De kvännar sum 
dräivdäs me ällar av vattnä di kalldäs för 
vatt'nkvännar OL. Män vattnkvännar, när di 
förr var i bräuk, var de flair dailaigrar um 

ex. all hämmansaigrar äi än gard, t. ex. um  
kvänndamä u kvänni var pa Fäi hämmän, så 
had all hämmansaigrar dail i kvänni ättar 
hämmäntalä, t. ex. en fjärndail, åtndail, än 
säkstndail u. s. v., u var 11 en fick dailta i 
rippasjonar u malä u siktä bäi dyngnväis 
ättar sin anlått u hämmänsnummar JK(U). 

Me vattnkvännar jär de int mik bevänt me 
daim häldar, för di dämar vattnä upp i möiri 
um dagän, u de far börr rinn läit um netnar 
JK. -kär(1) s. vatt'nkär JK(U), se vatten-fat. 
-köla s. f. bf. vattnkåilu [vattenho]. Hagg-
vann'n, vattnkåilu i smidu MK(1876). -lägga 
v. p. pf. vattnlägdar [lägga salt, kött el. fisk i 
vatten för att draga ur sältan]. Vatt'nläggt 
kyt, vatt'nläggdar fisk, vatt'nläggd sild 
JK(U). Än bräukar sägä um dän sum jär blai-
kar u magar, att n säir äut sum än jär vatt'n-
läggdar el. sum a vattnläggd sild JK(U). Han 
sag int äut ti var mik äut undar bär himmäl 
äutn sag blaikar u vattnläggdar äut JK. -lös a. 
vattnlaus, pl. -ä JK(U), [utan vatten]. Mjölk-
laus de gar för si, män vattnlaus de var 
omöiglit de MK. Kräki jär vatt'nlausä i hagän 
JK(U). -man s. m. bf. vattnmann'n, pl. 
-männar. 1) [stjärnbilden vattumannen]. 2) 
[man som tar ut vattenställen]. När n had gat 
någlä slag där, så ständ n u träfft prässäis sam 
ställä, sum de andrä vattnmännar bäggi täu 
had tat äut JK. -mynta s. vattnmyntå f. 
Vattnmyntå kännar ja till u haitar pa lattäin 
Mentha aquatica JK. -mängd s. f. bf. vatt'n-
mängdi [vattennivå]. Var haillått hadd vassi 
ätt dygn, u da gick ä um a åt näi dygn .. u pa 
de dygni kund vattnmängdi [vid vattensågen] 
ha förändrä si OL. -nedra s. vatenne•drå 
JK(U), pl. vattn-ne'drår [vattenödla]. Kåss 
va de var fullt av vattn-nedrår äi de bröiu 
JK(ordl.). -ok s. vattnu'k n., a uk av träi, sum 
passar ättar nackän u akslar ti bjär a gangå 
vatt'n (= täu spann) me pa en gang, sått'n 
slippar ti bjär vatt'nspanni i hännar JK(U). 
-pil s. vattnpäil m., bf. -n (Salix viminalis, 
enl. MK [odl.?]), S. fragilis o. S. alba?) 
Vattnpäiln bläir int sånn stor träi av, va ja har 
set äutn jär buskar u kvistar .. Kvistar bläir 
kårgpäil av .. Strandkårgar har ja u set av 
klain fäin kvistar av vattnpäil JK. Um än 
huggar av än vattnpäil, så vaksar de upp av 
stumbln igän JK. Kluckabröiå jär för de mäst 
äutdäiki u tillvaksi me vattnpäil JK(U). 
Vatt'npäil vaksar u tet ihop till häck, um än 
bläir klipptar .. män de skall var säid vat 
sandjård, um än skall vaksä, t. ex. äi a däikä 
JK(U). -plask s. vatt'nplask [-blask] = dålit 
kaffi, dåli säupå, vatt'nblandi mjölk m. m. 
JK(U). -plätt s. vattänplätt m. [vattenfläck]. 
-puns s. vattnäpuns m. [vattenpuss, -pöl]. 
-ränna s. vattnrännå f. [bäck, rännil]; a rännå 
el. a mindar a, sum vattnä rinnar JK(U). De 
var a vattnrännå, sum di skudd yvar MK. 
Såsum ja ränd där i Baitningi, så plåtsäd ja 
ner äi a vattnrännå u fick dain styvlu hail full 
av vattn JK. Så ränd vörr fö de mäst ner i 
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Präst-baitningi um dagän u laikäd där i vatt'n-
rännu u vattnvätar me fartöig u batar u kvän-
nar u annä JK. -röta v. pass. vattnråitäs JK, 
p. pf. n. -rått [röta lin i vatten]. Läggäs i dit 
(= vattnråitäs), [om lin] JK. Vattnrått läin 
MK. -rötning s. vattnråitning. Bäst ansäis 
vattnråitning, för läintagu bläir väitarä u 
vackrarä JK. -sek s. vattnäsik el. siku mark-
= där sum jär vat (vattndrag ällar så) 
MK(c.1876). -sikt s. vattnsikt, pl. -ar [vat-
tenkvarn med sikt uti]. Kvinnfålki ti gnäll 
um, att n ska gläid ti vattnkvänn u siktä ällar 
ti vattnsikt, sum de u haitar OL. Förr.. så 
var de träi värkar i Närkai, sum än kund fa 
sikt bäi . . sin när di kåm bårt, så matt 'n kåir 
ti Stangä u Löiä, um än skudd sikt bäi vattn-
siktar JK(U). De jär vattnbrist u så jär de 
ont um ti fa mal u sikt .. för vädasiktar u 
vattnsiktar kan int fa ga JK. -sjuk a. f. vattn-
fauk, n. -t, pl. -sjaukä OL. Vatt'nsjauk jård-
= dålit avdäiki mark el. jård vat u säur jård 
JK(U). Möirjårdi bläir vattnsjauk u .. kyld-
nem JK. Vörr begärd lag skift pa Lausmöir 
me .. all vattnsjauk mark kring Lausmöir JK. 
De bläir .. 40 kr. för tunnlandä me all mark 
ällar jård, sum jär intagi sum vattnsjauk.JK. 
De sum var haugt u bra äutdäikä u int säit 
ällar vattnsjaukt, de kåm da ti vaks, sått ä.. 
blai äutmärkt kånn JK. I gamblarä täidar, da 
lag .. de bäst jårdar oådlädä u vattnsjaukä 
ällar vattndränktä OL. -sko? (-skog?) 
vattnsko [i uttr.]. Manda ha blai så snällt i 
vattnsko (började få ont om vatten i brun-
nen); ha jär i vattnsko MK. -skorpa s. f. bf. 
vattn-, vattnäskårpu, 'vattenyta'. Fiskän kan 
ga upp i själv vattnskårpu MK. De flaut upp i 
vattnskårpu JK(ordl.). Ån tar upp patjan'n 
[på-telnen] i vatt'nskårpu JK(U). När ä frau-
sar äisknåbb pa taugi i vattnkantn ällar vattn-
skårpu JK. Bäst ä var., så fick än säi a löis i 
vattnskårpu i nårdaustn .. de kåm än ångarä 
. . JK. -skott s. vatt'nskått n., = när de 
springar äut skått el. kvistar pa fruktträistam-
mar ner bäi jårdi JK(U). -skval s. n. bf. 
vatenskvalä. 1) [sjöskvalet] = där sum sjoän 
gar in imot landä; strandskvalä el. vattn-
skvalä JK(U). 2) [skvalande vatten, vatten-
flöde]. Vörr skall ste u säi pa vattnskvalä u 
håir, lains vattnä dånar u skvalar i damluku 
JK(U). -skvätt s. vatt'nskvätt m. = än läitn 
dail vattn, t. ex. ja skall ha än vatt'nskvätt el. 
än skvätt vatt'n ti vask hännar äi JK(U). -slåk 
s. vattnsliek n., bf. -ä, 'skydrag; moln som 
drar vatten till sig' MK. Vatt'nsluk = när a 
rängnmoln drägar upp vattn ör sjoän el. fran 
n ann störr vattnsambling så sum fran a träsk 
.. ja har set de en gang pa sjoän: de gynt 

me a läit moln, u ifran de u ner ti vattnä gick 
de a vattnstrålå i spirralfårm, u molnä vakstä 
mik fort, sått de sto just int så läng pa, så blai 
de a förfärlit hällrängn JK(U). Vädasluk el. 
vatt'nsluk JK(U). Så där middästäid staig 
de upp a moln äut' yvar möiri, u ifran de 
molnä gick de a stort vattnsluk ner i träski, u 
de drog vattn u fisk upp i molni JK. -so s. 
vattnsåu f., dytiscus [en dykarbagge]. Vattn-
soar, en sårt mack .. i vattnä i bröiår u än dail 
käldår, 	hall svartä, störr u mindar JK(U). 
-sot s. vattnsåut f., bf. -i = blaiksot JK(U). 
En sjaukdom sum int har hårts av mik förr 
blant päikår jär blaiksoti ällar vattnsoti JK. 
-spann s. vattnspann n., bf. -ä, pl. = [vatten-
ämbar]. Till vattnspann ti gär stavar .. u 
buttnar av jär väitgrän(ä) äutmärkt JK. Så far 
n ha bisvär u vattnä dum [nöten] täu gangar 
.. me vatt'nspann JK(U). När han da läggd si 
pa knäi bäi brunnshålkän u skudd köip vattn 
ör brunn'n me vattnspannä JK. Soi jetar 
fair fäm vattnspann full av mat för dyngnä 
JK. De hälläd ner me rängn sum häll ner me a 
vatt'nspann JK(U). -stare s. m. bf. vattn-
starn [strömstare, Cinclus aquaticus]. Vann-
starn han sitar bäi akantar OL. -stinn a. 
vattnstinn, um a djaur sum har drick mik 
vatt'n, sått de jär stinnt el. bäukut, t. ex. um  
a ko el. a naut JK(U). -streke s. vatt'nstrikä 
[ström (i en å el. kanal); vattnets naturliga 
fall] JK(U). -stritt s. vatt'nstritt = när n stän-
kar el. strittar vatt'n pa någän ting JK(U). 
-stråla s. f. bf. vattnstrålu, pl. -år. 1) när soli 
skäinar ner imillum molni 	soli drägar 
vatt'n. Vattnstrålu ifran molnä gick at soli till 
JK(U). 2) a vatt'nstrålå ör n vatt'nslangä fran 
a vatt'nspräutå JK(U). -stånd s. vatt'nstånd 
JK(U), se vass-lag. -ställe s. vattnäställä, 
vattnställä n., pl. -ar, bf. -ar, -i [vattensam-
ling (brunn, "bryta" el. källa) där man kan 
hämta vatten el. vattna djuren]. Gutt vatt'n-
ställä (= de sum int släckar [tryter] äut'n hal-
dar vatt'n jamt till) u dålit vatt'nställä (= de 
sum släckar när de bläir tårkä) JK(U). De har 
a par styckän tat äut a vattnställä där bäi de 
äutästä tråskpilrä, sått da skudd vör försöik u 
grav där JK. Nå tar di äut vattnställi MK. 
Bröiår u vattnställar släckar dain ättar dannä 
JK. De jär undalit, att vattnställar int har hatt 
någänting känning av iss rängnä ännu JK. 
-stämma s. vattnstämmå f. [urinstämma]. 
Hästn har vattnstämmå JK. -syding s. vatt'n-
syding [sus, brus av vatten]. Um de håirs 
vatt'nsyding fran någät håll, när de jär lungt u 
blickt, där ifran kummar de ti blasä JK(U). 
-såg s. 1 vattnsa'g f., pl. -ar. För umkring än 
sjutti ar sinä [c.18604.] så var de int någ ann 
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sagar jär at iss traktar än bladsagar (= ramsa-
gar) sum dräivdäs me vatt'n i vatt'nfalli i aar, 
sum haitäd vatt'nsagar JK(U). De var int täit 
[ofta] de gamblä bladsagar ällar vattnsagar 
kund ga för vattn JK. Förr, ner di had säin 
vattnsagar, da vanktäs de pass upp .. att di 
hadd dum i årning, ti däss de blai vattn OL. 
Vattnsag, de finns ingu endå igän MK. [Se 
ill.] -såg s. 2 vattnswg [sugning av vatten i 
rörelse]. Där jär a sånt olycklit vattnsug, sått 
vattnä drägar sandn äut u förstöirar strandi, 
såsum de har gärt där nådar um hamni där i 
böin [Visby] JK(ordl.). -tak s. vattnta'k n. 
[yttertak på hus]. Jfr loft. -trast s. vattntrast 
m., 'strömstare' (Cinclus cinclus). Vattntrast 
jär int fullt av u jär svartar me raudar näbb 
(um ja int minns galä). Ja tror knaft han jär jär 
pa vintan, för da har ja aldri set n. Män pa 
ladingän, när de gynnar rinn i rännår u aar, 
da kan n fa säi någän iblant där. Sitar unda(r) 
broar bäi rinnäs vattn JK. -trumma s. vattn-
trumbå f. [vattenränna till vattenkvarn el. 
-såg]; där sum vattnä rinnar för ti dräiv 
vatt'njaulä ti vattnvärki JK(U). -tråt s. vattn-
trut n., bf. -ä, 'vattenbrist' MK(1876). -tvun-
nen p. a. n. vattntvunn bomullsgan OL [tvin-
nat i vatten?]. -tår s. vattntar m. [liten mängd 
vatten]. De fanns aldri n vattntar innför räv-
lar där, äutn än kund ga tårrsko i land där-
ifran JK. Män annas sum de jär någ jård pa 
hälli ällar någlund djaup jård finns aldri en 
vattntar upp pa jårdi ännu JK. -tät a. f. o. n. 
vattnte't [ogenomtränglig för vatten]. Så talt 
L. um .. n sårts skosmörå, sum var äutmärkt 
ti gär lädrä vattntet JK. -valka s. vattnvalkå 
f., bf. -u, pl. -år [valka driven med vatten-
kraft]. För umkring fämti ar sinä, da var de 
vattnvalkå ällar valkå bäi Prästkvännar pa 
När, män när ha kåm bårt, da matt n kåir ti 
Löiä ällar Stangä u valkä. De säist vattn-
valku, sum ja minnäs, var bäi Bjärgäs i Löiä 
JK. -verk s. vatt'nvärk n., pl. -ar, bf. -i 
[kvarn, såg el. valka som drives med vatten-
kraft]. För ti fa a vattnjaul el. vatt'nvärk ti 
ga, så skall de fyst u främst var fall för vattnä 
JK(U). Ner de vattnvärki, sum lag nerförä, 
fick för läit vattn i damä, da bär n skudd pass 
pa, när dann värki gick u så.. räiv bäilukår 
ör OL. -välling s. vattnvälliyg f., pl. -ar [vanl. 
i bildl. uttr.]. Var u en biröimar säin vattn-
välling JK(U). Präddikantars vattnvälling el. 
präddäikningar JK. Så kåm da N. till uss u 
tynnd äi uss säin bäibälsprängd vattnvällingar 
JK. Än dail talarä talar för hauglert u de 
haitar 	vattnvälling me häit u däit någät 
"fättaug" äi (= häit u däit någ förstalit ård) 
JK(U). ,vät s. vattnvät f., bf. -i, pl. -ar. Än 

läitn vatt'nsambling .. a läiti vät el. vatt'nvät, 
t. ex. när de nöis har rängnä u de star vatt'n i 
jaulspuri u hular i vägän el. u star vatt'n i 
hular upp pa jårdi .. De star så mik vattnvä-
tar i el. pa  vägän JK(U). Sårkän fallt kull .. 
äi a vattnvät JK. Ner vör var sårkar u sigläd 
me sma fartöig äi a bröiå ällar a stor vattnvät 
OL. A hail vattnvät pa gålvä, u när ja kåm i 
skolå, så rod [åkte kana] sårkar där allt, sått 
rispår sto kring gålvä MK. Än stor stainur 
akar me tårr glis jård u än dail me stor vattn-
vätar, sum int star till fa grav äut OL. -yta s. 
f. bf. vatt'nytu= vattnbröinä, vatt'nskårpu 
Batn flautäd .. i vatt'nytu JK(U). -ådra s. 
vattnå'drå f., bf. -u, pl. -år. Vatt'nådrår, sum 
gar ner [nere] i jårdi, nemarä uppä, u än dail 
djauparä ner i jårdi JK(U). Vatt'nådrår, sum 
kummar rinnäs nådar ifran, jär starkäst el. gir 
mäst vattn, taläs de um JK(U). Fyst försöikt 
n jär inn pa läilgardn, u da sägd n, att ä fanns 
a vattnådrå straks i jamt dann brunn'n .. ja.. 
u prässäis jär pa iss punktn jär ä täu vattn-
ådrår, sum gar pa kårs yva si JK. Vattnådru 
bäi Lauskäldår had di stupp äi a däundöinå, 
annas had vattnä kumm ti fördränkä Smiss, 
sum liggar nerförä, talt de gamblä gubbar um 
JK(U). -ösa s. vattnhåiså f., 'vattenskopa' 
JK(U). — Se även vass-lag, -redel. 

vattna v. vattnä, pr. -ar, ipf. -äd, sup. = inf., 
pass. -näs JK(U), pr. -näs, imper. -nä. 1) [ge 
vatten åt, hälla vatten på]. Ti vattnä nauti 
bihöva n int ha någ bisvär me äi de nöibyggd 
lagardar .. för de skåitar si självt ginum 
vattnlaidningar JK(U). Äi aigår, där de finnäs 
bröiår u vattnställar me vattn äi, sum kräki 
far drick självä .. da bihövar di int vattnäs, 
män finnäs de int vatt'n i aigu, så skall di 
vattnäs, el. än skall vattnä dum minst täu 
gangar um dagän JK(U). Där (i stalln) har ja 
årkå till däss ä bläir dagar me ti gi u vattnä u 
kast göisli äut JK. Ja skall .. ga ste u vattnä 
stäutar, sum gar ner i Kauprä ängä JK. När 
vör sto där bäi brunn'n u vattnäd russi, kåm 
0. JK. Ga däu äut u vattnä män i u gi na någlä 
strad MK. Väkstar i köksträigardn bräuka n 
vattnä, när de bihövs, så sum: vattnä kålplan-
tår, blåmplantår .. Ung frukt-träi bräuka n u* 
vattnä el. häll vattn bäi JK(U). 2) [bildas 
vatten, töa]. De jä riktut vackat u klart sol-
skäin i dag, så att de vattnar väl älla tåiar väl 
pa snåiän JK. 3) [svälla i vatten]. De där 
graiar [löp-stång m. m.], di kund sta så läng 
sum hälst i vattnä, så vattnäd di intä, sum 
raip el. tug gär, när ä fa(r) sta läng i vattnä 
JK. 4) När de vattnar, dvs, när landä säir lagt 
äut u försvinnar fort, när n jär äut pa sjoän, 
da modar de palandsvinn el. äutvädar JK(U). 
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5) dep. De säir så gutt äut, sått de vattnäs i 
munn'n för mi. Ja sag så mik .. goar mat pa 
borä, sått de vattnädäs i munn'n för mi män 
fick int smakä JK(U). — Särsk. förb. Landä 
vattnäs bårt, säs när n kumma langt ti sjös 
MK. Blåmplantår skall vattnäs um, för di har 
fat för läit vattn JK(U). Vattnä äut: 1) Me 
vattnä äut el. vattnä ör mainäs: att n läggar 
salt kyt el. u saltar fisk i vattn, för att vattnä 
skall dräg saltä .. ör kytä el. fiskän JK(U). 2) 
De var strunt, att ja int kund ha vattnä äut de 
(= slut på vattnet), förrn pappa kå'm JK. 
Vattnä ör [urvattna] JK(U). Vattnä äut el. 
vattnä ör JK(U). Jfr ut-vattnad. 

vattnig a. vattnur, f. -u JK(U), n. -ut JK [vat-
tenhaltig]. Far di [fåren] ga pa vat säid mark, 
da bläir kytä vattnut u slankut u dålit JK. 
Gråitn jär vattnur (= koktar pa fö mik vattn). 
Mjölki jär vattnu (= blandi me vattn u kalläs 
u för mjölkvattn) JK(U). 

vattning s. vattnänigg f. 
vax s. vaks n., bf. -ä JK(U), 'vax av bi'. Talg u 
vaks jär bra ti smör styvlår me JK(ordl.). De 
inkvadu kokäs ihop me vaks u talg [till en 
salva]; vaksä u kvadu di läkar MK. Nå jär di 
(kvinnfålki) mjauk sum vaks JK. Jfr skorna-
kar-, skräddar- o. svart-vax. -aktig a. vaksak-
tur. Så blai rygän så där vaksaktur, sått n int 
mjölkäd si JK. -duk s. vaksdåuk 1 /41)  - m. Så 
lägd n da tunnar, mjaukar vaksdok ällar tavs 
[taft] där äutpa [på svulsten] JK. -knöl s. 
vaksknöil m. [vaxklump]. Skummakrar ha 
alltut än vaksknöil liggnäs pa skummakadis- 
kän 	ti putt söilar äi, för di skall ga let 
iginum lädrä JK(U). Skräddrar har u än 
vaksknöil .. till vaks tradn me JK(U). -ljus s. 
vaksjaus n., bf. -ä. -läder s. vakslädar. Till 
yvalädar nyttäs 	smorlädar, råsslädar u 
vakslädar JK(U). -läder I stövla s. f. pl. vaks- 
lä'dasty'vlår kl) 	. 

vaxa v. vaxä (OL)MK, vaks' JK(U), [bestryka 
med vax]. Skrädrar har u än vaksknöil, när di 
söir, till vaks tradn me JK(U). 

ve interj. [i uttr.] vemi, vi'mi JK [bedyrande]. 
De haitar, att syndi straffar si själv, u de jär 
vemi sanning JK. Vimi, så skudd de sårkar 
(h)a så mik ströik, sått i skudd kräkä JK. 
"Obondn han död sum än hund". — Däu jäst 
toku — "Nai vemi så gärd n vick de" JK. 
-under s. veundar n. [försäkrings-, bekräftel-
seformel] MK. Nå kummar di ti rop' veundar 
MK(c.1876). De blai ret såsum a veundar 
iblant fålki (ner de har hänt någ gal, u fålki far 
håir de så där hastut u di bläir så där bistörtä) 
OL. 

veck s. 1 vik n., bf. -ä [vägskäl, vägkrök]; 'en 
avkörning på en annan väg el. när vägen 

kröker' JK(ordl.). De gar a sånt styggt vik 
där upp pa dän vägän; han kård kull där i 
vikä; däu skatt kåir av där i vikä = invikning; 
de jär a sånt kärt vik där pa dän vägän 
JK(ordl.). Där sum än väikar av vägän haitar 
vikä 	Vägän jär så buktur u väikar iblant 
häit u iblant däit el. de jär så mik vik pa än 
JK(U). Väik av jär i vikä (på en väg) 
MK(c.1876). Ner ja kåird backän ner, da var 
där just a vik, u de var så naug, att ja had 
kåirt i däikä. Vägän båigar, ällar de var just 
där i vikä OL. Jfr arm- o. knä-veck. 

veck s. 2 vick n., bf. -ä, pl. bf. -i, 'veck' [på tyg 
el. dl. Ta u så lägg a vick pa; de vickä var int 
bra; de vicki skall tas upp igän JK(ordl.). De 
gäs vick ällar läsår pa skafti i fotmålä .. n 
sättar vickblåckar äi skafti, sum jär fårmår äi 
ti vicki JK. Jfr läsa s. -block s. pl. vickblåckar 
[träblock att göra veck i stövlar med]. Vick-
blåckar (sum jär av träi) sum jär fårmår äi 
ti vicki JK. -stövla s. f. pl. vickstyvlår [vec-
kade stövlar]. Sin så kåm "tungstyvlår" i 
bräuk, u än dail av daim så var skafti ner mot 
fotmålä i anklägangän vicknä u kalldäs för 
"vickstyvlår" el. vicknä styvlår JK(U). 

vecka s. vikå f., bf. -u, pl. -år, gen. -års, -ås. 
Vörr har nå hatt a vikå [: arbetsvecka], sum 
har vart tjortn dagar lang, män i bråsku så har 
de gat så fort, sått .. JK. Upp bäi Frid i 
Löistä [!] har ja vart a vikå, hallannu kansk 
de var, u arbet me vid JK. De var bär tårrt u 
varmt dag ättar dag u vikå ättar vikå OL. 
Skiftä håirs alls int någ av äutn jär tyst u stillä 
vikå ättar vikå JK. Män så var de ännu någ 
bitar i täidningar för viku sum ja int hadd 
läst JK. I gynningän pa viku. Ja far int täid 
u jälp di förrn i släut pa viku OL. U så fick 
vör nå ret a gutt rängn i viku JK. Pa tårgda-
gän had vör u ärnä uss i viku JK. Jå, ja skudd 
fråg di, Jannä, um däu vidd slakt n gräis för 
uss i viku JK. Nå i viku tänkar ja, skall vör 
sätt pärår pa backar JK. Ja var bäi Kauprä u 
maläd n dag nå i viku JK. Vör har dän fyst 
maj nå i viku JK. I viku, sum nå inn var, ha 
vör arbet haim pa gardn hail viku JK. I viku 
sum in kummar JK. Lungt u vackat ha de 
vart hail viku JK. Sed-dagar jär innä ti sa ryg, 
sum alltut förr var de säist viku i råitu JK. Iss 
viku har ret vart a struntvikå i ansäiändä pa 
vällaikän JK. Vör ha nå rust i skogän än träi 
fåir dagar i iss viku JK. I dann viku [i förra 
veckan] JK(U). Räitningi [plöjningen] fick ja 
skill av me i dann viku, u nå i iss viku ha vör 
sat pärår JK. I dann viku had ja ännu tankän 
goar, att vör skudd fa slakt lambi i iss viku u 
gläid i böin nå i viku, män .. JK. Vör to pärår 
upp i. viku för dannu MK. I nest vikå da ska 
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vörr ihop me sia OL. Kvinnfålki sär, att gräi-
sar däugar int slakt ännu i flest vikå, äutn di 
vill int slakt dum förrn fyst viku i flest månä 
JK. A fruktsamt kräk räknäs alltut i vikår u 
int i månar, när de skall föidä, för de slar bäst 
in. Sam så me kvinnfålki me. Aindäst märar 
räknäs för de mäst månar JK(U). Mang vikår 
har vör till kvinnmässå? JK(ordl.). Nå jä de 
träi vikår sin ja har hatt tak i pinnu JK. 
Sumbli gynt bid sletkalar än träi vikår förrn di 
skudd sia OL. 8-9 kr. för n träi vikås gräis 
JK. Så var ja där u brautäd stumblar n träi 
vikårs täid JK. Vikår gar av [veckorna går] 
JK(U). Skriv u räknä u läsä .. han bläir nuck 
tråttar pa de mang gangar um vikår, tänkar ja 
JK. Jfr fridag(s)-, jul-, kärling-, midsom-
mars-, piss-, påsk-, slåning- o. ur-vecka. — 
veckolön s. vi'klaun. En, sum gar u arbetar för 
viklatin OL(ordl.). -predikan s. vikprekå f. 
[predikan på annan veckodag än sön- el. 
helgdag], 'passionspredikan på vardag' MK. 
Prästn kård till körkå u skudd hald vikprekå 
JK. Sin had vör vikprekå u läsmöit klucku täi 
JK. -prediko I dag s. m. bf. vikprekdagän, pl. 
vikprekdagar, 'dagar då passionspredik-
ningar hållas'. Di har prekdagar i fastu, de jär 
vikprekå u vikprekdagar MK. Idag har vörr 
fredagar u be'dagar el. vikprekdagar, för vän 
hadd fastlagsmandagän i mandäs JK(U). 

vecka s. 2 vikå f., bf. 714 JK [bukt på reven, när 
man kastar snaror el. anglor]. Um än int kas-
tar dum [anglorna] i ätt sträck el. i am n straitå 
ätta si, så gär n umgift (vikå sär sumbliä) så 
sum me snarår JK. Att n .. gär bukt pa 
sträcku u bukti haitar "viku ällar umgifti" 
JK(U). 

vecka v. pass. vickäs, p. pf. pl. -nä JK [göra 
veck]. De skall vickäs (för det mesta om 
kläder) JK. Vicknä styvlår [stövlar med veck 
mellan skaftet o. foten] JK. 

veckla v. viklä, viklä JK(U), ipf. -äd. 1) [i 
förb.] viklä hyns [en lek] = hauk u hanä 
JK(U) [P. A. Säve, Gotl. lek., nr 130]. Kan 
Är int viklä hyns da? MK. U vikläd hyns 
gärd vör u JK. 2) [i särsk. förb.] p. pf. hop-
vkkln, se in-vecklad. 

veckning s. f. bf. vickningi JK(U). Vickningi 
[vecken] gar u' ör, när di [stövlarna] bläir 
vatä JK(U). 

ved s. 1 vid m., bf. -n [trä avsett till bränsle]. 
Me hardar vid mainäs vid av stuckar, t. ex. 
flovid, stumbälvid, björkvid 	gränvid 
u. s. v. U me lausar vid mainäs vid av grainar 
u bärrä, sum jär flöiar vid el. flöibränt, sum 
brinnar upp fort, u haitar fö de mäst braul, 
um de jär bärrä JK(U). Iss plåtkaminar .. de 
gär prässäis de sam va än har fö(r) vid ti lägg 

äi dum, så brinnar de.. Um vidn jär raar älla 
tårrar, de gär prässäis de samä JK. Kalar fick 
skaff vid till dum [kardningkvinnorna], sum 
var tårrar u goar JK. Ja nå.. tror ja int, att 
vör behövar läid någ brist pa vid i vintar, för 
nå har vörr ret väl haim pa gardn bad rat u 
tårrt JK. De blai go vid av de där grainar, 
sum blai skavnä av lambi JK. När vidn jär 
rispretar u kluän ällar klåivän .. da gar de 
bra u fort läikväl, um änd vidn jär upptåiän 
[upptöad] u star just int läng pa ti klau n kast 
vid JK. Fålki ansäir, att de jä stor skad ti lätt 
så mik vid sta i jårdi u ruttnä 	fö de jä 
betöidli go vid u draugar vid äi de där stumb-
lar JK. Vör har bränt mik billi vid i vintar. 
Där inn i stäuu i stäur späisn u jär äut i 
kamman .. har vör bränt ainä, sum ja har 
rydd. av jär i hagän JK. De har vart n fatti-
mansvintar . . för de har vart sånt blöit, gutt 
vädar, sått n har slipp .. u bränt så mik vid 
JK. Ja, u va läit vid de ha gat till i ar framför i 
fjord JK. Matn jär de int så falit me, män vidn 
jär de värst me, för de gar de olycklit mik till 
för uss i iss stor späisar JK. L. vait nå lains 
de gar till jär bäi uss me vidn u äldn i späisn. 
Ja så väid vän jär innä, så brinnar de bras' 
när pa i späisn för jamn'n JK. De var n 
förbaskad äur u vintar. Män ja jär läikväl 
gladar, att vän. har go vid haimä, sått vörr 
slippar u frausä JK. Han .. sägd, att i hadd 
ingu nöd, för di hadd bad vid u mat u häus-
räum, u mair behövd . di intä JK. Sokänboar 
.. gir na mik undastöd läikväl, hälst vid gir di 
na mang kastar um vintrar JK. De jä ännu så 
omänsklit mik snåi i skogän .. sått de jär 
omöiglit ti kumm fram me någ kräk där. Ja 
vör fa begå uss me dän vidn, sum-  vör ha 
haimä . . fastn vörr ännu hadd tänkt ti kåir 
haim mair JK. De gynnar bläi läit me vidn för 
uss nå snart, u bläir de int slidväg, da vait ja 
int va de bläir av JK. Sin skall ja ännu i 
skogän någlä dagar u ta varå pa all vid, sum 
blai liggnäs där, för slidvägän to hastut släut 
JK. Män ja behövar pråmt vid. Skall ja da var 
tvungän ti hugg de där tallar ti vid, ättar sum 
ja int har lug ti säl någän, u kaup vid av andrä 
JK. De arbetskalar, sum var mäst fattiä, di 
fick nårp si till än tall ällar täu bäi böindarnä 
pa flair ställar, u pa sånt väis fick di sin vid 
OL. Va i fan'n \förr skall fa vid ifran, de 
föstar vörr uss int pa. Vörr kan int kumm in i 
Stainhagän än gang u fa tak äi de tallar, sum 
har blast kull där äutn kast [skotta] n hailar 
dag JK. I torstäs u fredäs var ja i skogän ätta 
vid upp i Allskå JK. Ja var pa Haidi i går ättar 
vid JK. Nå.. så har de vart goar vangnväg, 
sått vörr har fat haim läit vid ti nklä kastar 
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ravid ällar flovid JK. Ja har talt me flair sum 
kaupar vid män sälar slipas JK. Han tänkt att 
de var någän inn i skogän u stjäld vid da um 
nati JK. Ja, da var ja i skogän igän u fick 
haim a duktut lass vid, för de var äutmärktar 
go väg JK. I dag ha(r) vör vart ner i äng ättar 
a par lass vid, ätt lass björk u ätt lass tällä JK. 
Had di [arbetskarlar] t. ex. pa  vintarn frågt 
dum um ti fa lan a par kräk ti kåir ste ättar a 
lass vid me .. da fick di .. de svarä, ja .. de 
fart u jälp mi sia n dag förä OL. I går var ja 
upp pa brandn igän ättar a lass, sumt vid u 
sumt trodar u någlä bördår staur hadd jalr pa 
JK. I går var ja upp pa haidi u ryddäd vid 
upp. Ja ar tänkt ti ugg a lass vid, män ja kan 
hint fa tak hi någ sum jär skaplit, häutn de jär 
för gutt ti vid alltihop JK. I går rustäd vörr i 
skogän hail dagän u snod vid u sagstuckar 
ihop JK. I går var ja i skogän äi än hag, sum 
liggar i Alskå upp pa brandn, u snod äut vid, 
sum ja har kaupt där u sum int fick var i 
hagän längar JK. Ja de hadd ja mäin äuträk-
ning pa, att vörr skudd kåir vid i vintar, så 
mik vör kund hinnä, sått vörr slapp u bränn 
ra vid nest vintar JK. Da hadd vör kaupt vid i 
Adrä, u da bar de ti kåir i skogän ättar vid 
JK. Han skudd kåir ti Västringä i Aitlaim 
ättar a lass vid ti Maiaräiä pa När JK. Var 
bondä skudd kåir .. ätt lass vid för prostn 
ifran prästgardns skog i Gyllauän ällar haidi. 
Män farsgubbän bäi Kauprä u flair me han, 
sum int hadd så ont um skog .. to u så huggäd 
a par tallar jär haimä till a lass vid u kård upp 
pa prästgardn JK. När ja da hadd fat kaffi 
så glaid ja äut pa vidbackän u skudd hugg vid 
JK. Ja har hugg vid bäi jaus u lyftå um kväl-
dar, när ja har kumm haim JK. Da gar far 
haim u hugga vid u skaffa vid in JK. Sin 
huggäd ja vid a käulå [en stund] u bjärd in 
JK. Sin så har vörr hugg vidn sundar, sum 
vörr hadd haimä JK. Vörr kund laig .. än kal 
ti jälp uss klau sundar dän vidn JK. Jfr bak-, 
ben-, björk-, bäd-, ek-, fet-, flo-, för(e)-, gran-, 
gren-, jul-, kakelugns-, kast-, kvälls-, lång-, 
löv-, rå-, rödje-, små-, spis-, stock-, södes-, 
ton-, tvet-, ut-, ut(an)-, änd- o. äske-ved. 
-auktion s. vidävsjon MK. -backe s. m. bf. 
vidbackän [den plats på gården, där man 
hugger ved]. Måffar årkar int någ mair än ga 
äut pa vidbackän u hugg sundar läit vid JK. I 
dag har ja.. stat pa vidbackän u klau stumb-
lar i fylg me far JK. Lag såidä langt ifran 
haimä, så kårrdäs di [stubbarna] ihop haim pa 
gardn pa vidbackän, u da huggdäs stumblar 
sundar till såidsvid JK(U). Da bar A. u ja än 
(batn) äut pa gardn pa vidbackän langsat vid-
fbi, sum soli basar bäst pa JK. -bit s. m. bf. 

vidbitn JK, pl. vi'dbi'tar. När ja skudd sagä, 
så kund ja int hald pa vidbitn, sum lag pa 
sagbuckän, me vänsträ handi JK. När vör nå 
har tårv så läggar vör pa a par träi vidbitar 
undar u så än fäm säks tårvår uppa JK. -bod 
s. vidbod JK(U) f., bf. vi'dbåudi [bod där man 
förvarar ved]. I dag har ja stat i vidbodi u 
hugg vid JK. Ja.. huggäd jaulvid um kväldar 
bäi jaus i vidbodi JK. Vör ryddäd ainä u 
huggäd sundar u bjärd in i vidbodi JK. Pa 
ättamiddagän har ja bjärt tvaitvid in i vidbodi 
u lägt upp i floar där JK. Jär pa o gardn 
millum stäuu u häusi äuräd de in så mik snåi 
.. sått ä sto int till mästn 	ti fa in vid ifran 
vidbodi, när äurn haldäd pa JK. -bod I dörr s. 
f. bf. vi'dbåud-du'ri. Vidbod-duri va(r) fö 
small, sått ja int kund fa kärru in i häusä JK. 
-flo s. vi'dflåu f., bf. -i, pl. -ar, 'vedtrave', 
[vedstapel]. I dag har far u ja sag ravid u klau 
ravid ällar flovid u vör har fat a vidflo pa 
gardn me n par kastar flovid äi JK. U så har a 
[:flickan] gullstäuå bäi vidfloi pa storgardn 
JK. [Se ill.] -gran s. vi'dgrä'n f. [gran som 
(endast) duger till ved]. De jär a vidgrän, för 
ha jär snoi u kramp JK. De jär gutt um 
vidgränar jär i skogän, för di jär fö de mäst 
snonä u ainsöiltä JK. -hop s. vi'dhåup. Ja, nå 
ha vör fat n lagli duktu vidhop pa gardn, för 
ja ha fat haim säks duktuä lass i iss viku JK. 
-huggare s. m. bf. vidhuggan [den som högg 
veden vid bröllop]. -huggning s. f. bf. vid-
huggningi. Dagän föräut, sum ja skudd ta 
ihop med vidhuggningi JK. -kast s. m. bf. 
vi'dkastn. U dän vidkastn, sum än da far 
kaupä, jär int ann än tuppar u grainar JK. 
-klyfting s. vidklyfting m., 'vedträ'. När de 
har kumm äld äi a vidstyckä el. vidklyfting 
ällar n vidbit JK(U). -kälke s. vi'dkälkä m., 
pl. -ar, läitn kälk sum än drägar vid in pa OL. 
Till ro [åka] me hadd vörr sma vidkälkar 
JK(U). -körning s. vidkåirnigg f., bf. -i [arbe-
tet att köra hem ved]. -lass s. vi'dlass n., bf. 
-ä, pl. -i. De jär de aind vidlassä, som vörr 
har fat haim me slid(ä) i vintar JK. Da huggd 
n av någlä trysår [till strö-ene] u to haim 
mässi pa vidlassi fran skogän JK. När n ha 
kumm saint haim fran skogän kväldn föräut, 
u så vidlassi ännu star pa vangnar, da skall di 
kastäs av fyst JK. -lave s. vi'dla-vä, 'en av-
plankning för ved i köket' MK(c.1876). -lös a. 
vidlausar, pl. -lausä, -laus' [utan ved]. Än 
bit fran Nabbu at Vadi till hadd vörr a aigå, u 
där hadd vörr sätt pärår .. Där fanns skog u, 
sått när n blai vidlausar, så rod n ner i Läil-
väiki u så bar n vid i batn u rod ti Nabbu 
me JK. Bor de n arbetskal jär i Lau, sum 
bläir vidlausar u int har dragrar självar 	u 
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han bidar mi ällar vickän bond sum hälst jär i 
Lau, sum har någ skog, um a lass vid, visst 
täusn far n de, vätt jä! JK. Ja så läng ain'n u 
tynn'n räckar för uss jär i hagän .. da bihövar 
vörr int var vidlausä JK. Um iss vällaikän 
kummar ti hald bäi läng .. da bläir vör snart 
vidlaus igän JK. Ja, vörr jär mästn rakt vid-
laus nå, för de stumblar, sum vörr fick haim i 
säistäs, di har nå allt tat släut JK. -nödja s. f. 
bf. vi'dny'du, 'vedklubban'. -packe s. vi'd-
packä m., bf. -än, pl. -ar [vedkubb, -klabb]. 
Um än änd slar me a stäur nydå sum pa n 
janvägg äi n stäurar saigar snoän vidpackä 
JK. Klau sundar dän vidpackän för mi 
JK(ordl.). När .. vidpackar jär frusnä jär di 
bättar ti klauä u sprickar bättar JK. Så hadd 
vörr ännu någlä vidpackar el. ravidspackar 
liggnäs jär pa gardn 	sum A. u ja skudd 
hugg sundar JK. -pinna s. vidpinnå f. [ved-
bit]. Da brinnar dän tårvbrasn hail äutlang 
kväldn sum vörr slippar u lägg pa am n endå 
vidpinnå JK. Kauprä L. J. var .. pa haid u 
fick aldri .. a vidpinnå haim mässi äutn matt 
kåir i bär sumpän me kälkar haim1K. -pris s. 
pl. vi'dpräisar. Kaupmännar sättar ner präisä 
pa skogvarår, sum di handlar upp, män däri-
mot stäigar vidpräisar ar me ar JK. -rispa s. 
vidrispå [vedsticka]. -skaffning s. vidskaff-
ning [anskaffande av ved]. Så kund vidn ta 
släut [i kvarnkammaren] .. da var ä ti äut u 
skaff vid pa någ väis, iblant glaids ä äut i 
hagän, sum var strax bäi u fanns ä da någ 
tårrgrainar .. da knäcktäs di av .. sån vid-
skaffning de ansags mair sum a oskyldut nöjä 
OL. -skog s. vidskog m. De värkä, sum int 
däugäd ti snick av, varkän ti häusbyggä, 
möiblar el. andrä raidskap, haitar vidskog u 
nyttäs ti vid JK(U). Skall ja da var tvungän ti 

kaup vid av andrä, sum har vidtallar ällar 
vidskog JK. -skona s. vi* dskåunå f. [bespa-
ring på ved]. Så skall ja lag, sått ja far kåir 
haim mair (bränntårv) i nest summar, för de 
var stor skog- ällar vidskonå JK. De kummar 
ti bläi stor vidskonå i Lau sokän me iss kam-
minar MK. -slag s. vidslag [vedsort]. Äi de 
stäur ypnä späisar brändäs de vickät vidslag 
sum hälst JK(U). -stack s. vi'dstack m., bf. 
-än [huggen ved upplagd i stackform, se all. 
-stock s. vi'dstuck m., pl. -ar [stock avsedd till 
ved]. Vörr hadd någlä vidstuckar ner i hagän 
av någ vidtallar, sum vörr huggd kull i laudäs 
JK. Sliparspackar skall huggäs äut förstas u 
kåiräs pa Jaugan u säläs, u vidstuckar el. 
ravidstuckar skall sagäs u klauäs sundar ti 
ravid el. fiovid JK. Nå har vörr fat all sag- 
stuckar 	u slipars u vidstuckar ör Storha- 
gar, sått nå har vörr börr grainar igän [kvar] 

JK. Da straik lassä kaväl umkring, så att 
vidstuckar straik yvar täun'n pa dann säidu 
JK. -stycke s. vi'dstyckä n., pl. -ar. Så putt 
vör vidstyckar ner i tjärbyttu, u da brannt di 
MK. -såg s. vidsag f., pl. -ar [större, spänn-
bar handsåg] JK(U). Vidsagar kåm i bräuk jär 
för 60 ar sinä [ca 1870] .. När vidsagar kåm i 
bräuk .. da kund n fa sag baini [rot-"benen"] 
u röitnar u kvastar [rotkvastar] av föräutn sta 
u hugg av dum JK(U). Ja fick gynn .. me de 
klainästä grainar el. bomar, sum gick bra, me 
a vass vanli vidsag JK. Da gick ja äut i snic-
kabodi u fäiläd a vidsag vass JK. Så to ja 
vidsagi u a yks u gav mi i väg JK. -tall s. 
vidtall m., pl. -ar [tall som (endast) duger till 
ved]. Um vintan, när di (arbetskalar) bihövd 
vid, da var de vanlit till ga ste till n bondä u 
så fråg um .. till fa kaup än vidtall. Vidtallar 
hait sån, sum var kramp ällar skaiv ällar ving-
luä, um de änd va sagstuckgråft män däugd 
därför int till sag bredar ällar plankår ör OL. 
Arbetskaln far ga u sia hail dagän ti släut. 
Han förtjänt vidtalln OL. Kauprägubbän 
skudd hugg än vidtall, män di var fö go alli-
hop, så han kåm haim me tomå MK. Dän 
sum ska kaup än vidtall, da skall n rakt vägäs 
upp me pänningar JK. Vörr hadd någlä vid-
stuckar ner i hagän av någ vidtallar, sum vörr 
huggd kull i laudäs JK. -tjuv s. vi'dtäiv m., pl. 
-ar. Di had en kast vid stanäs dä bakum 
skolu, u han va nerrivän, så att de had vart 
någän vidtöiv, sum di had hårt um kväldn JK. 
Bisparningsspäisar (sum jä någ stäur vidtöi-
var) JK. -vräng s. vi'dräyg f., bf. -i [vedvrå]. 
Sårkän skudd hugg sundar så mik, att n fick 
vidrängi full me grainar OL. Ja, nå ha vör 
vidrängi full a vid u n duktu bras pa i späisn, 
så att nå har vör så gutt som ingu nöd JK. 
Gamm faffar bäi Kauprä han packäd hail vid-
rängi full me ainä upp unda luftä, u så sättäd 
n si bäi späisn u lägd in u brändä JK. Där 
hadd di hynsi sitnäs yvar vidrängi i vardäs-
stäuu. JK. -yx s. vi'dyks f., pl. -ar. De jär 
skillnä pa vidyks u bindyks. Bindyksar di har 
a hak in där pa baksäidu .. män därimot jär 
vidyksi tet ällar slet upp undar u tilläik smal-
larä än bindyksi u jär för de mäst ti hugg vid 
me OL. [Se ill.] -yx I skaft s. vidyks-skaft. 
Gråvarä u någlund gäin hässlgrainar nyttäs 
till ykskaft, såsum vidyks-skaft JK. 

[i allm.]. Där star a bra vid el. -å till n kvast 
JK(ordl.). 2) [särsk.] 'den ögla [vanl. av en 
vidja] som sitter i en sättningssten el. torsk-
sten' JK(ordl.); hopvriden stropp av ainä; 
knöitäs bäi städu u klåbbår u sättningstain'n 
[vid fast-sättning, se ill.]. 1 kväld gir vör int 
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någ sank, äutn da knöitar vör unda vidi MK. 
Sankä knöitäs äi vidi pa klåbbu MK. De skall 
a nöi vid i sättningstain'n; vidi el. vidu har 
gat sundar JK(ordl.) Ändklåbbår sat a 
vid el. vidå i dain ändn ginum a hul i klåbbu. 
Vidi var av am n el. björkä, sum sankä sättädäs 
fast äi JK. Undar sättningi melar [mäter] mill- 
kaln .. så mik sank (el. mang famnar) än gir. 
Iblant int någ sank, sum haitar flautsank el. ti 
knöit undar vidi JK(U). Isl. via f. Jfr kvast- 
o. tåg-ved. 

veda s. vidå f., bf. -u, pl. -år. 1) 'tunt bräde i 
allm.'. Sakårgän [så-korgen] var för de mäst 
av träi hailar me a tunn vidå till kant JK(U). 
Än gammäl rissl Fyst n bänd av a tunn 
vidå, sum jär n säks tum haugar u jär ihopsöi-
dar me klain klunä röitar JK(U). Iginum ar- 
mar (på en kvarn) glyggäs slaar, sum späikäs 
vidår pa, sum haitar kledning JK. 2) särsk. 
batvidå MK [båtbord]. Vidår skall var av fyrä 
MK. Um än batvidstuck jär flainur, sä jär n 
int tjänlir ti sag batvidår av, för vidår bläir 
flainuä u flaini ruttnar fort JK. Ja, batvärkä 
ällar rängnar u vidår bräukar tårk fort, hälst 
vidår JK. Da ska di ti sagi u sag vidår u 
rängar OL. Hälläs vattn pa de undästä vidår, 
för de att di ska bläi saigarä ti späik äi, annas 
sprickar di; vidu späikäs fast undar köl-landä 
pa vaddn (di ska skäräs bäi fyst) MK. Vidår 
fälläs in i bjaurn u späikäs fast där, sin de har 
smörts me tjärå u lägts vadd pa flest vidu 
läggäs undar de fystä 3-4 tum u haldäs fast 
bäi dän me skräutvingar u ritäs upp för ti fa 
svängän MK. Därnest gynnar di me ti späik 
vidår pa (vidår di skudd da hyvläs föräut) 
OL. Vidår jär int äutlägd så mik di skall i 
buttnän, sått n jär valtar u jär int bra i buttnä- 
gangän JK. Kantn, sum vidår liggar pa si, 
haitar "landi". När all vidår jär paläggdä, så 
sättäs "rängnar" [spanterna] äi JK(U). I 
haustäs var de naug me n bat 	sum ätt 
fartöig gick pa, de gråväst täu vidår i fram- 
stammän JK. Aikå .. n någlund storar sigäl- 
bat 	u int byggdar av tunn vidår såsum 
träironingar u fiskbatar äutn av tjåck vidår u 
rängar JK. Jfr isl. visa f. Jfr botten-, båt-, 
kvast-, omränning- o. rödkärn-veda. — ved-
spets s. m. bf. vidspitsn [spetsen av båtbor-
det]. Dän fyst späikän .. skall bär var för ti 
hald ihop (vidspitsn bäi bjaurn) MK. 

?veda v. vidä; pr. vidar [i uttr.] vida si MK. Di 
(?) liggar u vidar si av MK. Jfr vida v. 

vede s. vaidä 	, vald' n. (g1t), 'yrke; arbete; 
arbetsförtjänst' MK; 'yrke, näring' JK(ordl.). 
Dålit vaidä, arbete som ger dålig förtjänst 
MK. De var a vaid' u de, när förtjänsten är 
dålig MK. Kast snarår de jär a dålit vaidä, de 

sämst strandbräukä MK. De bläir a föskräck-
lit stäurt vaidä = arbete MK. De jär ätt dålit 
vaid de där strandbräukä för n hail hopar, 
sum int har någ ann till rust me undar täidn 
JK. Ti var bondä nå för täidn, de jär a vaidä, 
sum än int förtjänar mik pa, de jär a dålit 
vaidä; ti ga pa jakt, de jär a dålit vaidä 
JK(ordl.). Jfr kut-vede. 

veder prep. vidar 	, ver. 1) prep. [hos, 
med, i förbind.] vida si = någ ti spänderä JK. 
M:n han har änd någ vidar si (= på sig, snus 
el. karameller från boden el. så) MK(1877). 
Män nä jaulgråitn jä säupän u ha da mor i 
häusä någ vida si (någänting ti bjaud pa) så-
sum någ jauläppäl u någän gang nytar me, så 

JK. Da kummar ja änd int ret aintomar, 
äutn da ha ja änd någ vida(r) mi JK. 2) adv. [i 
vissa verbförbindl. Slikt kan ja aldri årk vi-
dar, 'orka med'. Släik sum jär hynsuä [fjol-
liga], de kan ja aldri årk vidar. Ja kan aldri 
årk vidar di. G., dän kan aldri någän vidar 
MK(1878). När n (T. N.) kummar, så jär de 
så, att n aldri kan årk vidar n MK. Ja to sån 
laidå pa dän matn, så ja årkt int vidar n OL. 
Nå har vör pratäs vidar [talats vid] um raisu, 
u ja kan fa ak me han MK. När di (kvinnfålki) 
skall ränn väv upp, så talar di da vidars [!] 
ällar rislverar me varandrä, va mang änar di 
skudd ränn upp ätta mark JK. Di skudd möi-
täs at jär bäi uss um kväldn u taläs ver um, 
mik di tyckt snåikastningi kund var värd för i 
vintar JK. När någlä drängar jär i fylgä, taläs 
di ver ällar kummar yvar ains, att ä kund var 
rolit ti våg mot päikår JK. Förrn ja gick .. 
rislveräd vör ällar taläds ver [orig. taläd sver] 
allihop, u far u mor tyckt, att de var bäst, att 
vörr slo ner böifärdi JK. Di had tals ver, att 

JK. -gå v. vi'darga' , &Vaga' , vidga ii. A. 
ha vidd int lätt si vidarga me de (= erkänna) 
MK(1878). Ha var så duktu, så ha vidd int 
lätt si vidaga me att ha to mist MK. De vill ha 
int' lätt' vidga si me (= erkänna) MK. -gälla 
v. vedargällä (OL)MK, ve'dagäll'. Att vör 
int ann än me a järtlit tack kan vedagäll all 
välgärningar JK. Vedargällä pa ann' väis 
(OL)MK. -lägga v. ve'dalägg' , pr. ve'da(r)-
läggar. En präst, sum hait B., skudd veda-
lägg ginum bäibln natäurlitväis JK. U veda(r)-
läggar mors spådomän JK. -möda s. veda-
möidå f., pl. ve'damöidår. Eländä u värk u 
vedamöidå JK. Han sag ret nåigdar u gladar 
äut, att n had slipp ifran all värk u vedamödår 
jär pa jårdi JK. -våga v. vedarvågä (OL)MK, 
ve'dar-, ve'davå'g' [ersätta, göra [ngn] en 
gentjänst]. Kan ja me täidn vedavåg L. någ i 
ställ, så skall ja gänn gärä JK. Um ja kund 
vedarvåg L. någä u var n till någ nytt me issä 
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.. så skudd ja var mik gladar JK. -vågning s. 
ve'davå'gnigg [ersättning, gentjänst]. F. 
skudd väl aldri vill., skriv någlä ård för mi ti 
L. u tack än för allnacku u för värsar, sum ja 
har fat av än, för .. de kund änd var någ 
vedavågning för de ja har fat JK. -värdig a. n. 
vedavärdut JK. Allt sum ja skudd föterä 
smakt fäult u styggt u vedavärdut JK. De 
luktäd så vedarvärdut el. sag så vedarvärdut 
äut (OL)MK. 

vefta s. vaiftå f., bf. -u, pl. -år. 1) 'fläkt av trä 
el. fjäder att vifta på elden el. glöderna med, 
när man steker fisk el. kött på halster' 
JK(ordl.). I ställ för blasbälg så nyttäs de 
vaiftår, sum klaudäs av rispret ällar retklu(ä) 
tällä .. Gam Nöiman förfärdäd sånnä OL. De 
var en sum gick kring u säld vaiftår 	0 
vaiftu ha jär av fjädapinnår JK(ordl.). Så läg- 
ga n fiskän pa n rist (sv. halster) u sättar ristn 
pa glöidnar, u så har n a vaiftå, sum jär gärd 
av träi el. u av gaspännår 	u vaiftar pa 
glöidnar JK(U). 2) vängar ällar vaiftår (i vind-
maskin) MK. 

vefta v. 	(OL)MK, vaift', pr. -ar, ipf. 
äd, vaift', sup. vaift', pass. -äs OL. 1) 'be- 

gagna vaiftu' MK; [fläkta]. U så har n a vaiftå 
u vaiftar pa glöidnar JK(U). 2) 'svänga 

med armarna' MK; [vifta]. Så var ä ti sätt si 
bäi slingtjaugu u så ti bind, så fort n kund 
vaiv pa. De bläir u lagli mang gangar, sum a 
bihövs vaiftäs, för de jär bär täu gangar, sum 
slingnåli skall puttäs iginum var maskå, så jär 
ä än hundrä u förti maskår i knäutn OL. När 

da braid [vred] u vaiftäd så [med dryft- 
tråget], da flaug sadår bårt MK. Än oskapli 
värk, så att ja gick börr u vaiftäd u suttäd me 
handi JK. Da sträikar gasungar pa rygg u så 
liggar di där u vaiftar me baini MK. Da dan-
sädä de träi sma raud gräisar u vaiftäd me 
rumpår JK. 3) [vifta, vinka, till hälsning el. 
för att påkalla ngns uppmärksamhet]. Vörr 
sto äut pa pärrångän u vaiftäd me myssår, så 
läng vörr sag dum JK. När tågä stännäd .. så 
fick a augu pa Pättn. Da vaift a me mjölk-
spannä u ropt huu Pättn, huu Pättn, ja jär 
jär JK. Ja matt bär stört mi in fran pärstyckä; 
L. kåm äut, män ja matt bär vaift, att a skudd 
ga in igän MK. Kummar n bat u tar räum 
sainarä bäi dän sum sättar, da tar dän batn 
a ar u vaiftar me, um di tar räum u sättar för 
naugä JK. Um än int had vaift me handi at n 
JK. Han (ha) vaiftar ättar mi JK(U). Ja vaif-
täd ätta n, män han sag int de JK. De sto a 
källing u ropt u vaiftäd ättar dum me, att di 
skudd kumm haim, u när di kåm haim, så.. 
int var de någå källing, sum had vaift ättar 
dum häldar JK. När prästn kård till körkå 

så haldäd n jär äut bäi grindi u ropt u—vaift 
ällar vaiftäd ättar mi, att ja skudd skynd mi 
kumm däit JK. Ha had int fat visst av K. T. 
va sårkän skudd haitä, äutn nä prästn frågd 
na, da vaiftäd ha ner i körku ätta T., då matt 
han fram ti prästn JK. 

veftning s. vaiftning [vinkning]. Ja bröidar mi 
int um hans (hännäs) vaiftning JK(U). 

vegla v. vaiglä, pl. -ar. 1)=häigä, 'svikta' 
MK. 2) 'gå än hit än dit, endast om hjul' 
MK(c.1877). 3) 'stå o. skrävla o. prata som 
en drucken'. Sta u vaiglä u prat strunt; han 
star u vaiglar u pratar, de vait ingän va de jär 
fö sla .JK(ordl.). 

veke s. 1 vaikä m., pl. -ar, 'ljusveke'. Jaus-
vaikgan .. de braid di ällar snod ihop vaikar 
av, u de vaikar de hängäd di än fäir fäm 
styckän pa var stickå .. så di lagum gick ner i 
kännu [kärnan] OL. Vör har fletnä vaikar; 
vör bihövar int snöit issrä (jausi) häldar MK. 
Di hadd så dåliä jaus .. ner di hadd sätt äld pa 
dum (jausi) u så di da hadd sit u putt uddn av 
jaussaxi in i vaikän u braidäd äut han .. da 
kund ä bläi lagli storar lug pa dum da OL. 
Vaikar i jauljausi, di sum var någ för fålk var 
mik nog me vaikar för ti fa dum ti brinn bra 
OL. Jfr lamp- o. ljus-veke. 

veke s. 2 vi'kä 	vi'k' m., bf. -än, pl. -ar 
[mindre vik]. Än vikä jär a läiti bukt. Väik jär 
störrä än vikä MK. De jär n vik äl. vikä äut 
bäi Laushålmar, sum haitar Vaisgyl u Sand-
vikän MK. Mindar buktar av sjoän, sum gar 
in i landä haitar: vikä, vikän, vikar .. Vikar 
har säin namn för de mästä ättar aigår, sum di 
gränsar imot. Bäi strandar (fisklägi), sum än 
ländar me batar, jär de alltut (ä)n vikä, sum 
har namn ättar strandi: Nabbvikän, Djaup-
döivikän u. s. v. JK(U). Bad-äidi bräukar 
kumm in langsat landä ättar missåmman . . da 
star ha inn i någän vikä för de mästä pa sånt 
grunt vattn JK. När n kåm i land u batn 
grynnäd i vikän, så skudd batn drägäs upp pa 
backän JK(U). Sin rod ja ti Nabbu igän u 
fassnäd i vaisu där i vikän JK. Vikän liggar 
tillslagän u full av släkå u gyttjå u mörjå, sått 
ingän kan kumm in el. äut me någän bat [vid 
Nabbu]. Ja vait int, um de int bläir någ av ti 
räns upp vikän i ladi, någ ann rad än n far 
länd i gyli el. sunngyli (sudar um Nabbu) el. u 
så i Prästvik (nådar um Nabbu) JK. Där i de 
vikar, sum läggar si släkå, haitar döiar u släk-
döiar JK(U). Sumliä (släkdöiar) kummar väl 
släkå in såsum i vikar .. JK. Vikän liggar 
närpa fullar av släkå (i Nabbu) JK. Aln haldar 
till .. i vikar (så sum i Nabbvikän me flairä) u 
i vikar bäi hålmar JK. Jfr sand- o. strand-
veke. 
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vekel-sint a. vi'käl-, vikläsintar, f. -sint, 'van-
kelmodig, obestämd, nyckfull' (dain stundi 
vill 'n så u dannu så) MK(c.1877); 'ojämn i 
sinnelaget' JK(ordl.). Dän kaln han .. jär 
vikälsintar u vildrur u ojamnar OL. Han jär 
så vikälsintar (el. någon gång.. vikläsintar); 
ha jär så vikäl- el. vikläsint JK(ordl.). Gub-
bän, han var .. så vikälsintar av si, så att n 
visst mästn int, lains n vidd iblant, hälst när n 
skudd gift si JK. L. fa int bläi mik otulu pa 
mi, att ja int jä mair bestämdar, äutn ja jär så 
vikläsintar u obestämdar JK. 

veklig a. vaikli, f. -/i, pl. -/iä. Ingän säir just 
räddar u vaikli äut (av fiskrarne) JK. De päik-
banä ha har set så klain u vaikli äut jamt till 
OL. Svänskar .. di har blitt så faigä u vaikliä 
nå för täidn framför förr JK. 

vekling s. vaikligg m., pl. -ar; dän sum jär 
magar u blaikar u hallsjaukar u taidrur ti jetä 

um dän haitar de att 'n jär 'n vaikling 
JK(U); (= me klainar sjaukli dåli krupp) 
JK(U). Dän sum tyckar um de ["kaka", ve- 
tebröd] haitar "än kakgräis" u ansäis för n 
"vaikling" [= klainar arbetarä i sträivt jård- 
bräuksarbetä] JK(U). Dän sårkän ällar de 
päiku de har vart n sånnar vaikling jam till, 
sum aldri har årk jet någä ällar vaxä äutn har 
vart klain u skarp jamtill OL. De finns för-
modliän flair vaiklingar u sjauklingar nå än va 
de var för ätt- älla någlä hundrä ar tibakas, da 
di var lis sum mair härdnä JK. 

vel(e) s. m. bf. vailn (gammält), 'matstrupen på 
kreatur'. Vailn sägd farsgubbän (Lars) 
JK(ordl.). Vailundn el. vailn (matstrupen ..) 
JK(U). Vailundn (vailn kJ) sär de gamblä 
JK. Se f. ö. velunde s. 

veling s. ve-ligg m. (o.koll.), bf. -[ä]n, pl. -ar. 
1) sv. bärgand JK; (Aythya m. marila). Sjo- 
fäugäl u fångäs mik i snarår, i synnarhait när 
de jär sjoäis u vakar i äisn u äisbräunar, sum 
än da kastar snarår där. Di jär int go ti fa 
skjautä, för di jär mik skutvarä. Mik vackrä 
änglar u störrä u faitarä än kaulår u kaulgub- 
bar. Di jär gragreluä me väit fjädar i vängar u 
braidar blåar näbb sum ändnar. Förr var de 
int mik fullt av dum jär i Lausväiki, män nå 
pa sainarä an i jär de oskaplit fullt av dum. Ja 
var ner at strandi el. Nabbu i vinträs a slag, 
män de var oskaplit va de var fullt. Di lag 
ifran Prästvik u änd äut ti Storhålmän, flair 
täusn. Ja har talt me daim sum gar me snarår 
i vintar, att de jär oskaplit fullt av veling, män 
di far int någänting i snarår. Ja har int hårt 
någ ann lät av dum, än att ä mysslar i vängar 
för dum, när di flaugar JK(1918). De jä gutt 
um veling (u -ar). Drakän han jä så grannar, u 
honu ha pannstyck MK. De var så fullt av 

kaul, män söindäs aldri någän veling MK. 
Velingar de kan bläi mik av, när di träffar pa 
me dum MK. Da, när de var kallt u snåi, så 
fick di väl fäugäl, än tugå styckän u där yvar 
pa man sumli dagar, för de mäst veling JK. 
Män da triddagän jaul, när vör var ner i släk-
döiän, var de daim sum fick än hallsti [1/2  
tjog] styckän velingar. Di sägd, daim sum var 
äut u drog snarår, att velingar lag .. int mik 
täit jär i kastningar i Lausväiki JK. Veling 
finns träi sårtar av: en sårt mair väitar u 
grannar hannä me gröint hudä, brokveling 
(honu jär graspättu me väitar vängspägäl), 
dän andrä sårtn där jär han'n u honu läikä me 
dän skillnän, att han'n har gröint hudä [gräs-
and?]. 2) 'vigg' (Aythya fuligula); trid sårtn 
jär mindar u så har di tåps ymsnä av dum u 
han'n har gröint hudä; haitar tåpsveling 
MK(1926). Jfr brok- o. tofs-veling. -drake s. 
veligg-, väiliggdralä m. [hanne av bergand]. 
Velingdrakän u velingkällingi daim kan n da 
gilt skill at, daim MK. -kärling s. f. bf. velig-
källingi [hona av bergand]. 

velociped s. vilosoped m., bf. velosoPedn, pl. 
ve'losopedar. När ja had hald där a stund, 
kåm Händrik Muntä pa vilosoped JK(1910). 
Ja skall kast mi pa velosopedn, så star de int 
mang minnutar pa JK. Så kåm Kauprä Johan 
u Snausrä Renholt rasnäs ner pa velocopedar 
[till stranden] u kåm in i bodi ti mi JK. I går u 
i dag så har de vart n hail hopän fålk pa 
sycklar el. velosopedar, ifran Lau u soknar 
jär umkring, för ti säi pa än [hingsten] JK. Jfr 
tramp-vagn. -lykta s. ve'losope'dlyftå f. Mor 
vågd si int ga haim i mörkrä äutn lyftå, u da 
fick vör lan Johans velosopedlyftå JK(1909). 

velunde s. vailundä, vailund', vajlund m., bf. 
vailundn, pl. -ar, 'matstrupe på folk o. kräk' 
MK. Vailund, pa russ; vailundn (vailn kJ 

sär de gamblä) = matstrupen, pa stäut; annas 
så har di (lambi) vailund, salsarä ..; vailundä 
pa sväin MK. Ja far int igän någän vailundä. 
Ta u sla knäut pa vailundn (vid slakt) 
JK(ordl.). Ja far int tak äi någän vailund; de 
har någ fassnä i vailundn för n JK(ordl.). 
Lauräin han skudd slaktä, u da sägd han, att 
n fick råm vailundar MK. 

vem pron. vaim, gen. vaims. I. interrog. I) [i 
direkt fråga]. Vaim jär såsum däu? MK. 
Vaim jäst (d)äu? JK. Vaim vait JK. Vaim 
haim håirs de till, ällar vaim jär de sum gar 
där (u. s. v.) OL(ordl.). Di had hugg flaar 
män vaim hadd gärt ä? OL. Vaim kan de var 
ifran? JK. Vaim kan just var tungsintar bi sån 
tillställningar? OL. Vaim har sägt de för di 
da? — De har mor gärt JK. Vaim [vilka] var de 
sum int var kallnä? — Alskboar blai svarä JK. 
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Vaims jär skuldi? JK. 2) [i indirekt fråga]. Ja 
vait vaim däu jäst MK. Ga äut u säi, vaim de 
jär, maint a pa till A. JK. Ja tänkt fyst, att ja 
skudd fa raidå pa, vaim B.K. var JK. Di 
maint pa, att vaim skudd ä annas varä (sum 
had skriv i täidningi)? Så kan ja sänd pän-
ningar när sum hälst, bön ja far vit, mik de 
jär u vaim ja skall sänd dum till JK. Till ta 
raidå pa vaim vör skudd begär tillstand av 

u för ti fa raidå pa, vaim sum had skyldu-
hait ti undahald broi JK. Ja kund int håir 
prässäis, va ällar vaim de var, sum pratäd 
ällar döivläd OL. De .. håirdäs int av de 
ringästä, vaim sum skudd raid äut skiftä för 
uss OL. Fyst u främst skall de grundäs yvar, 
vaim sum skall bidäs till gär kistå (läikkistå) 
OL. Vaist du, vaim sum har tat min batn? 
JK. Länsmann'n visst int vaim sum skudd 
kast [skotta] vägän JK. När .. batkamratar 
sättar i fylgä .. så haldäs de täurgang, vaim 
sum skall hald batgan JK. Vaim sum jär dö-
dar i dag, vait ja ännu intä JK. Jär de mik 
malning .. u mang säckar, så jär de int så gutt 
för möllan till hald raidå pa, vaim di håirs till 
JK(U). I framstamluku jär de alltut skär si 
namn äi, vaim [ändr. fr. vaims] batn håirs till 
JK. Da blai de gräl u tretår um lambi sinä, 
vaims di hårdäs till JK. II. [obest. rel. prond. 
1) [= vem (som) än]. Vaim än [man] talt me 
av dum, så var de knot u missbelåtnhait JK. 
Vaim sum sag mi, så döimd di mi bär ti dödn 
MK. Fruktträii jär blåmålnä, vaim sum har 
gärt ä JK. 2) [i förbind.] vaim sum hälst. 
Vaim sum hälst kan intöig, att de int gar JK. 
U så gynt silbroi sia pa läggar pa russi, u da 
kan vaim sum hälst tänk, va de bar hänn OL. 
När di [skyrustar] var färsk u lagum staiktä, 
da kund gänn vaim sum hälst jet n OL. För 
lagskiftä så lag de a väldu masså baitsmark 
äutä .. till allmänt baitä fö(r) vaim sum hälst 
jär i Lau u När JK. U så har ja håirt, att n 
[:lantmätarn] gänn int lättar tal mässi av vaim 
sum hälst OL. De var int värt ti ga in vaim 
sum hälst u sätt si bäi, för de var a stort 
släktregistar 	u di skudd ti bors fyst u 
främst OL. Han kan någ knip, sum int vaim 
sum hälst förstar OL. Ti fa n spissplog ti ga 
riktut bra jär int för vaim sum hälst JK. Ti 
värk ör hoar me värkjan, de kan int vaim sum 
hälst de i [inte] JK. De var int vaim sum 
hälst, sum däugd gär de OL. 

verk s. värk n., bf. -ä, pl. bf. -i. 1) [arbete, 
prestation]. L. sär .. att ä ännu kummar ti 
bläi a gutt värk, sum vör arbetar pa bäggi täu 
JK. Flipp, sum blandäs av öl u brännväin, 
kakå u äppäl, män brännväin jär kronu pa 
värkä, u de sättäs till ättar bihag OL. 2) [rna- 

skineri o. dl. Har di värkä (tråskän u biln) pa 
sin plass kväldn föräut, så gynnäs de klucku 
säks um mårgnar JK. Di ha betalt uss fö värki 
ätta värderningi u vör far int bigangn sagi 
längar än di vill JK. Ner de vattnvärki, sum 
lag nerförä, fick för läit vattn i damä, da bär n 
skudd pass pa, när dann värki gick u så .. 
räiv bäilukår ör OL. Jfr fusk-, hast-, innan-, 
lapp-, list-, lätt-, orgel-, rep-, ro-, spilter-, ur-, 
vatten- o. ång-verk samt verke s. -fat s. värk-
fat n., bf. -ä [verktygskista]. De jär gubbäns 
värkfatä el. värktöigsfatä (= kistan att ha 
verktygen i) MK. När smidn har årkå ti 
smäid n åt fjortn dagar ätta si, da smäida n.. 
i grannlagäs smidå u tar all smiddoningar 
mässi i värkfatä JK(U). [Se ill.] -mästare s. 
m. bf. värkmästan. När ja had funder av, va 
avlåppsdäikä skudd ga pallä, så gick ja upp 
till 0., sum skall var själv värkmästan av 
däikningi JK. -stad s. värkstad m., bf. -n, pl. 
-städar. Fot [Fole] mekanis[k] värkstad 
vörr skall ga pa värkstadn u håir va di kustar 
där JK. Att di pa dairäs värkstädar har gärt 
sånn bra vändplogar JK. Um än arbetarä bäi 
n värkstad el. bäi a byggä .. kund arbetä 
dubbält mot n ann'n 	JK. Bräukssigdar, 
d. v. s. sån sigdar, sum di smäidar bårtå pa 
fastlandä pa bräuki ällar värkstädar OL. -städ 
s. vä'rkstäd, vä'rkstäd (OL)MK m., bf. värk- 
stä'dn 	. 1) 'verkstad' (OL)MK. Han 
har så mik doningar, att de jär såsum en 
värkstäd (OL)MK. 2) 'bord, varpå skomak-
rar ha sina "doningar"' MK(1878). Skorna-
karän sitar bäi värkstädn (OL)MK. -städs I 
låda s. f. bf. värkstäVslådu [verktygslåda?]. 
-ställa v. ipf. värkställäd JK, pass. ipf. -ställ-
däs, p. pf. -ställdar JK [utföra]. Di värkstäl-
läd värderningi JK. Vör visst um, nä äutböi-
tar [utbytena] värkställdäs um dagar JK. 
Tankän har int blitt värkställdar JK. Ätt ar 
ättar arbetä jä värkställt, da far ja säi um ja 
lämnar jård JK. -ställighet s. värkställuhait. 
Min tank jär, att de aldri kan bläi klokt, um 
de gar i värkställuhait (socialisternas åsikter) 
OL. Besläutä, sum da K. fattädä, de har n 
sätt i värkställuhait JK. -tyg s. pl. värktöigar, 
bf. -töigi JK(U). Doningar älla värktöigar, 
sum int jä så kustsammä älla döirä JK. 

verka v. värk', pr. -ar. 1) [åstadkomma; funge-
ra]. Ätt ård av än sånnar man värkar mair n 
än kan tro OL. De kan bär [bara] värk såsum 
till läit ättartank, lains de gick till i Frälsarns 
dagar OL. 2) [i särsk. förb.]. Värk av [jämna 
av]. Bular had vart mik tjåckarä förr, män 
soli had värk av MK. Arbetä me ti gär ho'i 
jämn u färdu ti skoä haitar ti värk av JK(U). 
Värk ör: 1) 'skära ur hoven på en häst, som 
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skall skos'. Värk ör hoi bättar el. mair; värk 
int ör ho'i så mikä; ho'i skall värkäs ör 
JK(ordl.). Ti värk ör hoar me värkjan, de kan 
int vaim sum hälst de i [inte] JK(ordl.). 2) [så 
småningom taga ur]. Så jär ä int bra, att gani 
hängar längar i solhitn .. för da värkar solhitn 
litn [färgen] ör dum JK. Jfr av-, in-, till- o. ut-
verka. — verk-järn s. värkjan n., 'verktyg att 
verka ur hoen med för hästar'. Ti värk ör 
hoar me värkjan .. De jär int så gutt ti skär ör 
hoar me värkjan i [inte]. Ta häit värkjanä 
JK(ordl.). -sam a. se o-verksam. 

verkan s. värkan. De har gärt värkan MK. De 
rängnä, sum vör da fick, de tårkäd ör akajårdi 
pa n par träi dagar, män pa ängsmarki u 
baitäsmarki gärd de värkan JK. När ja tänkar 
ättar .. så tyckäs de, sum um skolår u kålpe-
törar u förläsningar int gär någ värkan JK. Jfr 
in-verkan. 

verke s. värkä n., bf. värk', pl. -ar, bf. -i. 1) 
[mekanism]. Duktut värkä i de klucku o. om 
kvarn (OL)MK. 2) [vattenverk, -kvarn, -såg]. 
Förr, förr'n Lausmöir blai äutdäiki, så var de 
träi värkar i Närkai, sum än kund fa sikt bäi, 
sått Lauboar u Närkar slapp ti kåir så langt 
till fa siktä, mäns de värki sto kvar JK(U). 
Någlä ård um a'i [ån] u de värki, kvännar u 
sagi, sum sto där bi de vattnä, sum rannt fran 
möiri OL. Jfr dags-verke. 3) [tröskverk]. Så 
blai all remlaidningar vatä, sått de blai kinkut 
ti fa värk ti ga JK. 

verklig a. värkliar (?), -1u, f. -1i, n. -lit, best. 
-/iä, pl. -liä. 1) [äkta, riktig, sann]. Di försto 
u, att de int var n värkli baggä äutn någ ann 
galä JK. De jär värkli sanning JK(ordl.). Jå, 
de jär värklit sanning, um ja har någ ti mistä 
(. . att ja int har någ ti mistä) JK(ordl.). Nå 
har ja kumm ifran mitt värkliä ämn än bit JK. 
Ja haldäd fram de sannä u de värkliä u de 
sum vättnskapän kan biväisä JK. Han be- 
hövd väl int skämmäs för sitt värkliä namn 
JK. 2) 'svårt att begripa' MK; JK(ordl.); 
'svårt att .. lära' JK(ordl.); 'svårfattlig' JK. 
De jär så värklit, sått de kan ja int första mi 
pa. De jär så värklit ti lerä JK(ordl.). Iss, de 
jär int någ värklit (= kånstut, såsum t. ex. när 
n saumar någä kånstut u skall ha tankar 
mässi) MK(1878). Män säist frågu jär ännu 
mäst värkli, va ard [fågeln] har för svänskt 
namn JK. Ja har ännu int fat släut pa V 
[bokstaven i ordll, u där har vart mik värkliä 
ård ti grund pa u mik mang ård, sum har 
kumm till JK. De jär sånt värklit arbetä (noga 
o. kinkut); värkli läsning (svårt till första) 
(OL)MK. -het s. värklihait f., bf. -i. Var de 
värklihait el. söinvillå? JK(U). Visst tror ja 
pa de sum värklihait MK. Um de där gamblä 

pratä jär sant ällar värklihait, att soli dansar, 
när a rinnar upp paskmårgn JK. Hänn' ällar 
sårkän sär ja varkän ont ällar gutt um, för ja 
kännar i värklihait int mik till dum JK. Ja 
skall tal um historju el. händlsän i värklihait 
JK. När 'n [JK:s far] var bårtå, u förr'n kåm 
haim .. så hård vörr 'n alltut .. när n kåm pa 
gardn .. män a stund ättar kåm än i värklihait 
JK(U). Fyst u främst jä de n sid [att önska 
gott nytt år] .. u för de andrä så kan 'n i 
värklihait main de n sär JK. Fastn ingän ännu 
har upptäckt, va läivä i värklihait jär för nå-
gän ting JK. Fick vörr i värklihait raidå pa 
de, så .. JK. De gick fålk äut u in där.. u 
skudd säi de (sågmodellen), hälst ungdomar, 
sum int har set de i värklihaiti förr JK. När de 
gar till pa de väisä, sum de i värklihaiti har 
gärt JK. Ja kännar int till någu historjå um 
någän sum har fat atvarsl .. Int någu i värkli-
haiti mainar ja JK. I värklihaiti har ä vart 
sånn bikymmar u sånn anstaltar till sletkal-
gildä, sum ja har skrivä OL. Ja tror, att dän 
täidn jär förbäi, att di i värklihaiti .. far ä så 
rolit, sum di da haddä -0L. I kväld skall ja tal 
um värklihaitar u hailt natäurliä sakar JK. 

verkligen adv. värkliän. 1) [i själva verket]. De 
sag värkliän äut ti bläi vän ovädar i neträs 
JK. Han maint pa, att ä var teatar där, u de 
var de värkliän JK. Ha.. sägd, att de hårdäs 
prässäis fyst gangän såsum ha fick håir uss 
ansn, när vör värkliän kåm JK. De har värk-
liän hänt JK. Fodrä tycktäs missåmmarstäid, 
att de skudd fa sta än fjortn dagar längar, 
förrn de blai slagä, än va de värkliän blai OL. 
Dän sum nå gick så där äutför u bitraktäd 
de hailä, lains de värkliän to si äut OL. 2) 
[sannerligen, faktiskt]. Va mang ban di har, 
vait ja värkliän int[ä] JK. Dän täidn var di 
värkliän int så kraikmag [kräsna] OL. Hälst 
när haust'n kåm u de blai väl strömming, så 
var de värkliän så, att n bön gick u våndäs, 
att n int kund kumm ti strand JK. Nå kum-
mar ja ti gräm mi um vetå [väta, regn] .. sum 
ja värkliän har orsak till JK. Jå, värkliän så 
har vör allt laudagar i mårgå JK. 

verkning s. pl. värkniygar [inverkan]. Han 
drack, för ölä var gutt u hadd nuck säin värk- 
ningar, de märktäs pa V. OL. Ner di hadd fat 
dän halvän ti läivs, u han gärd nuck säin 
värkningar, så.. OL. 

vers s. värs m. (o. koll.), bf. -n, pl. -ar [strof, 
psalmvers; dikt]. Så lästäs de fran borä, u 
fanns de någän, sum kund gynn n värs, så 
singdäs han [versen] fran borä OL. Nå ha de 
blitt riktut summavädar igän, sum ja minns 
ja ha läst i n värs: fäugälsång u dagän lång 
JK. Fyst värsn löidäd: En bondehustru uti 



vesa 	 1691 	 veta 

När hon lässnade på mann'n Pär .. JK. Um 
begravningi jä pa sundag .. än gar ör körku u 
kastar muld pa, när 'n singar pa säist värsn 
JK. Äugläväisu .. ja kan någlä värs, sum ja 
skall skriv upp JK. A läiti päikå .. läst någlä 
värs el. diktar OL. Ja, ti läs värs älla räim har 
a stöist lustn för ti läsä u ti håir pa JK. Så 
väid han had sätt ihop de värsar självar, så 
var di äutmärktä JK. Fyst lästäs värsar upp, 
u de gärd ungmor u di tyckt, att di var bra 
ihopsättnä JK. — [Bildi. uttr.] Nå kummar n 
storknäppu bond ällar n haugfärdsgallä, sum 
singar pa säist värsn JK. Sum L. K. väl sag u 
försto, att Tranäng singäd pa säist värsn 
OL. Jfr psalm-vers. 

vesa s. vaiså f., bf. -u, pl. -år, 'gyttja ss. i 
myrar' MK. Vaisår i fiskhamni = släkå u 
tangå u stam n MK. Vör mainar me ävjå ällar 
vaiså blautar lausar buttn i träski äut i möirar 
u kring strandi, såsum i släkdöiar. Ja, u i a'ar 
me u kring hålmar, u där jär n vik, sum haitar 
vaisgyl, förmodliän därav att ä jär vaiså ällar 
blautar buttn där JK. Iblant pa säin ställar 
sinkar n ner i släku u ävju ällar vaisu, sått n 
int kan fa baini mässi; u ställa n si i batn u 
stydar, så gar an i så langt ner i vaisu, sått 
ingän kan fa upp na igän [i Nabbviken] JK. Sin 
rod ja ti Nabbu igän u fassnäd i vaisu där i 
vikän JK. — yes-botten s. vaisbuttn m. [dybot-
ten]; lausar buttn JK(U). De finns ställar, 
sum jä buttnlaust, sum jä sån där ävjå älla 
vaiså; de kalläs int fö brunnraudå äutn de 
kalläs fö ävjä-buttn ällar vaisbuttn JK? Ner 
undar rauki ner mot skarphålmän .. där var 
go buttn yvar allt, dvs, de var sandbuttn, u bi 
bitväis såndär vais- ällar evjäbuttn OL. 

(?)vesen, -ing interj. ve'sn; vesing, ve'skän, 
vesking [i uttr.] vesän go el. veskän go; ve-
sing go el. vesking go, försäkrings-, bekräf-
telseformel MK(1878). 

vesig a. n. vaisut. Ävjut ällar vaisut säs de fö 
de mäst alltut där, sum star vattn u de jär 
lausar ällar blautar buttn ällar ävjäbuttn ällar 
vaisbuttn JK. 

vessla s. visslå f. Råttå stäur s. a visslå MK. 
veta v. 1 vitä, vit', pr. valt, 2 p. vaitst, vaist, 
ipf. visstä, visst', sup. visst, pass. visstes OL. 
1) [känna till, ha reda på]. Va gär de a si ti 
vitä, när n int kan bat bäi u gär de JK. a) 
[med subst. ss. obj.]. Vaist däu int någ bot fö 
de L. da? JK. Ja .. blai mästn läit avmodnäs 
av mi, för di int visst raidå pa de, sum ja vidd 
vitä, så att nå far ja tal um de ja vait självar 
JK. Vörr sum sårkar var u bihövd äisläggar 
gick u frågd varandrä, um ingän av uss visst 
någu rystå [kadaver] JK. Ja visst knafft nå-
gän bond jär i Lau el. När.. sum hadd någu 

lambgift äi någän hagä JK. Stöist harmän jär 
dän, att int ägodelningsrättn kund ha visst lag 
u förårning JK. Um ja kund ha fat dän där S. 
förspändar n enbetsplog, så skudd n atminstn 
ha fat visst "sak-kunskap" i plogar u plög-
ning JK. b) [i uttr.] vit häut o. d. Däu skatt vit 
häut fyst; däu hart ännu int fat lert visst häut 
JK(ordl.). Vit skam [skämmas] JK(U). Ja 
trod läikväl .. att Är skudd ha lert visst häut 
u skam JK. c) [med pron. el. subst. adj. ss. 
obj.]. Så frågd n da smidn, um han trod, att ä 
blai vackat vädar i nat. — Dumbom, sägd L., 
vait ja de da? JK. Vaist u int de da? JK(U). 
De vaist (d)äu väl bäst självar JK. Ga däit (i 
körkå) u sit u frausä u int fa vit någ ann än de 
n vait föräut JK. Um L. vait, när n kummar, 
så kund de ha vart bra ti visst pa förhand JK. 
Va han hait, de visst ja intä JK. De visst ja 
förr [förut] de; jasså, däu visst ä, lains kund 
däu vit de da? JK(ordl.). De har andrä sägt 
mi; självar had ja int visst ä JK. De har n int 
fat visst MK. Int ann ja vait OL. Dän där 
vändplogän begangnädäs aldri, va ja visstä, i 
gammäl akajård JK. Da pa försumman, sum 
L. visstä, så ynskäd vör rängn JK. d) [med 
sats ss. obj.]. Du vaist, att u kanst läit pa mi 
MK. Da var de ti ta till spitsplogän, fastn än 
skönt än visstä, att de var sämmar JK. Um ja 
visst, att L. u M. had vart haim bi K-s dän 
dagän, så skudd ja ha sänd bud till dum OL. 
Vait pappa, vaför bläcku skräiar så? JK. Sum 
var u en vait (dän sum vill vit någ jär i värdn), 
så.. JK. Ja vait, ha jä int radlaus JK. Rus s-
kyt .. ja vait de smaka bra, när de jä(r) bra 
lagä JK. Um L., vait, när n kummar, så kund 
de ha vart bra ti visst pa förhand JK. Däu 
vaist, va du skall ha MK. Vaist du, vaim sum 
har tat min batn? — Jå. JK. Vaist u va di bor 
äi för a vädastrik? OL. Di mainar, att di skall 
ha bra bredar, män di vait int bistämt va di 
liggar OL. Sänd pänningar me, de had vör 
gärt, män vörr visst int, va mik de kustädä 
OL. [Märk uttr.] Ja visst aldri, att de lambi, 
sum ja söisläd, hadd skabb JK. Ja visst bär 
[bara] i fjor n gang, de var en sum tjänt ner bi 
Halsrä .. han var mik styggar mot stäutar 
OL. e) [i bedyranden]. De vait vick fäuglar 
JK. Täusn visst, va n had fassnä JK. 2) [kän-
na till, kunna nämna]. De kund ingän vit så 
langt föräut, lains de kund bläi me vällaikän 
OL. Vaist u vaim de jär? kännar du till daim? 
MK. Ja visst mämmi självar, att ja kund känn 
igän dum JK. Di vait väl vägän in, maint han 
pa JK. Hälsu har vör hatt, äutn iblant någ 
snäuå i Ikyldi, u kansk ha [snuvan] har visst 
vägän till böin me OL. Ja vait int någ ann rad 
JK. Sårkän visst (pa) rad han JK. Ja skall väl 
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äut me millum tjugå u trätti kronår, u ja vait 
int mitt armäst rad, va ja skall fa dum ifran 
JK. Int någän skollärarä har vör fat jär i Lau, 

int vait vör o armäst rad ti fa någän JK. Ja 
visst int mitt armästä rad, lains ja skudd bjär 
mi at JK(ordl.). 3) [vara medveten om, för-
vissad om, kunna förutse]. U så kåm nårdn; 
va n nå har ti innbjär(ä) iss gangän, vait ja 
intä u jär int gutt ti vitä JK. Um gubbän 
försto mi ällar visst, va ja sägdä, visst ja intä, 
för ja fick int någ svar av än JK. Lains di 
funderädä, var int gutt ti vitä OL. 4) [i den 
efterställda satsen] vaitja, vättjä [försäkran-
de, uppmanande, antagande etc.]. Bor de n 
arbetskal jär i Lau u han bidar mi um a 
lass vid, visst täusn far n de vättjä! JK. Kanst 
u fa täid u jälp mi da? — Ja, visst far ja jälp di, 
vätjä OL. Da vait ja int ann n ste u fa lan 
[malt] av någän så längä, annas far vör int 
någ öl. — Ja, fart u så gär vätjä OL. Sit u fa 

kåpp kaffi vättjä! JK. Nå jä de väl någ såil 
me rippasjon i prästgardn igän vättjä JK. Ma-
gistan jär sultn, vait ja? MK. De var a hapli 
väigsl ti tul de, vät jä OL. Ifall vörr far någ 
snåi i vintar vättjä JK. Ha matt int ha lust ti 
kumm äut pa landä, vättjä JK. Han matt änd 
ha främt [uträttat] ä vättjä JK. De rna ick 
[måtte väl] snart bläi någ mair rängn vättjä 
JK. De fåuglar di jär nå ti raidrä, di ma ick 
snart kumm ti värp vätjä OL. Kummar ännu 
nå någän i gard så saint .. De rna ick var 
någän tosing me någu so igän vättjä JK. 5) 
[vara förtrogen med, förstå]. Di träi, di visst 

sia klauar äi me skick OL. 6) [få kunskap 
om, erfara]. Kum häit, skall du fa vit någä; de 
var u någ ti fa vitä JK(ordl.). Så hadd di hittä 
än stäur tjåckar gullring — va pla fick ja int 
vitä JK. Start du u ärgar upp mi längar, så 
skall du ann fa vitä JK(ordl.). Prosten: varför 
går du int i kyrkan? U. F.: jå .. de jär för dän 
skuld, att ja int far vit någ mair n ja vait förr 
MK. De skudd ha vart rolit till visst, um 
prästn har brut ä [brutit brevet] JK. Prästn 
har nuck vart i böin någän gang, män .. ja har 
int fat visst ä, förr n ha kumm äut JK. Ja har 
int fat visst någ av na u um int ann rad, så 
far ja väl vit ä av någän annar JK. Hadd n 
kunt lag så att int prostn had fat visst ä JK. 7) 
[i uttr. för den talandes osäkerhet, ovisshet]. 
Nai de vait ja just int nå, när de kan bläi JK. 
De vait ja int, va de bläir av, maint ja pa JK. 
Ja vait int lains de jär skapä, täidn rännar så 
haplit fort av OL. Du vaist nå int, um du 
kumma ti gläid ällar um du bläirt jär MK. Um 
..- de da blai fisk, att vörr kund fa någ ti kåir 
ste me .. annas visst di int va de skudd bläi 
av OL. Fräui visst aldri va väl ha vidd fålk 

JK. — Särsk. förb. Vit av: 1) [kännas vid, ha 
att göra med]. Päiku vill ha (ä)n dräng, män 
drängän vill int vit av hännä JK(U). Gaiti, ha 
ränd upp kring all väggar u vidd int vit av 
buckän JK. 2) [känna till, veta om]. Vaitst u 
int av, att ä jär präddäikning i dag? JK. U när 
n int hadd någ annä, så visst n int av, att de 
fanns någän annar sårts plog, sum var bättar 
JK. Så had byksrövi strik ör bykspari där i 
knåbblår 	u skinnflagår u styckar av bär 
rövi sinä, sum än int självar känd av ällar 
visst av da i fartn JK. Ner vörr kåm äut till 
Barlingbo, så visst vörr, sum var så där rai-
duä, int av någän ovanli hitä [i järnvägsku-
pén] OL. Till däss di kåm upp pa Aitlaim-
haidi, så visst russi aldri av a grand, män da 
blai de så tungt för russi att .. JK. Int har ja 
visst av de, förr n .. Mor sägd ä för mi, att ä 
var Anna i dag JK. Ingän visst ä .. pa för-
hand, att Landshövdingshärrskapä kåm .. för 
um di hadd visst av de, så hadd di klet si i 
haugtäidsdräkt föstas JK(U). Da visstes de 
int av någ ann fran äurminnäs täidar OL. 3) [i 
uttr. för överraskning]. Fräidagsviku .. ha jär 
så flöi, att de vait ingän ård av, förrn a jär 
slänt OL. Vör pratäd hail vägän ifran böin till 
Aitlaim, sått vör visst int av, så var vör 
frammä JK. Så sum än sto u int visst av 
någän ting .. så.. JK. 4) refl. [veta till sig]. 
Int vit av si [vara medvetslös]. R. slo si så ill, 
att n sväimäd av a go stund.. sum än int visst 
a si älla visst um si JK. Han lag avsväimän 
hail lang stundar, sum än aldri visst a si JK. — 
Vit um: 1) [känna till, ha reda på]. Så far L. 
tälfoner äut, så vör far vit um ä i täidä OL. U 
di far kaggän tibakas, äutn L. vait um ä JK. 
Bomullslärft, sum ingän visst någ um dän 
täidn JK. Att han var dödar, de visst int M. 
M. um JK. 2) refl. [veta till sig]. Int vit um si 
[vara medvetslös]. Augu .. var brustnä, sått 
ja sag, att n var ifran si ällar visst int alls um 
si JK. Ja tröstäd dum u sägd, att han visst int 
alls um si JK. Storspelmännar .. när di har 
kumm in pa älvstrikä, så har di int kunt hald 
upp, förrn all strängar har bristä .. Ja, di har 
int visst um si lissum JK. Jfr full- o. för-
veten. 

veta v. 2 se vård-veta. 
vete s. vaitä m., bf. -n [sädesslaget Triticum 
sativum]. Ja tyckar, när n göidar me släkå 
undar vaitä, att um ladingar bläir vat u kaldä, 
da har int vaitn dän trivnä, sum um de jä(r) 
göid me göisl JK. I ar ha ja git märk pa gröidn 
(ryg u vaitä) där sum fålki ha sat guanu .. där 
sum jä vaitä, tyckäs de, sum de int alls ha 
gärt någ värkan JK. I mårgå skall gubbän G. 
jälp mi kåir u braid göisl, för ja skall ihop me 
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sa vait nå JK. Så skall vör ännu sa n fäir fäm 
tunnland me vaitä, u de skall kåiräs n sjutti 
åtti lass göisl pa JK. Vaitn sas pa lairjårdar, 
um de jär skaplir myr [fuktighet] .. i halv 
ällar i släut av säptämbar JK. Vör ha int fat 
sat någänting vait, ännu, för de att jårdar jä fö 
tårrä 	u ti sa vaitn i tårr jårdi, de däugar 
intä. För nä vaitn far ligg osprungän i jårdi 
yvar åt dagar, da jär n släut. Spring [gro] kan 
n väl gärä, män kånni mäktar int u föid brud-
dar, till däss n far rot si JK. Ja, män vait' de 
jä ännu n gammäl sägän, att han skall sas i 
Sant Mickäls nidar, män nå .. sas vaitn 
straks när n har fat skilt av me rygän JK. Ja 
han (min far) var me de fyst, sum lerd lau- 
boar ti sa mair vait u kånn 	u sa vaitn 
täilit u int i Sant Mickäls nidar, sum de 
gamblä sägdä JK. Vaitn jär äutat sas .. så 
täilit sum än kan fa, iblant åt dagar ätta(r) 
rygän JK. Vaitn skudd int sas förr, för da 
vaksäd n äut fö mikä JK. Vaitn var saän för 
tjåckt MK. U vaitn vill int [växa] mik han 
häldar, för att ä jä för tårrt. Ja, de va väl, att 
vör fick de rängnskäurä annas hadd int någ 
vait kumm upp i haust JK. Sumt vaitä har vör 
fat sat, u sumt jär vackat uppkummä, u vör 
skudd ännu sa mair män sum har vart omöig-
lit för rängn, u jårdi har vart för vat JK. När n 
har sat vaitä, så bräukar n för de mäst stuckä 
[välta] JK. I ansäiändä pa vaitn me kalk än, 
förr n sad n, u sa n så täilit, så att de blai rot, 
de var Kaupräfar dän fyst stim gynt me jä i 
Lau 	u da kåm int vaitn ti sla fail så täit sum 
n gärd förr JK. 

0 vaitn gynnar nå gröinä MK. Vaitn han 
ktimmar snart ti ga i aks JK. Far vaitn a vikå 
pa si till där sum n int läidar av tårkän, så jär 
han i aks JK. Vaitn han behövar väl rängn pa 
säin ställar, förrn han gar i aks, män kan n fa 
n duktur myr, så att han kan kumm i aks u de 
änd bläir tårrt sän u um än änd bläir kårt-
vaksn, så kan de ret bläi kännur u go vait läik 
väl JK. Vaitn har läikväl gat i aks män jär 
faslit kårtar u sma aks pa JK. De ska vaks 
vaitä jär pa, så de ska sväigä MK. Vaitn säir 
äut ti bläi duktu (el. -r) pa säin ställar, fast n 
säir läit gäular äut i blädingän JK. Där sum 
jårdi jär fait u har vart väl ansi, där jär ret 
vaitn u rygän vackar läikväl jär pa iss haug 
tårr lairjårdar u aurjårdar fö(r)stas JK. Män 
de var . u än hail hopar av vaitn, sum var 
vackar i haustäs, män sum har blitt åidn nå i 
ladi pa säin ställar. De har vart iss tårr kald 
gaistn, sum har hatt skuldi till JK. Er far sling 
me vaitä = go skörd JK(ordl.). Vaitn, han har 
alls int rökt si pa haug tårr lairjårdar pa yvar 
åt dagar nå, så att han star bön u tväivlar u  

de jär frågän um, um han jälpäs upp me rängn 
pa säin ställar JK. Vaitn pa lairjårdar, sum 
var täilit saän i fjord haustäs, stännäd i 
väkstn u blai gäular u ograsä speläd till, sått 
han blai klainar pa säin ställar JK. Vaitn säir 
gäular äut i blädingän, män ja kan int riktut 
första mi pa, um ä jär råst ällar de annas jär 
av kyldi u tårkän JK. De va me vaitn sum me 
kånnä, sum va täilit saä, att n hadd tat skad i 
roti u va kullfalln, u allt, sum lag kull va int 
någ i aksi JK. 

Vörr fick än dail vaitä förstöirt, sum kyldi 
föstöirdä pa nöiådläningän jär ner i hagän JK. 
Vaitn jä de si u så me dän tt pa säin ställar; de 
gärd tåiningi um dagän u frusti um netnar 
skad pa da i vinträs JK. Ja, de sum blai 
förstöirt av haglä, de var all vait vör hadd u 
när pa all ryg u* JK. Mang stans har di plög 
upp vaitn u sat kånn äi JK. De jä så mik ofråi 
[ogräs] i vaitn JK(ordl.). Krakärt i vaitn MK. 
Vaitn, um de bläir mik kallt u rängnut i maj, 
bräukar bläi råst pa JK. Ja, u vaitn int illä, 
börr de int hadd vart gräim älla sot äi än JK. 
Sumli ar jär ä så oskaplit mik gräim i vaitn, 
gräimaks JK. All vait, sum hadd lägt si, blai 
sprungän pa rot JK. Um de bläir rängnut 
någlä dagar, höigst fäir dagar ätta si, da jär 
bad vaitn u rygän sprungän u förstöirdar, när 
n jär moän fö(r)stas, u däugar int ti någän ting 
JK. Daim sum int fick vaitn in um torsdagän 
fick än sprungän JK. Dän vaitn, sum vör kård 
in, var int tårrar äutn skudd ha stat äut u 
tårkä i flair dagar.. sått han blai munkän u 
dålir, bad vait u halm, u dails var n sprungän 
tt', förr n vör skärd n JK. 

Vaitn bräukar da var moän pa lairjårdar, 
när n har fat skilt av me rygän u summahavan 
JK. U så var vaitn moän, sått han däugd tas, 
män han var så ojamt moän, sått han däugäd 
int tas alltihop ätta si äutn i all sviktar.  .. var n 
för gröinar u omoän JK. Män vaitn sto da där 
moän, ja yvamoän, jär haim pa Kluckabjänn 
JK. A tunnland vaitä pa nöiådläning hadd vör 
stanäs pa roti, sum var moä .. män kund int 
fa skär n fö(r) rängn JK. 

Fyst .. har ja n akar, sum haitar Stainha-
gän pa ätt u a hallt tunnland, sum var dän 
grannästä vait pa, sum jär förstöirt u sum ja 
ännu int har skur av u har tänkt ti lätt ä sta u 
bläi av va de vill JK. Da i släut av de viku 
gynt sumli skär vaitä, fastn han var mik dålit 
moän; oä tyckt ja, att han var rakt otjänli 
ännu JK. När vör kåm a par träi dagar upp äi 
de viku, skärd ja vaitn jär i akan haim bäi uss 
u han var da ännu dålit u ojamt moän .. män 
vaitn var int ti tänk ti fa kåir in straks, äutn 
han skudd minst sta äut i åt dagar u tårkä JK. 
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Vaitn sto da där moän .. Da var de ti pass pa 
någän halvar dag u skärä, när de var så tårrt, 
att int vetu rannt ör de, u så sätt upp de i 
rakar .. Män allt um längä fick vör äntliän 
vaitn av u i rak u sumt in undar tak, när ännu 
sumt sto pa roti ällar oskurä JK. Vaitn 
skärd vör pa slag; de fick ligg läit pa slag u 
tårkä, förrn de blai bundä MK. Vaitn jär 
hardhuggän älla (g1t) hardhaggän = hardar fö 
läiu, när n skärar MK. 

När vör skall äut u ta vait upp, da bläir de 
ti båig rygg da MK. Vaitn skäräs u tas upp pa 
sam väisä (sum rygän), aindäst att de gäs int 
sam sårts band sum rygän, äutn att n jär 
ovanlit langvaksn. Där förä så haitar de: gär 
rygband u vaitäsband 	JK. När n skärar 
vaitä, u han jä så langar, att n kan skupäs, gär 
n a ann slags band [än råg-band]; . . de kalläs 
vaitäsband JK. När kvinnfålki int kan hinn 
me u bind skupar färduä så fort, sum kalar 
skärar, gär di bandi i årning u läggar vaitn där 
pa, så bindar kalar skupar färduä, när di gar ti 
baks MK. Vaitn liggar pa band MK. I ar far 
vör aldri en skup(ä) a(v) vaitn, för n jär för 
kårtvakstar JK(ordl.). 

Allt um längä fick vör äntliän vaitn av u i 
rak JK. Män ännu har vör vait skurä u stanäs 
äut i rakar, u ännu ha vörr vait u kånn oskurä 

Vaitn sum jär skurn star u skall bläi tårrar 
.. män .. de sum star oskurä, de star u väntar 
pa, att ä skall monä bättar JK. Vaitn stackäs 

pa sam väisä [se vetesstack] JK. Autn-
dagstäid glaid A. u ja ste u skärd av än bit 
vait, sum vör ännu hadd stanäs .. män hannt 
int u straklä, så att de liggar nå ostraklä pa 
jårdi i vetu u skupar star i stäckä JK. Vaitn 
strakläd n för de mäst me handräivå JK. De 
haitar straklä vaitä u ryg män räkä havrä u 
kånn MK. Nå i viku .. ska vör sa u kå'ir vaitn 
in, för all vait ha vör ännu stanäs äutä JK. Så 
sag vör pa luftns ställning .. att .. de blai 
snart mair rängn igän. Da sättäd vör russi för 
häckän u så kård vör in all vaitä, fastn de var 
mörkt .. Straklä [se strakel s.] kund vör int 
säi u fa in, äutn de fick lägg där JK. När 
källingi mäin fick håir, att vör vidd kåir vait 
in pa sundag, så blai ha missbelåti .. män 
ungmor tyckt, att de gärd ingänting, um de 
änd var sundagar, u ha vidd jälp uss röimä 
JK. Dän vaitn, sum vör kård in, var int tårrar 
pa langt äutn skudd ha stat äut u tårkä i flair 
dagar, satt han blai munkän u dålir, bad vait 
u halm JK. Så gick de da um någlä dagar, så 
fick vör av u in dän yvriä vaitn vat u hallvat, 
män läikväl int sprungän JK. 

Vaitn bräuka n tråsk ättar handi (ä)n kåirar 
in JK. 1 går pa må'rgn'n rängnäd de igän, u da  

tråskäd vör a päustning u fick lädbasä raint 
för vaitä JK. I går tråskäd vör vaitä, för vör 
kund int fa räum i häusi me de sum ännu sto 
äutä, sått nå har vör all ryg u vaitä undar tak 
JK. I mårgå skall vör ännu ihop me tråsk 
vaitä, sum ännu har ligg häitntills uppröim si 
pa rinnar (lädrinnar) u sum vör röimäd ner i 
basä i går JK. 

Vör har int tråsk någ vait ännu, så att vör 
fa nå säi, va n kummar ti aukä, män daim 
sum ha tråsk, så auka n faslit läitä ätta lassä 
älla häckän JK. Vaitn aukäd betöidlit läit för 
uss i ar. Vör fick änd n fämtn säkstn lass, 
män int mair n umkring täi tunnår, så att de 
blai int mair n träi laupar ätta lassä, sum 
annas bräukar bläi minst a tunnå hall annu i 
go vaitäsar JK. Vaitn aukar bra ättar häckar 
ällar ättar lasstalä, män .. de jär frågän um 
vör far mair n 5-6 tunnår ättar a tunnås äut- 
sedä JK. Vait sad vör täu tunnår u fick fäm 
häckar u umkring täi tunnår JK. Vait fick vör 
int någ ti sälä. Vör sad täu tunnår u fick int 
mair n älvå tunnår igän JK. Vaitn vägar ätt 
hundrä tjugå kilo pa tunnu, rygän 112 kilo, 
kånnä 109 JK. Vaitn, kånnä u havan var äl- 
ländut .. Män blai de läitä, så blai de kännut 
u gutt JK. Vaitn var tårar; jå, han rna ick var 
smar [småkornig] u* vätjä MK. Vaitn har ja 
ännu int vind u melt upp alltihop JK. Vör 
skall vind vaitä JK. Till middagän bjärd ja 
vait upp ällar bjärd vait ifran lädu u upp pa 
luftä JK. Räitårkän vaitä MK(1886), [för- 
modl. importerad "ritorkad" vete]. Vaitn 
siktädäs för de mästä, män n dail maldäs u 
haim pa vädakvänni (sammanmaldäs) u bak- 
däs kakå pa, sum haitar gråvkakå JK. Um 
onst skall vör ste u sikt bäi a ångsikt antingän 
ti Häms' älla Buttlä um ä int kummar ti 
bias sått vädakvännar kummar ti ga Kaup 
siktmjöl jär förbaskat döirt, tycka vör, när n 
har vait självar JK. I går var ja äut bäi Frig- 
gäs pa När me a par tunnår sikt ällar a par 
tunnår vait ti siktä JK. A stund ättar ja hadd 
kumm däit (till Ungbåtlskvännar i Stangä), 
kåm A. .. kå'irnäs där ner till kvännar me a 
lass vaitä (än 3-4 tunnår), u de fick vör sia pa 
u gynn sikt pa straks JK. Ja skall nå skrudd 
vaitn. Vaitn jär skruddn JK(ordl.). De far bläi 
måtli kakjetning, när de jär så ont um vaitä 
MK. I brist pa vaitä siktädäs de mik ryg förr, 
sum baktäs rygkakå u limpå pa JK. Mäns 
gröinkvännar var i gang, gärd vörr gröin pa 
vaitä, u de var nummar ätt JK. Hynsungar far 
nå jet vait u havrä så mik di har lust förä, de 
de far gässnar me JK. Int vill di [köpmännen] 
ha svänsk jårdbräukrars vaitä JK. Jårdbräuk-
rar u flair me daim har arbet me hännar u 
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bain ti förbjaud införsli me vaitä u vaitäs-
mjöl JK. Jfr höst-, ler-, puk-, o. så-vete. 
-s I agn s. pl. vaitäsangnar JK [boss o. d. av 
vete vid tröskning]. -ax s. n. bf. vaitäsaksä 
JK(ordl.), pl. -aksi MK. 1) [ax på vete]. De 
vaitäsaksä jär avknipsä JK(ordl.). Vaitäsaksi 
di jär allt ti kumm äut MK. 2) [agnar, boss 
o. d. vid tröskning]. Aks, angnar u skalar.. 
iblant så säs de aksi um alltihop, såsum känn-
aksi, vaitäsaksi JK. -band s. vaitäsband n., 
pl. =, bf. -i, 'band till skupar av vaitä'. När n 
skärar vaitä gär n a ann slags band. Di gäs 
pa de väisä, att all aks skall var någ lund 
jamnä, u så tar n börr någlä strad u svaipar 
runt kring straks undar aksi um hail bandä, u 
så tar n da de mitt i täu sän. De kalläs för 
vaitäsband, um än änd gär sån band när n 
skärar ryg JK. -bläding s. vaitäsblä'cliyg m., 
'vetebrodd'. -bländning s. vaitäsblänniyg m., 
'blandsäd'; när ryg u vait vaksar ihop JK. 
Faffar sägd, att di (älla han) had läikväl sat 
läit vaitäsblänning (ryg u vait ihop), män de 
blai aldri a grand, så att di fick int skär de n 
gang JK. -bröd s. vaitäsbrö n. Fladä var a 
stäurt vaitäsbrö 	JK(ordl.). -bulle s. pl. vai- 
täsbullä, pl. -ar JK(U). A spannmålskälling, 
sum hadd n laup vaitä ti spannmål, sum ha 
siktädä u bakäd upp allt vaitäsmjöil ti sikt-
mjölsbullar el. vaitäsbullar pa en gang u jetäd 
vaitäsbullar så läng di räckädä JK(U). Syn. 
kak-bulle. -deg s. vaitäsdaig [deg av vete-
mjöl]. Bön-  du skaffa di mjöl u jäst, så kanst 
d(ä)u rull kringlår a vaitäsdaig u bak bullar så 
mik du nåksn vitt JK. -flade s. vaitäsfladä 
JK(U), se flade s. -gryn s. vaitäsgröin m. 
(koll.). Kånngröin jär mair hardkoktar .. än 
vaitäsgröin JK. -halm s. vaitäshalm m. 
Haustsedäshalm = vaitäshalm u ryghalm JK. 
När da konar .. har jet upp betkåln ällar 
rotfruktar, da far di ti släut vassin duktur 
maning ryghalm ältar vaitäshalm ällar havrä-
halm JK. Um di hadd någ fäinar vaitäshalm ti 
rusk äi, de jetäd russi läik så bra sum gråvar 
kånnhalm OL. Ja dän där agän var dubbält 
så säkar ti ruttnä pa än .. vaitäshalm [på tak] 
JK. -helgryns 1 gröt s. vaitäshelgröinsgråit 
[gröt på helgryn av vete]. När n fick skråvä 
fullt av vaitäshelgröinsgråit, da kund n grav 
däikar hail dagar JK. -häck s. pl. vaitäs-
häckar ["häck" lastad med vete]. Arbet me 
räivu u håigafflar u lass ällar kast äi vaitäs-
häckar JK. -jord s. vaitäsjård f., bf. -i [jord 
vari man ämnar så vete]. Han skall ha vaitäs-
jård i årning MK. Nå i viku skall vör kåir 
göisl u plög a tunnland vaitäsjård till u sa vait 
pa lairu JK. Sin., har ja plög me stäutar någ 
vaitäsjård jär ätit i akan sum jär för tårr ti  

sa ännu u liggar nå i årning u väntar pa rängn, 
att ja kan fa sa na JK. De yvriä vaitäsjårdi far 
nå sas vårsed i ställä JK. U de (än siländ) blai 
jård sum blai de yppästä vaitäsjård JK. Da 
hadd vörr bråttum .. me vaitäsjårdi u kåir 
göisl u släkå pa dän JK. Vaitäsjårdi hadd vörr 
i årning da umkring Mikeli täid .. män omöig-
lit ti kumm pa na u sa JK. -kaka s. vaitäs-
kakå f., pl. -år. 1) [vetebröd (ämnesnamn)]; 
av sikt vaitäsmjöl MK. Jetar Er vaitäskakå 
Er da? — Nai, vör jetar rygkakå JK(ordl.). 
Vaitäskakå fick vörr ättar mått, för vaitä sa-
däs de läitä [i JK:s barndom] JK. Så langt ja 
kann minnäs ti bakas, så har de bigangnäs 
vaitäskakå, män mik mindar förr än nå 
JK(U). 2) [vetekaka, -längd]. Täu u träi stäur 
vaitäskakår [i "sändningar"] JK. -kli s. vai-
täskläi n., pl. -kläiar JK. Sammanmaln vaitä 
.. el. mjöil av vaitä me skalar ällar vaitäs-
kläiar äi JK(U). Avkokar .. jär lagnä i årning 
av vaitäskläi u pärår u rygmjöl JK. Undar 
täidn sum soar har smagräisar bäi si, så skall 
di ha väl mat.. kokt pärår u murrättår, hav-
rämjöl u vaitäskläi u söit mjölk JK. -korn s. 
vaitäskånn n., pl. bf. -kånni. Vaitäskånni blai 
runt u fullbordnä MK. Helgröin jär bön- skali 
avtagnä av kånnkånni .. el. av vaitäskånni 
JK: Ja, ättar sum än int fick någät rygkånn el. 
vaitäskånn de arä ti sa.. så.. JK(U). -mask 
s. vaitäsmack m., 'lång mask' MK; skäm-
ming [larv] i vaitä, lissum läit ludnä MK [c. 
1877]. -mjöl s. vaitäsmj0*1 n., bf. -ä. När upp-
länningar kåm ti strand u skudd kaup fisk.. 
så behövd di int ha pänningar ti kaup förä 
äutn föidvarå'r, såsum 	vaitä u vaitäsmjöl 
JK. Arbetskalar, sum int har kaupt in .. så 
mik sum di bihövar ti häusaldä .. de bräukar 
di kaup vaitäsmjöl i bodar ättar handi JK. 
Sen längar täid ti bakas var ä int vanlit att di 
bräukt så mik me pannkakå. Da var ä mindar 
me vaitä u däriginum läit av vaitäsmjölä OL. 
Vaitäsmjöl var de brist pa sum täidäst, män 
de nyttädäs kånnmjöl i ställä bad till kokmjöl 
u kakå JK. Klimpar a(v) vaitäsmjöl u mjölk, 
sum 	läggäs i färsksäupå JK(ordl.). Hån- 
nungsgråit .. de jä hånnung u siktmjöl älla 
vaitäsmjöl, sum ska röiräs ihop [mot böld] 
JK. -mjöl(s) 1 pannkaka s. vaitäsmjöls- JK, 
vaitäsmjöilpannkakå JK(U). -mjöl I säck s. m. 
bf. vaitäsmj9r1säckän. Ga upp pa luftä u 
tilläik upp i vaitäsmjölsäckän u ta ner sitt 
mjöl till bak säin kakå pa OL. -moe s. vaitäs-
moä m. [hög av tröskad vete]. -rot s. vaitäs-
råut f., bf. -i [veteplanta]. Odlingän blai saän 
me vaitä, u vaitn blai frodur u vaksäd, sått de 
blai u jär duktu vaitäsrot JK. Vaitäsroti 
lyckar jårdi JK. Fö vaitäsroti ha de int vart 
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tjänli vädalaik JK. Se f. ö. råg-rot. -siktmjöl s. 
vaitässiktmjöil n. Smaitn [till våfflor] jär hop- 
röirdar i mjölk.. av kånnsiktmjöil el. vaitäs- 
siktmjöil JK(U). -skal s. pl. vaitäska*lar [skal 
o. agnar av vete]. De haitar int vaitäsangnar 
äutn vaitässkalar JK(U). Hail fastäuu jär full 
me vaitässkalar MK. -skupe s. vaitäs-sku'pä 

bf. -än, pl. -ar [vetekärve]. Vör fick aldri 
en endä vaitäs-skupä, för sumt var int mair n 
a kvarter langt JK. Vaitn hadd tårkän tat så 
dant, sått han var int längar än va kånnä 
bräukar var sumli ar, sått de blai int någ 
vaitäs-skupar i ar JK. När di bant ihop säist 
vaitäs-skupän pa haustn, haitäd de, att di 
bant in autndagän, u de blai int någ autndag 
förrn de blai Gartru JK. -skärning s. f. bf. 
vaitäs-skä'rniggi [mejning av vete]. De räng-
näd läitä pa förmiddagän u hindräd vaitäs-
skärningi JK. -skörd s. vaitäs-skO'rd f., bf. -i. 
Vaitäs-skördi sag bra äut JK. Vaitäs-skördi 
bläir betöidlit klain i ar jär äutat JK. -smula 
s. f. bf. vaitäs-smulu [liten mängd vete]. Vörr 
hadd da .. fat skär av vaitäs-smulu, sum sto i 
stack u sum int var ann strakäl JK. -stack s. 
pl. vaitäs-, vaitstackar [stack av skuren vete 
på åkern]. Vaitäs-stackar el. vaitäs-stäcki 
sättäs pa sam väisä sum rygstackar el. ryg-
stäcki JK. Um torsdagän klarnäd de upp u 
var solskäin u da blai de bråttum me vai-
täs-stackar till kast äut dum u tårk dum JK. 
-strakel s. n. bf. vaitässtraklä [kvarliggande 
skuren vete, som räfsas ihop]. De skall strak- 
läs .. u .. tas varå pa: 	vaitässtraklä JK. 
-stubb s. vaitässtubb . . bläir stanäs pa jårdi, 
när de jär skurä JK. -stäcke s. vait(ä)s-stäckä 

pl. vait(ä)sstäckar, bf. -stäcki [stack av 
vetekärvar]. -såning s. f. bf. vaitässaniggi 
[sådd av vete]. För sedroti u vaitäs-saningi 
jär n [vädalaikän] int tjänli, för de att ä jä fö 
tårrt JK. Ja, de var väl saint me vaitäs-sa-
ningi, män pa nöi jård u sandmyldå bräu-
kar de kunn vaks vait, um de änd bläir saint 
saä JK. Vaitässaningi har vör skilt av me JK. 
-säck s. pl. vaitsäckar JK [säck med tröskad 
vete]. -tunna s. f. bf. vaitästunnu [en tunna 
vete]. Vaitästunnu, sum blai sai i vetu jä(r) 
ret vacka(r) rot pa läik väl, fastn vör int fick 
ringvältä ällar stuckä JK. U vör kund väis 
raiduä papper pa, att så u så mik kustar ryg- 
tunnu uss u vaitästunnu u 	JK. -år s. vai- 
täsar n., pl. = [år med god veteskörd]. De 
jär frågän um vör far mair n 5-6 tunnår 
ättar a tunnås äutsedä ällar hältn mot de de 

bräukar bläi i go vaitäsar JK. De blai 
int mair n träi laupar ätta lassä, sum annas 
bräukar bläi minst a tunnå hallannu i go 
vaitäsar JK.  

vetenskap s. m. bf. vättnskapän. De kansk 
kund var någ för vättnskapän till fa vit u 
få'rskä JK. Läslustn tar till mair u mair blant 
allmänhaiti 	u däriginum vättnskapän me 
(= vetandet) JK. Lerd kalar .. bör ha raidå 
pa vättnskapän i dän vägän (sammanhang 
mellan skog o. regn) JK. -s i man s. pl. vättn-
skapsmännar. De lerd älla vättnskapsmännar 
har bön gynn industriän älla guanufabrikar 
JK. 

veterlig a. n. vi'talit JK, vittalit [känd, allmänt 
bekant]. Da blai de vittalit blant allmänhaiti, 
att n had ärnä rais ifran Hannä JK. En sjauk-
dom, sum fålk lissum skäms av ti tal um u att 
ä skall bläi vittalit JK. När de sin blai vitalit 
blant ungdomar .. så blai än haldn fö narr 
JK(U). Hans bror hadd skär ner n .. för de 
int skudd bläi vitalit blant allmänhaiti, att n 
var självspilling JK(U). 

vetskap s. vitskap [kännedom]. De var sånt, 
sum han aldri had någ vitskap um OL. 

vett s. vit n. [förstånd]. Ha gutt vit = gott för-
stånd, de jär ss. när di jär klok' u vait någä, 
dei MK(c.1876). Han har int någ vit 
(OL)MK. Ja har int alls någ kunt ällar vit um 
kvinnfålksårkår JK. Han har varkän skam 
ällar vit (= vett) äi si JK(ordl.). Han har int 
häut el. vit äi si; däu matt vick änd ha någ vit 
äi di, vät jä JK(ordl.). Sått ä tyckäs, sum um 
ja int har häut älla vit älla skam äi mi JK. Att 
di kan ga ste u gär så gal me vit u vilä, de jär 
oskaplit de OL. Jfr folk- o. o-vett. 

vettig a. vitur i. - . Jfr o-vettig. -het s. vitu-
hait. De jär aldri någ v. = vet ej folkforor 
(OL)MK. Jfr o-vettighet. 

vev s. vaiv f., bf. -i, pl. -ar, på spinnrock: aksln 
me vaivi, fran vaivi gar vaivstakän ner till 
trampu JK. A läiti vaiv, sum sitar pa sling-
rännaksln JK. De finns ingu vaiv ti sigdstain' 
.. Va har vaivi tat vägän till hackälsäma-
skin'n JK(ordl.). Ta i vaivi u vaiv kring raip-
kärru någlä slag JK(ordl.). Vaivi ha sitar pa 
kåggjaulä [i vindmaskin] MK. Vaivar ti sla 
ihop 3 tatar till en [repslag.], a = vaivhandi; 
vaivbredi MK. [Se ill. till rep-verk.] Kräun-
tappen de var int någ ann n a stäur, gråv vaiv, 
sum sat pa vattnjaulakslän um a skudd var 
a än lang [på vattensåg] OL, [o. på ram-såg, 
se d. 	Jfr grod-, rock-, väss-stens- o. yx- 
stens-vev. -bräde s. n. pl. bf. vaivbredi [del 
av repslagardon]. -hand s. f. bf. vaivhandi 
[del av repslagardon]. -krok s. vajvkrok, till 
sla tug ihop me MK. [Se ill.] -kärna s. vaiv-
kännå MK [smörkärna som vevas]. -ränna s. 
vaivrännå f., ti sätt fast äi a vägg u ringlä gan 
pa; (begagnas att spinn pa krok pa) MK. [Se 
ill.] -stake s. m. bf. vaivstakän [på spinn- 
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rock]. Fran vaivi gar vaivstakän ner till 
trampu JK. 

vev a. vaivar, f. vaiv, n. vaift, pl. vaivä JK (U), 
'snett, skevt, krokigt' JK(ordl.). De bred, de 
jär så vaivt u skaivt u krampt u krokut. När n 
bläir gammäl u far värk i kruppän, da bläir n 
hail vaivar u skaivar. De källingi ha jär hail 
vaiv u skaiv JK(ordl.). När n gick haim .. så 
var de någ sum .. to än i dain säidu, sått n 
blai skaivar u vaivar u hopdrugän i de säidu 
JK. När n sagar el. huggar äut skog av stuc-
kar, sum jär snonä el. u ainsöiltä, så bräidar 
de si el. kastar de si, när de tårkar, sått de 
bläir skaivt u vaivt JK(U). De sum int däugar 
ti sagä, de däugar ti slipas, um de aldri jä så 
krampt u skaivt u vaivt JK. Durkarmar 
vaträs in, sått di int star skaivt u vaivt JK. Da 
bräuka n skaiv baindomtä, sått de bläir skaivt 
u vaivt, sått skoar bläir skaiv u vaivä JK(U). 
Ja, ja, de jär så mik sum jär skaivt u vaivt u 
UPP- u nervänt jär i värdn JK. 

veva v. vajvä (OL)MK, vaiv', pr. -ar, ipf. -äd, 
pass. -äs, pr. -äs, ipf. -däs, imperat. vaiv. 
Män ner n da skall ihop me de gam raipkärru, 
u sta u vaiv där, de håirs päukän till OL. Nå 
had n a sånt spel, sum vaivdäs .. da fick 
sårkar svar för vaiv u spelä OL. Andrä hac-
kälsämassjinar .. di kan bad vaiväs u trampäs 
JK. Di sitar.. u trampar u vaivar (på velo-
ciped) OL. U så vaiva n me a vaiv, u så 
kummar de färdut fram [skurna rotfrukter] 
JK. — Särsk. förb. A läiti vaiv pa slingränn-
aksln ti vaiv kring rännu me JK. Så haldäd n i 
ruckvängi me vänsträ handi u vaiväd kring 
haspin me hygrä handi JK. Ta i vaivi u vaiv 
kring raipkärru någlä slag OL. Så var a ti sätt 
si bäi slingtjaugu u så ti bind så fort n kund 
vaiv pa [röra händerna] OL. Vör tar stumblar 
u de stöist stainar upp me spel, så att de 
vaiväs upp JK. 

vevla v. vaiulä, pr. -lar, ipf. -lädä, -låd JK(U), 
p. pr. -länäs, vaivinäs [vingla]. Jaulä vajv-
lar = slånkar MK. Säi, nå vajvlar ha igän (om 
en simpa som böljade simma) MK. När n 
kåm in pa H:s gardn, så gick än där u valv-
lädä MK. Sårkän akt pa trampvangn'n, u så 
sat n där u vaivläd, u bässum de var, så 
tårväd n ner i nättln MK. Där skudd ja fa 
vajvlä en hall täimä för ti kumm' upp 
MK(c.1876). Vaivlä u skaivlä = svänga, gå 
vingligt. Ga u vaivlä u skaivlä me baini. Ja 
vait aldri, lains du gar u vaivlar u skaivlar 
JK(ordl.). Vajvlä u skajvlä (de bräukar di säg 
um jaul, när di rännar u slånkar, när axlän jär 
krampar el. så) MK(c.1876). Jär um dagän så 
kåm K. i Gard vaivlänäs jär in halldruckän u 
mair ändä JK. Där kummar någ vaivinäs pa 

snitt in mot batn. Ja tror de jär n årrm; de var 
n ål MK. Sta nå där u säi, um e int kummar 
någän (fisk) vaivlänäs iginum jär någän stans 
(under isen vid notdragning) MK. Nå jär de ti 
vaivlä si av (gasungar) MK. De gamblä gäss-
nar.. tålltäd el. vaivläd el. vaggäd si av .. me 
ungar ätta si JK(U). 

vevlig a. vajvlur MK, n. vaivlut, 'vinglig'. Han 
gar så vaivlut = vaggligt JK(ordl.). 

vi pron. vöir, vörr, vör, vårr, vår; väij (ä.) JK, 
dat. — ack. uss. Vöir (langsamt), vörr ällar 
vårr (fort); de fystnämndä jär de sum mäst 
begangnäs nå (hälst i andrä soknar jär um-
kring, män lauboar sär för de mäst ännu 
vörr), u dann dåir bårt mair u mair JK. Mor 
sär, att förr så var de mang sum sägd väij i 
ställ för vörr. De årdä har u kumm raint bårt, 
u n dail pa När sär vi nå för täidn. De var n 
laik 	sum hait: fria vill simonesälla 	um 
däu kanst dansä bättar n välj väij JK. 1) [1. 
pers. pl., använt av den talande om sig själv 
jämte vissa med denne samhöriga personer]. 
a) [tillhörande samma hushåll, gård, familj]. 
Ta däu u bjär in ganstuckän, för vårr (vörr?) 
ska nå bom pa OL. Da vait ja int, va vörr ska 
fa någ skaplit bred [bräde] någänstans; vörr 
har någ bredar äut i vangnbodi ällar portn; 
vörr far söik ga däit u säi OL. En gang ner 
vörr kåm där ner u skudd sagä .. da hadd 
vörr ännu någlä gränstuckar, sum lag äut pa 
backän, vörr hadd änd skriv namn i ändar pa 
dum, da var di bårtå allihop .. dän gangän 
fick vörr någ igän, rästn förlord vörr OL. För 
Kauprä gubbän far.. var de int värt, att vörr 
lättäd någu tisslå sta . . när vörr plögäd annsn 
el. tresn JK. Vör skall snart ga i säng JK. A. 
gick äut i stalln 	vörr de andrä staig upp 
allihop så ner sum pa mor u V. JK. När Mor 
kåm upp, så kåm vör häusfålki in till na JK. 
Storhagän, sum liggar straks ner för uss 
[:JK:s gård] JK. Mangä mangä hälsningar 
fran uss allihop, vörr har hälsu någ lund alli-
hop OL. — [Som egentligt subjekt i opers. 
konstr.] När de bär var uss [bara vi], da sägd 
n aldri någä MK(1877). De var uss sum sägdä 
JK. En halltäim ättar da fick ha håir uss pa 
sam väis(ä) igän, män da var de uss, u da kåm 
vör in JK. Gubbän G. hadd väl int kumm 
haim än gang, da var ä uss, sum släppäd russi 
in i hagän JK. Häitn tills jär de ingän mair n 
uss, sum har vänd någän bit där JK. b) [tillh. 
folket i socknen el. trakten]. Än yppali slid-
väg ha(r) vör nå JK. När de lystar uss, så 
raisar vör väl äut i andrä soknar JK. c) [tillh. 
samma arbetsgrupp el. yrke]. Vör böindar 
JK. Ner vör kåm så där hallvägs pa de 
slagä, da gynt all gråitsjussar kummä OL. 

82-839028 Laumålet 
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Äntliän kåm vör [slåtterfolket] lycklit haim 
allihop OL. d) [tillh. ungefär samma ålders-
grupp]. De skudd bläi någän ting ti plög me, 
tyckt vörr sum sårkar el. drängar var JK. Da 
kåm vör yvarains än täu träi sårkdrängar, att 
. . OL. Vörr, sum sårkar var, vörr had täid ti 
håir pa gubbar OL. Så frågd en av uss [poj-
kar], um han tyckt um fläsk .. Så kåm 0. W. 
. . ti sit där bi uss Vörr vidd gänn håir n tal 
um de för uss u vörr var ännu gladarä inum 
uss OL. Ha .. stört si däit till uss u biai 
himlandä bifängd, fyst pa han .. u sen pa uss 
där runt um kring OL. e) [tillh. mera tillfällig 
gemenskap]. De bihövar int alls bläi någän 
muln buck uss imillum [OL o. MK] OL. 2) 
[innefattande människor i allm.]. Mat skall 
vör ha allihop, u av land u strand skall vörr 
livä JK. Vör livar int bärt [enbart] av bröi JK. 
Vör har livt upp a nöjt arstal igän JK. 

via s. väiå f., bf. -u, pl. -år, 'den delen av 
spiken, som är nådad el. viad (väijän)' 
JK(ordl.); 'nåd' MK. De var läikväl för lang 
väiå OL. De väöu jär int bra; de jär för lang 
väijå pa dän späikän; de jär int någ bra skoä, 
för de jär för lang väijår pa späikar JK(ordl.). 
När n da sättar väijanä imot där han [spi-
ken] jär avknäipän u siar pa späikskalln me 
skohamman .. sått de bläir nät [nit] el. väiå 
pa n [spiken]. Nät [nita] späikar inn i ho'i, 
sått de int alls söins någ av nätar el. väijår äut 
pa hoi JK(U). Jfr spik-via. 

via v. väiä, väi', pr. -ar JK(U), sup. väijä, 
pass. -äs, imper. vä j, p. pf. m. väijän, pl. 
väinä, 'nåda en spik'. Dän späikän har ja 
väijä; de andrä späikar skall ännu väijäs; ta u 
så väij dän späikän bättar; dän späikän jär int 
väijän sum än skall JK(ordl.). Kanst däu väi 
dän späikän, för han sitar så langt iginum OL. 
Späikuddar 	sum har gat iginum träiä 
båig daim at a säidå .. när n skall väi späikän 
JK(U). Förr'n nätar [nitar] el. väiar späikar 
[hästskosömmen], så fäila n läit in i ho'i, där 
sum späikar jär avknipnä u väiår el. nätar 
skall varä för att väiår kummar in bättar i ho'i 
JK(U). — vi-järn s. n. bf. väijanä [ett järn, 
som hölls emot den genomslagna delen av 
hästskosömmet, då detta skall "vejas", nå- 
das]. När n da sättar nät- el. väijanä imot där 
han [spiken] jär avknäipän u siar me skoham-
man pa späikskalln, sått späikän näta si el. 
väiar si JK(U). 

vice (vis) a. väts. Väis ordförarä JK. Ja jär väis 
ordföirand i kåmnalstämmu JK. 

vicka v. vickä, vick', pr. -ar, ipf. -ädä JK(U), 
-äd. Vickä pa stjärtn; vickä pa si MK. Vick 
pa stjärtn såsum langhalar u fiskar u pa skämt 
um päikår MK. (Gäddår) sat uppförä u 

vickäd me stjärtn JK. Sum di alltut gick u 
saumädä [stickade] me de samä, sått sticknå-
lar vickädä JK(U). När di kummar vicknäs 
5-6 styckän ätta si, da säir de rolit äut da [om 
gäss?] MK. 

vicker s. vickår [Vicia-arter, vanl. om  odlade 
sådana]. Krakvickår 	Äutmärkt fodar ti 
mjölkkor, bad fodrä [gräset] u ävän vickår 
[fröhusen] JK. Jfr kaffe-vicker. 

vid a. väidar, f. väid, n. vätt, f. best (de) väidå, 
pl. väidä, väid', komp. -arä. 1) [omfångsrik, 
med stor omkrets el. öppning]. Vör fa ta 
brunn'n väl väidar .. sått vör far räum ti 
arbet gillt u spräng u burä JK. A flaskå me 
stor väidar hals JK. Pa de där kappråckar var 
de en stäurar väidar kragä JK. De jär gard 
kring mån'n 	storar u väidar JK(U). Än 
väidar särk; kållu jär för väid; byksår jär för 
väid till mi JK(ordl.). Nä vör had kast upp (i 
Digerrör) a väid grop av atminstn fäir änas 
djauplaik JK. De väidå (näml. jauskronu) 
MK. Pa uppsäidu av träibitar jär da hulä [i 
knappformen] väit, sum tinä skall hälläs äi 
JK. Iss ganä de jär .. för väit i maskår OL. 
De [brunnsområdet] blai säks änar tvärs 
iginum. De tyckt vör, att de blai väl stort u 
väit, sått da to vör bårt a halv än JK. Di 
(slantar) var tunnä, män di var väidä MK. 
När stumbln kummar upp, daim sum jä storä, 
kan ta jårdtårvår upp mässi så väid sum halv 
iss stäugålvä JK. Dän modn har int kumm i 
bräuk jär äut pa landä me de stäur väid 
lang kragar pa råckar JK. Äi dän ändn jär de 
väidarä (om ett hål) MK. Um arbetä skudd fa 
väidarä bain .. [ytterligare fortsättning (om 
ordboksarbetet)] JK. 2) [neutr. i uttr.] läik 
väit sum säit [egtl. lika vitt som "sidt" 
(långt); likadant, oavgjort, på samma stånd-
punkt]. Da skall n int skriv .. ti mi, att me 
fortsättningi kan n gär sum än vill, för da jä 
de läik säit sum väit fö mi, äutn säg, va lains 
ja ska gärä JK. Ja jär när pa yvatöigän um, att 
där bäi stännar de, u där me jär de läik väit 
sum säit JK. Han sägd, att n skudd flytt däit, 
män de vait aldri någän, de jär ännu läik väit 
sum säit me de OL(ordl.). 3) [neutr. ss. adv., 
'vida omkring']. Ha jär mik berykti väit 
umkring JK. [Vanl. i uttr.] väit u bratt [vid- 
lyftig, vida omkring]. Lausmöir taltäs de väit 
u bratt um da i vinträs u täilit i ladis JK. Nå 
pratäs de ditt u datt u väit u bratt um, att L. 
hadd kumm äut för någ galä JK. Ha staig 
fram u talt raidut u väit u bratt um, att .. JK. 
Han .. jär umtaltar väit u bratt kring hail 
landä JK(U). 4) [neutr. ss. adv. i uttr.] så väit 
[så långt]. Nå ha vörr änd hinn så väit, att 
vörr ha fat all gröidå unda tak JK. Nå har vör 



vidhornt 	 1699 	 vidång 

hint så väit, att dagän har gat undar, u da 
gynnar de blai natut (mörkt) MK. Ja nå har ä 
hinn så väit mä mi, att ja årkar ga älit i stalln 
u söislä kräki där u skaff vid in JK. R. har gitt 
si i slangar me a päikå .. till däss att ä nå blai 
så väit, att a blai me ban JK. Jfr krok-vid. 
-hornt a. väidhånntar, pl. -hånntä [som har 
stora, vida horn]. Nauti hadd namn .. ättar 
sum hånni pa nauti hadd vaksä såsum 
konar: väidhånntu JK(U). Ko .. me stor 
hånn: storhånntu, väidhånntu JK(U). Hånnu 
baggä [gumse] .. väidhånntar JK(U). Så hadd 
n namn på ear, så sum: storhånntu, väid-
hånntu JK. -is s. väidäis m. [is som från 
stranden går långt ut till sjöss]. När ä liggar 
äis langt äut haitar väidäis JK. De jär oskaplit 
vickän väidäis de jär, de söins int vatt'n 
JK(U). Jär de väidäis, så att äisn liggar langt 
äut ifran landä, da bräukar de va(r) sämmar 
me fiskaräiä, för fiskän haldar si pa djau-
parä vatt'n undar äisn, sum de int gar ti dräg 
äisnot JK(U). [Um] de bläir väidäis, så bläir 
de väl [mycket] fisk summan där pa JK(U). 
-lagad a. An väidlagar säck [en ganska vid 
säck] JK(U). -lagd p. a. Sagi jär väidläggd 
[vidskränkt, i avs. på tändernas vikning] 
JK(U). -lek s. väidlaik m., bf. -än [vidd], 
'storlek' MK. Där stämmar int handlingar 
C:s u K:s [lantmätarnas] me arrialn älla viddn 
älla väidlaikän, äutn K. har fat ä mindar JK. 
Fyst dagän fick vör bårt n trättn fjortn lass, u 
da kåm vör väl ner a än pa fäm u a halv äns 
väidlaik [vid brunnsgrävning] JK. Bredar, 
sum passar ättar maiskningbunnis väidlaik 
me längdi JK(U). Längdi jär 	1 3/4  än [aln] 
langar, u 	1 1/2  än braidar, så att de jär 
väidlaikän pa rissln JK(U). -lyftig a. väidlyf-
tur, f. -u, n. -ut, best. -uä, pl. -uä JK, komp. 
-uarä. 1) [omfångsrik, vidsträckt i fråga om 
omkrets, yta, utsträckning]. Jär ringän [av 
lekande] väidlyftur u di sitar bra ihop-
packnä, så .. [i leken "gömma skon"] 
JK(U). En kastan [kastanj], sum jär väldut 
stäurar u väidlyftur JK. Förästn så jär de int 
sån väidlyftur skog, sått någän stans träffar ja 
väl äut JK. Sjoän jär väidlyftur, de finns 
räum i sjoän JK(U). A stäur väidlyftu bröiå 
JK. Väidlyftut ängä MK. Ätt jä de, att vör int 
har så oskaplit väidlyftut me akajård JK. De 
sag äut, sum um de var storar vådäld, för de 
sag väidlyftut äut pa himln JK. Da i fredäs så 
va de fög bättar (me fingrä), män de had 
läikväl jet si [varat sig] läit mair väidlyftut 
JK. Di hadd till u me gard i Gardä sum di 
bräukäd undar si, u hadd väidlyftut till sia 
OL. Häusrä [Husarve hemman] jär mik 
väidlyftut JK. Hail väidlyftuä Skansn gicks  

iginum da um dagän JK. Måffar tar ännu 
byssu pa nackän u gar pa jakt .. män årka int 
ga mik väit ällar väidlyftut kring nå JK. Stor 
väidlyftuä akrar OL. Väidlyftuä aigår JK. Di 
[fåren] had väidlyftuä gangår JK. An sånnar 
väidlyftur kräts, sum a täidning talar förä 
OL. Vör har väidlyftu släkt u bidning, haitar 
de iblant, när n skall hald bryllaup ällar bigra-
välsä JK. 2) [utförlig, omständlig, långran-
dig]. Ti fa historju mair väidlyftu u längar, så 
ha ja tänkt, att ja skudd dikt upp läit självar 
JK. De jär a väidlyftut kappittl, de därä (jård-
bräukä). De kan händ, att ä bläir för väidlyf-
tut, män .. de jär bättar, att ä jär för mik än 
för läitä JK. Ti räknä upp allt, sum ja har till 
gär, bläir för väidlyftut MK. Ja to u slo upp 
boki längar fram; da fick ja söin pa a ård, 
sum jär mik väidlyftut i svänsku: Gärä (göra) 

JK. De gick av (på stämman) äutn någ 
väidlyftuä debattar JK. Säg beskening, så 
skall ja ännu förklar de väidlyftuarä JK. 
Väidlyftut tal JK(U). Va ja kund första, så 
tyckt int prästn um de, att M. gärd så väidlyf-
tut av de iblant (hald tal i bigravälsä) OL. Va 
de biträffäd me de gamblä bladsagar ti pass 
upp u ha daim i årning, ti de blai vattn, de var 
int så väidlyftut [omständligt] OL. -lyftighet 
s. väidlyftuhait f., pl. -ar. 1) [något vittomfat-
tande el. utförligt]. Slikt tänkt ja aldri pa 
när ja gynt skrivä, att ä skudd bläi sånn väid-
lyftuhaitar av de JK. Ja, jär de int så, att av 
än skitn ting så bläir de väidlyftuhaitar JK. 2) 
[trassel, ekonomiskt betryck]. Jär de int a 
förbaskat trassl u jåbbaräi av Statn att di 
ginum sånn väidlyftuhaitar så sum nå [ranso-
nering m. m.] skall fördöir föidu för n fattir 
arbetarä JK. De jär omöiglit ti ta si fram u 
strävä, um än sitar i väidlyftuhaitar ällar jär 
skuldu JK. -stocken a. pl. väidstucknä OL, 
'om vandringströskar, där kuggarna på vand-
ringsringen satt glesare och "drivvalar" i 
drevet också satt glesare' HG. Sumbliä trås-
kar di var mair väidstucknä, u skudd di da ha 
någ väidarä fart innä, da skudd de ga så mik 
fordarä äutä [i vandringen] OL. -sträckt a. n. 
väidsträckt (OL)MK, pl. -sträckt'. Väid-
sträckt me jårdar (OL)MK. Di har sån väid-
sträckt aigår, att de tular ti ga kring dum OL. 
-tänt a. väidtäntar, f. -tänt [som har långt 
mellan tänderna], t. ex. räivu jär väidtänt 
MK. -vatten s. väidvattn JK [öppet vatten]. 
När de jär vintar u väidvattn, bläir de int 
mang [fåglar] i snarår JK. -ång s. väidayg m., 
pl. -ar, 'stor vidsträckt äng el. åker' 
MK(c.1877); 'vidlyftigt med ägor' JK(ordl.). 
Di har n faslir väidang pa sitt hämmän. Di har 
just int så storar väidang pa sitt hämmän, 
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äutn de jär näggt JK(ordl.). De jär så stor 
väidang där ti dräiv bålln pa MK. [Även 
ortn.] De liggar någ aigå'r jär imillum Lau u 
När, austar um Lausmöir u ungefär suv-väst 
jär ifran uss, sum jär läit skog pa u förr så 
var de mik skog där, u sum hait Väidängar, u 
de gamblä sägd väidangar JK. 

vid prep., se bi prep. -gå v. vidga . De vill ha 
int' lätt' vidga si me (= erkänna) MK(c.1877). 
Jfr veder-gå. 

vida adv. väidä (OL)MK, väid' [långt]. De har 
nå gat (nå jär de) så väidä (OL)MK. Ner di da 
kåm så väid, att n kåm upp MK. Jfr så-vida. 

vida v. (vidja?) vidä, vi'd' , ipf. vidäd OL [van!. 
i uttr.] vidä si MK(c.1877), vid si [röra på 
sig]. Iss ha ja nå sit u skriv ätta si, så att nå fa 
ja visst upp u vid mi läitä JK. Nä de bläir 
rängn, när n ha sletating .. da far bad kalar u 
kvinnfålk ga där u slep, så att vetu rinnar ner 
langsat kruppän, u skörtu sitar fast u skavar 
all stans, när n ska ga u sia u vid si JK. Nå 
kan ja allt int säi längar, u så bihövar ja upp u 
äut u vid mi läitä, för de gynnar värk i knyk-
lår u i kruppän all stans för mi JK. Giktn var 
så galn, när ja lag, sått ja matt försöikä u 
kumm upp pa gålvä u fa kledi pa mi u ga där u 
vid mi läitä JK. U n jäklä giktvärk, hälst um 
ja int kan kumm äut u vid mi ällar årk arbetä, 
sått lidar kan bläi mjaukä JK. Hästn skall 
muttsjoneräs el. äut u vid si JK(U). Ner ä nå 
var pa summarn u jauli tårkäd ihop, da vidäd 
späikar si ör OL. Alltså finns ä undar pärk-
spelä möiglihaitar pa flairfalduä håll ti fa vid 
kruppän OL. [Jfr (?) got. w ip on (i Mc 
15,29), 'schiitteln' o. enl. A. Noreen i 
Festskr. t. E. LidM 1912, isl. of vipa 'tö-
ten', egtl., enl. Noreen, 'bringa på fall'.] 

vidare a. o. adv. komp. väidarä, väidrä. I. 
adv. 1) [längre, till fortsättning]. Um arbe-
tä kummar till ga väidarä JK. Ja, de jär int 
ann rad för dum, än di far ga väidarä (till 
högre rätt), fö(r)stas JK. To så hadjö u raist 
väidarä OL. Ja grundar nå pa, um ja skall 
skriv um bryllaupä ällar ja väidarä skall hald 
pa ättar årdböiknar JK. Bot ä kan ja intä, 
män så mik kan ja gär, att ä int slar si väidarä 
i kruppän för di JK. 2) [ytterligare, mera]. 
Sum ja nämnd um.. att ja väidarä skudd lätt 
håir av mi JK. Ja skall nå väidrä tal um, lains 
de ha vart ställt fö mi JK. Ja talt visst um 
begravälsär 	u de va visst tankän, att ja 
skudd fortsätt u tal um väidrä JK. Ja skall ga 
där upp u säi, um de int had blas kull alltihop 
u väidarä risslver me S., mik bandar han skall 
huggä JK. I dag har vör sundagar, u ättar 
sum .. de int jär vanlit, att vör arbetar i 
skogän ällar smäidar u snickar u så väidarä 

JK. Bondn gynnar ga u harvä u plögä u sa 
ladissedä u så väidarä JK. Markapaldrot 
stumblat, grainar, blad, u så väidrä JK. De 
far var tills väidarä JK. 3) [särskilt, just]. V. 
matt hald sängi i dag me snäuå u hogstä män 
jär int väidarä sjauk för de JK. Vörr, sum 
sårkar var u int var väidarä anglägnä ättar 
brännväin OL. Va de gick av, när n kåm 
haim, de har ja int hårt någ väidarä (väidrä) 
um, u så bläir de int någ väidrä me skrivningi 
i kväld JK. II. adj. 1) [fortsatt, ytterligare]. 
De skall bläi väidarä beskening äi a apartut 
brev JK. Ja fick dum mik riktut äutn någ 
väidarä bistöir OL. Vör har tänkt till gi väi-
darä upplöisningar nå me de samä JK. U så 
da riktut fa håirä u bläi säkrä pa, förrn vör gär 
någ väidarä romor ällar .. klagomål mot n 
JK. 2) [synnerlig, egentlig]. Mang gangar 
har ja nuck känt svindl .. män int någ väidarä 
kvälning just, äutn de har gat yvar igän äutn 
någ väidarä main där av JK. Sin så kåm ja 
haim äutn någ väidarä äväntöir JK. 

vidd s. m. bf. viddn, pl. -ar [vidsträckt yta]. 
Nå skall de betaläs ättar arrialn ällar viddn u 
gradn JK. De jä nå sån viddar, sum di har tat 
äut där (av jård) MK. 

vide s. väidä m. (o. koll.), bf. -än MK [Salix-
arter], [koll.] 'av vide' MK. Väidä vaksar vilt 
i säid jård närpa sum vattnpäil u säir närpa 
äut så u, aindäst läit jausarä i barkän JK. 
Väidä, de jär bra till räivbugar MK. Spånkår-
gar u andrä sån där a väidä JK. Väidän jär 
tårrar MK(c .1877). Jfr jord-vide. -bande s. pl. 
väidbandar ["bande", hank, av vide]. Ban-
dar jär alltut ainäsbandar u gränbandar u nå-
gän gang för nöd skuld björkbandar u väid-
bandar JK. Väidbandar u björkbandar töina n 
me äutn bädä [basa], u jär dålit gos JK. -kvist 
s. väidkvist m., bf. -n, pl. -ar. Väidkvistar jär 
saigarä än vattnpäil u däugar ti räivbugar; någ 
ann vait ja just int, att de däugar till, u int jär 
de gutt um de nå fö täidn häldar JK. -rot s. 
väidrot f., bf. -i, pl. -röitar, bf. -röitnar JK. 
-sveg s. väidsvaig m., bf. -än, pl. -ar [vide-
spö]. När vör var sårkar u ränd ner i markar 
um sumrar, så skärd vör väidsvaigar ti slas 
me JK. 

vidja s. vi'då f., bf. -u, pl. -år. 1) [böjlig vide-
el. björkkvist]. Där star a vidå; de vidu var 
int bra; hugg någlä vidår JK(ordl.). Där star a 
bra vid [ved s. 2] el. -å till n kvast JK(ordl.). 
Ja skudd ste u hugg någlä vidår ti kvastar, 
björkvidår till bind kvastar me MK. Förr had 
i vidår ti bind kräki me, män nå ha de blitt 
annlundä MK. Knäppfiätan um bainä u 
haldu, gärd a vidår, sat fast i basbredä MK. 
Till u me silraipi var a vidår MK. 2) 'den ögla 



vidna 	 1701 	 vik 

som sitter i en sättningssten el. torsksten': 
vidi el. vidu har gat sundar JK(ordl.). A vidå 
av am n el. björkä [i sättningssten] 	ti gär 
raipä fast äi sum än bindar raipä fast i vidu 
JK. De där stainar [sättnings- o. tög-sten], 
sum jär pick si a hul iginum, skall me retå var 
a vidå iginum hulä, sum [:vidjan] jä runt u 
bräidi me snod äi sum a tug, av ainä el. av a 
lang ainäsrot el. än ainäsbandä JK. I uppäst 
ändn av stangi [löp-stången] sat u a vidå JK. 
Andklåbbå'r sat a vid el. vidå i dain ändn 
ginum a hul i klåbbu JK. De skall nöi vidå'r äi 
någlä styckän klåbbår, de gar an ti sätt äi a 
tugvid så längäJK(U). Jfr björk-, enes-, gran-, 
kvast- o. vast-vidja samt ved s. 2. 

vidna v. 1 väidnä, pr. -ar. 1) [vidga]. Väidnä 
äut ringän MK. 2) Väidnä äut el. väidnä si 
äut, vidgas MK(c.1877). Knäutn hän väidnar 
si äut MK. Hånningän väidnar si äut [flyter 
ut?] MK. 

vidna v. 2 vidnä (När U), pr. vidnar JK [böja]. 
De gäs vick ällar läsår pa skafti .. där sum 
styvlår vidnar si när n gar JK. För ti fa tungu 
riktut säkat u tet u starkt, för att skaftä vid- 
nar si där, när n gar.. så bräukar di spann de 
ihop fyst u så sin stickä a rem yvar spanningi 
JK(U). Vidnä upp ruckän [spinnrocken], fa 
ruckän i gang, mjauknä up lidar pa'n (När U). 
Jfr vida v. 

vidning s. vi'dniyg [rörelse]. Äut u ta vidning 
(= motion) MK. Var äut i vidning = äut u vid 
si MK. Ja har ont i armar, män de bläir bra, 
när di kummar äi vidning MK. -rum s. vi'd- 
niggräum [plats att röra sig el. utvidga sig]. 
Råckän jär fö trangar; ja kan int fa någ vid-
ningräum äi än MK. Tulln vill int ga upp, 
män ja skall väl söik u fa läit vidningräum, så 
ska de ga MK. 

vidrighet s. pl. vi'druhaitar. Sen så fylgar bi-
kymmar u vidruhaitar varandrä hack i hel 
OL. 

vidskepelse s. m. bf. vi'dskeplsn. Gäiskaräiä u 
vidskeplsn kummar mair u mair bårt JK. Se 
f. ö. gisk o. giskeri. 

vidskeplig a. pl. vi'dske'pliä. Kollpitörar u bråt 
bräukar .. ha säin vidskepliä fördrag där JK. 

vifta v. se vefta. 
vig a. vigar (OL)MK, pl. vig', (vanl. lidur) 
(OL)MK. Vigårr u kvikårr sägd de gamblä 
JK(U). Di dansäd kring käldu u var kvick u 
vig sum fauglar [de små underjorden] JK. Jfr 
o-vig. 

viga v. väigä, väig', ipf. -äd, väigd', sup. väig' 
OL, pass. -äs, pr. -äs, ipf. -däs JK, p. pf. f. 
väigd, pl. -dä, väigd'. 1) [helga, signa]. Um 
än klippar hår ällar naglar a si pa sundag, så 
far n int ligg ällar bläi begravän i väigd jård 

ällar pa körgardn JK. När någän drunknar pa 
sjöän .. da far n håir vård .. för da vill di.. i 
väigd jård (ti körrgas) JK. 2) [med vigsel 
förena]. Laglit äktnskap, ner prästn har löist 
för dum u väig dum OL. Bräudfålki skudd i 
körkår u väig si JK. De star mästn int til ti 
yvartal dum ti väig si (sån där, sum de har gat 
så där någ gal me) OL. Systar mäin, sum blai 
gift till H., ha väigäd si, när kallasä var bäi K. 
JK. När da bryllaupsdagän var u di skudd 
väigäs um dagän JK. När n väigdäs i körku 

u bräudparä sto framför bräudstoln JK. 
Um di nå blai väigd me skick ällar intä, de 
håird ja int taläs um OL. — Särsk. förb. Nå 
tyckar far u ja, att ä kan va(r) täidar pa.. att 
prästn far väig ihop dum JK(U). Fjortn dagar 
i dag jär bestämt, att körku u årjår skall väi-
gäs in JK. Skolu skudd väigäs in um täistä u 
gynnäs da JK. Dän nöi Gardprästn väigäs in i 
dag JK. Jfr in-viga. 

vigg s. vägg m., bf. -än, 'kil'. Vägg, janvägg 
ti klau vid ällar packar me OL. Iblant far n 
nytt vägg u klåbbå, när packar jär mik saig u 
snonä .. da jä de arbetsamt nuck ti fa sundar 
n kast vid JK. Dän sum har yksi huggar a yp 
drag, sått stuckän rimnar i ändn 	u han 
haldar i yks-skaftä .. mäns dann'n slar väg-
gän äi u far n ti rimnä mair [vid klyvning av 
"troder"] JK. Jfr järn- o. trä-vigg. 

vigning-ring s. väigningriug m., pl. -ar [vig-
selring]. Gullringän, sum skudd var till väig-
ningring, dän to han u puttäd i lummu straks 
pa mårgnän OL. I millartäid håirs de int av, 
att bräudgummar nå för täidn gåimar väig-
ningringar OL. 

vigsel s. väigsl f., bf. -i. De var a hapli väigsl ti 
tul [dröja] de, vät jä (säs mäst så pa skåi) OL. 
Pa de ställä, sum kallasä jär, nä väigsli sker, 
de kalläs för bryllaup JK. U så när själv 
väigsli var släut, da skudd de å'ffräs JK. När 
väigsli skudd var i körku, sum alltut var van-
lit förr JK(U). Undar väigsli i körku så fick 
en av ungmansdrängar hald hatten [brudgum-
mens hatt] JK. Prästn hadd hinn så langt me 
väigsli, att ringän skudd fram OL. Prästn u 
körkrådä sägd till dum, att .. di skudd lätt 
väig si .. Di gav alltut de svarä, att väigsli 
gärd ingän ting, för di var ärlit förlugnä 
JK(U). Jfr brud-vigsel. -dag s. m. bf. väigsl-
dagän JK(U), [dagen för vigseln]. -ring s. 
väigslriyg m., bf. -riyän. De nyttäs alltut för 
de mäst slet gullringar ti väigslringar, me 
namn äi. Ringän haitar u "gavring" JK(U). 

vik s. väik f., bf. -i, pl. -ar JK(U), 'vik, havs-
vik'. Väik jär a störr vattnumrådä, sum 
vattnä gar in i landä äi a bukt .. Jär i När u 
Lau har vörr Närkväiki u Lausväiki JK(U). 
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De gar in a sån stor väik. Närkväik, Lausväik 
JK(ordl.). Där gar in a sån lang väik OL. 
Väik jär störrä än vikä 	MK. Inn i väiki 
(Lausväiki) var de bäst tåskar pa ladingar JK. 
De jär gutt till ha än vän i väiki OL. Jfr veke 
s. 2. -garn s. n. pl. bf. väikgani JK(U), [fiske-
garn s. används inne i viken, vid "fastsätt-
ning"]. De nöiästä u bäst gani haitar "rak-
gani" u de gamblästä me sämmar tjanar pa 
för [!] väikgani el. fastsättningsgani JK(U). 
-minne s. väik minnä _Q) k- väikminnä, pl. 
-ar JK(U), 'inlopp till viken' MK. Um.de jär 
a smallt ställä, sum sjoän gar in äi a väik, så 
haitar de minnä, t. ex. Väikminnä så sum 
millum landä u Laushålmar haitar väikminnä 
u ti skillnä fran andrä väikminnar Lausväiks-
minnä JK(U). Ställar där n kastar snarår .. så 
sum .. i väikminnä JK(U). -strömming s. 
väiksträmming= str. sum fas i Lausväiki JK. 
-sättning s. f. bf. väiksättningi OL [sättning 
av fiskegarn i viken]. Ja de väiksättningi ja, 
da fick drängar ga i sitt arbet för dagän, tidäss 
de blai så naug kväldn, så di . . kund hinn u ga 
ner ti nöigärdä (så hait strandi) .. så skudd 
ännu gani u doningar bjäräs äi batn u så 
skudd batn skjautäs äut . . sen skudd di ännu 
äut u sättä .. så dags, att n kund säi, u så i 
land u dräg batn upp u så sen ti fötträ si haim 
. . nest mårgän .. da skudd di ste u dräg säin 
gan, da var ä ti kumm upp .. täutäidn u så 
iväg ner ti strandi igän OL. 

vika v. väikä, väik', pr. -ar, ipf. -äd, väikt', 
sup. -ä, väik', p. pf. -än, imperat. väik. I. 
intr. 1) [taga av, svänga]. a) [i allm.]. Vägän 
väikar till hygar (vänstar). Vägän jär så buk-
tur u väikar iblant häit u iblant däit; de jär så 
mik vik pa än JK(U). b) [särsk. om  körande, 
väja]. Väik pa säidå pa vägän när n laupar el. 
kåirar u kummar i möit me någän JK(U). 
Väik till hygar (vänstar) läitä; väik ör vägän 
JK(ordl.). Han väikäd för brackt [tvärt]. Väik 
int så mikä. Ja kan int fa väikä, för da kum-
mar ja i däikä. Ja väikar int pa säidå fö(r) di. 
Han väikar nå pa säidå, sått ja kåm förbäi 
JK. Så had han lässt pa a läit äutsnoningslass 
u skudd kåir äut me de pa vägän, män skudd 
väik läit pa säidå för a stor täuå JK. Han had 
int förstand um ti väikä; därför bar de i däikä 
(um än sårk ällar n dumbom kåirar, så gar de 
så iblant) OL. 2) [fly, dra sig tillbaka, ge med 
sig]. Han va mästn äutn håpp, att n skudd fa 
trullä ti väikä JK. Ner de da bläir bra blåit si 
me de (väitlök u brännväin) u så årdäntlit 
ingnot .. da händar de mang gangar, att de 
ond far väik,  för yvarmakti OL. Me Guss 
makt så tror ja rnick, att de (ondä) ska fa 
väikä OL. 3) [i uttr.]. Gi väikä för MK. — II. 

tr. 1) [förmå ngn att vika el. väja, styra dra-
gare åt sidan]. Stäutar vill int lätt väik pa si 
JK. Di har blitt vänstarstäutar när pa allihop 
u vill int lätt si väikä pa hygrä åirä äutn vill 
pråmt dräg ti vänstar JK. Väik pa hygrä hästn 
JK(ordl.). Dain russä, sum än väikäd pa, 
flaug me de sam pa haud äi a stumbälhul JK. 
Han ströikt russi läitä u väikt dum pa säidå, 
sått n kund fa grindi upp JK. 2) [böja, göra 
vikning på]. Dokslag (kant sum jär väikän 
tibakas) JK. — III. refl. 1) [böja sig]. Tjåck u 
fait, sått a [hon] mästn int kan väik si JK. 
Väik si .. läut si at a håll .. Han (ha) väikäd si 
at säidu me hudä, me kruppän JK(U). 2) flytt 
si pa säidå [åt sidan] JK(U). 3) avlägsnä si a 
läiti stund. Börr ja väikäd mi bårt så .. Ja 
väikäd mi bårt a läiti stund. Däu fart int väik 
di jär ifran (= avlägsnä si) JK(U). Börr n 
väikäd si bårt, så var a ätta n i helar MK. Han 
behövd int mair n väik si ifran uss u vänd 
ryggän at uss, så blai än atgräin'n JK. — 
Särsk. förb. Väik av jär; han väikäd av där 
hän pa dän vägän JK(ordl.). Väik av vägen 
(= åt sidan) MK. Väik av vägän in i hagän 
JK(U). Ner di väikäd av ner at Botis, såsum 
di kåird, så flaug dän båltn ör OL. Däu skatt 
väik av till hygar där upp bäi vikä ["vecket", 
vägkröken] JK(ordl.). Jfr sträv-viken. 

vika v. 2 (vecka?) vi'k'. Vik ner, upp = vika, 
lägga veck på ngt. Vik ner kantn läitä; vik 
upp de läitä; Vik ihop brevä en gang till, så 
gar de äi kuvvärtä JK(ordl.). 

vikt s. vegt, vekt, vikt f., pl. vektar, viktar. 1) 
[vad något väger, tyngd, viktlod]. Sto de 
vekt? De var go vekt. De finns int någ vektar 
ti vågän. Sätt pa a vekt till. Finns de ingu 
mindar vekt? JK(ordl.). När fräui kummar i 
bodi [o. expedierar], da kan fålki mästn int fa 
vegt = da star ha u tar ifran u läggar till, så de 
bläir aldri bra nuck MK. Kaupmännar u käl- 
ungar u kalar me, sum skall handlä bäi dum 
ättar iss nöi viktar u måtti 	JK. Vektar u 
bässmidi skall u* var' nöiä MK. Um int någ 
annä, så skudd strämmingän såsum fjällfisk 
(gäddår m. m.) säläs ättar vikt JK. Int aukäd 
ä just någä u dåli vikt pa na (sedi) JK. 2) 
[hävstång]. Släik sma stumblar, de brautar 
vör upp me vanli vekt MK. Mäurar matt 
brautäs ner me stäur träi u vektar JK. 3) 
[betydelse]. Dain sakän, sum jär mindar vik-
tur, pratar di bårt all täid um, u än annar sak, 
sum jär av stor vikt, hinnar di däriginum int 
me JK. I millartäid jär de av stor vikt för uss 
till fa raid de OL. Jfr kilo-, lång-, spring- o. 
över-vikt. -ben s. n. bf. vektbainä [den 
stubbrot under vilken hävstången ligger]. 
Liggar packän längar ifran vektbainä, så hai- 
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tar de langve*kt JK(U). Syn. längd-ben. 
-packe s. m. bf. velapackän [en träkubb som 
underlag för hävstången]. Unda(r) längdi 
[hävstången] pa jårdi, lägga n än träipackä, 
sum haitar vektpackän JK(U). -stång s. vela-
stang f., bf. -i [hävstång, hävbom]. I tuppän 
pa stattivä sat de fast a häv- u vekt-stang, 
umkring 8-9 änar lang, me än gråvar janring 
.. I ändar av häv- el. vektstangi var n tug-
sladd ti dräg ner hänn me [i stumle-spel] 
JK(U). 

viktig a. viktur, f. -u, n. -ut, pl. -uä, komp. 
-uarä OL, superl. -ustä, -ust'. 1) [betydelse-
full, väsentlig]. Skad u skam jär ä pa n sånnar 
viktur sak sum jårdbräukä JK. Andrä 
tyckt, att sakän var viktur u bord .. jälpäs 
JK. Ja för min dail ansäir de var a mik viktu 
frågå ti fa raid äut JK. Frågd va n had för a 
viktut ärndä JK. Så väid möiglit jär u de int 
jär någ oförmodlit viktut förhindar för mi, så 
kummar ja JK. Ja har just int någ viktut ti 
skriv um JK. U flair viktuä frågå'r, sum var 
föirä JK. Andrä sat u pratädä iblant um vik-
tuä sakar, atar igän någ roliä pasjasar JK. Ja 

raiv upp brevä för ti säi, va de var för 
viktuä nöihaitar JK. Prostn kund väl alltut ha 
viktuarä sakar till lägg si vinning um OL. 
Män bäi vindskaidi jär dän viktustä plassn, 
för ha skall lindäs me drivvalar JK. För 
umkring fåmti ar sin(ä) u nå jär u* oläikhait 
me jårdbräuksraidskapi .. män de viktustä 
jär nuck ännu plogar u harvlar JK. De .. jär 
mang funderningar me bräukningi .. av aka- 
jårdi 	sum plögningi egäntliän jär de vik- 
tustä JK. Ja, de var de viktustä av gårdagäns 
händlsär JK. Ja kummar ti fortsätt .. um de 
viktustä, sum än fick uppliv där upp i Stock-
holm JK. Di var nöifiknä till håirä, va de had 
gat av mämmi; de biskrivd ja de viktustä OL. 
Ja kåm .. i sainäst lag män läikväl så täilit, ti 
däss de viktustä skudd bestämmäs JK. Da 
bisläutäd ja mi för ti skriv upp de viktust, 
sum ja tycktä OL. 2) [högfärdig, överlägsen, 
dryg]. Än jäklä klåparä el. knöl, sum skall gäl-,  
si viktur u knösar um sakar u ting, sum än int 
jär haim äi JK. Gubbän sag mik andäktur u 
viktur äut JK. Snåbbän sum slar nackän i 
vädrä u gär någ viktuä mungrip u mäinår at 
alltihop JK. 

viktoria-garn s. viktåuriga'n. De jär n sårts 
gan, sum kaupäs till äislet ti värkän, sum 
haitar viktorigan, u da haitar de viktorivär-
kän JK. 

vila s. väi/å f., bf. -u. Skaffrar .. di fa sia si ner 
va di kan, för de bläir int så lang väilå 
fö dairäs räckning JK. Aindäst väilu var n 
täim hallann'n middäsrast JK. -o dag s. 

väildag, -dagar JK. I dag sum de jär sunda-
gar u väildag JK. Vörr hadd väildagar i går 
JK(U). 

vila v. väi/ä, väll', pr. -ar, ipf. -äd JK, välld', 
sup. väll', pass. ipf. -däs, p. pf. (äut-)väiln, 
-väildar. 1) [upphöra med ett arbete, vara i 
vila]. Så jär n ginumtråttar um sundagar, så 
att n gänn vill väilä JK. När n har arbet n 
säks dagar, u än da far väil n dag.. da har n u 
väil äut JK. Han matt väil n träi fäir gangar, 
förr n hannt Nabbu JK. Kräki [:dragarna] 
behövd väil n dag JK. När vör gläidar pa 
rak el. pa  tåskän u vakar hail netnar u .. far 
väil el. siv a par täimar pa dyngnä JK. 2) [i 
uttr.] väil middag. De jär middagar u klucku 
jär tåll u vör skall .. jet middag, u så skall 
vörr väil middag, en täim hallann'n JK(U). Ja 
ska nå ste u väil middag MK(1877). Ja var i 
körkå, u så känd ja mi tråttar, när ja kåm 
haim, sått ja väild middag a par täimar JK. 
De var så, att n had ligg pa jårdi um ladistäidn 
u väil middag n gang JK. I ställ för att di 
bräukt väil middag, så arbetädäs de me pär-
kän [på slåttergille] OL. I bryggahäusä .. där 
har vör a säng stanäs sum ja väilar middag 
äi iblant JK. 3) [i uttr.] väil kjauk [se kjuk s.]. 
När räkningkvinnfålki hadd fat räk ihop a 
braidäsräum, så hadd di retuhait ti lägg si ner 
pa ätt knäi u väil si, u de haitäd ti "väil 
kjauk" JK(U). 4) [milit., 'på stället vila']. 
När di fick pa ställ väilä, da styvläd ja mi 
fram där ti avdailningi JK. 5) [avvakta]. I 
blant kan n fa a par träi styckän (tåsk) ätta si, 
u så far n da hald pa snöir u aldri fa känn 
någän, da dräga n upp u int kastar äut pa a 
stund; de kalläs fö ti väil pa än (tåskän) JK. 6) 
[om saker el. förhållanden, vara i stillhet, 
ligga nere]. Frågu fick väil till masstämmu 
JK. 7) [angivande en saks ställning till ngt 
annat]. För ti da fa någ, sum vastbandä skall 
väil pa ällar ligg pa, så slas de knapar pa a 
durslag JK. 8) [tr., låta få vila]. Ja väilar 
kruppän mästn läik bra, när ja sitar u skrivar, 
sum när ja sitar pa n stol u int gär någä JK. 9) 
refl. De kund var gutt ti fa sätt si ner u väil si 
a stund um dagän JK. Än kan fa sit u väil si, 
mäns n kåirar JK. De andrä, sum da var 
gamblarä av arbetsfålk, sum var tråttä u 
nåigd för dagän u gänn vidd haim u väil si.. 
di fick sit u vänt .. OL. Um än aldri jär så 
tråttar, så jär de lyngn ti fa väil si a handvän-
ning OL. Kräki ha beho ti väil si a par dagar, 
nå di u* JK. När ja kåm däit, da lag han u sivd 
u väild si JK. Ti släut sättäd vörr uss allihop 
pa n graunbackä i K:s hagän u väiläd uss JK. 
När ja da had kumm haim u fat middag u väil 
mi a stund .. JK. — Särsk. förb. Väil upp [vila 
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en kort stund]. När ja gick haim, så gick ja in 
till N. H. .. för ti prat me än a stund u väil 
upp läitä JK. Män ti grav däikä u gär träisko 

flair släik sträv arbetar, de tror ja int gar 
fö(r) mi äutn ti väil upp i millarat JK. Da 
väildäs de upp än go halltäimä, u så sän ti sia 

räk igän JK. Klucku säks sjau kund ä var 
avskilt (me kallas°, sått n kund kumm haim u 
fa väil äut u var raskar u kröil dann dagän JK. 
När da källingar el. päikår fick väil äut a nat, 
så gick di pa a ann ställe [o. blandade ull] JK. 
Han jär nå äutväildar; ha [hon] .. äutväild 
JK(ordl.). Ja läggd mi igän, män kund int sivä 

känd mi raskar u äutväiln JK. 
vild a. villar, vildar, n. vilt, bf. vi//', pl. villä, 
vild' JK(U). 1) [om människa, som lever i 
naturtillstånd]. Torskäilar tar n retlaidå ättar, 
att de har vart a vilt fålk, sum ha bebot 
Gotland undar "stainåldan" JK. 2) [om djur]. 
a) [icke tämjd], mots. tamar MK; [ostyrig, 
obändig]. Han (stäutn).jär så räddar u villar u 
hallgaln ti laidä JK. An kattungä, sum var 
villar MK. Vildar häst JK(U). I fall ä jär 
någän tåsk, sum jär mik villar u galn ti ryckä 
JK. Di säir vild u stäivåir [styvörade] äut [om 
hästar] JK(U). Dails kund n int .. fa fatt dum 
[fåren] äutä, när di var riktut villä JK. b) [fritt 
kringströvande]. Gaitnar, di gar när pa vilt, 
va di vill JK. 3) [om växter, ej odlad; äv. 
förvildad]. Ret prässäis sum a vilt träi i sko-
gän fick ja int vaks upp JK. Iss tånnar [törn-
buskar], di jär villä MK. Allt sånt sum Gud 
lättar vaks vilt OL. 4) [ödslig, "villande"]. 
De kan han (Sandön) ligg så äut i vill sjöän! 
MK. Da lag han u sårkar fö taug äi n läitn 
ypän bat äut i vill sjoän i träi dyngn i stårm u 
siogang JK. 5) [otyglad, obändig, ostyrig]. 
An fasli villar sårk MK. Han var villar u galn 
MK. Ja sag i täidningi .. att stårmän had far 
fram sum än vildar säll där i böin JK. Förr i 
täidn livdäs de förmodliän ännu mair plumpt 
u vilt OL. Di livd mair vilt u ogudaktut u i 
säus u däus me laikstäuår u hopläggningar 
JK. Jfr tjur-vild samt vill o. vilt a. -and s. 
villand MK. -basare s. villbasarä. Än villba-
sarä, sum vanlit sårkar jär JK. Ja, en riktu 
villbasarä, så att i kund int bihald n haim JK. 
Stjausun'n A. de var n villbasarä u va galn ti 
säupä JK. Ja, ja straik pa laikstäuå jär upp u 
livd sum än villbasarä jär i ungdomsöiru JK. 
-bia s. f. pl. -vildbäiår [förvildade bin]. Vild-
bäiår jär daim sum har svärm bårt ifran tam- 
bäiår u tat säin tillfälluä bostädar iblant i hol 
träi u iblant i häusmäurar JK(U). -djur s. 
villdjaur n., pl. =. 1) [vilt djur]. Där bårtå, 
sum di har så mik villdjaur, där matt int var 
gutt ti liv där int i [ej] OL. 2) [bildl. o. jämfö- 

rande: vild, obändig, tygellös människa]. 
Han ha sam tagi äi si sum J. me bad stjäl u 
allting, så att de säir äut ti bläi villdjaur av 
JK. Attasum di int kan liv sum människår 
äutn sum värst villdjaur me kräig u eländä 
JK. -främmandes s. o. a. villfrämnäs [alldeles 
obekanta el. obesläktade människor]. Ja kän-
nar till, va gal u laisamt de jär till klag u bråk 
imot villfrämnäs .. män till prussäss mot säin 
aignä sysku, de skall ännu var mik svårarä 
OL. Gardn blai säldar u kåm i villfrämnäs 
händar JK. -fågel s. pl. villfäuglar 1 /41,  u. 
Äisändar de jär villfäuglar MK. -gull 1 knapp 
s. villgullknapp (Ranunculus auricomus). 
-hamp s. vildhamp MK (Galeopsis tetrahit o. 
G. ladanum). -hjärna s. villjännä m. 1) 'del av 
hjärnan(?), som tas ur svinhuvudet vid slakt 
o. ej duger till något' HG. De jär täu styckän, 
u daim skall ingän jetä MK(1878). 2) [tok, 
vildbasare]. De jär någän villjännä såsum ja, 
sum de tankar har stig upp i jänn'n förä JK. 
-hund s. villhund 	m. [förvildad, hemlös 
hund]. De jä rakt n villhund MK. -katt s. m. 
bf. villkattn [förvildad, hemlös katt]. Vill-
kattn, va han jär purrur! MK(1882). -konvalj 
s. villkungvall (Majanthemum bifolium). -mo-
rot s. villmurrättå f. (Daucus carota). -männi-
ska s. vildmänskä n. [vilde]. Han .. skudd in 
pa lasrätt'n; da trod di där, att han var vild-
mänskä, för hårä de var så förskräcklit langt 

u skäggä me .. u så var de så ingro me lort 
alltihop MK. -reseda s. villrässeda (Reseda 
lutea). -rova s. pl. vildroår. Akaroår el. aka-
kål jär a slags vildroår JK(U). -senap s. vill-
si'nap (Sinapis arvensis). De jårdi ha jär så 
full av villsinap, akasinap OL. -spelare s. pl. 
villspelrar [vildbasare]. Kalläs sårkar, sum 
var någ villspelrar JK. -timjan s. villtäim-
jan (Thymus serpyllum). -tulpan s. pl. villtul-
panar (Papaver argemone o. P. dubium). 
-tusensköna s. vill-, vildtäusnsfrn (Bellis pe-
rennis). -väder s. villvädar. 1) [virvelvind el. 
vindil]. Bilar räusar fram pa vägar sum ti säi a 
villvädar JK(U). U så kummar da B. L. [en 
predikant] sum ätt stäurt villvädar u ropar u 
skräiar u dynar [dundrar] äutn ho u skapning 
JK. 2) 'yr o. vild' [människa] JK(ordl.). Dän 
sårkän, de jär sum a villvädar, när n kummar. 
De jär a stäurt villvädar. De päikbanä, de jär 
a villvädar JK(ordl.). 3) 'självsvåld'. Han har 
fat sitt villvädar fram, sum n har vitt, u därför 
järn sum n jär MK(1876). Svänsk riggerningi 

sum skudd lätt nårrmännar fa sitt villvä-
dar fram för så gutt präis JK. 

vilde s. vildä (OL)MK m., pl. -ar. U ja nå ha 
sit u läs um Asiän u Afrikä u um all negrar 
u vildar där JK. 
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vilding s. vilding m. [vild, ostyrig varelse]. Iss 
män i de jär n vilding MK. 

vilja s. vi1ä, .vi'/' m., gen. viläs, bf. viln. 1) 
[förmågan o. möjligheten att träffa ett val, 
fatta ett beslut]. Kräki har int någ förnuft u 
fräi vil, sä sumli JK. Daim sum int var me pa 
vågän var int tvungnä, äutn di haddä sin fräi 
vilä, um di vidd el. intä ha sitt namn pa listu 
JK(U). L. har sin fräi vilä ti betal mi så mik 
än självar tyckar JK. 2) [önskan, krav]. Ja.. 
framförd mitt ärndä enlit R:s u de andrä Lau-
boars vilä JK. De jär värtns vil u maining, att 
all skall infinn si u hald till godår till middäs-
måltäid JK(U). Skudd u källingar mot dairäs 
[:sin] vil äut me a läit bit smör, så blai di säur 
u mulnä OL. Arbetrar .. di kan di u dräivar 
mang gangar sin vil iginum JK. Ja, de jär bäst 
.. att di lättar all källingar fa sin vil fram u fa 
röstret JK. Gnällä u gnatä .. för ti fa sin vil 
fram JK(U). Vör fick viln fram, att vör blai 
av me K. JK. Främ viln [göra någon till 
viljes]. Pa D:s bigäran skall ja främ viln u 
tal um pärkspelä JK(U). Främ viln u jet läit 
till JK. 3) [samtycke]. När da fräiamålä var 
uppgärt, u .. de var me de ungäs vilä 	u 
dairäs föräldrars vilä .. da skall de kaupäs 
gavår JK(U). 4) [karaktär]. Ja vait mä mi 
självar, att ja har en go vil u ondar vilä JK. 5) 
[intresse, lust]. Um L. har lust u vilä.. så jär 
n välkummän JK. Att n säir att fålki har någ 
vilä i dän vägän ällar lissum a läit svagt .. 
inträss för sakän JK. Till biväis pa att ä var 
lust u ivar u vilä ti var bäi strand JK. Hälst 
värsar u räim, da har a mäst vil ti läsä JK. Nå 
gynnar a allt läs raint, u go vil har a me JK. 
De gick me go vilä u träg arbetä JK. Han har 
ingän vilä ti arbetä JK(ordl.). De var stånd ti 
sätt fart ällar ti gi vil för sårkar ti vill var bi 
strand JK. De kund däu nå gänn ha skilt a 
me, män däu hart ingän vil häldar OL(ordl.). 
Kvinnfålki kund hailt simpält säg ståpp, för 
int had di vil me de (laikstäuå), int årkäd di 
såll me de u int had di täid häldar OL. Brist 
pa arbetskraft u dålir vilä u dåli laun u, så har 
de .. blitt sum de blitt! [jordbruket] JK. När 
viln jär bäi, da bläir de täid u* da MK. När ja 
tänkar mi ti bakas .. a ar ällar flairä, så har ja 
.. int de arbetsförmågu, sum ja da haddä, 
fastn änd viln jär me el. goar JK. Ja han jär 
stam n åidn, gubbän, män har viln goar läikväl, 
sått n jär knafft aldri årkslausar JK. L. säir 
änd, att ja har viln goar u bjaudar till så gutt 
ja kan JK. Han ha go vilä, u viln drägar lassä 
JK. Viln drägar lassä, bräuka n sägä, u kärlai-
kän kåirar pa JK. Mang var de nuck, sum 
viln drog lassä för OL. 6) [avsikt]. Me vilä 
har ja int gärt någ fail JK. (Ja kan) fa skuldi 

förä, att ja har siat kaln i hel me go vilä JK. 7) 
[i uttr.] ti viläs(t). Gär mor ti viläs MK. Fålk, 
sum har ann ti gärä u .. int kan gär andrä 
mänskår till viläs i sån sakar OL. Ja fa gär läil 
A. ti viläst u ga där upp JK. För ti slipp ifran 
allt bruddl, så gärd vör n ti viläst JK. Jfr mot-, 
o- o. väl-vilja. 

vilja v. villä, vill', pr. vill, 2 p. vitt, ipf. viddä, 
vidd', sup. vitt. 1) [ha i sinnet, ha lust]. Ja 
bräukar annas vill sit läng upp um kväldar 
JK. Um int nödi tvang mi.. så skudd ja aldri 
vill var L. till a sånt tyngä JK. Fyrmästar A. 
.. har n innali bra Nol, sum ja har ting pa ti 
L., när n kummar ti vil säl n JK. De fodrä 
bräukar int kräki vill jetä JK. De rna di ick 
vill de vait ja MK. Ja skall skrivä, män ja vill 
intä för ja jär bad laisn u argar .. för de att de 
int vill ga för mi, sum ja vill JK. De jär int 
värt att u vitt gär mi någ spittakäl JK. Jasså, 
däu vitt skyll ifran di JK. Däu fat gi na 
(ducku) va namn däu vitt ällar kall na fö va 
du vitt JK. Sisså, nå kanst däu gläid ste u läss 
pa u sno äut um du vitt, för nå bigår ja mi 
ainsummän JK. De fart u tro va du vitt OL. 
Ja vill våg pa, att ingän .. vill ta u gär nöiar 
fåisbild av a sånt blad OL. Nå tyckar di 
(kvinnfålki) så, att di vill sänd än läitn änkäl 
prässant nå ti jaul OL. Vill n [han] stänn jär n 
täid, så jissus, så har vör arbet till n JK. Er 
kan fa gär va Är vill i dän vägän JK. Så kårn 
.. 0. J. me min batn, sått da kund ja kumm 
äut 	um ja viddä JK. Han fick gär, lains n 
självar viddä JK. Um vör int vidd tro än, så 
fick vör gär va vör viddä JK. Ja lugäd så där 
hallvägäs, att ja vidd skriv um någ smat OL. 
De vidd han knafft tro = tväivläd pa um ä var 
sant JK. Um ja had vitt känn [kärna] hail 
dagän, så had ja int fat smör läikväl OL. 
Förr, da har di lägt var di har vitt MK. — 
[Särsk. om djur: vilja betäckas el. betäcka.] 
De jär int am n av de täi (soar), sum de gär 
(star), äutn di far var jär i träi dyngn, förrn di 
vill; män när di da vill (soar — galtn han vill 
alltut), da säir de för rolit u lustut äut JK. Täu 
styckän (soar) har vart jär sin i laudäs män 
har ännu int vitt i dag JK. 2) [åstunda, öns-
ka]. Män så kalläd ja da all mädlämmar ihop 
för ti håir mäd dum, lains di viddä. Män di 
vidd int låis upp föreningi, äutn vidd att galtn 
skudd var statsjunern jär JK. Fö min dail 
skudd ja gänn vill jet russkyt, för ja vait de 
smaka bra JK. A. .. had tyckt, att ja var galn, 
sum int had kumm i land, sått ja matt visst 
vill ta läiv av mi JK. De var stånd ti sätt fart 
ällar ti gi vil för sårkar 	ti vill var bi strand 
ällar ti vill bräuk strandi JK. Aurburgi, män 
aldri aurburgän, sum en sum talar svänskå tår 
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vill ha de till JK. En ting vill ja sägä, u de jär 
de, att .. OL. Vitt du säi än, så kanst du ännu 
fa JK(U). Vitt däu int ha da? — Nai, ja vill 
gänn aldri ha fläsk OL. Um all lauboar 
ivräd för ti fa rättväisu till ga iginum, såsum 
L. kan vill ha de, da var de ingu nöd JK. Vill 
n ha de mörkgrat, så tar n än störr tutt svart 
än vitt, u vill n ha de jausgrat, så tar n än 
störr väit ull u blandar el. kardar ihop JK. 
Di svarar, att di har sält så u så mang hundra 
täusn [plogar], u vill int fålki ha dum, så kan 
di gär va di vill JK. Ti fa dum (sletkalar) dän 
dagän än viddä u så da ti fa så mang än viddä, 
i dän vägän har de int vart någ bättar pa sai-
narä ån i OL. En av dum skudd fylg mämmi i 
ställ för J., män de var ingän av dum sum 
viddä JK. P. vidd int, att vör skudd ga haim 
äutn ligg där uppä, män de vidd vör intä, äutn 
vör vidd ga haim JK. Sum en av dum viddä, 
så var di me um allihop, ällar retarä sum en 
vidd, vidd i allihop JK. Någrä sån där ungä 
sokänkungar, sum.. vidd ha bårt all hundar 
iginum hundskatt OL. Tisslår u kungsjaus u 
annä, sum int kräki jetäd el. vidd ha JK. Ja 
har vart där u vitt hatt dum u skriv av dum 
JK(U). Så har ja nå Mag u söikt u vitt hatt 
ändring i all instansar OL. Jårdi el. gasstårvu 
har vart de säist än har vitt släppt JK. Dän 
sjaln had int Smissn vitt vart a me u had int 
git källingi än straks JK. Dän kaln skudd ja 
faslit gänn vitt set augu äi JK. 3) [vanl. med 
neg., om ting el. företeelser som ej fungera]. 
Vaitn vill int mik han häldar, för de att ä jä 
för tårrt JK. Sandjård, sum säidår el. släntar 
aldri vill hald el. sta . . far n ha mair slänt pa 
[om diken] JK. Vitt däu int brinn äut da? (till 
en brand) MK. Dän gam vändplogän, sum int 
slepskoän vidd hald el. sit fast, när n skudd 
plög i täuår JK. Träiskafti vidd aldri haldä 
JK(U). Ja har vart stei u skutt försöikt räit 
ällar plög någ lairjård, män de har int vitt ga 
någ bra JK. 4) [ss. uttr. för en oviss möjlig-
het]. Va va de vill [(det får) vara vad det vill], 
så kund di ha hald käftn pa si JK. Da fick de 
var lains de viddä, så skudd di (pärår) tas JK. 
U da fick de ga va de viddä JK. De fick var 
va de vidd, så lest [låste] han upp JK. Årjår 
skudd sättäs upp var bit sum de var, de fick 
säi äut lains de viddä JK. 5) [vanl. opers., om 
naturkrafter, väder, sjö, växtlighet o. d.]. 
Vidd ä nå ändrä si .. sått .. tjäln vidd ga ör 
jårdi JK. I de värst böiar vidd ä ga yvar för mi 
ällar vidd rinn yvar pa säidår JK. Förr så fick 
de blas u stårm lains de viddä, så gick fålki ti 
strand läikväl JK. Ja nå jär tresjårdi sa'i me 
haustsedä .. Dann haustn skäräs ha, så väid 
de har vitt vaks någ ti skär ättar JK. 6) [i uttr. 

innehållande en hövlig begäran]. U så jär 
frågu dän, um L. skudd villä ällar ha täid till 
framför de muntlit till W. OL. J, fall L. skudd 
vill gär mi de tjänsti OL. F. skudd väl aldri 
vill ha bisvär för mi u skriv någlä ård u tack 
än för allnacku JK. Ja skudd bid fräu K., um 
ha vidd var så hyggli u främ a läit ärnd för 
daim OL. Vill da L. sänd päiku ällar någän 
äut pa stattsjon'n u håir ättar OL. Kansk 
L. vidd var så biskedli u skriv uppyvar däit 
de skall ställäs OL. 7) [i uttr. för god el. ond 
avsikt]. Ja had änd int vart äi ovänskap me än 
ner n livdä, u så skudd n nå vill mi så ont nå 
sen ättar OL. Vörr tyckt de, att vörr vidd n 
int någ ont, äutn tvärtum hadd vörr pluck för 
n så gutt vän hadd kunt OL. Fräui visst aldri 
va väl ha vidd fålk JK. 8) [vara nära att]. Ja 
vill minnäs, män ja jär int riktut säkar pa de, 
att .. JK. Så kändäs de så gal i hudä, sått ja 
vidd fall pa hudä JK. 9) refl. Um de vill si väl, 
så kan fyst skördi kast av si så mik, att de kan 
betal ådläningi JK. Um de vill si väl, så kan 
stäutar kalvä (ordspr.) JK. Män så vidd de si 
int bättar, än att iblant sällskapä, så var de a 
stäur, tjåck, fait källing, sum fassnäd imillum 
stolbaini JK. 10) [med underförstått annat 
verb, vanl. avseende syftning el. riktning]. 
Vaim var de sum vidd in? JK. Mor u far di 
har alltut vitt täilit i säng um kväldar JK. Ja, 
issu (koi) had n äutmärkt vacka kväindäs-
kalv, u dän ha vör tänkt ti föidä, så väid n vill 
till JK. — Särsk. förb. De fanns väl skog bäi 
Läifridä, u de var dän, sum di vidd at JK. A 
gammäl kledäskistå där, sum mor Bräitä 
bräukt ha äppäl äi, u sum vörr, summ sårkar 
var, vidd at JK. 

vilken pron. vickän, gen. vickäns JK(U), f. 
vilku, vicku, -å, vick', vick a, n. vickät, vick', 
vick a, pl. vickrä, vick'. A. interr. pron. 1) [i 
huvudsats]. Vickän stack jär stöist-ä? MK. 2) 
[i bisats]. a) [självst.] L. har ja håirt taläs um, 
män vicku de jär, de vait ja intä MK. Ynsk i 
dain handi u skäit i dannu; säi vicku däu fat 
mäst äi JK. U när n tänka si ti ha si a täidning 
för arä, så vait n mästn int vickå n ska ta JK. 
Ja vait int, vick jär alt [halft] ällar ailt (citat) 
MK(1877). Ingän vait va än skall ta ihop me 
fyst ällar vick än skall ta ihop me fyst JK. 
Källingi ällar päiku, vick de nå var, ha sat 
ijamt n äi a hörnä OL. Vör har någ bredar äut 
i vangnbodi ällar portn, vick de nå kan varä 
OL. Va kan Är nå första Är pa, vickrä (petri-
fikater) sum Är ska ta da? MK. b) [attrib.] Da 
kan vör bättar fa taläs ver, vickän dag di 
kummar u me vickät tåg JK. Män allt de 
där(ä) pratä, de talar ja int um 	u vickän 
annar di har ärnä bigärä i ställ för K. JK. Någ 
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gamblä träitaldrickar, sum var så flat u slitnä, 
att fålki visst int vicku säidå di skudd ha 
uppat OL. Stainhuggrar .. di hadd raidå pa 
vicku käulå, sum var bäst gräusä äi OL. U så 
sär da vågrar av päikår, vicku päikå, sum 
skall ga imot OL. Var päikå fick si tilldailtar 
'n sårk, män sårkar .. visst int vick a päikå 
sum var hans JK(U). Vickät tåg ja kumma 
me, har ja just int besläut mi för ännu JK. En 
haldäd stradi millum fingri .. sått dann'n 
int visst vickät strad, sum var lidknäut pa 
JK(U). Da söins de, vickrä ägg, sum jär 
trudnä JK(U). När n tänkar ättar, vick rimed-
jar di hadd förr .. OL. Sin säir n ättar i 
salmboki, vick salmar de jär, sum än har siat 
upp JK(U). Ja vait vick földar de har JK. B. 
[obest. rel. pron.]. 1) [vilken än]. I fyst viku i 
nest månä .. kan Är fa bestämm vickän dag 
Är vill JK. Någ historjår kan ja just int fa i 
hud nå, för vicku sum ja grundar pa, så ha ja 
skriv upp förr JK. Vicku säidå sum förlordä, 
så blai di harmsnä OL. Vicku täidning vörr 
yppnar, så .. JK. De gär prässäis de samä, pa 
vickå säidå än star JK. De jär till bläi så 
tjåckt u lud jär undar i suvvästn ällar vickät 
vädarstrik de nå matt varä OL. Mästn pa 
vickät håll n tänkar si, så förändrar de si u 
bläir nöit JK. 2) [i förb.] vickän, (-u, -ät) sum 
hälst. Kan ja kumm vickän dag sum hälst da? 
— Jå, bön int um laudä JK. [Um] han bidar mi 
el. vickän bond sum hälst jär i Lau JK. Så 
att n bihövar aldri va årkslau sar vickän täid 
sum hälst av arä JK. Ängsmarki ha jär färdu 
ti sla vickän dag sum hälst nå JK. När a 
[trädan] blai räiti fyst gangän, fick vickäns 
kräk sum hälst lug ti ga i akan JK(U). Ätt 
kvinnfålksmänskä sum skall var van me.. 
lag mat vickän sån sum hälst JK. U slar de si 
till mik fullt.. i akajård me när pa vick gröid 
sum hälst, så tar hästhoi vunstn JK. I sand-
jård .. där fassnäd de int pa [på plogskivan] 
förstas, för där släppar vick lort sum hälst 
JK. Kum pa vilku hamn sum hälst, så far n 
int så mik för fäm skilling MK(c.1876). De, 
kan vicku sum hälst räknä äut JK. Di (böktal-
lärkar) var sma u flat u slitnä, så di nyttäd 
vicku säidå uppat sum hälst OL. De sag äut ti 
bläi hällrängn vicku stund sum hälst JK. Ja 
väntar pa snåikastningbud vickå stund sum 
hälst JK. All gubbar di fick da .. ga va di 
viddä i vickå stäuå sum hälst JK. Di [plo-
garna] gar i vick jård sum hälst JK(U). Till 
u me Maj' sägd i jåns, ällar i mårräs (vick 
sum hälst), att de bläir nuck ovädar snart OL. 
Sumli kåirar me vangn u sumli me slidä; de 
gar mästn läik bra vick sum hälst, u väglagä 
jär besvärlit me vick kåirdomt sum hälst JK. 

Vickät förnuftut människ sum hälst kund in-
säi de JK. Drekti .. av vick träislag sum 
hälst: björkä, tällä älla gränä JK. Ti sätt i 
späisn, de däugd av vick slags lau sum hälst 
OL. I vick fall sum hälst, så skudd ä kokäs 
ainlag OL. Ha gärd vick arbet sum hälst JK. 
Pa vick' el. vickät håll sum hälst JK. C. 
[indef. pron., sådan, en sådan, ofta i utrop]. 
Män visst n, vickän oret ja läidar, så .. OL. 
Vickän skillnä de ska bläi JK. Säi vickän 
granna fäugäl JK. Vickän otäckar ladi u vick 
a kyld! JK. Män vickän tårk u hit vör har hatt 
i summar! JK. Ja, u vickän go väg da! JK. De 
var jå hämskt, vickän stårm u äur de var JK. 
Vickän galn bondä JK. Nai vickän fåinar 
käpp, tyckt V. JK. Iss olyckliä snåiän .. de 
jär oskaplit vickän förargälsä ällar vickät hin-
dar för arbet han gär JK. De var änd oskaplit 
vicku kyld JK(ordl.). De var gräulit vicku 
sed; de jär ret kalshåigd äi jå OL. De tyckt 
källingar, att de va föskräcklit vickå talgåvå 
han badd fat JK. Nå kan var u en tänk ättar, 
vicku sårg u jämmar de var blant allmänhaiti 
JK. Tänk vick a sårg fö hännä u tänk vicku 
sårg de jä bäi skollärans u da! Tänk vick a 
kyld de ha vart um netnar JK. Nai säi pappa, 
vick a grann kluckå! JK. Hu! vick a lerå 
[lära] JK. 0 vick a skam kan n gänn äutropä 
JK. Vickå luppå! MK. Vicku flugå! ha jär 
sum a humblå MK. Dän fiskän, vick a stor 
ällar vicku stor spjärr han har pa ryggän ällar, 
säi vick grann spjärrar dän fiskän har OL. 
Han var äut pa snåikastning me, vickät arbet 
vör had hail vägän jär äutför uss JK. Tänk 
vickät tulmod han har! JK. Ha, vickät ovädar 
de jär äut i dag! JK. Vickät väglag vör har da! 
JK. U vickät klart fåint månskäin de var JK. 
Tvi, vickät pack OL. Vick a jårdbräuk! JK. 
De var bisynnalit vick stäut [vilka oxar] di 
hadd dän täidn OL. De jär olycklit Vick sträiv 
kastböiar de jär jär [här] undar backän 
JK(U). Förskräcklit vick stäur snåidräivår 
JK. Vick eländuä vägar de jär u vickän sump! 
JK. U vick vägar! de jär aldri likt va di jär 
galnä JK. Män vick fäin såckarbetår vör 
haddä! JK. D. vick = icke [i vissa uttr.]. De 
vait vick fäuglar [det vete fåglarna] JK. 
Kvinnfålki .. visst vick fankår va mang gang-
ar di drack kaffi JK. Fäiän far vick änd vänt u 
fa n kåpp kaffi vättjä JK. Se f. ö. under icke. 

vill a. o. adv. vill [vilse]. Um int n präst förr i 
täidn sägd: älskade kristna i präddäikningi 
da fara prästn vill JK. Nå fick ja beskening 
um årdä "bradu" av far u mor, u jär föräut 
har ja far vill JK. Kansk ja tar vill MK(1877). 
Jfr hus- o. råd-vill. -rådad a. villradar, rad' 
OL [villrådig]. Ha sto där villrad ällar vill- 
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radi, ner ja kåm däit, han sto där villradar 
ällar villrad, ner ja kåm däit OL. -rådandes a. 
villrådnäs. Ha var villrådnäs u han -näs JK. 
-råden a. villdedn, villradn OL, f. -radi OL, 
pl. -rådnä JK [villrådig]. När gasi lag, da var 
gassn villrådn jär MK. Ner ja da kåm in i 
skogän n bit, da sto ja villradn u int visst va ja 
skudd gärä, da var där täu vägar, u ja visst 
int, vickän ja skudd ga OL. Ha sto där .. 
villradi OL. Di var.. villrådnä JK. -rådig a. 
villrådur, -u JK, f. -recdu, pl. -uä, -rådu' JK. 
Ha var el. blai villrådu. Han var el. blai vill-
rådu el. -duä. Di var el. blai villrådu el. -duä 
JK. De hynu, ha jä villrådu MK. Lau fatti-
vård sto villråduä u kund int fa någän ti ta 
hand um banä JK. Di sto villråduä u visst int, 
um di skudd kåir fram ti Aitlaim el. di skudd 
kåir haim igän JK. -sam a. villsammar 
MK(1877), n. -samt [förvillande, svårt att 
hitta]. De jär så villsamt ti ga där pa skogän, 
för de jär så mang vägar; när någän pratar, da 
jär de så villsamt ti skrivä JK. -stig s. villstäig 
m., bf. -än [fel väg, orätt stråt]. Gässnar 
kummar pa villstäig (när de sprungo in i ko-
huset i st. f. sin egen stia) MK. Russi har 
kumm pa villstäig MK. Ha matt ha kumm pa 
villstäigän MK. Di [lammungarna] ränd ifran 
säin möidrar u kåm pa villstäigän JK. När de 
väl kummar pa villstäigän, da jär de int så 
gutt MK. Ja har sänd me ätt ark, sum mästn 
jär yvarskrivä; de kan väl L. int tro ann n de 
har kumm pa villstäigän, män så jär de intä 
OL. -ström s. villstraum. När straumän kum-
mar fran fiair håll, så haitar han villstraum el. 
straumän gar um (= kummar fran a ann vä-
dastrik) JK(U). Bäi täidväis, när ä jär vill-
straum u gal i vattnä, jär ä gal ti ligg ihop 
[:fiskegarnen] JK. Jfr ström-villa. -ton s. vill-
ton m., pl. -tåunar, 'falsk ton i musik' 
MK(c .1877). 

villa s. 1 vi//å f., 'ogräs i lin' (Camelina alys-
sum). De blai bär villå u sånt lort u int någ 
läin MK. Villå, de jär n sårts gras; iss de jär 
mästn villå va ivist a grand MK. Villå blåm-
mar me gäular glångä (När)MK. Läinvillå äl-
lar villå OL. Jfr lin-villa. — vill-knopp s. vill-
knupp m., bf. -än [fröhus på "villa"]. De jär 
dän förskäln millum läinknupp u villknupp, 
att läinknuppän han jä runtar hailar ner, män 
villknuppän han jär spitsur ner mot skaftä 
MK. 

villa s. 2 viilli (OL)MK f., bf. -u [förvillelse, 
förvirring]. Villå blant fålki (OL)MK. Ja tän-
kar de säist villu bläir ännu vän än de fystu 
JK. Da blai säist villu vän än de fystu JK. 
Sumt har n int fat ret äutn galä i fyllu u villu 
JK. Jfr ström- o. syn-villa. 

villa s. 3 f. bf. villu [mindre boningshus]. De 
var int svårt alls ti träff villu, där R. W. bodä 
JK. 

villa v. ipf. villäd [förvilla]. Iss, de villäd augu 
(F. M. om kikaren) MK. 

viller-valla s. villavallå f. [oreda, förvirring]. 
De blai a villavallå u a allarm, sått ingän kund 
fa tal för sakän n gang, u prästn slo klåbbu i 
borä JK. -valler s. vilda-, villavaldar, villval-
dar n. De blai ätt sånt vildavaldar MK. Ja 
kåm i blingar el. i villavaldar me kårti [kor-
ten]; ja kåm i villvaldar el. villavaldar me 
vägän = på väg att komma vilse. Iss kummar 
ja i villavaldar me JK(ordl.). De jär mästn 
sam vildavaldar (om tyska och franska) 
MK(1878). 

villig a. vilur, -u, f. -u, pl. -uä. 1) 'villig', 
[hågad, beredd, tjänstaktig]. Ja jär vilur ti gär 
de ja förstar OL. Ja jär mik vilur ti sta ti tjänst 
JK. De kan L. var latar, när n jär jär äutä; 
han far väl var vilur iblant u MK. En bondä 
har täu träi sårkar, sum jär raskä u jär viluä ti 
arbetä JK. Hästn jär så vilur; män jär vilu; 
stäutar jär viluä JK(ordl.). Dän hygrä stäutn 
jär så vilur, sått han drägar av dän vänsträ 
JK(ordl.). De russi di jär så viluä, så än bihö-
var aldri nytt sväipå pa dum OL. Har n än 
vilur häst, så skall n int räid ryggän av än 
[ordspr.] JK. 2) [frikostig?] Vilu pa brännväin 
MK(c.1877). Jfr bered-, fri-, god-, mot- o. o-
villig. -het s. viluhait [vängåva, frivillig 
hjälp]. De kan änd var såsum a viluhait för n; 
drickspänningar ällar någ ann, sum kan gi 
vilä OL. Prästfar tyckt, att soknäboar gänn 
kund jälp än såsum viluhait sia u räk u kåir 
vid JK. Dän sum byggar el. bondn far betal 
dum dagspänning. Män kan u bondn fa någän 
ti jälp si ti viluhait, sum än bräukar sägä, så 
har n retuhait därtill JK. Jfr god- o. väl-
villighet. 

villkor s. villkår n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. 1) 
[förutsättning, betingelse]. Pa de villkår = på 
det sättet MK. Um än bär vidd ga in pa a läit 
villkår.. han va storlit belåtn me de villkårä 
JK. Jä de så, att di gar in pa villkårä ti betal 
hännäs raiså jär äut, så.. JK. Ja var int där, 
när avsjon'n gyndäs u fick int håir villkåri 
JK. 2) [i uttr.] int pa villkår [inte under några 
förhållanden, omöjligen]. Såckabetår ådlar 
vör int pa villkår för de präisä JK. Ti kumm 
kvännbackän upp .. gar int pa villkår alls, för 
där jär lairu så blaut JK. Russi blai stårm 
galnä, sått ingän kund hanter dum, u straik 
tvärs iginum täunar, u sto int till pa villkår ti 
hanter dum .. u allt um läng fick di russi till 
läikluku, män da gick di int pa villkår längar 
JK. Kvinnfålki kan int jet ällar smak russkyt 
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pa villkår JK. Äutum duri har ja int vart me a 
bain sin i fredäskvälls, för um ja änd vill, så 
far ja int lug av kvinnfå'lki pa villkår alls JK. 
Da jä göisli så tårr u hard, att a int gar sundar 
fö kåkså ällar någ ann pa villkår JK. Da star n 
där vanmäktu u kan int gär bäi de pa någ 
villkår JK. 

villra v. vildrä, pr. -rar [förvilla]. De vildrar 
för augu (när ljuslågan fladdrar) MK. Brillår 
var int ret någ bra, för di vildrar för augu så 
mikä MK. De vildrar ihop alltihop MK. 

villrig a. vildrur, f. -u, n. -ut, pl. -uä, -u', 
'nyckfull, ostadig till lynnet'. Dän kaln han.. 
jär vikälsintar u vildrur u ojamnar OL. De jä 
fö uss sum fö L:s räkning, att n jä vildrur i 
skalln mang gangar JK. Iblant söir a u iblant 
tjänar a; ha jär vildru MK. De jär läit vildrut 
me de där hogslä u hogsl [oxle o. oxel] JK. 
Fålki bläir mair vildruä u vait int ret vick di 
ska välä OL. Di bläir så vildruä, så sumliä 
flaug.år in u sumliä flaugar äut [om id i ryssja] 

gar u hålrar pa flair sårtars präddi-
kantar, bläir vildru u galnä i skall'n JK. 

villring s. vildrigg [ostadig, nyckfull männi-
ska]. P. han har vart n sån vildring, ainväisar 
u galn MK. 

vilning s. väilniyg [vila]. Ja kåm änd i säng 
klucku färn i mårräs, u klucku åt va ja vakän 
igän u maint att de skudd var nuck sivning 
ällar väilning för nati män de var ståpp de JK. 

vilse a. vilsä, vi/s'. 1) adj. [fel, orätt]. För de 
att bäiår int skudd flaug el. kräup in i vils 
käup 	JK(U). Ja kåm pa vils el. vilsi linå 
[linje] MK. Såsum ha var ungmor, så blai a 
horå, för ha blai gift me vils kal OL. Pa vils' 
säidå MK. Fyst gangän da siktäd ja me vils 
augä MK. Sno si [vända sig] at vils håll 
JK(U). Vils hals, gal hals [vrångstrupen] 
MK. 2) adv. [fel, vill, på avvägar]. Ja gick 
vilsä, to vilsä JK(ordl.). Ja sägd, att ä var 
körkstämmå i går, män de huksäd ja vilsä JK. 
Nå gick de vils för mi = i gal hals MK. 
Näckän förvilläd fålk, att i kåm vils i sko-
gar u så där JK. Um du gart vils i skogän, så 
skall du sno tråju u läs fadavå'r avut, så kum-
mar du ret igän JK. Da rod di vils i tuku OL. 

vilsen a. vilsn, f. vi/si, pl. -nä. 1) [vilsegången, 
förvillad, fel]. Han gick si vilsn i skogän; ha 
gick si vilsi JK. När n gick vilsä el. gick si 
vilsn i skog u mark, så skudd n sno någ av 
kledäsplaggi JK(U). Ja har blitt vilsn i dag-
räkningi JK(U). H. G. här han var druckän u 
laup si vilsn pa Lausbackar JK. När di.. 
härmd dum (spökena) .. antingän gick di si 
vilsnä, ällar JK. För täusn, ja gynt pa vilsi 
säidå i hastuhaiti JK. Ja kan int äutraid issä 
äutn bläir vilsn äi de; ja har så mik bikymmar 

sått ja bläir vilsn i alltihop JK(ordl.). Ja bläir 
vilsn u galn i skalln av all "av" JK. 2) 'van-
sinnig, galen, svagsint'. Han jär vilsn u jär pa 
dårhäusä el. håspitalä; ha har blitt vilsi 
JK(ordl.). Va de var, så blai än svagsintar u 
mästn fullgaln ällar vilsn ättar de fårdi JK. 
Källingi hans blai vilsi el. gali u matt in pa 
hosspitalä JK. De jär mang sum bläir vilsnä 
jär äut pa land äi lausprungän u äi laufållningi 
MK. 

vilsna v. vilsnä, pr. -nar. Vilsnä fålk (förvilla, 
leda vilse). Vör skall int vilsnä (= prata, när 
mor skriver) MK. Prat int så mikä, för Er 
vilsnar mi så mikä, Er vilsnar mi, när ja skall 
läsä JK(ordl.). Vör star här u vilsnar M:n, när 
han skall skrivä MK. De jär väl int alltut sum 
bitäckningar ällar täckni kummar där di skall, 
u därför tyckar ja, att di snart kan vilsnä [i 
OL:s brev] OL. 

vilt a. viltar, f. vilt [vild]. Han sag så viltar äut i 
augu MK. Han var hail viltar MK(1877). A. 
ha jär hail vilt MK. Dän hästn han jär .. så 
villtar i augu JK(U). De eji [tackan] ha jär så 
vilt (el. koi el. män). Jär de hankön, så haitar 
de: han jär viltar OL. Jfr yr-vilt. -ögad a. 
villtaugar, -augä, f. o. pl. -augä [vild i 
ögonen]. Dän hästn .. han jär 	villtaugar 
JK(U). 

vimla v. vim/ä, pr. -lar, vimblar, ipf. vimläd, 
sup. vim/ä. 1) [svindla, virra]. De vimblar för 
augu, ss. t. ex. när man är sol- el. snöblind 
MK(1876). Vim(b)lä (för augu) vid svimning 
MK(c.1877). De vimläd för augu för mi 
JK(ordl.). 2) [myllra]. De har vimlä förbäi me 
fålk jär i dag; hail vägän vimlar av fålk 
JK(U). Vimläd hailt me fäugäl (OL)MK. 
— vimmel-kantig a. vim(b)läkantur MK (c. 
1877); vimläkantur, -u, f. vimläkantu, pl. -uä. 
Att n kan bläi vimläkantur u dispuratar yvar 
släik oretväisår JK. De jälpar int um än bläir 
vimläkantu ällar spitt rasnäs, för de jär sum 
de jär för de JK. Så fick vörr håir a föskräck- 
lit allarm ifran nårdaustn .. Oskar blai vimm-
läkantur u sägd: häit me kledi u lätt uss raid 
upp gäinäst u ti drägä, förr n nårdaustn kum-
mar JK. Källingar blai rakt vimläkantuä, 
när ja to ti läs för dum i a läiti fräitänkaräbok 
JK. Di blai vimläkantuä u missbilåtnä, när iss 
nöi allnackår kåm JK. 

vimlig a. vimlur el. vumlur (yr) i haudä MK. 
vimpa s. vimpå f., bf. -u, pl. -år [ett slags enkel 
hängmatta för småbarn]; 'ett lakan med alla 
fyra hörn bundna om en stång, som bindes 
upp i ett träd el. d., en sorts hängmatta' 
JK(ordl.); 'gunga, bestående av ett lakan ss. 
en vagga att lägga barn i' MK. Vimpå bräuka 
n gär av än sjal el. a lakän u bind upp äi a 
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träigrain äi a ängä el. i skogän till lägg ban äi, 
sum än har mässi undar arbetä äut i marki, u 
da vimpa n me vimpu fram u tibakas för ti fa 
banä ti sivä JK(U). Förr när n had bani mässt 
äut i akrar u ängar u hagar, da var de bön ti 
smäck dum äi a vimpå, så fick di ligg där u 
svimsä. Ga däu ste u säi ättar banungän där i 
vimpu. Förr da hängd de vimpår äut i marki 
all stans, sum barn lag äi JK(ordl.). (Halv-
ård:) hu kum summan hi åistn [höskörden], 
när banhungar ar blitt hen träi fäir dagar 
gamblä, så ar ja tat um häut mämmi hu äng 
dum hupp häj a björk hällar tall häj a vimpå, 
hu där ar di matt ligg um dagar, när ja ar gat u 
räk hu lust me åjä hällar gat u tat ryg hupp u 
straklä JK. 

vimpa v. vimpä MK, pr. -a JK(U), 'gunga barn 
i a vimpå' MK. Da vimpa n me vimpu fram u 
tibakas JK(U). Däu fart sit u vimpä MK. 

vimsa v. vimsä, pr. -ar, ipf. -äd (el. vanl. 
svimsä), 'svänga'. De vimsäd el. svimsäd för 
vädrä. Kledi vimsar u svimsar kring na. Han 
gick u vimsäd me käppän. De vimsar fram u 
ti bakas JK(ordl.). Ga u vimsä me armar 
JK(U). När 'n da vimsar ste me armän u 
släppar av varpu me de • samä JK(U). 

vin s. 1 väin n., bf. -ä. De var starkt väin; de 
väinä smakäd bra JK(ordl.). Ja fick mi n go 
sup väin JK(ordl.). Nä da skaffrar ha .. fat all 
kär a bod .. så bjaudar skaffafålki .. allihop 
vassin sup .. kvinnfålki fö de mäst väin u 
kalar brännväin [på begravning] JK. Ja hadd 
n sånnar olycklir tannvärk Jå, när ja kåm 
in i handlsbodi, så hälld han äi a hailt ölglas 
väin ti mi .. De to ja u så drack äut, män 
tannvärkän var läik förbaskat galn. Ja, ja 
kund fa ätt ölglas väin till .. JK. Bjärgäsfräui 
ha hadd 'n läit'n handlsaffär där, u blant ann, 
så säld a väin me OL. -glas s. n. bf. väin-
gla'sä. -rus s. väinräus n. Di har vart ste u 
druck väin u tat si a väinräus JK(ordl.). Någ 
var av uss tyckt bättar um a väinräus än a 
brännväinsräus JK(U). -sur a. väinsäur, n. -t, 
pl. -ä, säur' JK (om frukt t. ex.). Väinsäurt 
äppäl MK. Äppälträi .. me mik go väinsäur 
äppäl pa JK. Hogsläbärssäupå. Ha var mik 
väinsäur u go JK. -sur I äpple s. väinsäur-
äppäl JK [en "vinsur" äpplesort]. -suräppleI 
apel s. väinsäuräppälapald [apel med vinsura 
äpplen]. -suräpple I träd s. väinsäuräppälträi 
JK. -tår s. m. bf. väin-ta'rn [vinskvätt]. U 
väin-tarn, sum di fick, de var int väin äutn 
Kristi blod JK. Um än änd var halldöidar, när 
n fick väintarn u abblatn, så döid n lugnt u 
blai insläpptar av Sant-Per i himmälräikä 
JK(U). 

vin s. 2 väin n., 'hvin' JK(ordl.); [gnäll, olåt].  

De var a faslit väin du haldar! Va jär de för a 
väin ja håirar av di? JK(ordl.). 

vina v. väinä, väin', pr. -ar, ipf. -äd, sup. 
väin(ä), [ge ett genomträngande ljud ifrån 
sig]. 1) [om djur]. a) [om grisar: gny]. Gräisar 
bräukar sta u så väinä. Gräisn star u skräiar u 
väinar JK(ordl.). Daim [smågrisar] sum da 
bläir föräutn spinä .. da kummar di ti rännä 
u ti väin u skräiä JK(U). b) [om hästar, vrens-
kas]. Väinar sum a hästgali mär JK(U). Russi 
väinar, när de bita varandra o. skräiar 
(OL)MK. De bär väinäd i talltuppar, sum än 
[näcken?] gnäggäd MK. Russi har stat u 
väin(ä) så mik ner i hagän imot si JK(ordb.). 
2) [om människor, gnälla, gny], 'tjuta, lipa, 
skrika el. gråta fint' JK(ordl.). Sårkän gynnar 
väin där i vaggu. Va jär [ä] för ti sta u väinä; 
kanst du int tig da. Va väinar du förä? 
JK(ordl.). Va gar sårkän u väinar yvar? 
JK(ordl.). Han rappäd än späis, så att bräu-
kän stratt kring väggar, u källingar gult ga u 
väin yvar att di int kund fa raint ig OL. 
Mårmår gav mi n sup, män gubbän gynt 
väin u sjaudä, att däu fart gi mi n läck me JK. 
Finns de någän av kvinnfålki me av dän 
sårtns mänskår [läsare] så siar di i sällskap u 
gynnar väin upp någän av säin härliä • sångar 
JK. 3) [om vinden, tjuta, vissla]. Ja sitar inn 

u håirar, lains stårmän väinar u rautar rakt 
bäi stundväis i träii JK. Stårmän väinar u 
päipar i finstri..  JK. Nårdaustn väinar kring 
knäutar JK. Autförä singar västn, sått ä 
väinar kring knäutar JK. De stårmäd, så de 
väinäd i talltuppar JK. 4) [om framfiygande 
föremål, susa, vissla]. Ja hård a käulå väinä 
JK(ordl.). I o stainuä akrar så kummar de n 
hail hopän stam n i sedi .. sått stainar väinar 
kring skalln, när n star u matar äi [i trösken] 
JK. Så fick R. tak äi n bil, u så bar di iväg 
.. sått ä bön väinäd ättar JK. Prästn .. putt 
hul pa finstablöiä, u så befallt 'n än [den 
onde], att 'n skudd gläid äut där iginum u 
de matt 'n, så att de bör päitäd u väinäd 
ättar JK. 

vind s. 1 vinn m., bf. vinn'n, pl. vinnar [luft-
strömning, blåst]. a) [i allm.]. Jär kan de kän-
näs vinn um vintrar; de blasar tvärs iginum 
fålk MK. Nå i dag ha nårrvästn kumm me n 
kalda fräiska vinn, sum jä mair hälsusammar 
än dän där vat tjåck luftn JK. b) [med särskilt 
avs. på vindens riktning]. Vörr ha fat ann 
slags vinn älla väda nå JK. När dän vinn'n 
ällar äutvädrä haldar läng bäi um haustn, 
bräukar de bläi raint för tåsk (= austn u sudd-
austn) JK. Nä vädrä ällar vinn'n haldar si at 
austnårdaustn, da .. JK. Nårdn blasar va 
ivistn dag u dräivar all fisk jär ifran, sått um 
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.. de int kummar ti blas upp äi någän annar 
vinn el. äi någät ann vädar .. så .. JK. De 
kummar an pa vinnar, va läng nårdn har ärnä 
hald pa, män han bräukar var äihärdur um 
ladingar JK. c) [med tanke på vindens lämp-
lighet för seglats]. Så skjauta n fiskbatn äut, u 
jä de vinn, så sigla n nattäurlitväis JK. Um än 
ha(r) vinn ällar n skall ro JK. Så gynt ä blas 
läitä sått ja hadd vinn JK. För ti fa vinn i 
land, ifall de kåm ti stårmä, så sigläd ja sudar 
upp at grunnä u grunntangän JK. De var bra 
vinn u mot vädar MK. När da all sjägäl har 
kumm till, u de jär lagum u go vinn .. da gar 
de undan el. me fart JK(U). Snaudar [snöd] 
vinn el. snatt vädar (= när pa i mot vädar) 
JK(U). När n har all sjägäl till, u de jär mattar 
u snaudar vinn u de gar saktä JK(U). Snau-
dar vinn had vör ti siglä JK. Jär ä da go hall 
[halv] vinn, da gar ä, sått skyrn star um bo-
gän JK. De var go hall vinn i land, för vädrä 
var äutlit sunnä JK. Da stårmäd de allt så 
mikä, sått ja nätt u jämt kund föir segäl i 
hal(v) vinn JK. d) [bild1.] Um ja vidd lätt ä ga 
vinn för våg JK. Jfr avlands-, fördi-, halv-, 
huvud-, med-, mot- o. pålands-vind. -drag s. 
n. bf. vind-dragä [vindriktning]. Vädadragä 
el. vinddragä jär visst västä JK(U). -flög s. 
vindflaug m. [vindflöjel]. -häst s. vindhäst 
m., bf. -n. 1) 'bjälke, som väderkvarnar vri-
das omkring med'. Vindhästn jär a någlund 
gråvt träi, än fjortn fämtn änar langar, u han 
skall var ti bräid kvänni i vädar me JK(U). 
[Se ill. till väderkvarn.] 2) 'den stång, som 
dammluckan [på vattenkvarnar] tas upp med' 
MK; [även på ramsåg]. -rätt adv. vinnret [i 
rätt vindriktning]. Nä batn int liggar vinnret 
äutn tvärs i dyningän, så att n liggar u rullar 
JK. När taugi blai sträckt u batn had lägt si 
vinnret, så kastäd ja tåsksnöirä äut JK. Förrn 

batn fick raid upp (= räk av me vädar så 
mik att taugi bläir sträckt, u batn liggar vind-
ret me framändn imot) JK. -sked s. vind-, 
vimskaid f., bf. -i, pl. -ar [på agtak], a stang 
sum sitar ner ifran vastbandä u hail vägän i 
skautä upp yva ryktä. Bind vindskaid me 
rivvalar MK. Vindskaidar, sum star bäi gav-
lar ällar skautä, jär stäur lang räckår, sum 
star me nedäst ändn pa bandknäutn äutför 
gavälspärrä någlä tum u liggar pa asändn u 
rykträckändn u bräukar ga uppförä a gutt 
styckä u späikäs fast i bandändn u asändn u 
rykträckändn JK. Bäi vindskaidi jär dän vik-
tustä plassn, för ha skall bindäs me drivvalar 
el. halmdrivvalar .. Dän sum bindar vind-
skaidi star a stangslag um vindskaidi me var 
drivval u läggar ändar inn i flakän av takä 
JK. Täu man ti var drekt äutum daim, sum  

bindar vimskaidar JK(ordl.). Jfr ill. till hus-
ating. 

vind s. 2 vind m., bf. -n, pl. -ar, 'vindmaskin' 
[att vinda säd med]. Förr n ångtråskar kåm i 
bräuk, så fick vörr n sårts vindar, sum haitar 
skakvindar JK. [Se ill.] Jfr rissel- o. skak-
'vind. 
vind s. 3 vind m., bf. -n, pl. -ar [grythängare], 
till häng gröitgripä pa, när gröitu skall äi 
gräuu (g1t) MK. När de jä (jan)ram kring 
kakläu'n, da sitar krokar fast äi ramän, u 
därpa sitar vindn; finns de int ram, da sitar a 
janstang mitt inn äi späisn älla kakläu'n MK. 
I bryggahäus-stäuu bäi Kauprä fanns n sånn 
där vind JK. [Se ill.] Jfr gryt- o. spis-vind. 

vind s. 4 m. bf. vinda [rännträ, varpa]. U så 
var de fäirä u sumbli säks tvärslaar, sum kan 
fälläs äi si, när vindn slas äut, sått ä bläir kårs 
JK. Da sättar di vindn i gang u lättar han ga 
runt slag ättar slag, ti däss di hinnar uppäst 
pinnu 	u så lättar di tradn ga ner igän till 
skälpinnår JK. Jfr ränning- o. uppränning(s)-
vind. 

vind s. 5 vind m., = brunnsvind, se d. o. Ja.. 
köipt upp a spann vatt'n ör brunn'n, sum var 
bäi byggningsgavin me vind äi JK(U). 

vind a. vintar (OL)MK, n. vint, pl. -ä OL 
[skev, snedvriden]. De bred, de jär så vint. 
Vint de bläir a bred ällar a skogsstyck [tim- 
mer], sum jär äuthugg, um stuckän har vart 
antingän snoän ällar ainsöiltar OL. I vanliä 
fall jär ä [trädet] mäst snoä, u di haitar, att di 
jär vintä, antingän de jär fäirkantskog ällar de 
jär bredar. Jär di bridnä motsols ällar ain- 
söiltä, da haitar de u, att di jär vintä OL. 
-ögad a. vintaugar, -augä, f. -augä, -aug', n. 
-augä, pl. -augä, -aug'. Han jär vintaugar jå! 
JK. Han jär så vintaugar, ha jär så vintaug 
ällar vintaugi OL. De mänsku ha jär så vint-
aug OL. Di jär vintaug all dairäs banungar el. 
-gä JK. De jär sumbliä, sum jär så vintaug(ä), 
sått di jär äutmärktä ti häv durar pa hakar, 
för di säir äut, sum um di käikar pa bäggi 
hakar pa en gang JK. Vill n säi vintaug fålk, 
da skall n ga äut ti B:s, för där finns di OL. 
-ögen a. f. vintaugi. Ha jär så vintaug ällar 
vintaugi OL. 

vinda v. 1 vindä, vind', pr. -ar, ipf. -äd, 
sup. = inf., pass. -äs, ipf. -ädäs JK(U), p. pf. 
f. vindi, n. -ä [befria säden från agnar o. d. 
genom att skaka den i vinddrag eller medelst 
vindmaskin]. Vind fö vädar = kasta säd med 
en skopa i drag, så att damm och agnar flyga 
sin väg MK. Vind havrä; u malt skudd u* 
vindäs MK. När sedi va(r) rissli, så skudd 
angnar u all ann drussl ör na Förr'n vind-
maskinar kåm i bräuk, så haitäd de: att n 
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vindäd sedi "i vädar" .. För ti fa sedi vindi i 
vädar, så skudd de var vindvädar, dvs, att 
vädrä skudd kumm ifran de hållä, sum någu 
av de läddurar var .. När n da skudd vindä, 
så luckäd n upp de läddurar .. de var alltut 
täu, sum gick imot si, innat lädu, sått kantar 
av daim sto ifran si a än el. där umkring, sått 
de blai än prangä imillum daim, sum vädrä 
blasäd iginum .. Framför dän yppningän 
vindäd n sedi .. n hadd a stäur träiskopå, 
sum än to a full skopå av dän risslädä sed-
moän u suttäd skopu .. sått sedi me angnar 

druss'l äi lissum rannt ör skopu pa skop-
kantn. Angnar el. drusslä blasäd da längar 
ste .. män de ram n sedi el. sedkånni, sum var 
tyngar, fallt ner pa än moä, sått de blai ramn 
sed .. De sedi, sum fallar längst fram i fylg 
me angnar 	kalläs smased el. slåimsed u 
vindäs um igän .. De sedi, sum risslädäs u 
vindädäs pa en gang, haitäd a tråskning 
JK(U). De var mik bisvärlit ti fa.. sedi go för 
uss i haustäs, ättar vörr hadd tråskä, u de 
vidd int jälpä ti kast u vindä JK. Vör skall 
vind vaitä JK. I mandäs gärd vör kånn raint, 
rissläd u vindäd till middagän JK. Ja har rör 
de mäst rust i lädu i dag u vind havrä JK. 
Förr n ångtråskar kåm i bräuk, så fick vör 
skakvindar, sum rissläd u vindäd pa en gang 
JK. Vör har vind na (sedi) fyst me risslvind, 
sum tar angnar u aksi ör pa en gang.. män ti 
fa na sträivarä, så vindar vör um na pa .. n 
vind av dän gamblä sårtn JK. De (kånnä) sag 
int ill äut, förrn vör tråskäd ä, män när ä blai 
tråsk u vindä, så var ä minst hältn, sum kyldi 
had tat JK. — Särsk. förb. Vör vindäd upp 
[vindade färdigt] igår ättar fäir häckar (kånn) 
u fick hall trättndä tunnå JK. Smakånn de jär 
sånt, sum än vindar ör de stöist ällar bäst 
kånnä OL. -maskin s, vindmafi'n k3d 	m., 
bf. -n, pl. -ar [maskin att vinda säd med]. 
Vindningi sked alltut me vindmaskin dän 
täidn, u ti släut så hadd di vindmaskinar, sum 
haitäd skakvindar el. risslvindar JK(U). -vä-
der s. vindvXdar n. För ti fa sedi vindi så 
skudd de var vindvädar, dvs, att vädrä skudd 
kumm ifran de hållä, sum någu av läd-durar 
var JK(U). När de int var vindvädar, da kund 
i int fa vindä MK. 

vinda v. 2 vindä (OL)MK, vind', pr. -ar 
JK(U), [slänga]. De skall go armar ti vind ste 
varpår JK(U). När n da vindar el. vimsar ste 
el. kastar [:varpan] JK(U). Vindäd ste 
ngnting vandslaust (OL)MK. V. till ngn = slå 
till ngn (OL)MK. 

vindning s. vindniyg [att vinda säd]. Vör had 
tråsk någ yvar tjugå lass i am n vindning, män 
ja tror de kummar ti auk tält för uss i ar u* JK. 

ving s. väyg f., bf. -i, pl. -ar. 1) 'vinge' [på 
fåglar]. Dän fäugln jär skjautn i am n väng 
(vängskutn); han (fäugln) jär skadn i vängi 
JK(ordl.). Vängi var avskuti MK. Han kund 
int flaug me dain vängi OL. Um ja int minns 
galä, så var n hall svartar me någlä väit tjädar 
i vängar JK. Än stäurar graar rovfäugäl 
[:glada], sum än far säi iblant flaug jär yvar 
u röirar knafft vängar äutn simar fram i luftn 
JK. De säir äut sum n slepar vängar (om 
kråkungen) MK. Han'n ti flakrä me vängar 
JK. Han'n spärrar väng = när 'n braidar 
vängar äut läitä u trippar kring hynu, när n 
har ärnä trädä JK(U). Humblu jär väl ingän 
fäugäl, um a änd har vängar OL. 2) 'det som 
tråden löper i, när man spinner på en spinn-
rock och [tråden] går därifrån och på tenen' 
JK(ordl.); sum tännar sitar äi. Vängi sitar fast 
pa nåli; vängi jär av träi, nåli av jan MK. Ja 
skall ha nöi väng ti ruckän, för de gamblä 
vängi jär sundar; vängi skall tändäs upp, för 
tännar jär äutslitnä JK(ordl.). Tain'n spinnäs 
alltut fullar .. upp undar vängi JK. [Se ill.] 3) 
[kvarnvinge, vanl. skald, se sked s.]. 4) 'på 
vindmaskin' MK. De jär säks vängar pa aksln 
MK. Jfr fjäder- o. rock-ving. -ben s. väyg-
bain [på fåglar]. Han fick a vängbain, sum än 
skudd gnag av OL. -fjäder s. vängflädar f., 
bf. -fjädri JK(U). -hjul s. väygjaul, på vind-
maskin MK; = drivä [drevet] (JK)MK. 
-knyckla s. vängknyklå JK(U) f., pl. väyg-
knyklår [ving-"knotor", ledknotor på vin-
gen]. Da slar n (gassn) me vängknyklår MK. 
Da blasa n .. u knäipäs u slas me vängknyk-
lår JK(U). -kött s. vängkyt n. [kött på fågel-
vinge]. -skjuten p. a. väysktetn. Dän kaulgub-
bän [alfågelhannen] han matt ha blitt väng-
skutn, för han kan int flaugä OL. -spets s. pl. 
väygspitsar. Vängspitsar, daim ha vör klipp 
av (pa hynsi) MK. Träi änar millum vängspit-
sar MK. 

vingel s. vingäl, 'oreda'. 
vingla v. vinglä, pl. -lar. Ti fa vangsakslar 
lagum skränktä, sått int vangsjauli kummar ti 
ga el. rännä u vinglä JK(U). Jaulä vinglar at 
säidår, när de gar JK(U). 

vinglig a. viyglur, n. vinglut JK(U), pl. -uä 
[buktig]. Vinglur älla kårtbuktur MK. Slä-
gur = slånkUr = vinglur o. int jä runt MK. 
Um a langt träi .. int riktut jär gäint .. har de 
buktar at flair håll u säidår, da jär de int 
stadgäint äutn jär vinglut JK(U). Vidtallar 
halt sån, sum var kramp ällar skaiv ällar ving-
luä OL. Ga vinglut, danglut JK(U). 

vining s. väining OL f., bf. väiniygi, 'nådning'. 
Um int de galnä väiningi var, så gick de mik 
fordarä OL(ordl.). Se via v. 
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vinka v. vinkä, 	ipf. viykäd. Vinkä ättar 
någän JK(U). Da vinkäd prästn at uss, sått n 
fick uss pa baini läikväl JK. Vör vinkäd el. 
vaivtäd me myssår sumliä, u me nasdokar 
JK. [Bildi.] De va da int mang daga ti vink pa 
JK. — vink-spelare s. vinkspelarä, 'vindbeu-
tel' MK(c.1876). 

vinkel s. viykäl m., bf. vinkln JK, pl. -kir. 
1) = rät vinkel [901. De jär int vinkäl (= rät 
vinkel), var de int i hånnmärkä, da var de int i 
vinkäl MK. De jär kramparä än vinkäl (= rät 
vinkel) MK. Ja, u så bläir ä bättar än huggä 
(till sagä), för de bläir mair bestämt ättar mått 
u i vinkäl ällar hånnmärkä.. sått när de skall 
ritäs pa ättar vinkäl ällar hånnmärkä, så bläir 
de mair bestämt JK. Di (styttstaurar) slas int i 
vinkäl äut ifran styttstaursparä äutn pa snitt 
läitä bakat JK. En star.. ifran de säidu set, 
sum talin skall fallä.. i vinkäl där imot, sum 
bläir pa stad MK. De jär da int sägt, att 
maskår kummar ti sta i vinkäl, äutn kummar 
ti sta i spitsur vinkäl JK. 2) [vinkel i allm., 
skarp krök]. De svänsk gutgosä bristar 
män de amerikanskä kan bå'igäs i vinkäl äutn 
bristä JK. Så blai ja missbilåtn me plan'n 
Jå de jär för spitsur u för trubbur vinkäl pa 
nårdsäidu JK. Da lag de minst a kvarter [ha-
gel] pa jamn jårdi u i kryssi (= vinklar) pa 
häusi .. minst täu änar JK. 3) [mått att mäta 
el. rita vinklar efter]. Än skicklir skräddarä 
bigangnar bön måttbandä u vinkln JK. Fårm 
än [:träskon] inäi ättar bainä, u de äutn rit-
ning u mått när pa u äutn vinkäl JK. -hyvla v. 
vinkälhyvlä el. gradhyvlä, dvs. att n hyvlar a 
bredä .. el. än träibit i vinkäl el. i grad JK(U). 
-rätt adv. vigkälre't. Håisbyttå .. me a runt 
skaft .. i uppäst kantn vinkälret läik äut pa 
säidu JK. 

vinkelkuse s. pl. vinkälkäusar. När gräisn kåm 
äut pa gardn, gärd han någ krumsprång u 
vinkälkäusar JK. 

vinkla s. se gårds-vinkla. 
vinkla v. vinklä [vingla]. Jaulä vinklar = går 
ojemnt MK(c.1876). 

vinn s. vinn [i uttr.] pa vinn u våg = på vinst o. 
förlust MK(c.1876). 

vinna v. vinnä, vinn, pr. -ar, -a, ipf. vannt, 2 p. 
vannst, sup. vunnä, vunn', vinnä, vinn', p. 
pf. n. vunnä, vurm', p. pf. n. (yva)vunnä. I. 
tr. 1) [förvärva, erhålla, draga till sig]. Andrä 
prästfålk .. di visst int u ställ si så, att di kund 
vinn fålki OL. Däriginum vinna di int mang 
JK. Så sägd dän hål, att all daim, sum än 
hadd spel mot, var hans, för han hadd vunn 
dum JK. Pruttkållä har vunn lag kraft JK. 
Kund de .. gas iginum för allmänhaiti (skifte 
o. myrars torrläggning o. d.), så var därigi- 

num lissum håppä mik vunn för n framtäid 
JK. 2) [vinna en tävling el. d., utgå som seg-
rare i sådan]. Daim sum hadd bjaud av kund 
vinn pärkän JK. Ja minns int ret, vaim sum 
vannt dän vågän JK. Lyckäs de da för daim, 
sum jär äutä, ti fa bålln ti stännä innför kas'n, 
da har di vunn' el. vinnä kasn JK(U). 3) 
[uppnå (resultat); förtjäna]. De vannst däu pa 
MK. Har di vinn någ pa de mån tro? JK. I 
tjurföreningän har di int förlor någän ting 
män int vinn någänting häldar JK. — [I uttr.] 
Börr n kund hinn så langt, att n kund fa 
alltihop undar tak, da var de vunnä JK. Bön 
di nå kund va kalar ti fa krokän ör mällu, sum 
sat i .. kvännarmän, da var de vunnä JK. De 
var n go bit till F., män kund vör kumm pa n 
spårvangn ällar fa tak äi n automobil, så var 
de vunnä JK. När vörr kåm pa vägän, var de 
vunn för uss JK. — II. [intr. el. abs., segra, 
avgå med segern]. 1) (i allm.). Ja vannt pa än 
i letlag [med lätthet] JK. Sum ordspråkä hai-
tar: "rop int vunnä, förr n har kumm yvar 
sundä" JK. 	förr'n däu hart kumm yvar 
sundä JK(U). 2) [i tävling, lek, el. spel]. Päu-
kän u skummakan skudd kämpäs söi a par 
styvlår, u um päukän vannt, så skudd n ha 
skummakan, män vannt skummakan, skudd 
han ha a ko JK. De där sjau Fäidrängar .. di 
bjaudäd av soknar jär umkring pa våg, u di 
varmt alltut JK. När täu lag pa am n säidå hadd 
vunnä, da hadd de lagä vunnä samspelä u 
da hadd dän pann, sum hadd fö(r)lorä, retu- 
hait ti säg upp sitt fräispelä 	JK(U). Dän 
sum vannt skudd bital triddailn u dän sum 
förloräd täu dailar [av vågkalaset] JK(U). Di 
fick för de mästä dräg flair gangar, sått en av 
dum vannt uppriktut (sum de hait) täu gangar 
[att "dra hank"] JK(U). Däu had yvatak; 
därför så vannt däu me dräg hank JK(ordl.). 
Da blai daim sum hadd bjaud av int ret så 
storård, sum di annas hadd vart, um di hadd 
vinnä OL. Um t. ex. sjau par skall spelä u fäir 
styckän har vinn pa am n säidå, förrn all sjau 
par har spelä, da haldäs de upp, för da jär 
spelä vunn ällar förlorä JK. Fyst så fölord n 
någlä gangar, män sän så vannt 'n fö jäm'n 
JK. Liggar kronå uppat, så har n vunnä, män 
liggar klavå uppat, så har n förlorä JK. Träf-
far n da de fingrä, sum nyti liggar undar, så 
far n na [:nöten] u har vinnä ällar vunnä JK. 
3) [i processer o. omröstningar]. Di skjautäd 
allt besvär pa uss; ja, u varmt vör ällar förlord 
vör, så had vör läik mik tack JK. När domän 
kåm, så vannt vör u fick aldri plikt a örä JK. 
Nå sär Botlskalar u Gannarkalar, att di har 
vunn n dom, sum hävar dän sum löiboar ha 
stöid si pa JK. Vör har vunn mot n har vör de 
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(om process) MK(1877). U hadd vörr hatt 
länsmann'n pa o säidå, så hadd vörr vinnä 
JK. Ja, de gick till umröstning 	vörr sum 
vidd ha lån, vannt JK. Ja, de vannt kumnalns 
föslag JK. — Särsk. förb. Vinn' av ngn all 
pänningar MK. Ja, i ar jär de a knalt ar för 
uss, u de jär riktut tag för uss ti vinn yvar u 
ga iginum skarp ladingän JK. Ja, när di fick 
jan (järnåldern), da had i vinn yvar da MK. 
Jfr över-vinna. 

vinning s. vinnig g Prostn kund väl alltut ha 
viktuarä sakar till lägg si vinning [vinnlägga 
sig] um än.. OL. 

vinst s. vinst m., bf. -n [förtjänst, behållning]. 
Um ja änd skudd vinnä (prussässn), så bräu-
kar de just int bläi någän synnali vinst läikväl, 
äutn de jär bön härrar, sum förtjänar pän-
ningar u tar stöist vinstn JK. Ja kan ännu int 
bestämt säg, va vinstn bläir där (i myren) i ar, 
för vör vait int mik vör far för kånnä ännu 
JK. Vinstn var int draugar: fäm, sägar 5, 
rikstalar pa var gräis JK. Män pänningar 
var bra ti fa, fastn int vinstn blai så stor JK. I 
ställ för mänskli arbetskraft så har jårdbräuk-
rar matt kaupt jårdbräuksmaskinar, män 
präisä har vart .. för döirt, sått jårdbräukä 
har int gärt någänting vinst me de JK. Jfr 
vunst s. -jord s. vinstjå'rd f., bf. -i [jord som 
på visst sätt förvärvades vid myrutdikning]. 
V. had da blitt förårn ti . . räknä äut all vinst-
jård ällar äutbrautningsjård till all daim, sum 
sto kvar i äutdäikningsföretagä JK. 

vinster s. vinstar m., bf. -an, 'löpe' MK; så-
sum ust, sum liggar i magän pa kalvän 
MK(1878); 'löpe som göres av råmjölken o. 
grädde av d:o, salt och kummin och ibland 
något mer kryddor, som torkas; även förr av 
kalvmagen. Man gav kalven råmjölk en tim-
me förrän han slaktades och hällde sedan på 
litet grädde av råmjölk och salt och kummin 
och kryddor och lät det sedan torka, och 
sedan tog man därav efter behag, när man 
ystade el. "gärd vinstarust"' JK(ordl.). 
Kalvmagän haitar vinstar (JK)MK. Vinstar, 
tarm, sum matn fyst kummar ner äi ifran 
matsträupän = än läitn pusä ijamt salsan 
[bladmagen]; råämnet de tos ör kalvän, när 
han va slaktn. Kalvän skudd sta gillt n täim 
ätta n had fat någä, förrn än slaktädäs, annas 
däugd int vinstan MK. Vinstar, den första 
mjölken kalven får, om den därpå snart slak-
tas, så tas den i tarmen kvarstannande mjöl-
ken, som är syrlig o. har förmågan att komma 
annan mjölk att löpna; da skall n gis da någlä 
täimar fören n slaktäs; kalvän far da int 
var' mair än ätt dygn, förr'n n slaktäs 
MK(c.1876). Kalvar slaktädäs, när di var a 

dyngn el. täu dagar gamblä u had fat ramjölk 
en gang höigst täu gangar Kalvmagän tos 
varå pa u gärdäs å' rdäntlit rainar äutpa, u 
sin så tårktäs magän, u de sum var innäi än 
blai hart u tårrt u var själv löpämnä u sum 
läggdäs i mjölki, när di gärd vinstarust (u 
haitäd vinstar) 	tos ör allt ättar biho 
JK(U). Förr da hängäd vinstar upp all stans, 
män nå söins de aldri någ av MK. De matt int 
var någän go vinstar, för de vill int laup ihop 
sum de skall. Er skall ta varå pa vinstan, när 
Är slaktar kalvän JK(ordl.). -ost s. vinstarust, 
vinnsta' usst JK(U) m., 'en sorts hemgjord 
ost, sötmjölksost' JK(ordl.); ust sum gärs av 
vinstar sum löpä MK. Magän .. (de sum var 
inäi än ..) tos ör.. när di skudd gär vinstar- 
ust u läggdäs i varm söit mjölk, sum di kokt äi 
a stor gröitå, u ustämnä i mjölki gick ihop där 
av till ust u skilläd si ifran vassl'n i mjölki 
JK(U). Haimgärdar vinstarust [på slåtteröl] 
JK(U). Skyrust smakar mästn bättar än vins-
tarust JK(ordl.). Sumt gärd vinstarust, han 
kund gåimäs mik längar, män var u så hardar 
u saigar iblant, att.. OL. 

vinter s. vintar m., bf. -an, pl. -rar. 1) [i allm.]. 
Nå ha vör hatt vintar någlä dagar JK. U så ha 
vädrä gat at nårdn, så att ja jä räddar för att 
de bläir kallt u vintar av kanhändä JK. De har 
vart ti snåi 	läit i dag, u de har ret vart väl 
kallt nå n par dagar, sått ä säir äut, sum um 
vör far vintar i jaulhälgi JK. Årkår, sum 
pråmt skall gäräs till vintar u slask u snåi 
kummar OL. De var n oskapli strangar ällar 
snarva(r) vintar vör fick i ar JK. Så far n sta 
äut pa lädu [o. göra likkista], u de jär för de 
mäst(ä) vanllt, antingän de jär summar ällar 
vintar OL. Ättar sum vintan bläir invärkar u 
mik pa haustsedä JK. Vörr jär ännu mitt i 
vintan JK(U). Nemrä u nemrä lackar de av ti 
vintan JK. De har nå så vart fö mi (me kyld i 
täibjällar) i mang vintrar JK. Vör ha hatt a 
äutmärkt .. gutt vädar .. i haust sin dän läil 
vintan, sum var i säistäs JK. 2) [i adverbiella 
tidsuttri. De var u aindäst gangän, sum di 
var pa snåikastning dän vintarn OL. Jårdi ha 
vart frusi hail vintan såsum dän stäur vintan 
77 u 78 JK. Um vör slapp måtli snåikastning i 
vintar JK. I vintar da har fålki fat kåirt pa 
haid, för de har vart gutt um slidväg OL. 
Skogsplanterningi har tårkän gat väl at i sum-
räs u i haustäs, u i vintar u i ladi har de jäs 
UPP JK. Så skudd i väv am n [matta el. d.] till 
na i flest vintar JK. Ner di gar me snarår um 
vintarn OL. Sam [detsamma] var de um vin-
tarn, ner di bihövd vid OL. Drängar fick int 
siv sin täid bårt pa vintarn; di skudd bind äut 
am n slingå till mans för vintarn OL. Hadd di 
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nå t. ex. på vintarn frågt dum .. OL. Ner n 
kåm ti böin pa vintarn, så var de nödut ti 
kumm i håg, att n fick kaup hamp OL. 3) [i 
årsmärken]. Själv vintan me snåi fallar int in 
förr'n Sim. Jäudas, dän 28 Åktobar JK(U). 
Till jaul bräukar de int var någän stadur vin-
tar me kallt u snåi äutn mik umböitlit, u 
därförä så haitar de, att ä skall var sjau vint-
rar till jaul JK(U). De bräukar int bläi någ 
stadur vintar förr n ätta Trättndag sumbli ar, 
u när dagar bläir längar, sum de haitar i säi-
billä: "när dagar bläir längar, så bläir vintan 
strängar" JK. De haitar: att vintardalar skall 
var fullä, förrn de bläir vintar JK. Harar jär 
allt väitä, sått vörr far snart snåi u vintar 
JK(U). Smafäuglar söikar si ör skogar u till 
gardar, sått vörr far snart vintar u kallt 
JK(U). Svan'n jär allt kummän, sått vörr far 
täilit vintar JK(U). Um sjövattnä jär lagt .. 
um haustar pa förvintan, så bläir de strangar 
u kaldar vintar JK(U). Se även under norr-
lyse, rönn-bär, skogs-fågel, svin-mjälte o. 
torna v. Jfr bly-, len- o. strunt-vinter, en- o. 
två-vintra samt vintras. -aktig a. vintaraktu 
JK, n. -ut [vinterlik]. I dag ha vädrä gat pa 
nårrvästn 	u luftn ha kumm ti set mair 
vintaraktur äut JK. Lauträii star mästn 
naknä nå.. sått de gynnar säi vintaraktut äut 
JK. Nå säir de riktut vintaraktut äut äutä, för 
duktut me snåi jär de pa jårdi u förskräcklit 
mik hängar pa träii u täunar u allting JK. Nå 
föräut had vör läit vintaraktut i någlä dagar 
JK. -arbete s. vintararbetä. Sum L. vait, så 
ha de vart strunt me vintan hail äutlang täidn 
bad me väg u allting, me allt vintararbetä JK. 
-bendomt s. vintabaindomt [vinterskodon]. 
-hysing s. vinta(r)-, vintaböisiyg m., pl. -ar 
[vinterknäpp]. De var n läitn vintaböising da 
täilit i haustäs .. sått de var snåi JK. Ja, nå ha 
de vart n läitn vintaböising ällar läit kallt u 
snåi, män någ slidväg ha de int vart pa stor-
vägar JK. Män ännu jär de int för saint ti fa n 
vinta(r)böising, u mass bräukar kunn var galn 
nuck me snåi u kallt JK. Bättar vädar än va 
vör nå har hatt n täid ättar dän stäur nårdn u 
vintarböisingän kan vör aldri ynsk uss JK. 
Mang ar träffar de till sum täidäst, att ä kan 
var ret strang vinta(r)böisingar ättar starn u 
bläcku har kummä JK. -dag s. vintadas,  m., 
bf. -än JK(U). Kåir pa haidi u hugg u läss a 
duktut lass skog pa n kårtar vintardag JK. 
Sant Klemäns-dagän vill ja minnäs mäin 
svärmår sägdä var dän fyst vintadagän 
JK(U). Pa vintadag [vintertid, på vintern]. Pa 
vintadag lag di [båtarna] alltut snod me köln i 
vädrä OL. Ja huksar, när G. B. begrovs, u de 
va pa vintadag, när Gannår- u Sunkörk- 

kväiar var hallvägäs tilläurnä JK. -dal s. pl. 
vintar-, vintadcrlar [fördjupningar i marken, 
som endast om vintern äro vattenfyllda]. Um 
gamblä märkar .. skall sla in, så skall de int 
bläi någ stadur vintar ännu, för de haitar: att 
vintardalar skall var fullä, förr n de bläir vin-
tar. Vintardalar de vill sägä: att all hular u 
sviktar u rännår i markar u skogar skall sta 
full av vattn JK. Däiki sto full av vattn u 
hagar sto full av vattn i all vintardalar u sumli 
dagar blankt uppa jamn jårdi, när torsmolni 
gav sum värst JK. -gatan s. f. bf. vintagatu 
[stjärnformation]. Um ha jä jaus u klar, så 
modar de kallt u strangar vintar, män jär a 
dusk, så bläir de lenvintar JK(U). -gröna s. 
vintagröinå f. (Vinca minor). Sin bräukar de 
planteräs pa gravi me väkstar, sum haldar si 
gröinä arä kring, så sum vintagröinå el. u 
mäurgröinå JK(U). -gäck s. pl. vintagäckar 
= våra vinternarrar [Leucojum vernum el. 
Galanthus nivalis]. -gäcka s. vintagäckå f., 
pl. -år [= föreg.]. -huggen p.a. vintahuggän 
[huggen på vintern]. Skogän .. han skall var 
vintahuggän, för da jär n hardäst u fastäst 
JK(U). -kväll s. vintakväld m., pl. -ar. De var 
så svart sum n vintakväld äi skäumningi MK. 
De lang haustkväldar u vintakväldar gynnar 
ta till mair u mair JK. När n sitar kväld um 
vintakväldar u arbetar bäi löisä, så bräuka n 
jet kvällsmat millum sjau u åtä u så arbeta n 
sinä ti sängdags JK(U). Mäin mor bäi Kauprä 
kund kard smasaigar av a mark ull pa vinta-
kväldar JK. Jär bäi uss sum vör int bräukar 
strandi u int arbetar me någ stranddomt um 
vintarkväldar, har vör uss någ ann söislsätt-
ning förä. I blant kardar vör ull .. u lappar 
hankli u suckar, smörar silar u lappar silar u 
skrivar el. läsar .. Män kvinnfålki har sitt 
vanliä um vintarkväldar me kardä u spinnä u 
saumä u vävä el. tillvärk kledar JK. Ja, pa de 
väisä gar iss lang vintarkväldar av, u fastn 
di jär langä, så gar di fort av läikvä1, u ja far 
säg att de jär .. dän bäst täidn av arä, sum 
vör böindar har någlund lidut framför um 
ladingän u summan u haustar JK. -köld s. 
vintar-, vintakyld. Nå i viku har de rakt vart 
vintakyld u tjåckar äis pa vattnä um netnar 
JK. Hu vickän otäckar ladi u vick a kyld, 
hälst um netnar da jä de rakt vintakyld JK. 
Nå allt um läng har de läikväl vart varmt u 
blöit någlund a par dagar, män annas så har 
de ret vart vinta(r)kyld när pa häitntills (21/4 
-95) JK. -lik a. n. vinta(r)likt. Nå har vör fat 
vinta(r)likt me kallt u snåi pa jårdi JK. 
-morgon s. pl. vintamårgnar. Vörr fick ligg ti 
millum 6-7 um vintamårgnar JK. -månad s. 
vintarmånä (OL)MK, 91. vintamå'nar. De 
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värst vintamånar jär släut JK. Mass u n dail 
av april .. de jär närpa de värst vintamånar, 
sum vörr har ti dras me JK. Män vörr strävd 
u livd iginum de sträiv vintamånar läikväl JK. 
-mössa s. vintamysså f., bf. -u, pl. -år. Där 
sto ha.. me a gammäl raud ludi vintamysså 
pa häudä JK. U så sat n da bäi borä me a ludi 
slabbmysså pa si (vintamysså) JK. Ja .. to 
ludnä vintamyssu pa skalin u slo slabbar ner 
um åiru JK. Vintarmyssår jär me slag u äutn 
slag JK. -narr s. pl. vintanarrar, sum vaksar 
äut pa gatbrinkar straks pa vårn = Bellis pe-
rennis; kallas även vildtäusnskön MK. [Vanl. 
om Leucoium vernum el. Galanthus nivalis.] 
-natt s. vintarna't. Di matt bläi kvar pa en av 
hålmar a lang vintarnat äi a oskapli kyld JK. 
-sko s. vintarsko m., pl. = o. -sko'ar [-åu-], 
[hästsko med en vass hake i "tån" o. en i 
varje bakända av skon]. Vinta(r)skoar kallas 
för de mästä för "haksko" .. de smäidäs än 
stålsättn hakä, sum jär vassar, framm i 
snäipu pa skoän u så än stålsättn hakä pa de 
äutästä äishaggä bak pa skoän .. män än dail 
flyttar u vass brudd i ställ för dän främst 
hakän JK(U). U så skoäd vör a russ me 
haksko ällar vintarsko JK. I dag har vör braut 
hakskoar ällar vintarskoar ifran för russi u 
slat undar vanliä sko ällar summarsko i ställä 
JK. -skoen p. a. vintaskoän [vinterskodd, om 
hästar]. -skoning s. vintaskoning. Till vinta-
skoning, när de jär halt, smäidädäs vass skal-
lar pa hässkospäikar JK(U). -solstånd s. n. bf. 
vintarsolståndä. Så sum vinn'n el. vädrä jär 
pa de dagar undar "vintarsolståndä", bläir 
huvudvinn'n till "vårdagjämningän". Dvs. 
um vädrä jär nård undar vintarsolståndä, så 
bläir de för de mäst nård vädar till vårdagjäm-
ningän JK(U). -spik s. vintaspäik m. (o. 
koll.), [hästskosöm med vassa huvuden för 
vinterbruk] JK(U). -stövla s. f. pl. vintasty'v-
lår. Storstyvlår el. knäistyvlår el. vintastyv-
lår .. JK. Ån fullvaxn dräng bräukt förr fa.. 
dubblä slepkledar undarkledar u äutkledar 

baindomt skudd var ätt par vintarstyvlår u 
ätt par summarstyvlår OL. -syra s. f. bf. vin-
tasy'ru [surhet, kall fuktighet i jorden]. Så 
läng de int bläir någ rängn, så sitar vintasym 
äi jårdi JK. U så fick vör nå ret a gutt rängn i 
viku, sum draiv vintasyru ör jårdi JK. -tid s. 
vintatäid m., bf. vintar-, vintatäidn. Ja har 
bind äut a hail slingå pa vintatäidn JK. Ja 
skudd tal um o arbetsårning u matårning .. nå 
undar vintartäidn JK. Di hadd fat ligg äi n 
barrack sum var mik eländu ti bebo undar 
vintatäid JK. -väder s. vintavädar JK n., bf. 
-vä'drä. Vintavädar me snåi u kyld har vörr 
nå JK(U). A äutmOlitt vintavädar har vörr  

hatt hail täidn JK. -väg s. m. bf. vintavä'gän, 
pl. vintarvä'gar [landsväg som kan befaras 
om vintern]. 0 ploglagä ällar o vintavägän, 
sum vör skall undarhaldä, gynnar bäi vägväi-
san bäi Lau körkå u räckar ti nemäst gräns 
mot När JK. Var u en skudd hald vintarvägar 
i farbart skick OL. -väst s. vintaväst m., pl. 
-ar. Skall n ha si n riktut varmar vintaväst, da 
lätta n söi si en av lud lambskinn JK. -ände s. 
pl. vintarändar [slutet på en vinter o. början 
på nästa]. Så väid de int skall bläi ättar Säibill 
spadomän, sägd de gamblä, att bäggi vintar- 
ändar skall ga ihop JK. 

vintra v. pr. vintrar. Summarlökåiår .. di vint-
rar int yvar äutä JK. 

vintras adv. vinträs [i förb.] i vinträs [under 
den gångna vintern]. Ja har int .. fat täid ti 
käik äi årdböiknar sin i vinträs JK. Ja, u så 
had n vart upp i körku en mårgän (de var i 
fjord vinträs) u skudd ring fyst gang JK. I 
fjord vinträs u ladis förtjänt vör a par träi 
kronår dagän me fastgaltn JK. 

vippa s. vippå f., bf. -u. 1) [ett slags nystan], 
'när man först nystar på handen o. sedan 
vrider ihop detta o. nystar därpå'; t. ex. a 
duckå gan MK (1876-77); den trad s. nys-
täs um handi till nystä nyst' pa sinä; nå jär 
bär vippu igän (= nära slutet) MK (c. 1876). 
2) [ett ornament på ett örhänge, se följ.]. 
— vipp-klocka s. vippkluckå [örhänge med 
"vippa"]. 

vips interj. vips [plötsligt, ett tu tre]. Vips så 
glaid pruppän in i Smiss hagän MK. 

vira s. 1 väirå f., 'ss. gullväirå o. syllväirå', 
'krusigt vriden guld- o. silvertråd ss. på 
brudkronor' MK; 'mycket fin stål- el. mäs-
singstråd'; mässingväirå, ståltradväirå; de 
var um- el. kringväir si me väirå; de jär fäint 
sum väirå JK. 

vira s. 2 se sur-vira. 
vira v. väir', ipf. väird' , p. pf. n. (kriyg)väir si, 
imper. väir [linda]. Väir kring, linda kring. Ta 
u väir kring en trad; väir kring a snöirä; väir 
um än trad; ja väird kring a snöirä; ta u väir 
um läit väirå. De var um- el. kringväir si me 
väirå JK(ordl.). 

virka v. virkä JK(U), virk' , pr. -ar, p. pf. pl. 
-nä [med virknål förfärdiga]. Saum [sticka] 
me am n nål el. virknål .. kalläs int för saumä 
äutn virkä såsum virknä muddår .. män i 
vanliä fall.. så virkar di spitsar u bord-dokar 
u. s. v. JK(U). Nå pa sundag far a int lug ti 
saum u virk u söi JK. 

virke s. värkä, vterkä [tpl.], värk' n., bf. =. 1) 
[trä avsett för visst ändamål]. a) [i allm.]. 
Spjäldaikän .. tår nuck var läit sämmar n 
janaikän ti värkä JK. En fäingarur tall .. jär 
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när pa dubbält sånt gutt värk äi sum en ungar 
gråvgarur JK. För o räkning jä i iss skoglaus 
soknar, sum skall transporter vid u värk sån 
oskapliä styckar JK. Aikå .. en.. sigälbat 
bygdar .. av tjåck vidår u rängar ällar av 
gråvt värkä JK. När.. de skall byggäs bat 
så jälpäs di at all träi ti skaff värk ti batn JK. 
b) [gärdslevirke]. Staur u trolår, räckår u 
bandar, sum än täun av vick slags träivärkä 
sum hälst skall gäräs av, haitar värkä JK(U). 
U så jär ä täunar av sag [sågat] värkä 
späiltäun u slantäun JK. Skall n sätt täun 

pa nöiar väisä .. av bärt nöjt värkä, så 
kåirar n bäi värkä: trodar u staur, fyst JK. 
Har n värkä bäi täunväisn, trodar, staur u 
bandar.. så töina n duktuä styckar um dagar 
JK. Värk till täunar far var u en hugg äi säin 
aignä skogar JK(U). Ja tror, att vör har värk, 
sum räckar till dän täunbitn JK. Värkä 
(staurar u trodar) jär någlund gutt JK. Staurar 
ruttnar av .. u täun'n fallar kull, mäns ännu 
dann värkä (trolår u bandar) jär gutt JK(U). 
Dän sum hadd tat imot töiningi skudd hugg 
ner u ta bårt de gamblä värkä ör väis'n 
JK(U). Allt de där värkä (trodar u staur u 
bandar) kustar millum fäm u säks hundrä 
kronår, u så kummar da ännu allt arbetä me ti 
kåir värk bäi u töinä därtill JK. 2) [material, 
ämne]. a) [om ting]. Anklä grastainstäunar 
De jär säkat värk, sum haldar u int ruttnar 
JK. Män än skönt han (grastainstäun'n) 
fallar kull .. så finns värkä ällar stainar pa 
ställä JK. b) [om människor]. Dåktan u jård-
gummu tyckar, att A. jär duktu u jär av säkat 
värkä JK. Ja skall säg L., att ja jär int gärdar 
av sånt dålit värk, att ja gir mi yvar ällar 
sörgar JK. Bättar värkä skall fålk var gärd 
av, um di skall sträv iginum till n nattäurlir 
död JK. Di jä skapnä av ann värkä MK. Jfr 
båt-, häck-, kär-, trä-, tun-, tåg- o. ämnes-
virke. 

virvel s. värväl, vterväl [tpl.] m., bf. -län, 
virvin JK, pl. -lar, 'skydrag?' JK(ordl.); [vir- 
velvind]. Där hänn gar n värväl fram 
JK(ordl.). Jfr väder-virvel. -lek s. värvlaik 
m., 'liten leksaksväderkvarn' MK(c.1876). 
De gar sum n värvlaik MK. Da jär de frågän 
um slet ganasar [garn-åsar], sum int jär knag- 
guä ällar full me skarvar, för de ska ga sum 
än värvlaik ti kar ihop dum [de upphängda 
garnen] OL. Arbetä för hännä, de gar sum 
värvlaik MK. 

virvla v. virvlä, värvlä, ipf. virvläd JK(U). 
Vädavärväl .. A såns vädar, sum bräukar 
virvlä el. värvlä kring ifran jårdi u upp i luftn 
.. så att laus u let sakar, sum liggar pa jårdi, 
virvlar upp i luften. En gang to en vädavärväl 

bårt en hailar sedstack .. så att skupar dan-
säd u virvläd upp i luftn JK(U). 

vis s. väis n., bf. -ä, väis', pl. väis ['sätt', blott 
efter prep.uttri. Kytfätt .. de kund pa sätt u 
väis ga an män var int bra OL. a) [i förb. m. 
adj. o. räkn.] Pa ätt väis jär han läit bättar 
JK. Ligg i affärar u fa pänningar pa Jet väis 
JK. Han had lert si, att de kund ga an ti gär 
pänningar pa bihändut väis OL. Di [fiske-
garn] sum nå int var mik sundarsjärgnä, daim 
kund n fa lapp pa vanlit väis de OL. Kytfätt 
.. de kund pa sätt u väis ga an, män var int 
bra OL. Män släku läggäs ännu pa gamblä 
väisä radväis i sma hopar.. när n läggar na 
pa de gamblä väisä, braidäs a straks JK. Be-
talningi kan ske pa täu väis JK. Så har de 
[jordbruket] pa min täid undargat stor föränd-
ringar pa flairfalduä väis JK(U). b) [i synn. i 
förb. m. pron.]. Så kund di int hald räivår pa 
ann väis än .. OL. Kan de årdi jär upp' pa 
någ väis var ti någ nyttä .. så.. OL. De var 
omöiglit fö(r) daim ti pa någ väis ta si äut JK. 
Spitsplogän jär nuck bra pa sitt väis ti kåir 
iginum jårdi me JK. V. .. ha jär mik roli för 
ha pratar u singar u läsar pa sitt väis JK. Da 
blai fålki sårternä pa så väis, att täu a varå di 
sum var bondfålk, di fick bläi kvar OL. Aikän 
[i sigd-spånen] han jär så där päipur u garur 
.. de sma gräuskånni haldar si fast bi träiä, pa 
så väis kan gräusä fa gär nytt längar OL. U 
pa sånt väis fick di sin vid OL. Han kund väl 
ha tänkt pa sam väis sum badä S. u K. OL. 
Dän fyst sårtns janharvlar var pa sam väisä 
gärdä sum träiharvlar JK. 0 [våra] stolar jär 
gärd pa sam väisä JK. Pärkspelä .. har äiktäs 
av bad ung u gamblä . . u sum ännu äiktäs 
närpa pa sam väisä JK(U). Nabbu liggar äi än 
stäurar aurakar u pa sam väisä jär de me 
Hammanäs u Djaupdöi JK(U). De arbetä 
fick vörr int i årning, för lairjårdi blai så vat, 
sått .. Pa sam väisä gick de me plögningi i 
stainhagän, fastn vörr försöikt me 'träl russ 
för en plog JK. Ja, pa de väisä så skudd jårdi 
till haustsedä plögäs iginum fäir gangar JK. 
Haldar n pa u bröinar pa de väisä, så bläir de 
mang sån där smastyckar sum fallar ör äggi 
pa sigdn OL. Så bräukar sjau ällar åt trolår 
räck pa de längdi .. sått da lägga n trodrä av 
pa de väisä n sjau åt nä i trolår i var längd JK. 
Så braidar n äut de [linet] flatt pa jårdi 	U 
pa de väisä så far de liggä imillum träi u fäir 
vikår JK. Haldar kyldi bäi pa de väisä, så.. 
JK. Nå va de pa de väisä, att .. JK. De 
hängar ihop pa de väisä, att 	JK. Jå han 
sägd pa de väisä .. att um de skudd botä, så 
skudd ja fullt u fast.. tro JK. Pa de väis sag 
di, att i had skuldi bäggi täu JK. Ja, pa de väis 
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jär de mang ar JK. Ja jär int riktut bäi gutt 
umhöir pa grund av allt eländä pa dain väis u 
dannä JK. An trätti lass fick vör bärgä .. män 
n täi lass var de omöiglit, fastn vör försöikt 
pa all möigliä sätt u väis JK. Jfr bedrövligt-, 
bit-, by-, dag-, del-, dost-, dropp-, fläck-, id-, 
kappdel-, karl-, kilo-, kvants-, lag-, last-, 
laubo-, liter-, natt-, pack-, pärk-, rut-, skork-, 
skov-, stig-, stock-, strut-, stump-, stund-, 
stycke-, sudd-, tid-, tott-, troligt-, träd-, tur-, 
tusenriksdalers-, varp- o. ägo-vis. 

vis a. väisar, f. väis, pl. väis' JK [klok]. Han 
jär så dummar sum Gud jär väisar JK. Ha jär 
så väis u förstandu OL. De väis hynsi kan u 
värp i nättln (ordspr.) JK. Jfr en-, för-, näs-
o. rätt-vis. -het s. väishait f. Fastn ja .. alls 
int vill beröim mi av någ klokhait älla väishait 
mair n andrä JK. De fräuar .. di jär så dumm 
u lat äi all säin väishait, sått di däugar int salt 
ner a tunnå kyt, ick mindar fisk JK. 

visa s. väiså, f., pl. -år. De var a gali väiså; de 
var a vackar väiså OL(ordl.). A. jälpar mor 
kard iblant um kväldar, u när ha bläir 
svämnu, da singar han a roli väiså för na, sått 
a bläir vaki u glad JK. Dairäs sångstyckar de 
jär bär någ ovituä väisår, sum di har lert av 
rallrar OL. Um di int far ler någ bättar n svär 
u säupä u ovituä väisår där inn pa Lägrä, (el. 
va  de jär ..) de där härrar atullristar, da .. 
JK. A väiså, sum än singäd pa när n var sårk 
JK. När ja kå'm ainsummän, så singäd ja pa a 
väiså u var gladar u muntar JK. Blandnings-
kvinnfålki haldar pa hail netnar me arbetä, u 
undar täidn så hadd di rolit me ti sing väisår u 
säg av historjår JK. När di da fick vass sin 
halv till äi si, da gynt fö de mäst Gumbald 
Las sing väisår u säg trullhistorjår av JK. Jå, 
bäst ä jär, stämmar päikår upp roliä vackrä 
väisår, u de gamblä sitar u håirar pa [under 
blandningkalaset] JK. Väisår lanar a (Anna) 
u kaupar, börr a kan fa tak äi någä JK. Ja 
minns n bit av a gammäl väiså um Langhalu u 
Staingylpän: Langhalu ha bad ti bryllaup u 
Staingylpän han sat u gräit, tve-tårkäs däu 
gamblä fabbror matt däu tvättä di u kummä 
däit JK. Av a gammäl väiså minns ja a par 
värs: Å ringän sum du gav mig mäd namnet 
mitt å ditt, den kan du åckså få i&en talittila ja 
fa igen, så är [vi] kvitt om kvitt. A boken som 
du gav mig [etc.] JK. De var a stäur lang 
väiså um de dramä (.. dramu?), sum vörr 
singäd, när vörr var sårkar 	Fyst värsn 
löidäd: En bondehustru uti När hon lässnade 
på mann'n Pär, sjungfallirallara. Hon var allt 
för fin och sjanktil, mannän höll hon alltför 
pannkil, sjungf. JK. Päiku sum trampäd pa 
bröiä u sinkäd i jårdi um ja int minns galä 

så var de a väiså um de JK(U). [Bildl. i uttr.] 
Bär ård u ing väisår MK(c.1877). Så släutar 
dän välduä jårdbräukspräddikantn [Rösiö] de 
styckä, u de jär ård u ing väisår JK. Da kund 
n tänk si, att ä blai ård u ingä väisår yvar de 
lymlar OL. Jfr handels-, klago- o. uggle-visa. 
— vis-bok s. väisbåuk f., bf. -i. A. sitar nå u 
läsar för mor u läil A. äi de roliä väisboki, 
sum A. ha fat a L. JK. -stump s. väisstump 
m. Ja kastäd äut sänkä u krokän u gynt 
gnol pa n gammäl väisstump u var riktut gla-
dar JK. Ja gick u gnoläd ällar smasingäd i 
mörkrä pa n väisstump för mi självar JK. 

visa v. väisä, väis', pr. -ar, ipf. -äd, väistä, 
väist', sup. väisä, väist, pass. väisäs, p. pf. 
(bårt)väistar, (av)väisn, imper. väis. A. 1) 
[förevisa, låta se]. Han (Möllar) had a såcka- 
betå mässi 	ti väisä .. män när n da had 
släutä u talt um u väisä, lains di (betår) skudd 
hackäs JK. De brevä, de kanst däu gänn 
väis fö mi, eller: däu kanst gänn väis mi de 
brevä MK. Vörr kund väis raiduä papper pa, 
att .. JK. Skoläran han väisar så mik vackrä 
böikar fö bani, eller: väisar bani så mik 
vackrä böikar MK. De väisäd kaupmännar 
mi MK(1878). Da väisäd Oskar mi a käulå 
JK. När n väisäd skåptionbildar pa själv 
mjölkningi .. Så staig B. fram u väist n storar 
tabbäll .. för ti väis, um sväinuppföidningi 
launäd si någä JK. Att di (konar) var starkä, 
de söintäs pa bildn, sum W. väistä JK. Ja 
väist K. n (fäugln) JK. Han väist mi räkning-
ar pa n säks sjau hundra kronår JK. Da to 
gubbar matpusar upp u väist dum de sum di 
hadd i smöraskar JK. Så straik än byksår ner 
u väist uss MK. Da sto gubbän där mitt i 
akan me bär ändn älla väist rövi JK. U väist, 
lains de gick till, när di tråskädä MK. Iss 
papperi har ja väisä el. väist för mangä 
JK(ordl.). Brevä, sum L. skrivd ti K., har ja 
int gitt n ällar väist n JK. Han skall väisäs 
allting (OL)MK. 2) [utpeka, angiva]. Han 
väist mi mang gangar, va n sto pall [någon-
stans] bäi täun'n JK(U). Ja, da um dagän 
väist n börr godmännar punktn, där di skudd 
gynn me linjår JK. Da gick Hädd upp pa 
backän u väist n, va vör bodä u va n skudd ga 
för n väg JK. Ta u väis mi vägän JK(ordl.). 3) 
[hänvisa (till), anvisa, befalla]. Da väist han 
mi ti jårdgummu JK. Ja väist däit n JK(ordl.). 
När n frågäd där, så blai än alltut väistar till 
'n annar part JK(U). Sin så plöigd 'n ainsum-
män u väisäd uss haim [skickade hem oss] 
JK(U). U så väist ja Jannä ti framarar, u så 
fick All ga bak JK. Va lains de var, så had K. 
väist n ör körku JK. 4) [peka i en viss rikt-
ning]. Män så gar int plogän ner .. de beror 
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där pa att väisn väisar älla(r) jär ställdar för 
mik upp at drekti 	u int skall väisn, sum 
bildn sitar pa, väis till hygar älla(r) vänstar 
JK. 5) [peka på, angiva]. När klucku väisar 
tåll, så bläir de middäsbud OL. Barrumetan 
väisar vackat MK. 6) [ådagalägga, lägga i 
dagen]. För ti väisä, att han ha tat bra mist 
JK. För ti väis, um sväinuppföidningi launäd 
si någä JK. — B. refl. 1) [låta se sig, framträ-
da]. Vör vidd läikväl ha än [honom] in u väis 
si för få'lki OL. De jär nuck någän vård 
(= vålnad), sum väisar si för sumbliä män-
skår, av daim sum jär dödä OL. Få' lk väisar si 

ättar di jär döidä JK(U). Träi dyngn ättar 
ha var bigravi, kåm ha haim me boki i handi u 
väisäd si för dän sum sägd de till läikä JK(U). 
Nissn 	väisäd si int täit [ofta] JK(U). De 
väist si så hallgal för han .. ibland sag än, att 
de var äld laus i häusä u iblant ropäd u vaj& 
täd någän ätta n .. u så där gal väist si de för 
n, fastn de änd int var någä JK. Drakän har 
väist si sum än storar gammäl gubb me skägg 
JK. Soli har int väist si för uss i ar ännu JK. 
2) [förevisa sig]. Pa kväldn så skudd bräud-
fålki me dairäs bitjäntar äut pa gardn u ga 
runt kring ungmansstangi u väis si JK(U). 3) 
[ge intryck av att vara]. V. väist si int mik 
laisi för de! JK. 4) [bevisa sig]. Um de nå 
skudd väis si, att ä int jär någ värd i de 
papperi OL. — Särsk. förb. Ja väist av än; ja 
matt ta u så väis av än JK(ordl.). Släutliän 
had G. blitt gali pa än raint i grund ti skäll u 
väist av än, att de var int värt, att n kåm inum 
dairäs dur mair OL. Flair gangar had 'n fö-
söikt att 'n skudd slipp in pa härrgardn, män 
var gang had 'n blitt avväis'n av tjänrar JK. — 
Um än änd da skudd bläi bårtväistar, så .. 
OL. — Gick än [plogen] för läit ner .. Da slo 
än äi dän främst käiln, sått bild'n u väis'n 
kåm ti väis mair ner JK(U). Väisar väisn för 
mik ner, så gar n .. för djaupt JK. — Väis 
tibakas (om prästen o. läsbarn) MK. Tibaka-
väistar = när n int bläir konnfirmern, när n 
gar u läsar .. ex. han blai tibakaväistar, ha 
blai tibakaväist JK. — Snarkrabbar huggdäs 
av än unggröinstall, sum kvistar väisäd uppat 
tuppän JK. — Väis äut: 1) [befalla (ngn) att gå 
ut]. En kväld had a luckt upp fastäuduri u tat 

knäiv u gat upp pa luftä u väist äut trullä 
JK. 2) [förevisa, peka ut]. Ja um täist 
väntar vör V. [lantmätarn] jär äut i Lau u 
skall väis planar äut JK. Um än had gärt läit 
ändringar nå ättar, när n väist planar äut pa 
kartu, så kund de ha blitt mik annlundä JK. 
Ner n väist äut planar um dagän, da sägd n, 
att ja för Fäi dailn hadd ätt skiftä pa var säidå 
um vägän OL. Da i fredäs va de frågän um att 

äutböitar skudd väisäs äut (på kartan) JK. De 
jälpar int ti låim fråiträi häldar, sum jägmäs-
tan jär äut u väisar äut iblant JK. Jfr an-, 
under- o. ut-visa samt från-vist. 

visare s. väisarä m. [i ur]. De var n galn väi-
sarä, sum aldri vill sitä äutn fallar ner jamtill 
OL(ordl.). Jfr väg-visare. -hjul s. väisarjaul 
n., pl. bf. -i. Ja skudd ha hatt a nöit väisarjaul 
i mäin klucku OL(ordl.). Väisarjauli di jär av 
träi, u di bolnar da, när de modar vatvädar u 
jär vatvädar MK(1877). Jfr väg-visare. 

vise s. 1 väisä m., bf. väisn, pl. -ar, 'den delen 
av en spetsplog, som billen sitter på' 
JK(ordl.); dän dailn av kvistn, sum jär fram-
för nedäst ändn av drekti u sum bildn sitar pa 
JK. Väisn, sum bildn sitar pa, jär av än star-
kar träibit (aik el. björkä), sum kvistn glyggäs 
äi JK. I väisn bakför bildn u upp [uppe] i 
stangi el. drekti glyggäs a hul, sum sättäs a 
stark sla av träi el. av jan, sum gar ifran väisn 

upp i stangi .. de där sla'i fungerar lissum 
sum knäiv JK. De jär för kårtar väisä pa 
plogän JK(ordl.). Buln pa björki, umkring a 
än, huggäs äut u nyttäs ti väisn JK. Män så 
gar int plogän ner ällar gar för läit ner; de 
beror där pa, att väisn väisar älla(r) jär ställ-
dar för mik upp at drekti .. män väisar väisn 
för mik ner, så gar n för mik ner älla(r) för 
djaupt JK. U int skall väisn, sum bildn sitar 
pa, väis till hygar älla(r) vänstar, för da 
kumma n ti ga skaivt JK. Jfr plog-vise samt 
kort- o. långvist. 

vise s. 2 väisä m., bf. väisn, pl. -ar [gärdsgår-
dens linje el. sträckning i marken]. Trolu 
skall räck fran väisn ällar jårdi (täunväisn) u 
så gillt ti uppäst bandn JK. Da lägga n.. sjau 
åt näi trolår i var längd i jamt väisn ällar linju 

hail sträcku fram JK. Vör rustar.. u hug-
gar all gamblä täunar ner u kåirar trodrä u 
staurar (värkä) bäi all nöi väisar el. linjår JK. 
Töin pa nöi väisä dvs. int sätt upp än täun äi a 
gammäl linjå älla väisä MK. Täu'n ska sättäs 
pa nöiar väisä el. nöi linjå; dän nöi väisn 
stakäs äut me gäin [raka] stakar MK. N ar- 
betskal kan ta imot u töin 	pa beting .. u 
skall de töinäs nöiar täun i nöiar väisä el. i nöi 
linjå, så jär de vanlit, att värkä skall var 
bäikårt [framkört] langsat väisn .. Var de 
någän, sum to imot 'n gammäl täun, sum 
skudd töinäs um .. dän sum hadd tat imot 
töiningi skudd hugg ner u ta bårt de gamblä 
värkä ör väisn JK(U). Jfr tun-vise samt kort-
o. lång-vist. 

vise s. 3 väisä m., bf. väisn, pl. -ar JK(U), 
[bidrottning]. De ansäis, att "väisn el. drått- 
ningi" 	lissum kumderar "dröinrar u ar- 
betsbäiår" .. När de bläir täu väisar el. drått- 
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ningar äi ätt bäisamhällä .. da svärmar dän 
"gamblä väisn" äut u tar sitt manskap .. 
mässi u lättar dän nöi väisn stänn kvar. Bläir 
a bäisamhällä äutn väisä, så drägar .. int 
arbetsbäiår längar JK(U). Jårdhumblår .. di 
har n väisä el. dråttning, sum jär störr än de 
andrä humblår JK(U). Väisn i bäikäupän ro-
par: ut ut el. upp upp! JK(U). Ja var äut pa 
pastoratstämmå .. män du mildä himmäl vick 
Närkar! de var såsum kumm mitt äi än bäi-
svärm, u själv väisn de var H. P. OL. 

visit s. vissi't, bissit m. [besök], Kummar L. ti 
gär någän vis sit (bissit tror ja de gamblä sär) 
jär äutat i summar, så .. JK. Han (prästn) 
gärd int langar vissit (bissit sä de gamblä) i 
körku i dag JK. 

visitation s. vistafåun. Di har nå hald vistasjon 
i all stäuår (söikt ättar någ, sum jär stulä) OL. 
Biskåppän var äut pa vistasjon JK. Jfr bis-
kops-visitation. 

visitera v. visute'rä, p. pf. visute'rn. Han blai 
vissutern, män di fant int någ bäi än OL. 

visk s. o. interj. visk n. [huj, blink]. 1) subst. 
Vör ha fat täu stackar ihop; de var bär sum a 
visk, så var de ihop MK. 2) interj. Visk så 
straik ä kull me hail kalasä OL. Ja, u så.. pa 
spårvang'n till janvägsstatsjon'n, u hurr u 
visk så var ja haimä bäi R. JK. 

viska s. viskå f., bf. -u, pl. -år. 1) 'såsum en 
handfull gräs el. så' MK(1877), 'viska, halm-
viska'. Ja gav stäutar bör a läiti viskå halm 
(halmviskå); gi konar a läiti viskå håi (håi- 
viskå) JK(ordl.). Så tas 	hampän upp u 
bindäs ihop i sma viskår, så mik sum än kan 
ha räum me i handi me någlä hampstrad me 
ätt band bäi tuppän u dann bäi roti JK. 2) 
[redskap av hopvriden halm för rengöring]. 
Till gär a halmviskå, så tar n läit halm u 
bräidar ihop spänt, sått de sitar ihop till a 
viskå. Förr när di skäuräd gålv 	JK. 3) 
[halmviska som märke för isnot]. När n gyn-
nar dräg pa armar, så jär de int gutt ti dräg 
daim lik si fort.. så.. binda n kymbäl pa 
bäggi armar pa patjan'n .. de bräukar var 
halmviskår, sum haitar viskår MK. 4) 'hop-
ringlade snaror'. Dräg a viskå; häng snarår i 
viskå MK(1878). Vör drägar me viskå, vätjä 
(snaror) MK. Snarår dräga n "i viskår" uppa 
äisn iginum hular.  .. Till dräg dum i viskår vill 
sägä: att n låisar tägäl el. låisar snarstyckar 
ifran si u ringlar vart styckä el. täu styckar, 
sum än lättar sit ihop. Visku jär sum a gan-
härvå me kårt buktar u dän slar n um el. ihop 
me snarraivän u puttar visku undar äisn igän 
u tar upp na iginum a hul där sum än skall låis 
tägäl igän JK(U). [Se ill.] Jfr halm-, hö- o. 
skur-viska. 

viska v. viskä, visk', pr. -ar, ipf. -äd, 'vifta, 
svänga'. Viskä me handi, käppän etc. = 
svänga MK. Däu fart int lug ti sta pa de väisä 
u viskä (me handi); hundn viskäd me rumpu; 
russi star u viskar me rumpu; han viskäd mi 
läik up i augu me visku JK(ordl.). U all 
kvinnfålki så hadd i bråttum u viskäd me säin 
räivår OL. När n käpp .. brinnar i en ändä, 
så att han glöidar u än viskar me dän ändn 
fort fram u tibakas, så de söins n äldsrand 
JK(U). Visk pa rumpu: 1) (om en hund) MK. 
2) [bila] U kan vör någän gang visk pa 
rumpu, sum än bräukar säg iblant, ällar gutt-
gär Ar me någ, så .. JK. — Bäst ä jär, så jär de 
än tokskallä, sum kler byksår av si me, u 
skörtstjärtar viskar fram u tibakas för vart 
tak än slar (om slåtter) JK(U). A. sägd, när a 
lägd bårdokän pa: um vör nå bär kund visk 
[vinka?] ätta na (Majken) MK. — Särsk. förb. 
Visk av borä, torka av MK. Knäivar di har 
int blitt avvisknä MK(1879). Viskä bårt MK. 
Visk flugår bårt JK(ordl.). Haudi [huvudena] 
viskäd förbäi finstaräutår MK. Viskä pa 
(skynda på) MK(c.1877). Ta u visk pa nissi 
läit me sväipu JK(ordl.). När n .. far tak i 
sankä, så kasta n el. lissum viskar de ti bakas 
JK. Ja to u viskäd till n [slog till honom] MK. 
T. N. han had a mär sum fylädä, när n kård 
jär äut pa vägän, da to han fylä u viskäd upp i 
kärru u kård haim MK. Viskäd skinnä upp i 
kusstain'n MK(1878). To sårkar i nackän u 
viskäd äut um i fastäuu MK. Dän sum kastar 
.. tar i raivän .. me hygrä handi u viskar el. 
retarä kastar anglår äut i vattnä JK. 

viska v. 2 viskä JK(U), [tala lågt]. Se f. ö. 
vissla v. 

vislig a. se o-vislig. 
visp s. visp (OL)MK m., pl. -ar JK. Björkräis, 
sum vispar gäs av JK. -ris(e) s. vispräis 	, 
-räisä, n. bf. -ä. De jär visst ont um vispräis, 
de skall apartur björk till MK. Ja skall äut lait 
ättar vispräis, de jär int gutt um vispräis el. 
vispräisä MK. Björkräis, sum vispar gäs av, 
haitar vispräisä. Björkräisä ti vispräis däu-
gar int någän annar täid än pa ladingän el. 
summan, när savän gar, för vispräisä skaläs 
el. tas barkän av JK. 

vispa v. vispä (OL)MK, pass. -äs JK, imper. 
visp. Mygluä ärtar .. di skall börr skylläs u 
vispäs någlä gangar i vattn JK. Visp blodn 
bra JK(U). 

viss a. vissar, -a, f. viss, n. -t, best. (de) viss', 
pl. viss', superl. vissästä. A. ss. adj. 1) [sä-
ker, sann]. De jär visst sum amen i körku 
OL. Ja, de jär visst u sant, män de har säin 
säidår JK. Släik orättväiså kan aldri var 
möiglit Jå, de jär visst, att ä så jär JK. Int 
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har all läik förmågå ti munträ upp fålk u ti fa 
någ rolit, de jär visst OL. Ättarsum ja int jär 
säkar pa um ja far täid .. nå um vardäskväl-
dar i viku, så jär de bäst till ta de viss för de 
ovissä u skriv någlä ård i kväld JK. 2) [stadig, 
säker], 'tvärsäker'. När 'n skall hugg till än 
örgravän träisko, så skall n var mik vissar pa 
hand ti huggä JK(U). Ja var så vissar pa baini 
MK. U de var så visst (säkert, skickligt, i 
fråga om knivkastningskonstnären på mark-
naden) MK(1878). 3) [fastställd, bestämd, an-
given]. Di to dygn [för malning] ti vissar dag 
OL. De jär a halltunnland, till vissar dag skall 
de var avryddä OL. Da förläggäd n smidn än 
täu träi ting, sum smidn skudd gär till vissar 
dag JK. När 'n bläir bjaud'n pa a kallas .. till 
n vissar klucktäimä, så infinnar 'n si int förr'n 
en u intill täu täimar ättar n jär bjaud'n 
JK(U). Så tror ja de jär täi kr. böitar pa, um 
di int kummar in me förklaring till vissar täid 
JK. Så jär de u hans börd [skyldighet] ti skaff 
byggä i årning till någ lund vissar täid JK. 
Han frågd, um de va någän vissa täid nä 
kvinnfålki kalldäs fö källingar JK. Mik sank 
än skall gi .. Mitt i summan .. kan ja just int 
sätt fram någän vissar regäl, äutn de varjerar 
mikä JK. Antingän betal ti ploglagä ätt för allt 
a viss summå för vintan ällar JK. De jär 
int nå för täidn någät visst styck ifran land el. 
visst djaup JK. Annas hadd di för de mästä 
ätt visst ställä, sum hait middäsställä OL. 
Pluck ihop säin sakar u ställ daim pa a visst 
ställä, att n kund fa ret pa dum, ner n skudd 
ga haim OL. Att n läggäd pa a vågskäivå till a 
visst tumtal u ritäd ättar vågskäivu OL. De 
jär visst, va mang skupar de skudd ha räum 
där JK. Aksi ska läggäs äutat (i stackän); de 
jä visst me de* u* MK. De jä så visst de, sum 
issrä (gasungar) ska stickäs: bakför kullu älla 
jännpåttu MK. Kauprä storängar di lag u* 
ihop, u de va visst, mang kräk var u en fick 
bait me, ätta hämmänsdailar JK. Bomulls-
ganä skudd läimäs me visst mik vattn u 
läim ti marki JK. Visst me ull fick var u en 
bihaldä JK. De var visst, va mik di skudd 
hinn me för dagän OL. De va int visst, va 
langt styck än skudd rännä JK(U). När a 
päikå 	skudd giftäs bårt, u de just int var 
gärt si någ visst el. di int var förlugnä .. så 
raist päiku ti drängäns haimä JK(U). De 
var nuck allt läit krånglut iblant, ner di skudd 
bid säin sletkalar, ti fa visst lug pa dum, 
sumbli vidd int ga ste pa viss ställar OL. 
De var någlä viss dagar pa vintan, sum de 
gamblä int gänn vidd kåir i skogän JK. När.. 
de skall var rändar pa na (uppränningen) 
da rännar di upp viss mang par av var färg 

JK. 4) [antydande: somlig, en del, särskild]. 
Ja kummar int ti undastöd dum me någä u 
de för n vissar orsaks skuld JK. Vällaikän 
han var ti beröim pa visst väis, u de jär ti bärg 
gröidn JK. Så var ä viss uppdrag, sum int all 
blai bitrod till OL. Da ståiptäs viss jaus ti 
jaulljaus OL. I viss fall jär de nuck läit oläikä 
OL. De skudd mik mair täid till me arbet (bi 
sagi) da i viss fall OL. — B. neutr. ss. adv. 5) 
[säkert]. Ha räknar så visst (= säkert) MK. 
Kastar så visst (träffsäkert) MK. Så kund di 
kast jaustru så visst, så di träfft nä [gäddan] 
OL. 6) [bestämt, absolut]. Ja har talt me E. 
um burningi pa backar; de skudd bläi ti mis-
såmmarn, lugd n visst OL. Di lugäd så visst, 
att i skudd kummä MK. Han lugd, att n 
skudd skriv ti L. så visst, män så glåimd n 
alltihop MK. Säg för visst; vit för visst MK. 
Så frågd ja, um di vidd ta imot u gravä u 
planterä 	Jå de vidd di visst, börr int i 
mårgå JK. Kanst u da fa täid u jälp mi da? Ja, 
visst far ja jälp di, vätjä OL. En arbetskal 
bidar mi um a lass vid, visst täusn far n de, 
vät jä JK. 7) 'visserligen'. Visst jär vör ännu 
int i maj, män de jär int så langt till JK. Visst 
ha de drugglä läit någlä gangar, män de har 
int vart mair n .. JK. Visst läggdäs de till u 
föidädäs kräk upp så väl sum nå JK. Visst 
vaksar ärtar pa vick jård sum hälst, män .. 
JK. 8) [så vitt jag vet, förmodligen, kanske]. 
A. P. 0. har vart mik sjaukar, män nå jär n 
visst bättar JK. Vör fick visst brevä u fråi-
pusn pa torstäskväldn JK. Di far int lug u 
nytt ä (dubbelnot); di förstöird visst buttnän 
u avlän me de JK. Um ja int minns galä, så 
var ja visst upp bäi Är pa kväldn JK. A-
stäuås, di matt visst skull ste me fisk i kväld, 
för di hadd laig än hopän källingar ti gailä 
OL. Ha har visst vart åidi mik längä JK. Nå 
fa ja visst snart hald upp JK. — C. i subst. 
anv. 9) [i fasta förbi. För visst [mot viss 
betalning, på beting]. Han har tat imot däiks-
gravningi för visst JK. Än arbetskal kan ta 
imot u töin fövisst el. pa  beting JK(U). Da 
hadd farsgubbän lämnä äut uppsättningi av 
byggningän för a viss summå för visst, sum 
de haitäd, till n byggmästarä JK(U). Sumbli 
di lättäd äut säin bitar för visst ti någän ar-
betskal [att odla upp] OL. Män än dail, sum 
int hadd kvänn 	självä, maläd "för visst", 
dvs, än maläd för a viss summå hail arä kring 
JK(U). 10) För visså [säkerligen?] MK. Jfr o-
viss. -het s. visshait. Um de jär sant, sum ja 
int me visshait kan pasta, att .. JK. 

visserligen adv. vissarliän. Allar har fålki nå 
för täidn mik bättar ..? Vissarliän än stor dail 
.. har de bättar JK. 
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vissla v. 1 viss/ä, pl. -lar, ipf. -lädä MK, -läd, 
pass. pr. -läs, 'viska, prata sakta'. Visslä u 
trisslä mot si, stå o. viska [mot] varandra 
tyst, så att ingen skall höra det MK. Sta u 
visslä u pratä, sått ingän håirar; di sto u 
vissläd u trissläd JK(ordl.). Där sto fålki u 
döivläd u vissläd u trissläd mot varandrä JK. 
De vissläs u tassläs um att de jär fräiarmål pa 
färdä OL. De gar sakt me sträikningi [massa-
gen] pa de ond ställä undar de att de läsäs 
ällar vissläs någ undar hail ceremonien [av 
"botgubben"] OL. Gubbar gynt sit u visslä 
där i bänkar: de var ann för kal ti tal de JK. 
Va i jissu namn, vissläd V. till M., va sär 
kaln? JK. Viskä el. visslä någän i åiru JK(U). 
Va mangä goä matbitar ja har fat av Kauprä 
Kaisän, för de att ja visslädä na i åiru, när vör 
sat pa skolbänkän MK. Haisar jär ja me, sått 
ja kan int fa målä fram äutn matt visslä för de 
mästä JK. Dän sum visslar, han jaugar, u dän 
sum pusslar, han stjälar (ordspr.) JK. 

vissla v. 2 se myssla v. — vissel-pipa s. f. pl. 
visslpäipår [på ånglokomobil]. Har di värkä 
(tråskän u biln) pa sin plass .. så gynnäs de 
klucku säks 	U da skräiar visslpäipår pa 
flair håll jär i sokni JK. 

vissen a. väisn, pl. -nä. Blomår jär nå väisnä 
MK(c.1877). 

vissna v. vissnä, väisnä, p. pf. vissnän 
(OL)MK. Kånnä gynt vissnä u säi så tunt u 
dålit äut OL. Um månd .. skall di (såckabe-
tår) hackäs igän, när de upprycknä plantår 
har vissna ällar sloknä gillt JK. Väisnä bårt, 
om växter MK. 

vistas v. vistäs, pr. vistäs, ipf. o. sup. vistäs 
[uppehålla sig]. Um int L. kummar ti vistäs i 
böin längar fram JK. Di jär ännu inspärrnä 
[isolerade] .. sått i far int vistäs blant andrä 
fålk JK. En hail hopän av dum vistäs inum 
fair väggar i all sin täid JK. Han maint pa, att 
dän sum jetäd russkyt, han bord int vistäs 
blant ann fålk JK. De gröin ringar., de ska 
var sån ställar, sum de sma undar jårdi dan-
sar pa ällar vistäs bäi OL. Va di nå vistäs, 
vait ja intä JK. Akadäuår 	vistäs för de 
mäst äut pa akrar JK. I mandäs, sum Er ännu 
vistäs (= vistades) jär äut i Lau, visst Är, 
lains de var JK. När 01 vistäs el. var där äut 
pa Skarphållmän, så skudd n ha äld JK. Al-
skräikå [ollon-skrika] .. Har int vistäs jär at 
iss traktar (Lau u När), män i Allskå var de 
fullt av daim JK. 

vit a. vältar, -a, f. väit, n. vitt, best. (dän, de) 
väit', pl. väitä, väit', komp. -arä JK. 1) 
[egentl.] Än väitar krag JK. Tälläfåntradn 
sum än kund säi 	sum än väita rand [av 
rimfrost] JK. Sjoän gar väitar JK(U). Väita 

kännä [kärna, i mjöldryga] MK. De blai snå'i, 
sått nå jär jårdi väit JK. Jårdi jär hail väit av 
hagäl JK(U). Så häväd de ner me snåipasår, 
sått allting var vitt u fäint 	u vörr var hail 
väit själv u* JK. Läsbani .. di var., hail väit 
av stöv OL. Tjugå man i rad .. äi säin väit u 
kulört skörtår OL. [Särsk. om ögonens, blic-
kens, utseende vid vissa tillstånd]. Ja fick a 
slag i skalln, sått ja sto väitar i augu av ä JK. 
U sumbli dagar har n fat rot u kryss mot 
nårrvästn sått n har stat väitar i augu JK. Där 
blai di (russi) stanäs u glod vitt pa gaitbuckän 
JK. 2) [vitaktig, ljus, blek]. a) [om människa]. 
Han blai väitar sum talg u skudd sväimä MK. 
b) [om djurs färg]. Väitar stäut, väit ko, vitt 
naut; täu väit ungnaut; väitar häst, väit mär, 
vitt ungruss, fyl JK. Någän båddur väitar 
baggä [gumse] JK. Ätt vitt russ u ätt bräunt 
MK. Vör har åt unglamb, sum jä väit allihop 
sum harar JK. Lambi .. di var.. svartä, gra u 
väitä u sumbliä fläckuä JK. [Bild!.] Väit' hå-
pu = dimman om kvällarne (tuku) MK. c) 
[om blommor o. andra växtdelar]. Di har väit 
blåmmår; de jär väit lduckår; di har vaks 
väitä, di har int fällä (om vita blåklockor) 
MK. Sum ja håirar, så blai de pärår umtycktä 

hälst de väitä .. ja sändar a tunnå väit 
pärår [potatis] me tågä OL. d) [om hårfärg]. 
Ha had vitt hår JK. e) [om material]. Väitar 
sand JK. De väit ulli u dän väit lydn .. för si 
JK. Läin el. hamp sum rå'itäs pa jårdi bläir 
int så vitt u vackat, sum de sum råitäs i vattn 
JK. Att de [lingarnet] skudd kokäs i askläut 
var nuck därförä, att de skudd bläi mjaukarä 
u väitarä JK. f) [urblekt el. ofärgad]. Än kan 
nytt blå' kräitå ti prick me .. de söins läik bra 
sum kul, för de att tjan'n [telnen i isnot] jär 
väitar JK. g) [i bildl. uttr.]. Dän stacklän sum 
lag där u kund förmodliän int tänk vaskän 
svart ällar vitt OL. Um .. de nå hadd vart 
svart pa vitt [uppskrivet] ti set, lains di da 
taltä JK. 3) [i fasta förb.]. a) Vitt intä [zink-
sulfat, anv. som läkemedel]. b) [i namn på 
växter]. Väit fagningblåmmår (Anemone ne-
morosa); väit santpersnyklar (Habenaria bi-
folia); väit akaros (Chrysanthemum leucan-
themum). Jfr gul-, krit-, röd- o. snö-vit. -aktig 
a. pl. väitaktuä. När tårrdöivin har läus pa si, 
ällar sma väitaktuä insäktar, bläir de gutt 
kånnar JK. -bark s. pl. väitbarkar. Flaar av 
träi, sum haitar väitbarkar [på isnot]. -barka 
v. väitbarkä (OL)MK, [ett slags läderbered-
ning]. -beta s. f. pl. väitbetår, ällar såckarbe-
tår JK. -bet 1 frö s. vi'tbetfråi, väitbetfråi JK. 
-beta v. väitbaitä [garv.]. Väitbaitä skinn 
MK. -bonde s. väitbåundä [vitlök]. Väitlök 
älla väitbondä sä de gamblä JK. Se vit-lök. 
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-bottnad a. väitbuttnä [om tyg, med vit bot-
ten]. De stöist braidäst rändnar, såsum pa 
döinvard kalläs för buttnar, u jär da de där 
buttnar väitä, så haitar de, att töigä jär 
väitbuttnä JK. En sårts töig.. sum var tjåckt 
u fast u läit lud pa am n säidå u väitbuttnä me 
blå rändar pa [till bolstervar]. -fläckig a. vält-
fläckur. En [kalv] svärtar u väitfläckar, u dän 
sum vör fick i går jär raudar u väitfläckur 
JK. -fot s. m. bf. väitfo'tn [namn på häst]. 
-fota s. f. bf. väitfo'tu [namn på ko el. män]. 
-grå a. pl. väitgra. I savän [på getbarkträd] 
finns de väitgra hår, sum liknar .. gaithår JK. 
-gräne s. väitgrä'nä m. (o. n.), bf. -grä'n'n 
[gran med vitt, fast trä]. Väitgrän'n vaksar 
mäst pa sikar u säidarä mark; när grainar 
hängar ner, de jär väitgränä MK. Väitgränä 
jär bäst u jär mair hart u vitt u fäingarä än 
raugränä. Väitgrän'n jär gnidvaksn ällar vak-
sar saktä, fö de mäst i säid mark, u jär de 
gamblä gränar u monä u tetä, så jär de närpa 
bärt kännä u hard u fastä sum bain flärpa. U 
de bläir äutmärkt starkt u bra värk av ti 
ruttnä pa såsum ti bular u bredar, häckar 
(foda(r)häckar), lasthäckar, vangskarmar 
trodar u grindar JK. De jä väitgränä, sum 
jä tet sum ust, sum än bräukar sägä, u hard[!] 
sum bain u läik så säkat ti ruttnä pa sum aikä 
ti bylä ällar bular ti väggar u lädlauar JK. 
Kännut (el. -ur) väitgränä jär fö de mästä 
värst insaigt (-ar) JK. Väitgränä de gar aldri ti 
klau de i, män bläir äutmärkt starkt trodar, nä 
de bläir sagä JK. -havre s, väitha'vrä. Väit-
havrä u väitlinghavrä .. de jär en sån, int 
ann ja vait. De har vörr sat u ådlä i flair ar, 
sått de jär n äutmärktar havräsårt, sum jär 
storar känn äi u gir väl mjöl u aukar bra. Män 

väitlinghavrä ällar väithavrä skall kaupäs 
nöit äutsedä fran fråikåntori fö(r) vart ar, um 
de skall bläi någ riktu bra skörd JK. -hud I 
bark s. väithäudbark, 'garvarebark' = grän-
bark. -klädd p. a. väitkledar JK, f. -kle'd, n. 
klet. När ja kåm haim pa gardn så gick Y. .. 

där.. väitkledar u snåibislagän JK. Just sum 
ja kummar mitt för gubbän A:s duri, star de a 
hailt väitklet människ pa trappi JK. -kål s. 
väitkål 	jär dän vanliä sårtn när pa, sum 
ådläs jär äutat u jär jausgröinar i bladi u 
hudar. Vörr har int hatt någän annar sån jär 
bäi uss pa flair ar JK. -kåls I frö s. väitkålsfråi. 
-lek s. väitlaik m., bf. -än, 'vithet'. -limma v. 

-/äim', ipf. -äd JK(U), pass. -äs, 
ipf. -läimdäs JK(U), p. pf. f. -/äimä, pl. 
läimnä [limfärga, vitkalka]. Förr i gamblä 

täidn, förrn tapetar kåm så mik i gang, skudd 
alltut väggar i stäuår väitläimäs. I vardäs-
stäuår där var de nödvändut ti väitläim dum 

en gang vart år, u de var mäst vanlit ti gär ti 
missåmmar OL. Väggar.  .. di var, sum ännu o 
nöistäuu jär, väitläimnä, sum väitläimdäs 
vart ar .. för de mäst till missåmman JK. Da 
skudd de väitläimäs, ja, män har vör någ 
skapli kalk haim da? OL. U så drogs de pa, ti 
stäuu var väitläimi u rainskäurd u sängar pa 
Sin plass OL. -lim borst s. väitläimbust m., 
bf. -n [borste att vitlimma med]. Till väitläim 
me el. ti bust pa väggar hadd di 'n bust, sum 
haitäd väitläimbustn JK(U). -limning s. vält- 
läimni 	f., bf. -i. 1) [arbetet att vitlimma]. 
Ungdomar, sum nå to si i färd me de missåm-
marsstökä, di fick .. nå ta ihop me de väit-
läimningi OL. 2) [lim- o. kalkblandningen i 
fråga]. Väitläimningi tillvärktäs av läimvattn 
u väitar fällar läskän kalk .. Kalkän u läim-
vattnä röirdäs ihop äi a spann sum till a väl-
ling, lagum tjåckt JK(U). Hadd 'n väitar bra 
kalk u go väitläimning, så blai väggar väit 
sum kräitå u stäuår el. räumi jaus u bra u mik 
bättar än mörkblåckuä tappetar, sum nå 
kläisträs pa väggar JK(U). De jär så mik gam-
mäl väitläimning, sum sitar laust pa väggar, 
de skudd ha vart avskrap läit fyst OL. Ja, 
värst kustn för uss jär i Lau körkå, de bläir ti 
fa all väitläimning av all huggän stam n JK. -lök 
s. väitlauk, -10'k [löken av Allium sativum]. 
Väitlök el. väitbondä, än sårts lök, sum int 
nyttäs ti mat äutn ti fördräiv allt ont, u trull 
me. Lökän jär väitar is luktar sum täusn. När 
banungar lag i vaggu u skräiädä u källingar 
lag pa knäi i jämt vaggu u singädä, så tuggäd 
di pa väitlök u spyttäd yvar vaggu, sått väit-
lökdauni sto kring i stäuu JK. Väitlök jär 
bra ti ha äi än läitn pyngäl i vaggu bäi bani, 
för de fördräivar allt ont u skadlit JK. Hart u 
aldri någän bit väitlök haim da? så bräukar n 
dail 	kvinnfålk 	frågä, när de jär någän, 
sum har fat a sull [svullet] bain ällar de jär 
någ sånt, sum töidar pa att de jär någ gal, sum 
di har kumm äut förä Um de finns någ 
väitlök, u någän tar [tår] brännväin haimä, da 
ska någ därav blandäs ihop u så skall de sjauk 
ställ vaskäs me de OL. När n skudd kåir i 
Böin u pa färdar, så skudd di ha väitlök mässi 
ti gi russi för di int skudd bläi skämdä u int 
någ ont kumm yva dum, u ti födräiv all trull 
me, smil i dän gamblä täidn fanns gutt ism 
OL. -lök I dön s. f. bf. väitlökdauni [vitlöks-
lukt]. -prickig a. väitprickur, f. -u, pl. -uä. 
Väitprickuä naut JK. -pänning s. väitpänning 
m. (o. koll.), pl. -ar [knipa, Bucephala dan-
gula]. Ungefärliän läik stor sum velingar 
[bergänder]. Me väit fläckar undar augu u 
blåsvart i kullu el. hudä u väit fjädar i vängar 
sum velingar. Jär int så fullt av dum sum 
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veling. Fångäs mik i snarår, när de jär strang 
vintrar u sjoäis. När de jär lenvintrar u väid-
vattn, bläir de int mang i snarår. Bad veling u 
väitpänning håirs till döikändnar JK. De jär 
fullt me väitpänning; täu väitpänningar; a 
vådlit skåck väitpänning MK. Väitpänningar 
har kumm bårt, u ja har int hårt, att någän har 
fat någän pa flair ar, sum än kund fa oskaplit 
mik förr, hälst när de blai sjoäis u äisbräunar 
u vakar, sum än kastäd snarår i vakar u bäi 
äisbräunar. När da väitpänningar kåm yvar 
snarår u döikädä, så kund n fa än tjugå till 
fämti säksti styckän i någlä styckar snarår äi 
a vak JK. Väitpänning u veling, sum kalläs 
för storfäuglar . bläir de mindar av JK. Lau-
boar kallar väitpänninghonår för nättling 
(När) MK. -pänning 1 gubbe s. väitpännigg-
gubbä m. (= hannä). Gubbän han har väit 
pänningar kring augu; de sitar sum än pän-
ning undar augu. Gubbän har gröint hudä 
MK. Väitpänninggubbar jär läit störr än väit- 
pänningkällingar 	JK. 	-pänning 1 kärling 
s. väitpännigkälligg (=honå). -pära s. f. 
pl. väitpä'rår [en potatissort]. De finns int 
bättar väitpärår än daim, sum vör fick jär 
pa backän MK. -ribes s. väitrips [vita vin-
bär]. -ribes 1 buske s. väitripsbuskä JK. -rot s. 
väitro't [-åu-] f., bf. -i [kvickrot, Triticum 
repens]. Sandjå'rdar, sum jär mair grasuä, 
harvar n duktut fyst me fjädaharväl, u jär ä 
väitrot äi, så plögar n na sin me spitsplog JK. 
-rova s. f. pl. väitroår. Roår, sum di had förr 
pa rolandi ti kräki, var väitä el. väitroår u 
runtä, mik söit u goä ti spikroår JK. -rygg s. 
m. bf. väitryggän [namn på oxe]. -rygga s. f. 
bf. väitryggu [namn på ko]. -ryggad a. väit-
ryggar JK; OL, f. -rygg', pl. -rygg' [som har 
vit rygg, om nöt]. De koi ha jär väitrygg, ällar 
dän stäutn han jär väitryggar, ällar dairäs 
nauti di jär väitrygg allihop OL. De jär int 
mang sum har hatt så gutt um väitrygg naut 
sum Bosrä i Löiä OL. Där gar a väitrygg(i) 
ko. Där gar n väitryggar kalv. De nauti di jär 
väitryggnä allihop. De väitrygg koi ha jär 
äikalv JK. -ryggen a. väitryggän, f. -ryggi, pl. 
-nä [= föreg., se ex. där]. -sand s. väitsand 
m., bf. -n. Skogaikä vaksar pa väitsand u 
raudsand u i skogsmark JK. Väitsandn jär 
nuck i allmänhait dän fäinästä 	Väitsand 
indailäs i (till namni) sjosand, stråisand u 
flugsand u vällsand JK. Nä dän där hard 
väitsandn skall lås snä [från plogskivan?], da 
jä de sum värst spänningar pa JK. U så had ja 
a lass väitsand haim mämmi fran Strand-
räum, sum vör har ti stråi pa taggatu i häusi 
för kräki, när där bläir vat u halt JK. Gålvi i 
vardässtäuu stråid di me väitsand u ainä 

Väitsandn hadd di undar trappgangän i fas-
stäuu JK. -skallad a. väitskall' [som har vitt 
huvud]. Än väitskall stäut MK. -skallig a. 
väitskallur, f. -u, bf. -skallu' [som har vitt 
huvud]. Väitskallur stäut, kalv; väitskallu ko 
JK. Vörr har täu kväindår, sum jär äikalvä, 
män de väitskallu, ha jär int äikalv ha i 
JK(ordl.). -slemma s. f. bf. väitsle'mu [namn 
på ko, som har vita ljumskar]. -slemme s. m. 
bf. väitslemän [namn på oxe, som har vita 
ljumskar]. -tisdag s. väit-täisdä MK(c.1877), 
[fet-tisdag, jfr d. 	-tvagen p. a. pl. väit- 
tva'gnä [urblekt]. Gani jär så litlausä [färg-
lösa], så di jär hail väit-tvagnä MK. Ladistås-
kar [torsk fångad om våren] .. di var så skarp 
sum knäivar u hail väittvagnä (gra) JK. -öga 
s. pl. bf. väitaugu. Väisar väitaugu el. väitn 
pa augu JK(U). -ögad a. väitaug' OL(ordl.). 
-ögig a. best. (f.) väitaugu' [försedd med vita 
"ögon" el. likn. mönster]. Häls så mik till 
Ä.! Mor sär, att a tyckar, att a ännu rännar 
jär pa gardn u i kökä me de väitaugu kållu pa 
si um dagän JK. 

vita s. m. bf. väitn JK [ögonvita]. Väitn pa 
augu JK(U). 

vitla s. väit/å 	f., 'vithet' MK(1876). 
vitlig a. väitluar (?), väitlur, n. -ut, 'vitaktig', 
ss. t. ex. om  man slår mjölk i vatten, så blir 
det väitlut MK(c .1876). 

vitling-havre s. väitliggha'vrä, se vit-havre. 
vitna v. väitnä, sup. = [bli vitaktig]. I släut pa 
jäuli u i gynningän av aggusti, när rygän gynt 
väitnä JK(U). Rygän tar skad pa säin stäl- 
lar 	u gynnar väitnä mang stans JK. De jär 
duktut, va sedi har väitnä nå pa än täu träi 
dagar; haldar de pa så, da bläir a snart moi da 
JK. När jårdi (akajårdi) jär plöigi pa haust'n u 
ha gynnar väitnä el. bläir tårr upp pa, så.. än 
kan fa gynn me ladisbräukä JK(U). 

vitriol s. viktriåul, viktajåul m., bf. fittrillen 
[anv. t. "betning" vid färgning m. m.]. Vidd 
di ha de mörkgrat, så läggäd di vikta(r)jol äi 
.. så läggdäs de bait pa av vikta(r)jol, för de 
int skudd fällä JK. Ainräis u gränräis färgäd 
grat + viktajol MK. U så skudd de [lingarnet] 
färgäs svart me viktajol u brissl MK. Svärtn 
[lädersvärtan] tillvärktäs av galläppäl, vikta-
jol u vattn JK(U). Viktajol u ättickå [mot 
köld i fötterna] JK. Så skudd de da svärtäs 
me fittrillen [om läder] (skom.) MK. -si olja s. 
viktajolsåljå, f. (medel mot tandvärk) MK. 
-pung s. m. bf. viktriolspungen (skom.). 

vitta s. se sur-vitta. 
vittna v. vittnä, pr. -nar [avge vittnesmål]. Da 
skudd L. P. pa tingä u vittnä JK. J. P. skudd 
vittnä, va mang sum had lägt [:ryssjor] nerför 
Nöibro JK. 
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vittne s. vittnä (OL)MK n., pl. -nar, bf. -ni. 
Vör kund skaff fiairfalduä vittnar till att så 
blai de besläut pa sammanträdä JK. U så 
lämnäd n da n olagli förbindälsä föräutn vitt-
nar JK. Ättasum vittni int kund ta pa sin aid, 
mik fölust n had gärt, så kund i int tillsla någ 
ersättning MK. 

vittra v. pr. vittrar, sup. vitträ [sönderfalla]. 
Broi fallar ner i kannaln, för lairhälli vittrar u 
fallar bårt JK. Han [stenen] jär av gräus 
[sandsten] .. me rundbug upp till u bokstavar 
upp till, sum nuck har vitträ någä, sått sumliä 
jär bårtå JK. 

viv s. vi'v n., pl. =, bf. -i, 'kung o. dam i en 
färg' JK(ordl.). Marrjas me hailt älla viv JK. 
De var häut, däu had täu viv iss gangän. De 
var häut, att däu skudd fa gutt för däin vivi, 
att vör int kund fa spräck dum JK(ordl.). 
Mel' viv yvar bor; spel' hailt viv el. halft viv 
MK. Iblant så speläs de, att n melar [an-
mäler] viv. Da behöva n int mair n am n halvå 
(kung älla fräu); daim sum jär bäi si, när n 
spelar, dain har kung u dann'n har fräu, da 
bläir de hailt ällar hail viv u bläir antingän 
trumf älla tjåg JK(ordl.). 

volym s. vullym m., pl. -ar. 1) [stort föremål]. 
De var da ti .. upp pa körkvölfti u ti hiss 
jauskronår ner.  .. u di jär int så let, de där stor 
vullymar av jan. 2) ["lunta", bok]. Ja, nuck 
tror ja, de jär n bra vullym ällar n bra mas-
s(ä), sum ja har rip yvar JK. De kund taläs u 
skriväs vullymar um dän sakän JK. 

vorden p. a. vordän, f. våurdi. Ha jär gambäl 
vordi MK(1877). Jfr fel- o. hel-vorden. 

vrak s. 1 ml( s. [drivfiske, då man sätter nät-
räckan (raki) ganska långt ut till sjöss, ligger i 
båten o. låter den driva med garnen]. Liggä, 
varä pa rak. Skall Er pa rak i kväld? MK. Jär 
någän pa rak i nat? JK. Ja har int hårt, att 
någän har vart pa rak ännu JK. De var a 
laudäsnat, så att de var ingän pa rak jär bäi 
iss strandar jär umkring JK. När n (han) var 
pa rak ällar äut u sättädä, så tråist n aldri lägg 
si sum andrä äutn sat alltut pa tuftu JK. Ja 
har vart pa rak träi dagar för jaul JK. Han 
drunknädä, när a fartöig gick pa dum, när di 
lag pa rak JK. Gläid [fara] pa rak JK(U). När 
vörr, sum sårkar var, blai så gamblä, att vör 
kåm ti sättä u gläid pa rak JK. När vör gar ti 
strand um kväldar u gläidar pa rak el. pa  
tåskän u vakar hail netnar JK. Di var alltut 
för de mäst fär man pa batn, när di glaid pa 
rak JK. När n sättar pa rak, så har n fö de 
mäst (ä)n storbat el. träironing JK. De lau-
dässättningi [lördags-] (pa rak) de bläir aldri 
någ av MK. Jfr rak s. 1. -båt s. ralcbcct m., pl. 
-ar [båt på vrakfiske]. Dann mårg'n had n 

rakbat hans batn i land, de var n alskboä 
sum var i sjöinöid JK. Rakbatar vidd int 
släpp gani .. för de att di var rädd för att di 
skudd förlor gani JK. Sin så gynt rakbatar 
söinäs me säin sjägäl kumm i land langt äut i 
austar JK. Män jä de mang batar pa rak .. da 
far n bait [bete] a rakbatar, så väid di har JK. 
Ja .. fick tåskbaitä av än rakbat, sum hadd 
sätt u hadd väl strämming JK. [Se ill.] -do-
ning s. pl. ralc-do'niggar JK [redskap för 
vrakfiske]. -dont s. rå'kdå'mt [nät etc.] MK. 
-fiskeri s. n. bf. rakfiskaräiä [vrakfiske]. Ja 
undrar pa, um än [Säve] mainar rakfiskaräiä 
jär pa austarsäidu JK. (Jfr -sättning nedan.) 
-garn s. ra'kga'n n. (pl.), pl. bf. -i= djaup-gan 
MK. De nöiästä u bäst gani, sum än har u 
sum än bräukar sätt pa rak, haitar "rakgani" 
JK(U). -hår I tög s. pl. rakhårtaugar [vraktög 
av hår], var äutmärkt bra .. u strävd mik 
längar än hamptaugar JK. -klubba s. ra'k-
klåbbå JK [flytklabb vid vrakfiske]. Städu jär 

dubbält så stäur sum a vanli rak-klåbbå 
JK. -led s. f. bf. raklaidi, pl. -ar [det område, 
där man brukar idka vrakfiske]. Raklaidi 
de jär int nå för täidn någät visst styck ifran 
land ällar visst djaup, män förr, när n sättäd 
mair fast u undar fastsättningstäidn, så var 
raklaidi äutförä fastsättningslaidi, sum sto pa 
en fäm säks famnar pa grunnar, sått raklaidi 
kan n räknä jär fran en hallsti [1/2  tjog] fam-
nar till en färnti säksti famnar fran en mäil till 
en fäm säks mäil (vanliä landmäil) JK. 
Gamblä van strandbräukrar i vanliä raklaidar 
äut fran strandar kan nästn säg pa famn'n, va 
djaupt ä jär, när di säir landä gint pa nemrä 
trätti famnar JK. -natt s. ra'kna't f. [natt då 
man är på vrakfiske]. I nat ha di a äutmärkt 
vackar strandnat älla raknat, för de jä lungt 
sum fätt JK. -rum s. ralräum n., bf. -ä, 
'avståndet mellan två båtar pa rak, när de 
ligga "äi am n linjå" ' MK(1879). Dain batn 
ätta dann'n tar räum undar ällar uppförä i 
vädar, sum haitar ändräum älla rakräum 
JK; = de sträcku el. straitu, sum all gan 
räckar, när di jär sättnä JK. -strömming s. 
ra'ksträmmigg, strämming sum än far pa rak 
el. när n sättar pa rak JK. -säck s. raksäck 
m., bf. -än, 'säck med halm i att ha pa rak' 
MK. En storlag vanli säck me halm äi ti ligg 
pa JK. Raksäckän u röiu älla täckä läggäs i 
framstammen [vid utfarten] JK. Bak-kaln 
bäddar ner si i bakstammän me raksäckän 
unda si JK. -sättning s. raksättnigg f., bf. -i 
[utsättning av garn vid vrakfiske]. När ä var 
strämming förä, u de var allmänt raksättning 

JK. Gani star int alltut me vädar, sum än 
sätta dum, äutn di kastar si alltut kring ätta 
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sum straumän jär bad bäi fastsättning u rak-
sättning JK. Längar fram [på sommaren], när 
de blai raksättning, da var ja mästn pa rak va 
ivist a nat, när de blai sättning JK. Jär pagar 
raksättningi ifran Mass älla Aprill u till upp 
mot jaul JK. Daim sum nyttäd raksättning el. 
fiskäd pa rak (driv) var träi styckän um batn 
JK(U). -sättnings 1 doning s. pl. raksättnings-
doningar [redskap o. tillbehör till vrakfiske]. 
-täcke s. ra'ktäckä n. [ett täcke att ha över sig 
då man ligger i båten]. -tög s. ra'ktaug f., bf. 
-i, pl. -ar [den lina med vilken de utsatta gar-
nen äro fästa vid båten]; 'lina av hampgan el. 
t. o. m. av bomullsgan minst 30 famnar lang, 
3- el. fäirslagä [fyrslaget] grå'ft tug; yvar n 
tum, 1 1/2  i ginumskärning' MK. Där haim 
bäi Kauprä så hadd vörr a raktaug, sum var 
av russhår u nauthår el. a hår-raktaug JK. 
Batganä 	sum sättas säist äut 	u sum 
raktaugi jär knöiti äi JK. -väder s. ra'kvä--
dar n. [lämpligt väder för vrakfiske]. De jär 
lagum vrakvädar = blasar läitä, så att ä 
gar läit dyning, sått raki star sträckt för; när 
de jär lungt, så star gani u lokar i vattnä 
MK. 

vrak s. 2 vrak n. 1) [förolyckat fartyg]. Far-
töigä slo sundar, sått de blai vrak av 
JK(ordl.). 2) [stor otymplig varelse]. Så hadd 
vörr träi gräissoar, män så hadd vörr am, sum 
var a stäurt vrak JK. -bräde s. vra'kbre'dä 
(OL)MK n., pl. -ar JK(U), [sämre bräde]. 
Vrakbredar mainäs sämmar bredar . . sum jär 
sagnä av stuckar, sum har vart fåirnä 
[murkna] u me fåärknaggar inn i stuckar u me 
mik vankant pa JK(U). -gods s. vrakgos OL 
[sämre virke, utskottsbräder o. dl. De luftä 
kalldäs .. för lausjälln .. de hadd di bärr kast 
in någ laust, sum någ äutskutår u tvaitar 

sumblistans dubbält yvar si me sån där 
vrakgos OL. -hög s. m. bf. vrakhöigän 
JK(U), [skräphög]. Fjädarharvlar .. de fystä 
.. var int ställbarä u liggar nå pa vrakhöigän 
JK(U). -tegel s. vra'ktegäl n. o. pl. [sämre 
(tak)tegel]. 

vred s. 1 red m., bf. -n 	. 1) [fibrernas 
riktning i trä, även: vresighet]. Dän knöln 
[:en björk-mas] han jär så ridur, sått han kan 
int klauäs äutn jär bärt rid JK. Ti hyvlä mot 
rid de bläir så galä MK. Maidar till kälkar 
gä(r)s av självkrampt björkä, sått di int kum-
mar av ridn framm i nasar, sum di skall va(r) 
krampä JK(U). Var int stuckän rispretar, sått 
rispu gick gäint fram pa stuckän, så klauäd n 
stuckän ättar rispu el. ättar sum ridn gick 
JK(U). De jär bäst ti ha de me ridn = när man 
klyver ved och hugger så, att träet får spricka 
efter årsringar el. som det självt vill MK. De 

gar me ridn MK. När rispu el. ridn gar ifran 
hygar ti vänstar pa a träi, så haitar de.. att de 
jär snoä [snott, vridet], män motsats ainsöilt 
JK. 2) [textur i sten]. Grastainar di har rid 
såsum a träi; så bura di hul ätta dän ridn MK. 
Ja tror int n (stai'n) ha ridn pa de hållä MK. 
Jfr motsols-vred. 

vred s.2 bred m., bf. -n. 1) 'vridning', [fnurra, 
knorra]. De har kumm brid i hängslu, tugä 
MK. Att n tar .. handi full av någ lang raiduä 
strad, u så gär 'n a brid straks undar aksi [då 
man binder kärvar] JK. Ja skall bräid bridn ör 
silraipi JK(ordl.). De jär me de sum än spän-
nar sagbladä, när 'n bräidar snod el. brid äi 
de me spännsticku JK(U). När di [ålarna] 
fassnar pa krokar, sum int jär laikrar pa.. så 
bräidar di kring, ti däss de bläir så mik brid u 
furgår pa tåps'n, sått n gar av JK(U). Um de 
aldri kummar så mik snod ällar brid äi, så 
rännar de (laikarn) kring OL. 2) [bildi., tras-
sel]. När länsmann'n fick håir, att H:n had 
sägt så, da kund han förklar alltihop för uss, 
lains de had blitt brid äi ättar sammanträdä 
OL. Da kund ja första, att de had kumm någ 
brid äi u tänkt, att de var väl int launt till tänk 
ti fa någ ändring OL. Jfr tarm-vred. 

vreda s. bridå f., = rival, se rev-ål. 
vredig a. redur, f. -u, n. -ut, pl. -uä JK(U). 1) 
'trä el. skog, som är vresig' JK(ordl.). Ridut 
träi = svårkluvet trä, därför att den ena ridn 
går åt det hållet o. den andra åt det, såsom 
kring en "knagge". När de jär ridut, da gar 
de aldri gäint; skall de ga gäint, da skall de ga 
rispret MK. Ridut träi = saigt, ridut u masut 
MK. Sno' u ridut träi; knaggut u ridut 
MK(1877). De jär så ridut u galä [om båt-
virke] MK. Björkmas .. dän knöln han jär så 
ridur, sått han kan int klauäs äutn jär bärt rid 
JK. De björkplanku, ha jär så brisu u ridu u 
saig u gali; ta dannu (planku), ha jär mair ret 
u splöi .. Dän talln han jär så ridur u brisur 
JK(ordl.). Kölstuckän var de mik nog me, att 
han int var snoän el. ridur u knaggur JK(U). 
Till fan& skudd träislagä var masut u ridut, 
för da blai de rosut u spjäldut JK(U). När de 
var täu jan i gryphyvin .. de hadd dän för-
dailn, att 'n .. kund fa gär fur el. grypä me 
ridn el. rispu, um bredi var snonä u riduä 
JK(U). 2) Han jä ridur u ha jä ridu = ombytlig 
och konstig till humöret MK. Dän här dåktån 
jär iblant ridur u argar MK. 

vres s. bres, vres m. o. n. 1) [något hoptrass-
lat]. De sitar i en vris ner i rotgangän (hop-
trasslat) MK. 2) Vris, de jä pa kyt u', aitlar u 
bris; de däugar int jetäs (tränslår u tanar u 
aitlar bäi tungroti u halsn) MK. Iss de var int 
ann n bris, än sårts kyt, sum jär fullt av aitlar 
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i halsn, pa tungroti m. m. pa kräk MK. Jfr 
(det kanske identiska) bräss s. 

vresa v. brisä, bri's' , pr. -ar, 'att vara ivrig och 
hastig i arbetet i början' JK(ordl.). Han kan 
bris till i gynningi a läiti stund; sin bläir ä int 
så mik av än JK(ordl.). De gar väl an ti bris(ä) 
i väg en bit, män n äutstar int längä JK. 'Gå. 
hastigt' = fort: bräus' el. bris' iväg JK(U). — 
Särsk. förb. Brisä till, ta i duktigt i början, 
men sedan mattas MK(c.1877). När n brisar 
till, så jär de slikt att! JK(ordl.). 

vresig a. brisur, vd sur, f. brisu, n. -ut, pl. -uä. 
1) 'trä el. skog som är vresig' JK(ordl.). När 
da stuckän har rimnä .. allt ättar sum stuckän 
jär retkluän till el. int för mik snoän u ainsöil-
tar u saigar u vrisur, da slar dän .. en janvägg 
äi till JK(U). De jär olycklit, va iss björkän 
jär brisu 1. vrisu 1. ridu JK. De björkplanku, 
ha jär så brisu u ridu [vredig a.] JK(ordl.). 
Brisut älla ridut träi = vresigt JK(ordl.). 
Saigt, innsaigt, vrisut u masut u risput [trä] 
JK(U). 2) 'ivrig i början' MK(c.1877). Han 
jär så brisur u hallgaln iblant ti arbet, såsum ä 
kund var äld i all knäutar JK. Han jär så 
brisur (el. ha .. brisu) = ojämn i arbetet 
JK(ordl.). Han jär så brisur (ha jär brisu) u 
galn i arbetä, sått när n brisa(r) till, så skall ä 
mästn skilläs at allting JK(ordl.). De här lau-
boar jär brisuä MK. 

vrick s. vrick m., bf. -än, 'liten bon', = vrick-
bur. [Se ill.] -borr s. vrickbu'r. 

vrida v. bräidä, bräid', pr. -ar, ipf. braid, 
bräidäd, sup. bri'dä, brid', bräid, pass. bräi-
däs, pr. bräidäs, p. pf. m. bri'dn, f. bri'di, n. 
bridä, brid' JK(U), pl. bri'dnä, imper. bräid. 
1) [vända (åt sidan el. runt)]. Där jä dän 
stain'n igän, kanst u fa bräid så kårt att u int 
kummar upp pa än? MK. U me de sam så 
braid di (russi) tvärt av vägän u ner i däikä 
JK. När n da braid u vaiftäd så, da flaug 
sadår bårt MK. Ja har känt u bräid u rickä 
(me bainä = stäutbainä), män ja kan int märk, 
att n öimädä MK. Bräid pa hudä JK(U). L. 
K. gynt sit u bräid pa si läitä fyst, förr n staig 
upp JK. När di (snäglar) far dän tårr kalkän 
pa si, da gynnar di ligg u bräid pa si u krämp 
ihop si OL. De kvänni ha gar så traugt ti 
bräid, så de kan ingän fa na ti röir si OL. Ja 
skall bräid kvänni i vädar JK(ordl.). Ja kan 
int bräid handlidn MK. Ont i nackän u nack-
tanar had ja .. sått ja kund mästn int bräid 
hud ällar buck mi JK. Sått n kan fa bräid u 
stöir plogän, när n haldar i handheln JK. Så 
slar n pa dann ändn me a släggå u bräidar 
burn me dann handi JK. Da snor n na ällar 
bräidar na [ål-rivan], sått tännar kummar 
uppat JK. Ja.. laup pa gålvä imillarat u slo u 

braid armän u handi JK. Han hadd väisarä pa 
en bunkbuttn, de bräidäd han, att de skudd 
hald ätt strik me klucku MK(c.1877). Lukä 
[locket] kan da bräidäs pa säidu JK. Nykln 
skall bräidäs täu slag, förrn låsä gar upp JK. 
För de andrä så har ja bigärt till fa mitt stor-
hagskiftä för Kauprä brid så, att de kåm ti 
ligg sudar u nårdar i ställ för austar u västar, 
sum ä nå jär OL. Ta u så bräid ä läitä, sått ä 
kummar ti ligg pa dann säidu (t. ex. ett trä) 
JK. 2) [sno, utsätta för en skruvande rörelse]. 
a) [i allm.] Ja skall bräid bridn ör silraipi 
JK(ordl.). Um än skräuar fast u bräidar 
(lien), så kan de hitt pa u smäll av MK. Sin 
tar n me hygrä handi at tuppän u me vänst-
ru at storändn u bräidar n ungefär mitt pa, 
sått n (bandn) bläir så mjaukar, att .. JK. Där 
(bäi styttstaurn) jär träi staurar, sum bandn 
skall um, u där skall ännu bräidäs flair slag 
um staurar än de andrä JK. b) [framställa el. 
ge  viss form genom vridning]. Ja töinäd me ra 
bandar [hank]; di jä läit sträiv ti bräidä, män 
de gar för si JK. Björkbandar, sum jär letarä 
ti bräidä JK. Ner nå bandar kummar fran 
äldn .. da jär ä int så gutt ti ta tak äi u bräid 
dum me bär händanä OL. Till u me silraipä 
var a vidår; de sat far u bräidäd av björkvidår 
MK. Bräid a vidå! MK. c) [om vridrörelse 
med händerna för att uttrycka vissa känslor]. 
Ja, mang av uss braid ret hännar u svor yvar 
na JK. d) [befria från vatten genom vridning]. 
Bräid vattnä ör kledi (när n tvättar) JK. 
Hankli var så vat, sått ja kund bräid vattnä ör 
dum JK. Da blai ja svaitn u de me skick .. 
sått n kund bräid svaitn ör skörtår JK. 3) 
[bildi., vränga, förvanska]. Um en sum star u 
vill bräid u krånglä, för de att n skall fa de 
sum ret jär till ga tibakas säs de, att han sto 
u braid kring lagän OL. De kan tas pa mang 
håll, de kan bräidäs MK. 4) refl. [vända sig åt 
sidan el. runt, skruva sig]. a) [om ting]. Um 
de jär svår burning, så bräidar burar si MK. 
U da haldäd n [han] så spänt äi sum än 
kundä, sått kvistn braid si av u tvärt inn i 
handi för n [om slagruta] JK. b) [om virke: 
slå sig, kasta sig]. Träiä bräidar si (= bläir 
vint) MK. När n sagar el. u huggar äut skog 
[virke] av stuckar, sum jär snonä el. u ain-
söiltä, så bräidar de si el. kastar de si, när de 
tårkar, sått de bläir skaivt u vint JK(U). Um 
fäirkantskogän (byggningsskogän) har kast si 
ällar brid si för mikä, så far n huggäs um JK. 
c) [om väder o. vind: slå om]. Nå lungnäd de 
äut, så att nå kummar nuck vädrä ti bräid si 
JK(U). Mesolsvädar .. (när vädrä bräidar si 
me sol); motsolsvädar, när de bräidar si el. 
gar um mot sol JK(U). Vädrä braid si MK. 
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Vädrä braid si pa nårdaustn i täistäs, u da blai 
de straks blöiarä JK. Vädrä har bräid si el. 
brid si JK(U). d) [om människor vända på 
sig, "kasta sig"]. Mang netar har ja int fat siv 
a blund äutn ligg u bräid mi i sängi JK. Vär-
käd så erbarmlit .. sått ä var ti ligg u sträck si 
u kast si u bräid si i sängi JK. Ja lag där i 
sängi u braid mi u sträckt mi JK. 5) p. pf. 
bridn. a) [om virke, som slagit sig]. Ainsöilt 
träi [vridet mot sol]; där jär känn'n retar, män 
äutvidn jär bridn MK(1877). När a träi int 
jä(r) rispret äutn jä brid i rispu, u jär de brid 
me sol .. da haitar de, att de jär snoä, män.. 
jär de bridä, sått de har motsols-snod, haitar 
de, att de jär ainsöilt JK(U). b) [om matvaror: 
surnad, härsken]. Jär de mik varmt, sått ha 
[mjölken] bläir fort säur u skyr, så haitar de 
att ha bläir bridi JK(U). De jär torsluft, för 
mjölki bläir så fort bridi JK(U). Smöirä fö-
varäs um sumrar pa a svalt ställä så sum i 
källrar, för de int skall bläi bridä el. harskt 
JK(U). c) [om människor: förryckt, galen]. 
Så kåm prästar n dail ti dundrä u så kållpe-
törar .. så att n dail fålk blai galnä u bridnä i 
skalln JK(U). Har mänskår blitt bridnä i 
skalln ..? JK. — Särsk. förb. Br. av nyklän 
MK [genom vridning få att brista]. U så fick 
än tak i nackän u had naug brid nackän av 
JK. Bräid ihop: 1) [genom vridning framstäl-
la]. Undar täidn var någän äut u braid halm-
viskår ihop ti skäurviskår JK. Drivvalar bräi-
däs ihop av langar halm av kvinnfålki nerä 
JK. A björkvidå sum bräidäs ihop, sått ä 
bläir snod äi lissum täutät [tvåtåtigt] tug JK. 
2) [trassla ihop, korva ihop]. Tåskar.. di kan 
bräid ihop läinä [i garnen] så dant JK. 3) 
[forsla ihop]. När värkä var hugg(ä) i skogän, 
så kåiräs de pa en hop, sum haitar ti bräid 
ihop de, um de kåiräs pa en hop i skogän 
JK(U). — Bräid kring: 1) [vända runt, 
svänga]. Ullkränkår 	sum kan bräidäs 
kring, sått di kund fa värm ulli pa vickät håll 
di viddä, när di braid kring na JK. Ätt [en 
person] braid ganstuckän kring JK. Hästn 
bräidäd kring me kärru JK(U). 2) [vrida om, 
runt]. Träibitn, sum navan sitar äi 	u a 
pinnå tvärs iginum till bräid kring me JK. 
Dän sum haldar burn [borren] bräidar kring 
än läitä JK. U så bräida n da kring raislaktn, 
sått de kummar i beknip JK. Så to än handi i 
nykln u bräidäd kring JK. Så had nykln bräid 
si kring JK. 3) [genom vridning trassla till, 
knorva ihop]. Tugä, de had i brid hundrä slag 
kring MK. 4) [om kroppsdel, vrida om för att 
plåga ngn]. Ja skall bräid nasar kring för di, 
um du int vitt var beskedli JK(ordl.). 5) [om 
kroppsdel, förvrida genom sjukdom]. Hännar 

jär förvärknä u kringbridnä ginum rematis 
värk JK. 6) [bildi., vränga]. Han sto u braid 
kring lagän ällar vidd bräid kring lagän OL. 
För dän skuld undanrödjäd di (bäi kungs) all 
skiftäsläggning, fastn di (de andrä) allt har 
söikt u skutt bräid kring de OL. H. .. blai 
bade argar u snorur u skudd söik sta u sno u 
bräid kring de [ang. väghållning] OL. 7) 
[bildi., omvända, bringa på andra tankar]. 
Täu, träi dagar nå föräut had n sägt ti S. att n 
int bröid så um kundskattn, män .. nå hadd 
allt någän fat bräid kring än OL. 8) [bildl., p. 
pf., förvirrad, rubbad]. En dail 	håird pa 
präddikantars präddäikningar u blai kring-
bridnä i häud n täid JK. — Bräid um [linda el. 
vira om]. När 'n har fat slat staur u skall bind 
um .. el. ti sia um el. ti bräid um bandar 
JK(U). Där sto sån lang smäckrä björkvidår. 
Vör 	skärar av dum, u så bräidar ja um 
dum, så kummar täisli ti haldä JK. — Han 
spinna gan, u så bräida n pa krokän MK. — 
Bräid ör: 1) [genom vridning lösgöra]. Bräida 
n da handi läit ti hygar me de sam, när 'n 
drägar, så bräidar 'n letarä fingrä ör för 
dann'n [vid fingerkrok] JK(U). 2) [genom 
vridning åstadkomma lösare tvinning]. Så 
skall all smasnarår åigläs upp el. tas imillum 
knäutar u bräidäs snod ör el. äi JK. Iss (snar-
styckar) de jär åiglä si. De skall haldäs dän 
snodn jamt till; iblant far n bräid äi u iblant 
far n bräid ör MK. 3) [genom vridning befria 
från vatten o. 	Lydn [lödjan] läggäs i 
varmt vattn, när n tvätta n .. u så bräida n 
vetu ör n så mik sum gar JK. Ganä läggäs i 
pannu, sum än har läimvattnä äi u far ligg där 
ti däss . . de jär kallt; da tar n upp de .. u jär 
de fö(r) vat, så bräida n ör de läitä JK. Så sto 
tvättkällingar framför vassäin tvättbaljå 	u 
så brod di u gnod kledi .. Sin bräidäd di ör 
vetu me hännar .. När kledi var klappnä u 
skyllnä u vattnä så mik sum möiglit örbridä 
JK(U). — Bräid batn mair äut MK. Jfr kring-
o. vänster-vriden. 

vridla v. se rilla v. 
vrist s. rist m., bf. -n, pl. -ar [på fot o. sko-
don]. Vänsträ bainä har sullnä upp u blitt n 
stor knöl pa ristn JK. Träisko äutn ståppning 
yvar ristar kan ja int ga me JK. Så sättäd ja 
band yvar n träisko, sum had rimnä yvar ristn 
för mi JK. Nå fötäidn ti bättar [:finbruk], så 
har di [kvinnorna] för de mäst sko .. me än 
slaif yvar ristn JK(U). 

vråla v. brålå, vrål' JK, pr. brålar, vrålar, 
ipf. vrålåd JK. Stäutn brålar; koi el. nauti 
brålar JK. Sjoän gynt allt vrål u laup in pa 
hällar JK. Sjoän vråläd där pa hällar JK. Jfr 
bröla v. 
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vrång s. ragg f., bf. -i, pl. räggar, raggar, pl. 
räggnar, 'spant i en fiskarebåt'; 'knäna eller 
förstyttningarne i en fiskbåt' JK(ordl.). 
Namn pa all rängnar i batn: da far ja gynn i 
framstammän .. där sitar täu u sumli träi sma 
rängar, sum haitar stamrängar ällar fram-
stamrängar, u så kummar da sjägälfästrangi u 
framtuftrangi, de jä stor rängar bäggi täu, u så 
kummar da täu sma rängar i framräumä, u 
dän sum jär nemäst milltuftrangi, ha haitar 
sparkrangi, u så kummar da millrangi ällar 
milltuftrangi, de jär a storrang, u så kummar 
da täu smarängar i millräumä, u dän sum jär 
nemäst baktuftrangi, ha haitar sparkrang ha' 

u så kummar da bakrangi ällar baktuft-
rangi ha haitar ut storrang, u så jär de sam så i 
bakräumä sum i millräumä u framräumä u så 
kummar da pliktrangi, de jär u* a storrang, u 
så täu ällar träi sma rängar i bakstammän 
såledäs så jär de .. fäm storrängar u täi 
ällar tåll smarängar JK. Grav kull någu grän 
för ti fa använd stumblar ti sag rängar ör ti 
batn. De stumblar di skudd ha någ såndär 
stor u raiduä bain (röitar) för ti fa någ bra 
rängar OL. Da graväd 'n upp stor gränar, 
sum hadd stor gråv rotbain, u så to än än bit 
av gräni me, sum sat fast bi rotbainä, sin så 
sagäd 'n sundar de pa klingsagar så tjåck, 
sum rängnar skudd varä, sått n fick flair räng-
ar av var stumbäl JK(U). A. u ja jälpt änd J: u 
F. grav rängar n dag upp pa haidi JK. Förr 
när di int hadd klingsagar, så huggäd di äut 
rängnar u bjaurar me yksar u fick int mair 
än am n rang av var bit JK(U). Rängnar jär fö 
de mäst av aik nå u jär basnä u jär int stäur u 
braid sum förr, sum di var av fur el. gränä 
JK. De basnä rängar jär alltut av aikä, u di 
basäs i varmt vattn, ti däss di bläir så mjaukä, 
sått di int bristar, när n späikar bäi dum bäi 
vidår JK(U). Ner di nå har fat vidår [båtbor-
den] bäi ällar fast, da ska di pass rängarnä äi 
OL. [Se ill.] Jfr bak-, bakrum(s)-, bakstam-, 
baktoft-, botten-, båt-, fiskbåt-, fram-, fram-
rums-, framstam-, framtoft-, knästyck-, mel- 
lan-, mellantoft-, mått-, plikt-, segelfäst-, 
små-, spark-, stam-, stor-, storbåt-, toft- o. 
ös-vrång. -virke s. rangvärkä [virke till 
spant]. Självvaksnä kramp tallar el. gränar ti 
rängar el. rangvärkä JK(U). 

vrånghäck s. vråghäck, brågghäck m., bf. -än, 
pl. -ar [ett slags vagnsskrov]; de jär n särskil-
tar karmä, sum sitar hail u haldn ihop; sum-
li jär ståitspängar pa u sumli intä MK. En 
sårts karmar hadd di, sum di kalläd för vrång-
häckar, daim nyttöd di pa färdar såsum ti 
böin me sedlass u kring i landä me fisIdass, 
sam så bi haimä ti va sum hälst OL. Sått ä 

blai n hailar vrånghäck fullar me tåsk JK. 
[Se ill.] 

vräka v. 1 rälcä, rä'k', pr. -ar, ipf. -äd, sup. 
rinä, räk, p. pr. räknäs, 'driva'. 1) (på sjön), 
[om föremål som föras av vind el. ström]. a) 
[om båtar o. garn på vrakfiske]. Så kastar n 
int alltut taug, förr'n kastar snöir äut u gyn-
nar tåskä, så väid int batn räkar för fort, män 
undar de att batn räkar, u där n far någän 
tåsk, så bräuka n kast taug, sått n bläir pa de 
ställä JK(U). Så fick vörr säi vadn sta där u 
gump i sjogangän, u gani hadd rännt el. räk 
än bit, el. di sto int pa sam ställ, sum ja hadd 
sätt dum, äutn di hadd räk me vädar me 
fastsättningsstain'n JK. b) [opers.] De kåm ti 
blas u stårm mair u int mindar u de kåm ti 
räk för mi, för tåskstain'n el. taugstain'n var 
för läitn JK. Så var ä börr ti lätt ä räk i land 
me vädar [med båten] JK. När ja fick håir de, 
så to ja ner straks u lättäd de räk n bit ner 
undar (undar i vädar) ii kastäd taug där JK. 
Stainän [torskstenen] haldäd int tak, äutn de 
räkäd fö mi i stårmän u sjogangän JK. Va 
räkäd de för da? De räkäd för nårdä, sått 
straumän matt var nårdä JK. Da i dän böiän 
räkäd de a duktut styck för mi, sått ja kåm 
upp pa Läil rivä JK. Um ä jär gutt vädar, 
träffar de till, att n kan fa igän dum (gani), så 
väid .. än vait va ä ha räk förä älla va ä har 
vart för straum JK. c) 'bege sig på rak' [vrak-
fiske] MK. Räkä ti skillnä pa ti sätt fast JK. 
Nå har vör så mik gan, sum vör.skudd pa rak; 
vör kund gänn räk, um vör viddä MK. Ja n 
gläidar u* äut en (1) man iblant, när ä jä(r) gutt 
vädar u räkar me n täi tåll gan mässi JK. Har 
Är sätt fast ällar har Är räkä? Vör har räk(ä) 
pa tjugå famnar JK(ordl.). d) [om is o. d.]. Så 
kumma n iginum äisn u äut äi a syrband sum 
räkar JK. Så kan de vara äisband, sum räkar 
där äutförä OL. Äisn räkar yvar snarår MK. 
När sjoäisn int har smältä äutn räkar el. dräi-
var äut i sjoän, så haitar de räkäis JK(U). När 
'n kummar äi tjåck syrå [issörja] u fassnar där 
i hänn me batn, u så ha räkar ti sjos, sått 'n 
far fylg me JK(U). Undar täidn räkar syru 
ti sjös JK. Skarn liggar u räkar pa snitt MK. 
Än syr-rand, sum räkäd sudar äi MK. Så 
drog di batn upp pa äisn. Män äisn lag int 
stadut äutn räkäd u gav si för sjöän JK. Syru 
har kumm räknäs nårdar ifran MK. 2) [om 
människor]: 'driva orklös omkring'. Han gar 
u räkar kring landä u äutretar aldri a grand. 
Han gar börr u räkar um dagän JK(ordl.). — 
Särsk. förb. När n sättar fast u liggar för taug 

u gär taugi fast bäi ändganä u lättar batn 
räk av, så langt sum än har taugi äutä JK. 
När n sättar ainsummän pa fiskbat älla jär täu 
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styckän pa tväimänning, så har n alltut a 
sjägäl till [tillsatt], när int batn vill räk av, så 
fort n skall, när n sättar JK. Ja fick dain 
tåskän ätta(r) dann'n, förrn V. blai i årning u 
batn fick raid upp (= räk av me vädar, så mik 
att taugi bläir sträckt ..) JK. Sin sätta n äut ä 
(ganä) igän u kastar taugi äut så fort sum batn 
räkar av JK. Framkaln, sum skudd ro gani 
äut, var sjaukar .. män de gärd ingän ting 
undar sättningi, för batn räkäd av fort till-
räcklit i stårmän läikväl föräutn ro JK. — När 
de jär riktut lungt u så n har sätt gani, da 
räkar de int ifran (sått taugi bläir sträckt) 
MK. — När n sättar fast, så sätta n el. gär fyst 
ganä .. fast el. knöitar fast bäi raipä 	u 
kastar äut gumbastain'n, fö de att varpu el. 
gani int skall räk ihop äutn skall sta sträcktä 
JK. Har de nådästä batar låimt för läit av-
stånd.. da kan int de sudästä fa sätt all säin 
gan, äutn di .. kummar dum för naugä, sått 
gani räkar ihop u da kan de bläi ganskad nuck 
JK(U). Sättar n da för naug, u så rakar [garn-
räckorna] skudd räk ihop .. da fick dän sum 
säist to räum sta för skadn OL. — Än lodar, 
när n ha(r) sätt av för ti fa vitä, um ä räkar in 
ällar äut JK. — Vädrä jär sunnä, u ja sättar me 
vädar .. män när ja väl har fat sätt av .. u lätt 
batn räk av, da jär straumän nårdä, sått .. 
batn räkar upp pa gani JK. — Har Ärr vart 
langt äut u sätt pa rak da? Jå, vör räkäd äut 
pa tjugå famnar JK. Häitntills ha de knafft 
söins vattn, män nå ha de läikväl braut av 
äisn läitä u räk äut JK. — Äisn räkar yvar 
snarår MK. Annas räkar de yvar (båten 
glider, driver över) MK (1878). — vräk-is s. 
räkäis m., bf. -n, 'drivis'. Räkäis (= när äisn 
int liggar pa ställä äutn flyttar si el. räkar). 
Hail sjoän jär fullar av räkäis JK(U). Täu 
styckän närkar .. di kåm äut i syrå u räkäis 
äut för Laushålmar u kåm allt um läng låss 
där ör i skäumningi pa kväldn JK. Kansk att 
räkäisn har tat de mässi alltihop JK. -torsk s. 
pl. rä'ktåskar [torsk fångad på vrakfiske]. De 
stor skarp räktåskar, sum vör far um lading-
än, sum säir hail väit-tvagnä äut JK. 

vräka v. 2 brä'kä (glt.), vrä'kä (vanl.), vrä'k', 
pr. -ar, ipf. -äd, vräkt' JK, sup. vräk' JK, 
vräkt, p. pr. vrä'knäs, imper. bräk. 1) [kasta, 
häva, slänga]. Vräk pa säidå [kasta åt sidan, 
undan, bort] JK(U); yr. pa  säidu (OL)MK. 
Nå har vör vräkt lortn äi a räng JK. 2) 'för-
kasta', t. ex. bredar, matn etc. MK(c.1877). 
Vräkä i matn = vara kyndur [grätten] 
(OL)MK. De kan vör vräkä = kassera JK. — 
Särsk. förb. De vräkar vörr bårt JK. — Än dail 
flyttar de härliä tillsättningi [till kaffe] u vrä-
kar kansk äi än sjau åtndailar i pannu av de 

OL. Arbetskalar vräkt äi si så mik av dän 
kånngröinsgråitn pa sletkalsgildar JK. — De 
skudd ha vart rolit ti vart i böin u set, lains 
sjöän vräkar in äut bäi vågbrytan JK. Sjoän 
vräkäd in mot landä JK(U). — Stäur, gäin 
vackrä tallar, sum nårdaustn vräkäd kull jär 
um säistnäs JK. Så kummar de n duktur suv-
väst u vräkar kull de (täu'n) JK. Vräk si kull i 
sumpän (OL)MK. — De var oskaplit, va snåi 
de kund vräk ner pa a sån läiti stund JK. 
Snåiän jär lenar, män vräkar ner gär de duk-
tut JK. De var duktut kallt u vräkäd ner mair 
u mair me snåi JK. De har vräk ner så mik 
snåi JK. De jär häut, va snåi de har vräkt ner 
nå all dagar JK. Vör jär int riktut glad .. yvar 
all snåi, sum ännu kåm vräknäs ner i går u i 
neträs JK. — Bräk undar [undan] lortn 
= kasta, vräk bort smörjan MK. — Hald batn i 
rikt, så att int sjöän fick vräk än upp yvar 
gani OL. — Kåss va ovit han kan vräk ör si! 
JK(ordl.). — V. äut ngn (OL)MK. Ta u vräk 
äut n JK. Jfr av-vräken. 

vräken p. a. (GOB), se bräken a. 
(?)vräkla (räckla?) v. räklä, pr. -la. Räklä si 

= lata sig. Ligg u räklä si. Va ligga du u räkla 
di, kanst du int stäig upp än gang da? Han 
liggar u räkla si langsat jårdi um dagän 
JK(ordl.). 

vräng s. räng f., bf. -i, pl. -ar kl,  u. 1) 'vrå'. a) 
[i allm.]. Di [barnen] laikt gullstäuå 	inn i 
stäuu äi a räng där, sum di had stäng av me 
stolar u kränkår JK. Um källingar sat u sivd 
aldri så mik äi a räng där i stäuu .. så var de 
såsum ätt int pa baini va ivist ätt, när prostn 
gynt harv me stråkän pa strängar JK. Da had 
n slipp u sit äi a räng u tig u var obikantar me 
allihop OL. L. vait lains de gar till (vid en 
souper), att n far sta ällar sit äi a räng u jetä u 
ränn fran u till borä sum gräisar JK. Ja sag i 
säistäs någ gammält bildhuggaräi sum lag 
där äi a räng obräukbart [i kyrkan] JK. Da 
fick int kardår u spinnruckar ligg äi a räng pa 
luftä el. ligg obräukbarä JK. Nå har brännan 
[på karbidlampan] blitt släut, sått nå har vörr 
vräkt lortn äi a räng JK. De matt väl ligg i 
någu räng, vät jä JK(ordl.). E. tror ja nuck, 
fastn kökä jär läitä, kan fa kräup ner där äi 
någu räng u ligg um netnar JK. De var så 
naug ättar bigravlsn, u da tror mang kvinn-
fålk, att de spökar i var räng OL. De star där i 
rängi JK(ordl.). I rängi jamt späisn .. var de a 
kärhyllå JK. U ja da sinä fick bjär in rängi 
[:vedvrån] full av ainä JK. Al dain rängi där i 
saln sto a bord JK. U så a skåp äi de rängi, 
sum hyllu me förhängä sto JK. Ja sag ättar 
um fålki had någ gamblä fornsakar . sum di 
had kast pa säidå äi rängar upp pa lufti JK. Ja 



vränga 	 1731 	 vådlig 

slepäd haim så mik bråt, maint di pa, sum lag 
i rängar sinä JK. All rängar var full av lort 
JK(ordl.). Jaulaftn .. da gäs de riktut skinn-
laitning, sum än bräukar sägä i all rängar ti fa 
äut all lort JK. Ti missåmman .. så skall de 
gäräs raint i all rängar, sum än bräukar sägä 
JK. Mot kväldn kåm de ti värk så förban-
nat, sått ja sag sjau solar i am n räng sum 
täidäst JK. b) [i uttr.] i räng [bort, undan]. De 
jär bör ti kast i räng JK(ordl.). Ha dansäd, 
sått myssu flaug i räng MK. Ja to u kastäd 
täidningar i räng JK. De gamblä göislgraipnar 
kastädäs i räng JK(U). c) [i uttr.] pa räng 
[trängd, "ställd mot väggen"]. Vör har nå 
harn pa räng = det är snart slut eller färdigt 
med arbetet, t. ex. vid räfsning MK. Si så, nå 
har vör snart harn pa räng (= det börjar lida 
mot slutet av arbetet, t. ex. stacka hö) MK. 
Di (fransmännar) kan int fa dum (arabar) pa 
räng; di (arabar) jär så spraidnä MK. 2) [om 
spec. moment vid notfiske]. När n har hinnt 
halv noti um än har fat set någän fisk i vaki 

gar n i räng, dvs. daim, sum drägar pa-
tjanar, gar en pa var säidå um dän, sum star u 
gäigar u drägar patjanar äi de rängar ällar 
vinklar av vaki ällar uppfärdi mat varpä MK. 
Jfr kärl-, skam-, skräp-, ved- o. ögon-vräng. 

vränga v. [i förb.] vräng kring, p. pf. n. 
(krigg)vräyg' . De jä så kringvräng u kringbrid 
MK. 

vuff interj. vuff. Vuff, astäuän! sägd Fäi Nils 
till ofar MK. 

vumlig a. vumlur, -uar 'yr'. Vumluar ällar vim-
luar i haudä MK. Jfr vimlig. 

vunst s. vunst m., bf. -n, 'vinst'. 1) [förtjänst, 
inkomst]. Ättarsum pärår jär döirä, så jär de 
ingän vunst bäi ti föid dum [grisarna] JK. 2) 
[överhand, seger]. Da var de nuck dän star- 
kästä el. nävretn, sum to vunstn JK. I aka- 
jård me när pa vick gröid sum hälst så tar 
hästhoi vunstn JK. 3) [i kortspel o. idrott]. 
Fäir u säks mans bräus, u när n spelar fäir, så 
skall n ha fäm spel ti vunst JK. Vunst u säist 
u 40 äktä MK. Iblant så kåm Är ti slas, när ä 
sat ihop me vunstn för Är JK. Vör to vunstn 
[i kortspelet] MK. Än dräng u a päikå skudd 
dräg hank.. män päiku förloräd mot drängän 
.. Da sägd päikus mor till drängän: 	va 
hadd du handi .. dän haldäd du int pa ryggän, 
u din vunst gällar intä JK(U). De räknäs int 
för full vunst, när 'n har vunn en pärk, äutn 
skall de var fullar vunst, så speläs de 
"käulu" JK(U). 

vurm s. vurm m., bf. -än. 1) [oreda, oordning]. 
Han kåm in läik i dän vurmän (t. ex. på ett 
ställe der allting var pa styr); ej = lust 
(OL)MK. 2) [intresse, 	Nå har de blitt  

dän vurmän me trampvagnar ällar velosipe-
dar OL. Så kåm prästar ti dundrä u svär 
yvar laikstäuår u så kållpetörar .. så att n dail 
fålk blai 	bridnä i skalln .. män sum dän 
vurmän snart gick yvar för n stor dail JK(U). 

vurma v. vurm', pr. -ar, ipf. -äd. 1) [fundera, 
spekulera]. Ännu jär de någ hundrä tunnland 
[myr] igän sum di int har kaupt, fastn di jär 
ti vurm, att i vill ha de me JK. 2) [ivrigt ägna 
sig åt, bestyra]. Ja tänkar ha vurmar väl ha u* 
sum all andrä me all årkår u allt sum jär ti 
gärä JK. 3) [opers., i förb.] vurm kring 
[svindla, "gå runt"]. När ja kåm pa gålvä u 
skudd kle pa mi, fick ja såsum någ slags äimå 
ällar hauäimå [huvud-himma], u de gynt 
vurm kring i hud för mi, sum um ja var stamn 
druckän u gynt raiglä u skudd fall kull JK. De 
jär börr frågän um för mi ti tänk så raidut, att 
ja kan äuttryck mi så raidut me skrivä .. för 
de jär mästn så, att de vurmar kring u värkar i 
skalln JK. Ja, de gynna vurm kring i hud fö 
mi, nä ja ska sit u grund upp, va ja ska skrivä 
JK. De vurmar ret kring i skalln, när n gyn-
nar grund yvar alltihop, sum ännu ska gäräs 
JK. De bär vurmäd kring för n MK(1877). 

vurmen a. vurmän (i haudä) MK(c.1877), 
= följ. 

vurmig a. vurmur, -u [förvirrad]. Unda täidn 
har ja sat kånn u arbet me möirjårdi, sått ja 
har vart vurmu i skalln iblant um dagän till 
raid äut alltihop JK. Vurmur i skalln 
(OL)MK. Jfr huvud-vurmig. 

vyss interj. vyss. När di läggäd jäst i drickä el. 
öilä u i daigän, när di bakäd, så skudd di 
sägä: vyss vyss el. sjåss sjåss! så kåm de ti 
jäsä JK(U). 

våd s. vå'd m., bf. -n, pl. -ar, 'våd på tyg'. Va 
mang vådar jär de i dän klänningän? 
(OL)MK. Träi älla fäir vådar i sjäglä, allt 
ättar sum lärtä jär bratt MK. Jfr bak- o. fram-
våd. 

våda s. vådä m., bf. vå•dn [fara, risk]. U mang 
förstar int vådn av de än gang, um landä 

bläir skoglaust JK. Jfr elds-våda. — våd-eld s. 
våVäld m. De sag äut, sum um de var storar 
vådäld JK. 

vådlig a. vådli, n. vådlit, pl. vå'dliä [förskräck-
lig, väldig]. 1) ss. adj. De boki jär a go ret-
laidå, fastn de jär n vådli hopän, sum aldri jär 
ti nyttä för o arbetä OL. Ha tyckt, att ä var a 
vådlit vädar JK. Lis ha har da ätt vådlit sinn 
[humör] ha vätjä OL. Ja mang .. kan väl tyck 
så, sum int jär strandbräukrar, när di far håir 
a beskrivning pa a riktu svår sjöbattaljå äi än 
ypän bat .. att ä jär vådlit JK. De jär vådlit, 
va täidn gar fort JK. A äistaläiv [isterbuk], 
sum jä vådlit JK. De var vådliä dräivår pa 
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säin ställar JK. Värst var de ti bärg taki pa 
byggningän u häusar, för de var vådliä 
styckar, sum flaug i vädrä JK. När a da fick 
säi pa alltihop, sum var i paketä, tyckt a, att ä 
var vådliä grannlåtar, di had där i böin JK. 2) 
ss. adv. Så var där däuk si a vådli lang sträc-
kå ner pa jårdi me någ gamblä träitalldrickar 
OL. Ja jär da annars vådli letar pa hand, när 
de kummar an pa OL. Han.. pratäd så vådli 
stort u bratt OL. Sjoän gick vådlit haugar JK. 
De Bräitä ha ropar u skräiar så vådlit u har 
sånt oskaplit skällt mål JK. Vörr fick int 
knöit taugi äi n gang, så kåm de ti stårm så 
vådlit JK. 

våffla s. vafiå, vafflå f., bf. -u, pl. -år. 1) 
(= spyttvafflå), 'en mängd spott, som man 
spottar ut på en gång' JK(ordl.). Där har n 
spytt a stäur vafflå pa gålvä .. ta u tårk upp 
de vafflu ätta n; han spyttar stäur vafflår ör 
si. De gamblä sägd alltut vaflå, män de ung 
tår väl för de mäst säg vafflå, ja tår säg bäggi 
dailar JK(ordl.). Da spyttäd n a stäur vafflå 
mitt i häud pa mi, u så sträikäd n u läsäd ner 
langsat hail säidu [om bot] JK. 2) 'bakelse' 
MK; 'bakas i våffeljärn i spisen av pann-
kakssmet' JK(ordl.). Ja far de vafflu av Är 
me läit smör till; där hart du a vafflå 
JK(ordl.). Jfr kvav-, spott- o. tobaks-våffla. — 
våffel-deg s. m. bf. vaffäldaigän [våffelsmet] 
JK(U). -järn s. vaffälja'n; vaffiäjan MK 
(c.1877). Vaffäljan, sum bakäs vafflår äi. De 
jär täu jan sum sitar ihop u sum knäipäs ihop, 
sum vaffäldaigän bakäs imillum ti vafflår u 
bakäs äi än späis bäi äldn. Gorådsjan jär pa 
sam muddälln sum vaffäljan JK(U). 

våg s. 1 vag f., bf. -i, pl. va'gar, -år, vågår. 1) 
'vågen på havet' MK; [sjögången, vågrörel-
sen]. Vattnböljå el. vag .. langsvängu vag el. 
dyning .. gammäl vag el. dyning .. Längar 
avstånd millum sjöar el. vagi haitar lang-
svängu vag, mindar avstånd: kårtsvabbu vag 
el. sjöi Gammäl u nöi vag, undästä vagi u 
yvästä vagi el. kiltru vag el. dyning .. Vagi 
el. dyningän jär för de mästä allt ättar sum 
vädrä jär el. gar me vädar. När da vädrä gar 
pa ann håll el. gar um u de gamblä vagi el. 
dän gamblä dyningän int har läggt si äutn 
ännu gar, da bläir de nöi vågår el. nöi dyning 
upp pa de gamblä JK(U). Framkaln haldar 
bakstammän antingän imot vagi ällar i halv 
vag JK. Batn lag u vaggläd så olycklit mik i 
halv vag, för straumän var sträivar nårdä, u 
vagi el. dyningän gick för austä JK. Vagi gick 
haug = haug sjöar JK. När ä da blasar lagli 
väl iblant u aust älla sudaust vagi gar haug, 
så gar ä int för let ti ro äut pa än trätti förti 
famnar JK. Ja har vart äut . . pa tåskän 

män int har de vart lungt i! Nai än har ligg där 
u gump u flaugä i sjogangän u vagi JK. De var 
mästn ret lungt, män dyningän ällar vagi gick 
lagli väl läikväl för aust sudaust JK. När .. 
vör had halv raki innä, så kåm batn tvärs i 
vädrä u vagi, sått da smallt [brast] ä igän JK. 
Vagi stäigar (ss. dyning) MK(1877). Vagi le-
tar upp [lyfter upp båten?] MK. Vagi tar äut 
na u slar in na [släkan] MK. De ga vagår MK. 
2) (= rspr., bildi., böljande rörelser). När n 
da käikar så där mot täunar, da kan n säi luftn 
så där flamm ällar de kan gå vågår (ändr. t. 
vagår av MK) ällar sjöiar langsat jårdi av 
luftn JK. Jfr sjo-våg samt hög-vågad. -brytare 
s..m. bf. vå'gbrytan [i Visby hamn]. Ja gick u 
tänkäd .. att ä skudd ha vart rolit ti vart i 
Böin u set där ner pa vågbrytan, lains sjoän 
laup in där JK. -brytar larm  s. pl. vå'gbrytar- 
armar 	k!) . -dal s. m. bf. 
Vågdaln jär iblant langsvängur u iblant jär n 
kårtskvabbur MK. -formig a. Langhalu 
flaugar vågfårmut JK. -hål s. n. pl. bf. vag-
huli [hål i spanterna för kölvattnet]. 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). 

våg s. 2 vås,  m., bf. -än. 1) 'vågskål'; [redskap 
för vägning]. De har .. talts um, att vör 
skudd sätt upp än våg t. äks. .. i Gardä, sum 
all de där soknar kåirar me säin betlass för-
bäi, u där skall var u en fa väg säin lass, äutn 
någän behövar var bäi vågän. De skall var n 
sån där autimatisk våg .. JK. 2) vågän 
[stjärnbild] JK. -mästare s. m. bf. vå'grnäs- 
tan. Ja har knafft hårt någän sum livrerar 
betår, ick di svärar yvar vågmästan JK. 
-penning s. pl. vågpänningar [avgift vid väg- 
ning]. Bital vågpänningar [på torget] 
(OL)MK. -skiva s. vågskäivå f., bf. -u, 'a 
bredä umkring fäir tum brätt u prässäis läik 
bratt hail bredä, nyttäs ti vaträ in räiar u 
flaskår (= rader av takspån)' MK. När n 
bräunäd [kantade] bredar .. me yks, u för ti 
fa kantn gäinar .. så snöirslo än .. el. u så 
hadd 'n a gäint smallarä bredä, sum var gäint 
i kantar, sum haitäd vågskäivå, sum än läg- 
gäd pa dän bredäskantn . . u ritäd ättar våg- 
skäivu JK(U). Bräun dum [bräderna] (dvs. 
att n läggäd pa a vågskäivå till a visst tumtal u 
ritäd ättar vågskäivu . . da huggdäs kantar av 
ättar ritu) OL. -skål s. vågskål f. När någän 
yvabiväisar mi, att pänningar 	jär ti mair 
nytt än skadä . . u n läggar de pa n våg, skadn 
äi am n vågskål u nyttn i dannu JK. 

våg s. 3 våg m., bf. -än, pl. -ar, 'tävlingslek 
mellan socknar etc.' MK; 'vadslagning, le- 
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kar, ännu vanliga på Gotland och här i Lau 
och riktigt idrottstävlingar med spela pärk, 
kasta varpa, springa i kapp, dra hank och 
krokfinger m. m.' JK(ordl.). Vör skall ste u 
säi pa vågän JK(ordl.). Vågar gyntäs me um 
sumrar, när ängar blai slagnä, da ätta(r) käl-
lingviku. Till ställ till n våg gick till pa de 
väisä, att partäiar tävläd imot si me ti spel 
pärk, kast varpå, dräg hank, dräg krokfingar, 
ränn i kämp, spring haug- el. stangst(r)ikäl u 
langst(r)ikäl .. När de skudd ställäs till me 
våg, så bjaudäd ett partäi av (sum de hait) me 
vågningbrev till de andrä partäiä. Till äksäm-
päl: all drängar inum en böi bjaudäd av [ut-
manade] de andrä drängar inum sokni Täu 
styckän äutsags ti va vågrar u ti skriv våg-
ningbrev ti bakas, u däräi bistämdäs, mik di 
skudd våg um, sum alltut va(r) starkvarår 
(brännväin u råmm), u va vågän skudd sta el. 
varä, sum alltut var äi a ängä, sum ä var 
skaplir plass, u va de skudd va dans el. ha 
laikstäuå u ha kallasä um kväldn, när vågän 
va släut u va när vågän skudd varä, sum 
alltut var pa n sundäsättamiddag, u så va 
mang sum skudd var me i laikän antingän 
sjau i vart spel, dvs. sjau i samsspelä (pärkän) 
u sjau i fräispeli el. u så sjau i all spel .. Dän 
sum vannt skudd bital trid-dailn u dän sum 
förloräd täu dailar Vågän gyntäs me sams-
spelä, u de lagä, sum var avbjaudnä, gick äut 
fyst .. När täu lag pa am n säidå hadd vunnä, 
da hadd de lagä vunnä samspelä mot motpar-
tar, u da hadd dän pann, sum badd fö(r)lorä, 
retuhait ti säg upp sitt fräispelä Vannt di da 
sitt fräispelä, da var di jamt um jamt, män 
fö(r)lord di, da hadd di förlor vågän .. De 
lagä sum hadd vunn de trid spelä el. laikän, 
hadd vunn vågän, u vågän var släut JK(U). 
När vågän var avskildar, så samblädäs daim 
sum var me i vågän u än stor dail av åskådrar 
bäi B., sum laikstäuu el. dansn 	u trakter- 
ningi skudd anga .. de ungdomar, sum int var 
me på vågän, inum sokni .. kund fa var me 
um trakterningi .. män daim sum var me pa 
vågän var självskrivnä, att di skudd var me ti 
bitalä ti trakterningi JK(U). Pa ättarsummarn 
da gynt di alltut tänk pa, att di skudd ha våg, 
iblant bjaudäd gubbar av drängar u iblant 
tvärtum 	daim sum var avbudnä gick di 
imot, sum ä hait, da blai ä våg av OL. De där 
sjau Fäidrängar .. di bjaudäd av soknar jär 
umkring u de andrä kalar u drängar inum 
sokni pa våg, u di vannt alltut JK(U). De var 
häut ["hut", fan] att dän vågän just var läik i 
värst bråsku! JK. Um laubodrängar had vart 
så duktuä ti spel, när di var i böin pa dän stor 
vågän, sum di var da um sundagän i Tran- 

ängä, så had di bestämt fat präis JK. Vör var 
i Gard för någlä år sinä u skjautäd såsum pa 
våg OL. Så speld ja pärk föstas bad pa vågar 
u annas me JK(U). För n fick håir sum täi-
däst: va gär de a si ti spel pärk, när n int kan 
fa vågä ällar fa någän våg, för n int kan fa 
någu stäuå ti rust u dans äi av böindnar JK. 
Ja.. vågar kummar ti ga äut, bär blått för dän 
skuld, att ingän vill släpp någu stäuå till JK. 

våga s. vågå f. [i uttr.] pa vågå MK(c.1877), 
[på vågspel]. 

våga v. va'gä, vågä, våg', pr. degar, ipf. 
vag  d' JK, vågd', vå'gädä, -äd, sup. vas,' JK, 
pass. vå'gäs. 1) 'töras', [djärvas, drista sig]. 
Däu vågar int gär de; däu skudd bör vågä! 
han vågäd int ga haim i mörkri förbäi körku; 
han vågäd int sla till mi JK(ordl.). Så to han ti 
kåir [:släka] av de bitar .. sum astu Åskar 
hadd fat lag ti sno upp av ofålki, u di sto änd 
ijamt bad Askar u far u sägd, att n int vågädä 
JK. Ja rädd blai di nuck .. för da vågd ingän 
av dum in i nöistäuu u säi, va de var ti gäräs 
um kväldn JK. Så sparkäd n (hästn), sått R. 
flaug äi a vägg, u han vågd int däit mair JK. 
Ja vågäd int sättä, äutn vörr skudd dräg de 
gani upp igän JK. Pa haustn atminstn vågd 
vörr .. int gi undar träi famnar sank JK. 
Därför kan n gänn våg u pasta, att de var 
vackart ti säi OL. 2) refl. Ja, di maint da pa, 
att de (ta bort tunen) matt n väl int våg si till u 
gärä, för de jä rakt mot lag u föfattningar JK. 
Jå, gubbän A. ja! han vågar si visst äut någän 
kväld, han; um än kan våg si äut um dagän, 
så gar de an JK. Ja grundäd pa. . um ja skudd 
våg mi till u lan na (boki) till n JK. Kvinnfålki 
vågd si int pa otå någu a(v) daim JK. Päikår 
var .. så naträdd, att i int vågd si upp pa 
körgardn JK. Vör blai stanäs i kohäus a 
stund, förrn vör vågd uss in [i manbyggning-
en] JK. Ha .. vågd si int les upp [låsa upp] 
JK. 3) [äventyra, sätta på spel]. Vitt däu våg 
läivä, så vågar ja magän (när de kåm skyr-
strittå i kaffiä) MK. 4) [slå vad]. De vill ja våg 
um; de kan ja våg pa; ska vör vågä? OL. Ja 
vill våg mot di um aldri så mikä JK(ordl.). De 
var n dräng, sum vågd mot a päikå, att ha 
skudd fa ränn däit till han um kväldn'.. me 
bär särkän JK. De va än bond, sum vågd mot 
än skummakarä, att .. JK. Mik skall vör våg 
um; vör vågar um täi kronår JK(ordl.). Så 
vågäd di um a ko JK(U). Ja vill våg pa, att 
ingän.. vill ta u gär n nöiar fåisbild av a sånt 
blad OL. Ja vågar pa, att de jär a stor lyngn 
JK(ordl.). Ja, vågar pa, sum än bräukar sägä, 
att, um de jär fagat i nat, så kan vör fa sa 
kånn ällar harv u plög i mårgå JK. 5) [anställa 
"våg"], 'vara med om våg' MK. Lauboar 



vågdristig 	 1734 	 vålla 

skall våg mot gardboar ner i Tranäng i dag; di 
skall vågä um sundä; närkar u lauboar vågar i 
dag JK(ordl.). Förr i täidn ällar bär för n 
hallsti [1/2  tjog] ar tibakas så vågäd di alltut 
minst en gang um arä så där pa ättasumman 
mot haustn inum soknar, iblant drängar u 
gubbar imot si u iblant drängar dain halv 
sokni imot si u iblant all drängar undar tjugå 
ar ällar n viss åldar vågäd mot daim sum var 
äldar, u drängar u päikår imot si u för de mäst 
dain grannsokni bjaudäd av dannu JK. Da 
gynt far tal um, att när han var dräng, da var 
di åt näi drängar jär i Fäigardn, u di kård 
kring u speld pärk u vågäd i all soknar jär- 
umkring, bad pa Austagan u Gamblägan u 
Adrä u Ron u Buss u flair ställar uppat landä, 
män de var ingän, sum to dum vaskän me 
pärk ällar varpå ällar hank ällar krokfingar 
ällar haugstrikäl ällar langstrikäl ällar stört 
stang ällar rännä JK. Ja, u så skrivar u* dräng-
ar mik de skall vågäs um, mang kannår stark-
varår, brännväin, råm ällar kånjak u väin u 
kaffi u såckar JK. — Särsk. förb. Vag pa [kosta 
på]. De ha blitt halt nå.. u frågän um jä de, 
um vör kan fa begangn stäutar ti kåir me, u 
vag pa u sko dum nå, de launar si väl int .. 
JK. Manbyggningän hadd kunt rippreräs upp 
fö fjärndailn av dän kust'n, sum än vagd pa u 
sätt upp än nöiar en JK. Oljäfärg tror ja int, 
att allmänhaiti vågäd pa säin karmar [vagns-
karmar] OL. Ja fick ret n go slant av L., förr 
n han raist ti Böin; har di nå ännu vag pa mi 
mair da JK. Jfr veder-våga. -dristig a. pl. 
vågdräistuä [vågsam, djärv]. Ja undrar ännu 
iblant .. att n slapp ifran me läivä ifran all 
vågdräistuä upptåg pa kälkbackän JK(U). 
-hals s. våghals m. [oförvägen person]. Nå-
gän, en våghals älla bat, kan sätt [sätta fiske-
garn] läikväl .. när de andrä vändäd allihop 
JK. -sam a. vågsammar, n. -samt, pl. -sam-
mä. 1) [dristig]. Di (fiskrar) var nuck väl våg-
sammä, sum gav si äut um kväldn JK. 2) 
[riskabel]. Snåidräivår jär så hard, att n kan 
kåir upp pa dum me staduä kräk, fastn de jär 
vågsamt, ifall di skudd rak iginum u sätt si 
fast JK. -spel s. vågspel [idrottslek, som id-
kas vid "våg"]. U i vågar u tävlingar haitar 
de vågspel, så sum samsspel u fräispel 
JK(U). 

vågare s. vå'garä m., pl. -rar, 'anförare vid 
våg' MK. Ja var vågarä MK. Äi de partäiä, 
sum bjaudäd av, var täu styckän äutsed ti 
skriv brevä u skudd var "vågrar" u svar 
för tillställningi .. För de mäst antos an-
budä, u täu styckän äutsags ti va vågrar u ti 
skriv vågningbrev ti bakas .. Vägrar all fäirä 
var fö de mäst int me i laikän äutn gick u sag 

ättar, att ä gick ret till u så me flasku u glasä 
JK(U). 

vågerska s. vågarskå f., 'anförerska vid våg på 
fruntimmerssidan' MK(1876). 

vågig a. va*gur, n. -ut [då det är sjögång]. 
Sjoän laup läit vagur in MK. An kan u* sta i 
batn u dräg tåsk .. så väid de int jär sjout u 
vagut (= sjogang), sått batn liggar u rullar u 
gumpar i vagi fö(r) mikä JK(U). Jfr lång-
vågig. 

vågning-brev s. vå'gniygbre'v. När de skudd 
ställäs till me våg, så skudd de fyst skriväs 
vågningbrev .. där äi bistämdäs, mik di 
skudd våg um 	u va de skudd va fö(r) 
samspel .. u va vågän skudd sta .. u va de 
skudd va dans JK(U). -dräng s. pl. vågning-
drängar JK(U), [ynglingar som deltaga i 
"våg"]. -penningar s. pl. vågningpänningar 
(OL)MK (som läggas ihop vid våg). -pika s. f. 
pl. vågningpäikår [flickor, som deltaga i 
"våg"]. 

våld s. 1 vald, våld n. 1) [makt, välde]. Kor.. 
daim har kvinnfålki mäst vald um JK. Skaffa-
far far vald um all dricksvarår JK. De jä så 
me hopläggningi .. att all, sum ha lägt ihop 
int ha vald um varår, äutn de jä börr täu 
styckän, sum väläs ti kaup haim ä JK. De 
stårmädä duktut, u dän am n gubbän var någ 
räddar a si, da tyckt dän andrä, att de var 
bäst ti gi si gud i vald u putt hud undar OL. Ja 
jär undar ingän mans våld nå äutn jär min 
aigän härrä JK. 2) [tvång, nödtvång, i uttr.] 
vald yva makt. Di har int rad ti söik dåktår, 
så väid de int gar vald yvar makt, ällar att de 
ret jär tvungsmål JK. Ti lan pänningar de jär 
n faslit räddar förä, fast n matt pa lanbänkän 
.. nä de gar vald yva makt JK. De jälpar int 
för mi .. till hinn me alltihop .. ainsummän, 
äutn när de gar vald yvar makt, sum än bräu-
kar sägä, matt ja laigä JK. Män jär de int ann 
rad, äutn de gar vald yvar makt, sum än 
bräukar sägä, så far hail struntn ga [:gården 
säljas] JK. 3) [tvång, ingripande med (fysisk) 
kraft; övervåld]. Han skall tas me vald 
JK(ordl.). Hungar u kräig u omänsklit våld 
JK. -sam a. våldsammar, pl. -sam'. N. har 
blitt vilsn ällar galn u våldsammar, .. sått A. 
u ja har matt gat vakt där JK. När västn u 
nårrvästn bläir våldsammar JK. Äutn att i ha 
vart så våldsamm u ofösiktuä, att i ha hatt fö 
mik sjägäl till pa dän läil batn JK. 

vålla v. valdä, vald', våld', pr. -ar, ipf. -äd, 
sup. våld' OL. 1) [förorsaka?] I kväld kännar 
ja mi ret tråttar u ret beläikä [frisk], va de 
valdar! JK. Va valdar; de kan ja int vald förä 
[rå för] JK (i tpl.). 2) 'fela'. Va jär de sum kan 
valdä = fela; va valdar nå igän da = felar; va 
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valdar, va valdar? jaustru i baldar [ur en sä-
gen]. Va valdar el. va  valdar pa? nu mest: va 
failar di? MK(1877). 3) refl. [i särsk. förb.] 
'nästan med all makt o. stor ansträngning slå 
sig igenom' JK(ordl.). Ja matt vald mi 
fram = med våld; han valdäd si iginum = d:o; 
han bön valdar si iginum el. fram JK(ordl.). 
När a da kåm in igän .. da kund a int kumm 
in i stäuu för råik, män valdäd si in läikväl 
JK. De var nuck bra harmlit, ner dän amn 
skudd fa vald si till ti fa sag [såga] yvartäid, 
ner dän andrä fick knapp av pa sitt dyngn 
OL. Daim sum da hadd våld si äut, um ä änd 
tycktäs var otjänlit, di kund fa än fämti säksti 
.. valar OL. 

våm s. vamb f., bf. -i, pl. -ar, 'våmb på krea-
tur; även fet, stor och rund mage' JK(ordl.). 
Stäutar di har a fasli(t) stäur vamb, sått ä 
bläir än hapli stäurar pyls av; när bondn fylld 
i hail vambi ti prästn, när han skudd ha täint 
pyls. Hart du gärt vambar rainä? När stäutar 
drickar äut a par spann vattn, da kan di fa a 
bra vamb da. Nå jär stäutar så stinn u bäu-
kuä, sått nå matt di visst ha fat vambi full 
JK(ordl.). All kräk, sum har vambar, di har 
vinstar [löpmage] MK. De jär änd någ, sum n 
kan fa i vambi pa si MK. De dynäd i vambi 
älta läivä pa än MK. Lambpyls av vambar el. 
vambpyls JK. Sumbli härrar kan äntliän ha a 
bra vamb, sått di mästn int kan ga för vambi, 
äutn di bön gar u blasar yvar vambi 
JK(ordl.). De va så, att dän stäur tjåckändn 
kåm i körkå u så va de så oskaplit halt.. u 
såsum a kummar inn fö körkduri, så halar a 
kull, så att de skvåpar i vambi pa na JK. Jfr 
stut-våm. -fylla s. vambfyllå f. [bukfylla]. Nå 
har koi fat vambi full (= vambfyllå) u jär 
vambstinn JK(U). -pöls s. vambpyls [korv 
med våm som fjälster]. Lambpyls av vambar 
el. vambpyls JK. -skåre(?) s. vamska"rä= a 
täutå sum laidar fran salsarn till vambi MK 
[foderrännan?]; a täutå sum sitar äut, håirs 
till vambi u innhaldar bär vädar MK. -stinn a. 
f. vambstinn JK(U). Nå har koi fat vambi full 

u jär vambstinn JK(U). -talg s. vambtalg 
m., bf. -än. Pa talgkräki (nauti u lambi u 
gaitnar) liggar de a talghinnå yvar vambi, 
sum haitar "vambtalgän" JK(U). Nauti har 
vambtalg, så ner sum pa nöiföid kalvar JK. 

våmma v. vambä, lägg si pa magän u välträ 
grastain JK(U). 

våmmig a. f. vambu, n. -ut JK(U), pl. -uä 
[bukig]. Koi jär vambu (= storar bäuk) 
JK(U). Naut el. russ, sum har äutstanäs läiv 
el. bäuk, haitar att de jär vambut u bäukut 
JK(U). De jär oskaplit, va de kräki jär vam-
buä (bäukuä) OL. 

vånda s. våndä, vånd' m. [plåga, kval]. Nå än 
träi vikår så har ja int årk någänting för värk 
u våndä OL. Män daim sum liggar pa lasa- 
rättä, di far läid värk u vånd, sum int kan 
ersättäs me pänningar JK. Än har slep u fäkt 
u trälä, sått n far ga där me värk u vånd i 
kruppän JK. U n tyckar, att n jär någ, mäns n 
gar jär u skrävlar, män bäst de jär, så far n 
ligg där me värk u våndä JK. De hadd ja ret 
vånd' av MK(1877). 

vånda v. vandä, vand', pr. -ar, ipf. -äd, vand', 
sup. = inf. 1) [bry sig om, fråga efter]. När 
stäutar far brims pa si, da jär de läikväl obi-
skrivlit, va di kan rännä; di vandar aldri 
MK(1877). Di [oxarna] blai så galnä ti ränn 
me mackän [insekter], sått ä var sum Gubbän 
Fäi Nils sägd um hans stäutar: "hatt di van-
dar hintä" JK. Han vandar ingänting; han 
vandäd aldri MK. De jär slaskut arbetä u 
stort arbet me .. män bläir ä fisk, da vanda n 
int, um ä aldri jär så kallt JK. Han var för 
oskapli, för han vandäd aldri; vädrä fick var 
hur sum hälst, så skudd n äut (på fiske) JK. 
Nå jär n läikväl åidn nå. Va skudd han ann 
kunn var da? för han har jå aldri vand jå 
vaskän pa landä ällar pa sjöän; u har de aldri 
vart sånt stort ovädar, så har n jå aldri vandä 
äutn har sättä. De stårmäd oskaplit i går, när 
di skudd äut ättar snarår, män de vandäd di 
int läikväl de i. När ä jär strämming ti fas, da 
vandar di int um ä änd aldri jär sånt stort 
ovädar, så gläidar di äut JK(ordl.). A. M. ha 
trod väl att int A. skudd våg hugg till, män de 
vandäd han intä JK. 2) [vånna, önska]. Ja 
vandäd ja ga han en snöiting MK(1877). 
Laisn jär ja yvar skiftä u allt bruddl u bråk, 
sått ja vand ja aldri had vart bondä JK. Ja, ja 
vand um änd städar bläir .. så storståtliä u 
fäinä . så tror ja at de jälpar ändå intä! JK. 
Han el. ha försto straks, va di var trod u 
haldnä förä u skämdäs u vand, att di aldri had 
gat in i häusi JK(U). 

våndas v. inf., pr., ipf. våndäs [plågas, ängs-
las]. Da var de n sånnar haugtäid me lusttå'gi, 
så da drogs stöist skarn däit, de andrä di fick 
ga haim u våndäs OL. Hälst när haustn kåm 
u de blai väl strämming, så var de värkliän 
så, att n bön gick u våndäs, att n int kund 
kumm ti strand JK. Daim, sum har gat till n 
sånnar yvardrift .. di far ga u drägäs me n 
otrolir äistarbäuk, sått di stänar u blasar u 
svaitäs u våndäs JK. Någ har n, sum n vån-
däs me, s. han har gat u tänkt u grubblä pa el. 
en sjaukdom, sum n har tigt me (OL)MK. 

våndas-lös a. vanslausar, f. -laus, n. -t, pl. -ä, 
'en s. int vandar; vårdslös' MK; 'överdriven, 
hastig och djärv'; [n.] 'sanslöst, hårdhänt' 
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JK(ordl.). Däu matt änd var måtlit vanslaus, 
när du kummar så. Han jär så förskräcklit 
vanslausar, sått n vandar aldri. Han slo till 
bålln för vanslaust JK(ordl.). Ha jär för vans-
laus ti arbetä; di jä för vanslausä ti bråkä; de 
jär int bra ti var så mik vanslausar, da kan n 
snart förstöir si. Han to äi för vanslaust 
JK(ordl.). Män vanslaust jär n tvungän ti 
dräiv till, u mair u mair styckar gar de ör yksi 
JK. 

våning s. vlenigg m., bf. -iyän, pl. -iugar 
[etage]. De jä int mair n täu styckän [flistaks-
byggningar] i Lau nå .. en bäi Sunkörk, sum 
jä ret a dän gamblä sårtn me en våning JK. 
Sumli styckar, sum vör brautäd ner ifran 
yvast våningän, kund fall i jårdi föräutn ga 
sundar JK. Byggningän hadd täu våningar, 
ättar sum de var yvabyggning JK. U så bar 
de ti vädars äi n hiss; va mang våningar visst 
ja intä JK. 

vånna v. se vånda v. 
vår s. se lådig s. -dagjämning s. vårdagjäm-
ning f., bf. -i. Vädrä var nård, när de var 
vårdagjämning, u de jär a gammält ård älla 
täckän, att da bläir nårdn huvudvinn till mis-
såmman JK. -råg s. vårryg. Ryg u vaitä, sum 
sas pa ladingar nå pa sainarä täidar haitar 
vårryg u vårvaitä. Hadd ä vart gammält jär, 
så hadd de hait ladisryg u ladisvaitä JK. -säde 
s. vår- el. ladis-sedä JK. -sädes I halm s. vår-
sedäshalm JK, — blai de så läit i fjord. -vete s. 
vårvaitä JK, vå'rvaitä, -vait' m. [vete som 
sås på våren]. Vårvait sag ja u pa någ bitar 
häit u däit för n säks sjau ar sen, män nå söins 
de int någ av de häldar JK(1889). 

vår pron. åuä, åu', orä (g1t), ho', poss. pron. 
[vår, vårt, vård]. [Anm.] m. bf. oän se 4b. 1) 
[ss. adj.] a) [i uttr. som:] Vör skall da o väg 
[avlägsna oss] MK. b) [beteckn. tillhörighet 
till en mindre krets (familj, gård, socken); 
van. tryckstarkt]. Ja me flair andrä klagäd 
för ti fa rättväisu till ga iginum för oä aigän 
dail OL. Jårdi 	sum jär oä, u förästn alläs 
föidkrok JK. Vör för o dail kaupt n förti fämti 
valar i sumräs JK. Ho bondn däu to kraku 
dän! [citat] JK. Jär pa o gardn [gårdsplanen] 
JK. Aut i o akan JK(U). Da var de o sjussn 
MK. Där inn pa o partn OL. Han .. gick pa 
jakt .. u kåm häit i o hagän, sum vörr bor 
JK(U). I går had vör lant n häst .. u han sto 
ännu jär i o stalln i mårräs JK. Vör har int någ 
mårgsol i o stäuu JK(U). H. G. sägd än gang 
där hänn i oä gam stäuu OL. Där gar a o ei 
[en vår tacka] JK. Täu tunnår, sum ännu star 
pa o lädu JK. Vör har lag o kvänni JK. 
Lekton u Profässån u V. sto jär bäi o grimsli 
u gräld JK. Jaul far vör fäir föstas, män de 

bläir int ti hald hailit sum mang andrä ar för o 
räkning JK. 0 sedi [säden] har läikväl int så 
stor känning därav OL. Tal me V., um ä kan 
gäräs någ ifran o säidå mair JK. Va hadd vör 
för oä bisvär? OL. Nå fick vör o kånn ihop [i 
stackar] MK. De jär o drick-kär JK(ordl.). 
Vör fa fösöik pa o väis, så gutt vör kan JK. 
Pa oä u all de yvrigäs vängnar JK. Jär i o 
stainuä lairjårdar JK. 0 kalar; o bani JK(U). 
Någän av o kvinnfå'lki gar ti Kauprä u jälpar 
daim JK. 0 lambi [våra får] JK(U). För yvrit 
.. så har vör årkå .. me kräki u int ainsumt 
me o aignä kräk äutn me andräs soar u gyltår 
JK. c) [med pron. ställt efter sitt substl. Bäst 
ä jär, så kan sårkän oä fa a bäuku bräud 
JK(U). Så matt väl änd dotri o luck upp JK. 
Kalar oä JK(U). Bani oä di gar i skolå JK(U). 
2) [= vi + apposition]. Män va längä, de vait 
vörr intä, o armä krabbar JK. 3) [med under-
förstått subst.]. Dän hästn jär oä; de hynu jär 
oä JK(ordl.). Stålpän had kumm låss, såsum 
oä JK. Nå kund däu ha frågt um fa lan dairäs 
väitläimbustn, o han jär raint åidn OL. H. P:s 
u E:s skifti, sum liggar nerför oä JK. I Buss-
träsk.. har di försöikt (ti sa kånn), män där 
sag klaint äut .. män oä, sum vör sad i fjor .. 
sag bra äut JK. Du fart int lug u ta de, för de 
jär oä OL. Um de jälpäd ti låim na (gaiti) jär, 
u ha kund ga äut i hagän ifylg me oä, så.. 
JK. Att ed pärår ännu star oupptagnä u 
hältn av o me JK. Män så lag L:s pärår .. där 
i lädu, sum en dail av o ännu gär JK. Smiss 
konar, di star där u rautar, när di far säi oä 
MK. Ja hård . . russi skäin jär haim män tänkt 
just int pa, att ä skudd var oä JK. Så va de så 
mang par kräk, sum fålki haldäd me där .. u 
vör haldäd u* där me oä JK. Blant hundrä 
andräs [:får] så kund ja säg, vick sum kund 
var oä JK. Tigältaki blast av sumblistans. 0-
(ä) strävd läikväl JK. 4) [i subst. anv.] a) Da 
sändäd di bud till uss, att vör skudd kumm 
haim, män vör had o för oä [vårt för vårt 
(= oss själva)], att ä var mair rolit ti ligg bäi 
strandi än var haimä JK. b) m. bf. om; oän 
i. i, [husbonden]. När någän kåm u frågd 
källingi hans ättar gubbän, så svard ha alltut, 
"att or'n var int haimä" JK(U). -barn s. n. 
pl. bf. obani [våra barn]. • De säs um bade 
sårkar u päikår. Obani di gick i körkå i dag, 
ällar obani di har nå vart pa bryllaup OL. 
-boen s. m. bf. åubåuän [vår sockenbo]. Nå 
har vör oboän yvar Skarphålmän (därmed 
mena Alskogboarne sin egen kyrka) MK. 
-bonden s. m. bf. åubåundn 	[vår hus- 
bonde]. "Obondn" sär iblant hans aigi käl-
ling. Sam sär tjänrar: obondn han bräukar 
alltut gär så u så; obondn de jär i motsats till 
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n annar bondä OL. Obondn han död sum än 
hund JK. -dräng s. pl. åudräygar [våra poj-
kar]. Aisnot de har int nyttäs jär i Lau, förrn 
odrängar gyntä MK(1880). -far s. åufa'r 
[vår far, husfadern]. Mor, ofar han kummar 
nå haim MK(1877). När fyllar ofar da? MK. 
Laukvistmor ha var de älstå ha, män när nå 
ha dödä, da blai ofar dän gamblästä MK. 
-farfar s. ofaffar [farfadern i familjen]. -far-
mor s. ofammor [farmodern i familjen]. 
Ofammor ha jär ännu ret duktu OL. -folk s. 
n. pl. bf. åufålki, gen. -is. 1) 'gårdens samtli-
ga invånare' OL. De kalläs för ofålki, för di 
sär: ofålki di jär ste u arbetar me håiä. De säs 
u um husbondfå'lki, att: ofålki di har int 
kumm haim ännu di i, ällar: sånt de har int 
ofålki rad ti skaff si de i OL. Ofålki di har gat 
ner pa Böndskogän MK. Ofålki kan ännu någ 
stråfar ätta n JK. Ja har hårt ofålki talt um, 
att L. P. had hitt någ gos äut i stor Nöiu äi ätt 
stainråir JK. Nå har ja sit u löidäs pa ofålki u 
så G. S. ifran Havdum, u da talar ofålki (far u 
mor) um, va rolit di had i sin ungdom pa 
laikstäuår u bryllaup u så där JK. Ofålki har 
gräin [skrattat] iblant mair n di har årkä JK. 
De va så, att ofålki had kårt ifran strand n 
gang JK. Så frågd ja ofålki allihop u mang 
andrä me, lais di sägdä JK. 2) [släktingar i en 
annan gård]. Så gick ja in till Kauprä ofålki 
(= Kauprä Jannäs [JK:s bror]) u hälsäd pa 
JK. Ja var hänn bäi Kauprä ofålkis a ärndä 
JK. Trättndagän had vör bitt K. ofålkis häit 
JK. Ja skall till Kauprä ofålkis ti gäst 
JK. Ja har lug Gannår ofålkis, att ja 
skudd fösöik JK. Ja ha vart pa sletkalgild 
täu dagar i summar; bäi Hämmår Las 
svåga min u bäi Kauprä ofålkis JK. 
-folks s. åufäls j. , håufäls, håufls 	V, 

'gårdsfolket' JK(ordl.) = astäuår [grannas] 
MK; 'släktingar i gården' (Alskog) MK. Ja 
skall in till ofäls (sumli sägd hofäls) JK(ordl.). 
Så gynt källingar, sum bod i ätt häus, ga in till 
ofälls el. astumor u prat um varandrä JK. 
-folks I karl s. pl. ofälska*lar, hofäls-, håufls-
kalar [grannkarlarna i de olika "parterna" i 
samma gård]. Hofälskalar skall hu [också] pa 
aid [hed] i mårgå JK. Hofällskalar (sägd min 
faffar; = gasskalar) jälptäs at pa jaulaftnän ti 
bjär jaulpackän in JK(U). Hoflskalar pa jaul-
aftn, da gick vör ihop u bur jaulpackän hin 
(citat) MK. Jär ä Blasus i dag.. ick undar de 
jär gal all ting i dag u int flair av hofällskalar 
jär jär uppä [i skogen] JK. -fru I natt s., se 
d.o. -gubbe s. m. bf. ogubbän OL [den gamle 
i vår gård]. De var ogubbän u astubondn, 
sum glaid ti strand bäggi täu, di skudd ste me 
noti OL. -karl s. pl. (Axlar [karlarna i vår 

gård]. Ti riger bi strandi så jamtill, de har int 
okalar täid till de i OL. När ja kåm ner (ti 
strand), så var ännu int okalar i land JK. Ja 
skall lag sått ja träffar okalar äut pa sjoän, 
sått da far ja mat av daim JK. -kvinnfolk s. n. 
pl. bf. åukvinnfålki, gen. -is [kvinnorna i vår 
gård]. Okvinnfålki ha nå väv pa JK. Okvinn-
få'lki bad mi, att ja skudd bid fran K., um 
OL. Nå pa sainarä täidn så tvättar okvinn-
få'lki atminstn .. bad ulli u lydn JK. Nå ti 
släut far L. häls så mik till hans .. fräu mor 
för okvinnfå'lkis räkning JK. -kärling s. f. bf. 
okällingi OL, pl. åukällingar [kvinnorna i 
vårt hushåll; (sing.): [(den gamla) husmodern 
(el. annan äldre anförvant) i vårt hushåll]. 
Um int okällingi var så duktu ännu, da hadd 
vörr svårt för ti raid uss OL. Fräui skudd 
bön säi, va okällingar har bråttum um dagar 
jär haimä, när di nå har slipp ifran äutå'rkår 
JK. När okällingar jetar middag, da gynnar di 
tal um, va di skall ha ti kväldn MK. -mor s. 
åumåur 	[modern i vår familj]. Omor ha 
var så glad, att a blai fräisk igän OL. -morfar 
s. omoffar [morfadern i vår familj]. -mormor 
s. omårmår 	k-i [jfr föreg.]. Omårmår ha 
jär nå åttifäm u ännu strävar ha MK. -pika s. 
pl. opäikår [flickorna i vårt hushåll, i vår 
familj]. Vaist däu um opäikår har gat ste u 
mjölk ännu da? Jå de har di OL. -sork s. pl. 
osårkar [pojkarna i vår familj, i vårt hushåll]. 
Osårkar di vaxar nå till u bläir ti hjälp mair u 
mair OL. 

vård s. vå'rd m., bf. vå'rdn JK(U). 1) 'skötsel'. 
Sånt, sum Gud lättar vax vilt u int bihövar 
någ ans u vård OL. Vör skall föid u undar-
hald hingstn u därtill skåitsl u vård JK. Var 
u en skall hald sånnar vård um säin kräk, att 
di int oluglit inkummar pa andräs aigår JK. 2) 
[varsel]; 'vålnad'. Han u hans far sat inn i 
stäuu en dag, u såsum han sat i finsträ, så 
kåm de täu styckän kalar laupnäs förbäi finst-
rä me vassitt bred pa nackän, u da sägd han 
de för far sin, u da käikt han äut me, män 
såsum di käikt pa de bäggi täu, så försvant di. 
Ja, u sänn ättar, när bani dödä, så kåm astu 
kalar, sägd n, me vassitt bred pa nackän u 
kastäd ner de äutför duri, prässäis sum di had 
set föräut. Bredi skudd var ti läikkistår. Ja, 
de haitar vård, slikt, u sumli har mair u sumli 
mindar. Ja skall tal um, va de mainäs me 
vård: faigjaus u slikt, sum di kan fa håir u säi 
mot fålk, sum skall dåi snart, såsum di kan fa 
hå'ir gär läikkistår föräut, prässäis såsum de 
gärs sen .. de kalläs för vård. Män de jär 
ännu ätt slags vård till .. de var vårdn för mi 
de, de jär alltut vanlit mot mi, hälst när ja har 
bråttum .. Ja har gitt märk pa de mang gang- 
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ar, när någän har vart bårtå, ällar jär, hälst 
saint um kväldar, när de jär mörkt u så där 
ovädar någä um vintan, u så än sitar u väntar 
u har tank pa dän sum jär bårtå, kan n håir 
iblant såsum någän kummar laupnäs i fastäuu 
u änd int var någ läikväl, män a stund ättar så 
kummar dän sum än väntar. Ja um de nå börr 
jär tankän ällar va de jär, så kalläs de för vård 
. . Ja, vård haitar u de, sum fålk kan fa håir 
iblant, när n byggar, att de kan byggäs u 
bankäs u slas um netnar, fastn de änd int jär 
någ, äutn de börr så håirs JK. När någän 
drunknar pa sjöän, så kan daim, sum jär 
haim, fa vartekän .. när olycku sker, män sän 
far di int håir någä, förr n di har.. stat iland, 
da far n håir vård, ällar da har de hänt, att di 
har fat set dum kumm haim, för da vill di i ro 
ällar i väigd jård JK. När da någän har vart så 
dräistur u frågt, så har vårdn sägt va di har 
blitt ilandslagnä pallä JK. De var n vård ättar 
dän u dän sum var dödar MK. Di sag vård 
ällar spök där pa järnvägän, sum de läikbain 
kåm, en langar täid ättar JK. De [vård] var 
mik vanlit förr, att fålk haddä, bad mäns di 
livdä u ättar di var döidä .. Min far had för de 
mästä vård. När n var bårtå, u förr n kåm 
haim u in i stäuu, så hård vörr n alltut fö de 
mästä, när n kåm pa gardn u när n gick in 
iginum fastäuduri . . män a stund ättar kåm än 
i världihait .. Män ja har tt' håirt 	flak 
gamblä sägt, att vård'n vakar; de jär de samä 
sum när fålk väisar si el. tt' lättar håir si ättar 
di jär döidä JK(U). De jär väl någän vård, 
sum gir si till kännä MK(1877). Gamblä häus 
sum ramblar ner har vård MK. Jfr fattig- o. 
miss-vård. 

vårda v. vå'rdä, vå'rd', pr. -ar, pass. pr. -äs 
[sköta, ansa]. Um di (undantagsfolk) har vart 
mik bisvärliä ti ans u vårdä ällar skåitä OL. 
Mäin svärmors mor.. när vörr to mot riger-
ningi, så har vör skutt föid u vård nä OL. 
Sånn fålk sum int har någ sinn för ti akt u 
vård de sum Gud har skap så vackart OL. Ja, 
vårdäs n bat årdäntlit .. så sträva n täi höigst 
tåll ar .. Ja de jä så me gani me .. män mik 
kummar an pa lains di vårdäs JK. Ha (myssu) 
jär mästn förstöird; di vårdar intä [är inte 
aktsamma] MK(1877). 

vårde s. va'rdä, vadä, va'd' m., bf. va'rdn 
vadn 	[1, pl. va'rdar, vadar JK, 

'ett par alnars långt bräde med en käpp i 
såsom märke vid fastsättning' MK; bredkimb 
me n käpp äi (sum jär dubbält så lang sum 
kimbän u me n kvast ällar flagg upptill) till 
märkä var anglår jär kastnä, me hank älla vid 
[vidja] undatill till knöit anglätugä äi MK. Pa 
ändn ällar ändganä sitar vadn JK. Män bäi 

vadn .. binda n a klainarä tug än sättnings-
raipä, sum haitar "gumbrätugä" JK(U). An-
nas nå fö täidn, när n sättar fast u ror ifran 
gani .. så har n gadrå pa dum, dvs, än har n 
stäurar vadä me n lagar käpp äi pa dän 
käppän, sum sitar i vadn, har n a lantärnå, 
sum brinnar JK. När n gynna kastä [anglor] 

pa dann ändn av anglätugä binda n än 
vadä, sum haitar anglävadn (ja, ja har hårt 
sumli sägt vardn) JK. Pa var ändä [av angle-
reven] har n a angältug u an vadä i angäl-
tugä, u där sum än har vadar stanäs, skall n 
ha tvärmärkä ifran landä .. sått n vait va 
vadar star JK(U). Pa hans anglår var ä ännu 
mair tåsk pa .. Da had vör ingän vad pa mair, 
äutn da skudd vör försöik u krabb upp dum 
JK. Snarår kastäs blint föräutn någän vad pa 
u krabbäs upp fran buttnän JK. [Se ill. till 
fast-sättning.] Jfr angle-, fastsättnings-, 
flundrenät- o. nät-vårde. 

vård-kas s. vårdkas MK(1877); JK(U), pl. -ar. 
Vårdkasar talt de gamblä gubbar um, sum 
livd u var me undar dän täidn, ättar 1808, 
sum Jönnköppingar hadd kustbivakning jär 
kring Gotland. De var n vårdkas u a vakstang 
pa Lausbackar JK(U). -kase s. vårdkasä 
(OL)MK m. -kast s. vå'dkast, pl. -ar, de jär 
mainingän me grainhopar u brännbar ämnar, 
sum di sättäd äld äi pa all haug backar jär pa 
landä i ofridliä täidar JK. 

vårdslös a. vårslausar, f. vårdslaus, pl. vårs-
laus, vårdslaus'. Han jär så vårslausar me 
allting OL. L. trod, att ja jetäd för fort u int 
jetäd mäin mål, när ja skuddä .. de har ja 
nuck vart vårslausar mämmi me mang gangar 
JK. S. 0. had a vårdslaus u slamsu källing 
JK. De jär da int ti gräm si um, att i just 
brännar mik vid u jä vårslaus me de JK. Di 
jär mik vårdslaus me skogän MK. 

vårdveta v. varvaitä, -vait', varvait(ä), pr. 
va'rvaitar JK(U), imperat. varvajtå MK 
(1877), 'se upp' (t. ex. när det är halt) MK; 
'vidta något försiktighetsmått för att avvärja 
en fara' MK; 'vara försiktig att man ej faller 
e. d.' JK(ordl.). Jär vankar ti varvaitä jär (när 
det är halt) MK(c.1876). Ja far ta n käpp ti 
varvait me, när de jär halt MK. De säir falit 
äut ti kumm yvar el. ga  där .. Varvait me 
käppän, så gar de (= stöid si me käppän). 
Känn di förä u varvaitä, förr'n däu gart där 
(= mik försiktut) JK(U). Förskräcklit halt, så 
att n far ga stäivbaintar u varvaitä (sär de 
gamblä), um n int skall hal kull JK(ordl.). Ja 
skall varvait så gutt ja kan, att ä int har någu 
nöd = pass pa u avvärä t. ex. me a stat&g, att 
int stain'n rullar ner (vid upptagning av 
stenar) MK. Vör skall nuck varvait me de, 
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sått de gar gilt (sätt drickbytt i baggän), [vid 
agtaktäckning] MK. Dän sum laidar [unghäs-
ten] kastar si pa sjussn me u varvaitar me 
jälpesi [hjälptömmen] JK(U). [Refi.] Varvajtä 
si me en käpp, passa på o. hålla fast; varvajtä 
si mot väggi MK(c.1876). Fsv. wardhweta, 
underhålla, is!. varpveita, ta vara på. 

vårfru-dag s. m. bf. valärda'gän. Mar. Beb. 
dagän [25.3] haitar a gammält språk vafär-
dagän ällar vårfräudagän, u da haitar de äi a 
gammält ordspråk, att da skall (pa vafårnati) 
äisandi värp fyst äggi JK. -natt s. vafur-, 
vafru-, vafär-, vafarna't; vå'rfräuna't f., bf. 
-i. Äisandi ska värp fyst äggä vafurnati JK. 
De jä n gammäl sängn, sum haitar så: frausar 
de vafärnati, så kummar de ti fraus i förti 
netar sänn JK. 

vårta s. vartå MK(c.1876); vårtå OL f., bf. 
vårtu, pl. vårtår OL; JK(U), -ar MK. 1) [liten 
upphöjd förhårdnad i huden]. Um kaln har 
vårtår pa kruppän (int pa hännar) så bitöidar 
de, att n bläir änkman, u um ha [hon] har 
vårtår pa si, så bläir ha änkå, u vårtår haitar 
änkvårtår JK(U). För ti fa bårt vårtår så 
skudd n kast a ärt i brunn'n (am n ärt för var 
vårtå), u så skudd n hinn ränn in unda tak, 
förrn ärti hannt ti buttn. Än skudd ta så mang 
lidar av halmstrad, sum n hadd vårtår u lägg 
undar n grastain, u där skudd di ligg ti däss di 
hadd ruttnä, u da skudd vårtår var bårtå MK. 
Um du har vårtår pa di så skatt du kast så 
mang ärtår i brunn'n, sum du har[t] vårtår pa 
di till, män n skall var undar tak, förr n ärtar 
har hinnt buttnän pa brunn'n. Ällar, sla så 
mang knäutar pa n ulltrad, sum du hart vårtår 
pa di, u lägg ulltradn undar n jårdfastar stam. 
När ulltradn har ruttnä, så har vårtår gat bårt 
JK. 2) [bröstvårta]. Ha ällar han vidd aldri 
sickä, ällar .. de jär omöiglit ti fa än .. ti ta 
um (till ta tak um vårtu ällar braustä, sum di 
sägdä) OL. Jfr änke-vårta. 

vårtig a. pl. vårtuä [försedd med vårtor]. But-
tår [piggvar] .. di var vårtuä JK. 

våt a. vatar, f. va't, n. va't, pl. -ä, va'r , best. 
(n.) (de) va't'. 1) [i hög grad bemängd med 
fuktighet el. vätska, som framträder synlig]. 
a) [i uttr. för en naturlig el. lämplig beskaffen-
het]. När saltä bläir vat, bläir de rängn JK. 
Gräusä [på sigd-spånen] .. skall var så där 
läit vat, att ä hängar ihop läitä OL. b) [om 
sur, blöt jord, mark, uppblött väg o. d.]. 
Vattnsjauk jård (= dålit avdäiki mark el. jård, 
sum u* kalläs för vat u säur jård) JK(U). Um 
de jär goar el. bra myr [jordfuktighet], sått 
jårdi jär vat änd upp till ytu JK. I lairjård u 
myldå, när ha var vat u laus, gar di [plogarna] 
intä, äutn de fassnar pa JK. Akajårdi skall 

var någlund tårr, när ha skall sladdäs, för 
annas, um ha jär vat, så drägar int sladdn 
jårdi undar si JK(U). Jär jårdar för mik vat, 
när n sar, u de ännu bläir mair rängn .. da 
mjälkar kånni si JK. Um de var mik vatvädar 
pa haustn, sått baitar var för mik vat för dum 
el. di fick ga i baitar i säid u vat hagar JK. 
Fyst seddagän .. de sadäs da förr, um de var 
tjänlit ällar otjänlit ällar för tårrt ällar vat JK. 
Pa lairu, där jär ännu så vat u blatt pa säin 
ställar, sått n sinkar ner JK. Skogar jär för 
vat u blaut ti kåir äi, sått de kan knafft någän 
kåir me tomå i skogän n gang, så blatt u vat 
jär ä där JK. Töin [gärdsla] de ha de vart fö 
vat till, u sam så jä de me kånnsaningi, de jär 
ännu jårdar för vat u otjänli till de u* JK. 
Vägän där ner (ti sagi) jär ännu för vatar u 
galn ti kåirä JK. Vägar bläir vat u uppkåirdä 
JK. c) [om väderlek med mycken nederbörd]. 
De hävar ret ner me vatar snåi nå JK. Vör 
har int fat .. haustplög någ lairjård i haust, 
för de har vart för vat u för mik rängn JK. Gal 
var ä i fjord haustäs, män .. de var int så 
rängnut u vat JK. När må'n tar av bäi nidar 
bläir de vat MK. d) [om material som består 
av vätska]. Däu hart väl aldri någ "vat" 
haimä el. vatvarår (= starkvarår el. sprit-
varår) JK(U). 2) [i uttr. för en försvinnande 
fuktighet; ännu icke torr]. Da var de än hail 
hopän halm, sum var vatar, u dän braid' vör 
da äut u skudd tårk .. män de kåm ti rängnä 
så oskaplit mik.. så att de blai vat sum sump 
JK. Vör skärd n [rågen] vatar, sått vattnä 
rannt ör kledi för kvinnfålki, när di to upp 
JK. Ti fa bärg de ra u vat sedi .. så matt vör 
ga u kast u röir äi na JK. En dail kård in de 
(rygän) vat, män de lätt vörr bläi JK. "Um de 
aldri jär så vat, så tårkar de i nat" [talesätt?] 
JK. 3) [i uttr. för en på särskilt sätt uppkom-
men fuktighet]. a) [i allm.] När sigdn blai 
vatar av dagg ällar rängn, da bär de håirdäs, 
sum spån'n kund fys yvar sigdn, när n bröi-
nädä OL. Du skudd bind undar n annar gai-
gällapp u så ta bårt issn, för han jär så vatar. 
Gaigällappar .. de star int läng pa, ick di jär 
vatä OL. Fyst blai kånnä vat, u så blai all 
remlaidningar vatä, såt de blai kinkut ti fa 
värk [tröskverket] ti ga JK. Ja had fat gålvä 
vat JK. Lädrä 	tänar si, när de bläir vat 
JK(U). Jär ganä hardsnoä, kräupar de mair, 
när ä bläir vat JK. När gani bläir gamblarä 
så kräupar di mindar, när di bläir vatä JK. Ja 
.. tyckt, att ä kund var ret, att gani skudd 
hald måttä vatä, sum när di skudd fiskä JK. 
A läiti grind .. sum hängäd i luftä 	ti lägg 
hankli u suckar pa ti tårkä, när di var vatä 
JK. Da kåm de ti rängnä så mikä, sått gra- 



våtaktig 	 1740 	 väcka 

stainar blai vat u halä u otjänliä ti hanterä JK. 
Betår di var vat sum sump JK. b) [om per-
son, som varit utsatt för regn o. dl. Ja had 
änd n duktur vammälspäls pa mi, män de 
hälläd ner så oskaplit mikä, sått .. ja blai 
vatar läikväl JK. När ja kåm haim fran sko-
gän i rängnä u var vatar sum än kattungä 
JK. Ner di da skudd ga u bjär pa de vat grasä, 
så vattnä rannt ör ä, da kund n vit, att di blai 
vat sum sväin OL. c) [om fuktighet, orsakad 
av svett]. Nå ska ja ta ram n skörtå pa mi, u n 
täim ättar da jär a hail vat MK. Jfr dagg-, 
genom-, halv- o. lung-våt. -aktig a. vataktur, 
f. -u, n. -ut, pl. -uä, -u' [tämligen våt]. Um 
mårgnän 	snåiäd ä läitä me vataktur snåi 
JK. De har just int blas mikä, u så har snåiän 
vart vataktur, sått de har just int äur u damb 
av än JK. Havan vaksar mästn bäst pa 
vataktu jård JK. Har n räit [plöjt] lairjårdi 
vataktu, da jär ha mästn läik så hard till plög 
ansn JK. Da.. to ja n janstaur u slo iginum 
än hällgang u fick a läit hul mitt i brunn'n. 
Där tyckt ja de int var så tårrt äutn läit vatak-
tut JK. Möirar u vataktuä sandjårdar JK. Där 
sum lairjårdar har vart vataktu någä, där har 
de skarpnä till JK. -fågel s. m. bf. va'tfäugln 
= spoän; 'storspoven'. Vatfäugln, när han 
flaugar upp yva landä, moda rängn MK. 
-klimpig a. f. va'tklimpu [bemängd med våta 
jordkokor]. I synnarhait lairjårdi var de ti 
pass upp me, sått a int blai vatklimpu älla(r) 
knåbbu JK. -laga a. vatlagä, -la'g' [i våtaste 
laget]. Plög älla vänd me stäutar .. de gar 
tämliän bra ännu pa lairu, aindäst att ä jär 
vatlagä, män de släppar bra JK. Sumt a de 
(kånn u havrä) gar allt an ti sa, män sumt jä 
ännu vatlagä ältar vataktut av o jårdar JK. 
Vör skall ännu sa n träi laupar kånn u a tunnå 
havrä pa någ myldjård u sandjård, sum ännu 
jårdi ha vart vatlag häitntills JK. De jårdi ha 
jär nuck ännu vatlag ti sa, ällar de jårdar di 
jär nuck ännu vatlagnä [!] ti arbet me OL. De 
blai så hart, u de var just för de att ä var 
vatlag, ner vörr sadä OL. De kållu ha jär 
vatlagä. De kållu ha jär vatlag ännu ti ta in 
JK. Stickganshärvu (ha) jär vatlag(ä) ti nystä. 
Halmän han jär vatlag (-ä), ti lägg ihop i 
stack. Gani (strämming-gani) di jär vatlag (-ä) 
ti häng in i strandbodi. Västn han jär vatlag 
(-ä) ti ta pa si JK. -luft s. vatluft [fuktig, 
regnig luft]. De gynnar rängnä fyst u bläi 
vatluft JK. De har vart knafft någå hail vikå, 
sum de har vart fagat, u undar hail täidn så 
har de vart vatluft u svalt i vällaikän JK. 
Russgaukän hälst när de jär tukå u vatluft 
gnägga n sum mäst JK. -ruttna s. f. pl. va't-
ruttnår [våta ruttna partier i potatis]. Va 

mang laupar [: potatis] de da liggar pa jårdi, 
sum jär vatruttnår äi, de vait ja int så nogä 
JK. Vatruttnår såsum skyr MK. Jfr torr-
ruttna s. -sand s. vatsand m., bf. -n [våt, 
fuktig sand(jord)]. Vat sand me väl myldå pa 
jär äutmärkt jård, hälst i tårkä JK. Pa vatsand 
ha ja hårt sumli ha sat havrä, mäns de va tjäl i 
jårdi JK. Vör had o (betår) pa vatsand; di 
strävd lagli bra för tårkän JK. Sandjårdar 
ällar vatsandn han tyckar um iss varm tårr 
vällaikän JK. -slask s. va'tslask. När de 
snåiar när de jär lent .. sått snåiän tåiar u 
vetar [väter] .. da jär de snåislask u snåi-
slämbå u vatslask JK. -slaskig a. n. va'tslas-
kut. I går u i dag har de int rängnä prässäis, 
män de har vart tjåckt u tjåckå u vatslaskut u 
otrivlit JK. -sommar s. va'tsummar. Snägäl, 
de jär värst me daim, ner de jär vatsummar 
OL. -stack s. pl. vatstackar [regndigra moln]. 
De var huggan, va de kändäs kallt i kvälls, u 
de star sån vatstackar i austar, så att de säir 
äut, sum de skudd bläi vatvädar nå pa luftns 
ställning JK. Skudd ä int bläi någ mair rängn? 
de star någ vatstackar nårdar äi, gär de de 
MK. -stackig a. n. vatstackut [om himmel 
med "vatstackar"]. Himln älla luftn säir 
muln u böisar äut, ällar de säir vatstackut äut 
JK. Ja de gynnar dusk si till .. i västar .. u 
star så vatstackut u sån gäulbrunnäs stackar i 
austar, så att de har int någ äutsöin till bläi 
någ fagavädar JK. -vara s. f. pl. va'tva'rår. 1) 
[vätska i allm.] Hundar ällar kattår läpar, ner 
di skall förter någ vatvarår OL. 2) [sprit]. 
Däu hart väl aldri någ "vat" haimä el. vat-
varår (= starkvarår el. spritvarår) JK(U). 
-väder s. vatvädar n., bf. -vä'drä, gen. -äs. 1) 
[regnigt, slaskigt väder]. De har blitt vatvä-
dar nå u rängnar var u varann'n dag JK(U). 
Säist grämd ja mi um tårkän .. nå kummar ja 
ti gräm mi um vetå ällar vatvädar i ställä JK. 
Att vetu ällar slaggä ällar vatvädrä en gang 
skudd kumm, de har vör läng vänt pa JK. De 
gick hail viku till, förrn vör fick in de håiä, 
bär för vatvädräs skuld JK. 2) [bildi., gråt, 
tårar]. De jär nuck mair n ätt ställ ällar häus-
ald sum, ner de jär sån dispöitar, de bläir lent 
u vatvädar inum häus me OL. -år s. vatar 
[regnigt år]. I fjord var de a vatar JK(U). 
-ögad a. vataug' OL [som har tårfyllda ögon]. 

väck adv. väck [borta]. Inum någlä ar tår all de 
där fläistakbyggningar va väck älla nerrivnä 
JK. 

väcka v. 1 väckä, väck', pr. -ar, ipf. väckäd, 
väckt', sup. väckt, p. pf. väcktar. 1) [göra 
vaken]. [Vanl. förb.] väck pa'. A. bad mor, 
att ha skudd väck pa na, när ha staig upp JK. 
V. siväd så gutt, så vörr nändäs mästn int 
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väck pa na JK. Jå, ja kummar ti gläid äut, ja 
skall bön väck pa sårkar fyst JK. Kluckan 
han sat u sivd u snarkäd .. Till släut så matt 
prästn bluck at en av körkväldrar .. att han 
skudd väck pa än JK(U). Dän sårkän han jär 
da oskaplit hardsvämtar, ner n väckar pa än, 
så star de mästn int till ti fa läiv äi än OL. Nå, 
ja gick u väckt pa än u gav än en klunk JK. 
Så gick ja ifran Nabbu u haim u väckt pa dum 
jär haimä JK. När han lag u sivdä, så kåm 
någän u väckäd pa han JK(U). Kruppän lig-
gar kvar i jårdi, till han bläir uppväcktar 
JK(U). 2) [framkalla]. De var någänting, sum 
väckt nöifikänhaiti OL. 

väcka v. 2 väckä, väck', pr. -ar, ipf. -äd 
JK(U), pass. väckäs JK(U), p. pf. n. (upp)-
väckä JK(U), 'hugga vak; hugga hål på isen' 
[särsk. vid isnot]. Yksar nyttäs ti hugg hul pa 
äisn me, sum haitar "väckä" hul pa äisn 
När n kummar ti plassn där sum än skall 
drägä, så väcka n (= hugga n) a stort fäirkan-
tut hul, sum haitar "nergivu" Täu styckän 

pa var arm arbetar, en väckar hul, u 
dann'n föirar stangi fram .. JK(U). När da 
noti har blitt äutsätti .. tar dän, sum gir not.. 
u gar .. in at landä u huggar ällar väckar upp 
uppfärdi. De andrä bäggi täu pa var arm jäl-
päs at ti väckä jär de tjåckar äis .. så har 
en full å'rkå ti väckä ällar hugg hul MK. När 
di (snaror) jär bra kastnä, så di liggar bra i 
laidä, så bihövar n int väck så mikä = hugga 
hål på isen MK. — Särsk. förb. Väck ner räu-
sår = hugga vak [o. lägga ner ryssjor] MK. 
Äidi gar upp undar äisn, da sagäs äisn sundar, 
u räusu läggäs ner i yppningi (de haitar väck 
ner undar äisn) MK. Män än fatti fiskarä 
sum väckäd ner a räuså undar äisn .. han fick 
plikt fämti kronår JK. Väck upp snarår, väck 
hul pa äisn = hugga hål på isen o. dra sna-
rorna upp därigenom MK. Bläir äisn liggnäs, 
da väcka n upp snarår JK(U). Um int fiskän 
ländar in .. pa dagän, så dräga n int vart varp 
mair n en gang u än huggar el. väckar upp 
nöi varp .. Jär äisn tunnar.. så jär de letarä 

ti väck upp a varp .. När de skall väckäs 
nöi varp, u äisn jär tjåckar, da bräukar täu 
notlag jälpäs at väck u drägä JK(U). När a 
äisnotvarp jär uppväckä, så dräga n de flair 
gangar .. sått da slippa n ifran väckningi 
JK(U). 

väckning s. f. bf. väckningi [upphuggning av 
vakar]. Ex. se föreg. -si stake s. väckniyg-
sta'kä m., 'stake, som i ena ändan var för-
sedd med spikar med krokar på, att använ-
das, när det lagt sig is på vattnet, sedan 
snaror blivit kastade att kratta upp dem med; 
i ändan av staken slås igenom 2 spikar i rät 

vinkel mot varandra till hälften och böjas i 
ändarne till krokar' MK. [Se ill.] 

vädder s. väddar MK; JK(U), n. 'lyra (i boll-
spel)'. Dän sum jär i fyst lagä, kastar båll'n in 
pa de andräs fält .. u haitar "till gi väddar" 
JK(U). Sia bålln me handi el. u så spark me 
bainä båll'n ti bakas .. när n far väddar 
JK(U). 

väddra v. väddrä, pr. -rar, ipf. -räd, 'slå boll, 
två o. två mot varandra' MK; 'slå bollen med 
handen' JK(ordl.). "Väddrä" jär 'n mik van-
lir b'ällaik u laikäs me täu lag, iblant en i vart 
lag u iblant flairä pa var säidå 	Båll'n slas 
fram u tibakas i lyrår me hännar el. sparkäs 
ifran dain lagä till dannä, u dän sum dräivar 
ätt lag längst tibakas .. har vinnä JK(U). Ti 
väddrä pa häustakä, de jär så bra JK(ordl.). 
Täu styckän väddräd me en (1) båll mot a 
häusvägg el. stäuvägg, u de var visst [be-
stämt] haugt pa väggi, sum bålln skudd ta 
JK(U). Pa ladingar 	väddräd vörr 	pa 
sudasäidu av häusi JK. När vör var skolsår-
kar u sto u väddräd me bålln imot si JK(U). — 
vädder-boll s. väddabåll [boll som "väddras" 
med]. -pärk s. väddräpärk JK(U), [ett boll-
spel]. "Langpärk el. väddräpärk", när täu 
lag väddräd imot si .. JK(U). 

väddring s. f. bf. väddräningi. Förr 'n väddrä-
ningi gyntäs, så dailtäs fältä upp i täu avdail-
ningar, ett till vart lag [i väddrepärk] JK(U). 

väder s. vädar n., bf. -rä, pl. = sg. A. 'vind'. 
1) [i allm.]. Aldri de känns vädar JK. De var 
varmt u int någ vädar MK. När de aldri 
känns vädar u soli stickar ner u så millum 
häusi (såsum i böin) MK. Ja tänkar ha 
(kvänni) gar intä; de jär fö läit vädar 
JK(1877). De va så lungt; ing vädar MK. De 
var int karå n gang äutn blickt ällar blikå, u 
de kändäs aldri vädar JK. U så fick än mästn 
alltut siglä, för de jär alltut mair gutt um 
vädar da (um haustn) JK. Vädrä rännar u 
luktar ifran dainä vädastrikä till dannä, sått 
de vait ingän, va de jär fö(r) vädar nå i blik-
stiltn JK(U). Annas så kan vädrä ga um u 
släku ga äut igän JK. Stårmäd de da me, u så 
vädrä bar at häusi, da var de mang sum sat 
rädd, att snaikstar skudd flaug äut pa häus-
taki OL. Sta int u gär gräinär u grimmasar u 
mäinår sårk, för um vädrä vända si, så fart du 
bihald dum, så läng du livar JK(U). Någ vaik-
lingar, sum jär sum falkä för vädar JK. Att 
n vindäd sedi i vädar JK. De jär så mang 
vädar (OL)MK. a) [m. avs. på (bestämd) vind-
riktning]. Han jär äut u säir, um ä star i vädar 
(kvänni etc.) MK. All häckar, sum sto tvärs i 
vädrä, flaug av vangnar u straik kaväl kring 
.. Män o häckän, sum sto langs i vädrä, han 
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flaug läikväl int av vang'n, när vang'n ränd 
pa jårdi me vädar JK. Vädrä kummar fran de 
hållä, sum de jä så jaudsamt ifran JK. De kan 
bläi riktut lent u blöit i luftn me sunn ällar 
suväst vädar OL. Aust vädar u källingtretå 
gar aldri av äutn vetå JK. Va jär vädrä i dag? 
Vädrä jär nård ällar sunn ällar austä Et. ex.] 
OL. Vädrä jär int alltut sum dyningän jär, 
äutn dyningän kan laup för austä u vädrä 
kan var sunnä, u da dräivar batn av fö vädrä 
JK. De gynt bläi karå pa vattnä u gynt kännäs 
vädar ifran nårdaustn JK. Vädrä var nårdaust 
u blast int så fali mikä, män så gick vädrä 
mair pa austn u sunn'n u ti suväst u klarnäd 
upp u blai fagat JK. Nå har vädrä stat n 
langar täid i suvvästn JK(U). Nä vädrä ällar 
vinn'n haldar si at austnårdaustn, da bräukar 
de int bläi så förbaskat kallt, sum när vädrä 
haldar si at nårdnårvästn JK. Vädrä gick at 
suvvästn i fredäs, sått da blai ä lenvädar igän, 
män vädrä ha gat tibakas pa nårdn igän, så att 
de jär väl kallt u säugnäs [sugande] vädar JK. 
De blast fullt vädar i suvvästn, sum gick mair 
u mair pa västn JK. Vädrä jär änd ti sudas, 
män de jär väl kallt i vädrä läikväl JK. Vädrä 
bar tvärs pa JK. De gamblä kalar sägd .. att ä 
blai snart ovädar i nårdn igän, för vädrä gick 
kring imot sol JK. Så gynt de säi svartmul äut 
undar i vädar (el. i vädrä) i suvästn JK. De 
star a moln i sudar, u de gar a rot (= rängn-
strålår) ner ör de .. u kummar de så haugt 
upp, sått de nar soli .. da kummar de ti 
rängnä, um vädrä gar äi de (= um vinn'n el. 
vädrä kummar fran molnä) JK(U). Kummar 
vädrä ifran landä, så haitar de, att vädrä jär 
inn pa, u kummar de äut ifran sjoän, så haitar 
de .. vädrä jär äut pa JK(U). b) [med avs. på 
segelvind]. Iblant siglar vörr.  .. för förrdi vinn 
el. me vädar, iblant för bedivinn el. halvt 
vädar, iblant för snaudar vinn el. snatt vädar 
(= när pa i mot vädar) JK(U). Män jär ä halvt 
vädar el. strutä [: angloma] liggar i halvt 
vädar, da gar ä bäst ti dräg pa vädasäidu JK. 
Ti sa i halvt vädar (= vädrä pa säidu) var de 
mästn omöiglit ti fa sedi ti fall jamt pa jårdi, 
för vädrä blast ihop na JK(U). c) [i.uttr.] me, 
mot vädar [med-, resp. motvind]. Sum gud ti 
lyckå var, så va de läikväl me vädar ti Gan-
når JK. Var de int lungt äutn blasäd, så sad n 
me vädar JK(U). För n sättar [: fiskegarn] fö 
de mäst me vädar, u de jär int täit, sum 
straumän u vädrä jär yvar ätt JK. De jär me 
vädar iland u förrdi JK(U). Torsmolni, di gar 
mästn aldri me vädar, äutn di gar för de mäst 
i halvt vädar u iblant prässäis imot vädar JK. 
Rängnäd gärd ä u blasäd, u mot vädar hadd ja 
JK. De sväidar ret i ansiktä, när n skall ga 

imot vädar JK. De jär mot vädar iland u stick 
i stäv JK(U). d) [stark blåst, oväder]. Ja jär 
sjaukar läitä u tråistar int ga äut i vädrä u 
kyldi JK. Bäst ä var så kåm de oskapliä vädrä 
fram me hagäl u rängn ihop . . så att de var 
omöiglit ti sta pa jårdi u ti kumm imot vädar 
JK. 2) [i uttr. som anger ngt meningslöst, 
tanklöst]. Prat i vädrä JK(U). — B. [väderlek, 
luft]. 3) [i allm.] Ner de jär oskapli stårm u 
kansk rängn, da kan de sägäs: vickät vädar 
de jär i dag OL. Snåiän har flaug i vädrä i dag 
JK. Pa ättamiddagän blai de mul u kallt i 
vädrä u jä ti gynn flaug i vädrä me rängn 
JK. Summan jär släut u ret köilut i vädrä allt 
JK. 4) [i mer el. mindre fasta förbi. De jär 
kallt vädar i dag MK. De stårmar u snåiar u 
äurar, sått de jär a fäult vädar JK(U). I dag 
jär de solskäin u lungt u varmt u vackat vädar 
el. gutt vädar JK(U). De jär lungt gutt vädar 
OL. Lungt u stillä vädar OL. Ännu kan ä 
kast um u bläi vackat vädar igän bäi dagum, 
bär att vädrä gar at sudas JK. Um de jär mul, 
så jär de u" vackart vädar för n strandkal OL. 
De livar ännu a gammält ordspråk ättar astu 
gam Läisä: de bläir haldti varmt u gutt vädar, 
förrn an for ti immäls (Kristi himmelsfärds-
dag) JK. Gra mårgän u raudar kväld modar 
gutt vädar JK(U). Um himl'n jär raudar i 
västar i solnergangän, så bläir de vackat vä-
dar dagän där pa JK(U). 5) [bildl., i fråga om 
väder el. vind som anses förorsaka sjukdom]. 
De hait u', att fålki had fat ont ällar någ gal 
vädar äi si, sum di blai sjauk av.. Läil mor 
har fat ont i augu, u de har ha fat av att a har 
kumm i ont vädar JK. Ha ha blitt sjauk .. där 
av, att ha har kumm äut för någ gal vädar JK. 
U så blai di sjaukä .. när di kåm äi någ ont el. 
gal vädar, förmodliän vädarvirvlar JK. 6) [i 
uttr.] i vädrä [upp i luften, i höjden, uppåt]. 
Så gynt drängar hiv än [karlen] till vädars u 
när di nå hadd n upp i vädrä.. så släppar di 
än OL. Håiä, sum var avslagä, öiräd upp i 
vädrä JK. Da letäd de si upp i vädrä u för-
svant, när de kåm upp a styckä [spöke el. d.] 
JK. De skudd var mair ärlit spel el. att bålln 
skudd slas i vädrä [ej längs marken] JK(U). 
Kalar pa en sjuss me örvi i vädrä u kvinnfålki 
pa än annar me räivstakar i vädrä JK(U). Di 
hålt räivtråiu ner mot knäiar me stakän upp i 
vädrä OL. Tallar, sum nårdaustn vräkäd kull 
me välduä jårdtårvå'r mässi bäi stumblar, 
sum star i vädrä me stäur röitar mässi JK. — 
C. [en bankman] jär dödar . . var n mik hurtur 
u kvickar kal u sättäd nasar haugt i vädrä JK. 
Aksln [i kvarnen] har glid ör lupi .. sått aksln 
star i vädrä innä JK. Lambi läggäs fyst pa 
rygg me baini i vädrä JK. Så lägd vör köln i 



väderbiten 	 1743 	 vädersida 

vädrä pa än (batn) där JK. Så lyfta n undar 
skaftä, da gar fåisu kring .. u da kåirar 'n ti 
bakas na igän me buttnän i vädrä JK. När ja 
fick läs iginum ä.. så led [skrattade] ja haugt 
upp i vädrä JK. Lukt' i vädrä [om en hund] 
(OL)MK. 7) [i uttr.] 6(11) väda(r)s [upp i luf-
ten, i höjden]. Så gynt drängar hiv än [karlen] 
till vädars 	u ner di hadd n till vädars, så 
gynt n sia kring si me käppän OL. När de da 
jär i årning, da kläiva n ti vädas pa de spring-
längdi JK. U så bar de ti vädars äi n hiss, va 
mang våningar visst ja intä JK. När da gub-
bar gick i körkå u vädrä fick tak undar dän 
stäur kragän, da gick han ti vädars u fiaug 
fram yvar skalln för dum JK. Jfr angle-, ar-
bets-, avlands-, bly-, blås-, bärgnings-, dörr-, 
fager-, gröd-, hund-, hök-, kvarn-, len-, lygn-, 
lådigs-, lä-, mal-, mars-, mot-, mun-, myr-, o-, 
rackar-, regn-, rusk-, rå-, slask-, sommar-, 
storm-, strand-, strunt-, stugu-, söder-, tid-, 
torkning-, torr-, tö-, uppehålls-, ur-, ut-, vild-, 
vind-, vinter-, vrak-, våt-, åsk-, önske- o. öst-
väder. -biten p. a. vif darbi'tn. Han .. pratäd u 
var sum än gammäl gimainar vädarbitn sjö-
kaften JK. -blåsa s. f. pl. vädablasår [luft-
blåsa]. När n klauar a grän, så finns de rim- 
når inn äi gräni 	rimnår ällar vädablasår 
MK. -by s. vir dar-, vä* daböi m., pl. -ar, = vä-
dar, sum gar yvar fort. De var n förbaskad 
sträivar vädaböi JK(U). Di .. ha hatt fö mik 
sjägäl till pa dän läil batn, u de ha kumm 
någän 	snarvar vädaböi u kast batn kring 
JK. När n allt um läng hadd fat av nä (gräni) 
.. så kåm de n vädaböi u kastäd gräni me 
vädar yvar stad JK. När astu mor grundäd 
ättar, så fick ha de [ont i ögonen] äut pa 
gardn, när de just kåm än vädarböi JK. När 
vädaböiar kåm, så haldäd vörr pa ti blas i 
däikä JK. -bysing s. vä'daböisiyg [vindil, 
kastvind]. Jå, päukän vidd hint bättar a, hän 
de kåm hän vädaböising hu kastäd gräni hy-
var stad JK. -drag s. n. bf. vädadragä [myc-
ket svag vind]. Vädadragä el. vinddragä jär 
visst västä JK(U). -em s. vädaraim m. o. f. 
[?], bf. -aimän, -aimi[1, 'sakta blåst'. Vädar-
aimän i Lau. Sudar äi sär di aimi, lufti JK. De 
kåm än vädaraim MK. U så jär de lungt sum 
fätt, ja de vait ingän va vädrä jär, för de 
känns aldri n vädaraim JK. Vädarajmän jär 
nå at nårdn MK(c.1877). Far sägd, att ä va 
lungt sum fätt äutä, män han tyckt, att vä-
daångän älla väda(r)aimän kåm fran älla var 
nårdaust, sått vör ha nuck nårdn i mårgå igän 
JK. -hane s. vädarhanä (OL)MK m., pl. vä*-
darha'nar. De jär sån där vädarhanar MK. 1) 
'om en sårk s. kläivar'. 2) 'höga hugg i boll-
spel' (OL)MK. -hugg s. vädarhugg, -hagg 

(sägd de gamblä) [att slå bollen i luften] 
JK(U). -hus s. n. bf. vördarhäusä, 'fodralet 
kring vängar ällar vaiftår' [i vindmaskin] 
MK. Vädarhäusä el. kledningi yvar tråsk-
tunnu MK. -hål s. vä'darhul. De hul, sum jär 
pa än smidbälg, kalläs för vädarhulä OL. 
-iling s. vädaräiling MK [vindil]. -kolik s. vä-
dakulläik m., 'kolik'. Ja har sånnar olycklir 
vädakulläik JK(ordl.). -kvarn s. vä'dakvänn 
f., bf. -i, pl. -ar. Vaitn . . n dail maldäs u* haim 
pa vädakvänni Kånnä maldäs haim pa 
vädakvänni .. så gärdäs de gröin haim pa 
vädakvännar JK. H. .. hadd ti liv av .. a 
gammäl vädakvänn, sum än maläd pa för 
fålki u förtjänt någlä kronår me JK. Så stadut 
u lungt u blöit, sum de nå ha vart i träi vikårs 
täid, sum ingu vädakvänn ha snot si .. JK. 
De var ti aim läit i austn i dag u vädakvännar 
sto pa språng allihop, män de va knafft någu 
sum snod si JK. Um ä int kummar ti blas, sått 
vädakvännar kummar ti ga u vör kan fa sikt 
bäi vädar JK. Vädakvännar liggar full a sed, 
u få'lki vait int, va di ska fa sunda na ti jaulbrö 
ifran JK. De har läikväl blas si mik i dag, sått 
ä har vart fullt tag ti stöir vädakvännar JK. 
När pa all vädakvännar har blas kring el. 
sundar jär i Lau, u bläir di int lagnä snart, så 
far vör jet hail sed JK. Bondn had a väda-
kvänn stanäs n bit ifran gardn .. Da tänkt 
sårkar ..: tänk um vör had fat de vädakvänni 
låss u så ti skal' i stårmän, da skudd ä snart 
int var mang bitar igän av na JK. Vädakvän-
nar finnäs de ännu jär i sokni fastn int så 
mang nå sum förr; de jär än näi täi styckän jär 
i Lau, sum kalläs för häusbihoskvännar u 
malar börr 	ti häusbiho u int för andrä 
JK(U). [Se ill.] -kåra s. vä'dar-, vä'daka'rå f., 
pl. -år [vindkåre]. Nå kummar de a vädarkarå 
MK. De jär lungt sum fätt u jär blikå yvar 
allt, sått de finns int vädakarå n gang JK. 
Bäst ä var ja lag där, så gynt ä kumm vädar-
karår för suvvästn JK. -lek s. se d. o. -moln s. 
vä'damåuln n., pl. =. De molnä jär a väda-
moln, för de kummar upp me en rasande fart, 
u de bläir blasvädar u stårm av, sått de jär int 
någ rängn äi JK(U). De sär äut sum ä int jär 
ann vädarmoln, så ja tror int att ä bläir någ 
rängn av OL. De ha vart svalt u blasut u 
äigallut i vädrä u mulä, män de ha int vart ann 
vädamoln, så att någänting rängn ha vör int 
fat JK. -pust s. vä'darpäust, vädapäust 
JK(U), [vindfläkt]. De kummar n vädaraim 
el. n vädapäust iblant JK(U). Såsum de var 
lungt, så kåm de än vädarpäust, sum ret var 
snarvar. Aldri så läitn vädarpäust de kåm, så 
skudd n kring gäinäst (säs um än bat, sum jär 
valtar u int tular någänting segäl) OL. -sida s. 



vädersikt 	 1744 	 väderlek 

f. bf. vädar-, vädasäidu, 'lovart'. De säidu 
av batn, sum vädrä kummar ifran, haitar vä-
dasäidu u dannu lesäidu JK. Um än akar pa 
än sjuss, så sitar dän.  pa  vädarsäidu, sum int 
sitar pa lesäidu OL. Ändn av skotä gäräs fast 
bäi än stöirtullä pa vädasäidu JK(U). Jär ä 
mattar u snaudar vinn, när n siglar, så ror 
framkaln u millkaln undar, sum ä haitar, el. 
ror .. me vassäin ar pa vädasäidu JK. -sikt s. 
vädasikt f., pl. -ar [väderkvarn med sikt-
stenar i]. Vädakvännar me siktstainar äi har 
de alltut finnäs (män int mangä), sått n kund 
fa sikt bäi vädasiktar iblant JK(U). Vädasikt 
bäi Hallbjäss [i När] MK. -slåk s. vädasluk n. 
[skydrag]. Vädasluk el. vattnsluk .. kan träff 
till iblant, män mik sälln .. De gick yvar a 
vädasluk jär i Lau än gang, u de gick yvar 
Lausmöir .. När de blai störträngn yva landä 
i Löiä ättar vädaslukä el. vattnslukä, da kåm 
de gäddår u abburrar u ann fjällfisk ner pa 
jårdi i fylg me rängnä JK(U). -sol s. vädasol 
f., pl. vädarsolar JK(U), = en mangfårgän 
fläck (när pa rängnbugsfårg) pa himln, för soli 
(ti hygar) en bit ifran na u iblant ätta(r) soli (ti 
vänstar) 	Vädarsolar haitar för de mästä 
"ovädasolar" JK(U). -spänning s. vä'daspän-
nigg, 'kolik'. Ja har n sånnar oskapli väda-
spänning, sum spännar upp undar braustä; ja 
har n sånnar otäckar vädaspänning i magän 
JK. -stinn a. f. vä'dastinn [väderspänd]. Nai, 
Fäimor, aldri ja mår bra av mjäl sum jär mal 
pa vädakvänn (P:s mor). Jasså, bläirt däu 
vädastinn a de da? FM. MK(1877). -streck s. 
vädar-, vä'dastri'k, vädasträck JK n., bf. vä-
dastrikä JK(U), pl. bf. vä'darsträcki. 1) [him-
melsstreck, riktning i horisontalplanet]. 
Vaistu va di bor äi för a vädarstrik? OL. De 
jär till bläi så tjåckt u lud jär undar i suvvästn 
ällar vickät vädarstrik de nå matt varä OL. 
Vädrä rännar u luktar, ifran dainä vädastrikä 
till dannä JK(U). Han [byggningen] sto präs-
säis i vädasträck u langsäidår sto nådar u 
sudar u gavlar austar u västar JK. U så jär de 
skillnä pa vädarsträcki, sum än far håir n 
ifran fyst gangän, såsum nård gök tårr gök.. 
JK. 2) mots. blikstrik MK [stråk av stiltje], 
[alltså] vädastrik [stråk (på sjön) där det 
blåser]. -sträv a. m. vä'dasträivar, n. -sträift. 
1) [om hård vind till sjöss]. Jär de blasvädar u 
stårm u väda(r)sträivt, sått int framkaln kan 
bat bäi u hald batn imot .. da far bak-kaln 
jälp än ro me bakarar JK(U). Så var de int så 
oskaplit mik haugvag .. män de var börr så 
obegräiplit vädasträift, så att vörr var börr 
mäst rädd för att sjägälmasti skudd smällä 
JK. 2) [skämts.?] Iss hattn jär så vädasträivar 
(= stor, så att vädret tar i den) MK. -syding s. 

vii'dasydigg m. [starkt sus av vinden]. Håir 
vickän vädasyding; nå bläir de böi (vädaböi) 
av JK(ordl.). -såg s. vä'dasa'g [sågverk som 
drives med vind]. -virvel s. vädavärväl, 
-virväl m., bf. -värvin, pl. -värvlar [virvel-
vind]. Där hänn [där borta] gar n vädavärväl. 
De jär int bra ti kumm in äi än vädavärväl, för 
n kan bläi sjaukar, u dän skall n spytt at u säg 
tve [folktro]. Dän vädavärvin, han var star-
kar han. Ja har set vädavärvlar, sum har gat 
fram u tat hail sedstackar mässi i luftn 
JK(ordl.). En gang to än vädavärväl än hailar 
kånnstack bårt fö(r) mi JK(U). U så blai di 
sjaukä .. när di kåm äi någ ont el. gal vädar, 
förmodliän vädarvirvlar, för n far ännu säi el. 
håirä någät gammält mänskä .. spytt ättar 
vädavirvin u mumblä .. Tvi din fäuling JK. 
Kummar n äi någän vädavirväl, så skall n 
spytt ätta n, annas så .kan n fa ont i augu JK. 
Där sum än vädavärväl gar fram.. da flyttäd 
de sma unda jårdi JK. -ånga s. vii-daråggä 
m., bf. -ågän [vinddrag]; svagare (än -aim), 
t. ex. putt fingrä i munn'n, sått de bläir vat, u 
sätt ä upp i vädrä sinä u känn, va vädarångän 
kummar ifran JK(ordl.). Vädarångän jär kal-
dar MK. Än far sätt si till u ro .. ällar u så, 
um ä finns vädaraim älla vädarångä, sätt upp 
a sjägäl JK. I jåns var vädaångän pa sunn'n, 
nå jär n pa aust'n JK(U). De var lungt sum 
fått, u vädaångän var austä JK. Di .. känd, 
att vädarångän var at nårdaustn JK. Föräut 
har ingän visst n gang, va vädarångän har 
vart fö sla, män nå gynnar de aim i nårvästn 
läitä JK(ordl.). -år s. f. bf. vä'dara'ri, pl. -ar, 
'de an, sum jär pa vädasäidu' MK. Ror n i 
halvt vädar, så haitar de an i el. arar, sum än 
ror me pa vädasäidu väda(r)ari, -rar, u de 
andrä pa dann säidu le-arar JK. När ä jär 
mattar u snaudar vinn, ror framkaln u mill-
kaln undar, för de mäst me vädarari JK. 

väderlek s. vä'dalaik, vällaik m., bf. vädar-, 
vällaikän. Vällaikän jär vackar, dvs, att de 
jär solskäin u fagart OL. Vädarlaikän ällar 
vällaikän har vart goar hail täidn JK. De kan 
ännu mik jälpäs um vör far rängn snart u 
tjänli vädalaik JK. Haustsedä .. har vaks u 
tat si nå i iss blöi go vällaikän JK. Så kan de 
händ, att de kan bläi blöiar [blid] vällaik OL. 
Jär vällaikän varmar, så sar n int så täilit JK. 
Jär de svalar vällaik, så sar vör täilit u i sed- 
dagar JK. Blai de .. upp i Oktobar 	u 
vällaikän var kaldar u ruskur, så skudd lambi 
ligg inn um netnar JK. Vörr har hatt n orolir 
vällaik hail täidn JK. De har vart obeständut i 
vällaikän iss viku JK. De jär så gal ti värk 
imot någ umböit i vällaikän (ällar vädarlai-
kän) OL. Vällaikän har int vart ti biröimä 
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