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vädja 	 1745 	 väg 

äutn har vart hallgaln, kan ja gänn sägä, haj! 
haustn JK. Än betöidli stårmu u blasu vällaik 
ha de vart JK. De har vart a otäckt vädar 
ällar n otäckar vädalaik än langar täid me 
rängn u hagäl u snåi u blixt u tordön JK. 
Vällaikän har kast um nå igän, u de har blitt 
kallt u snåi i nårdn JK. Me vällaikän ällar 
vädarlaikän u årsväkstn i summar .. har de 
vart si u så JK. De kund nå ingän vit så langt 
föräut, lains de kund bläi me vällaikän OL. 
Strandbräukä .. de skudd ga bad sundagar u 
vardagar, så väid vällaikän var så OL. När de 
jär sånnar vällaik, att ä int snåiar el. rängnar 
um dagar, så jär vän äut i skogän JK. Ja, av 
iss säir vör, att vällaikän invärkar mäst pa 
gröidn, u göidning u arbet gär int .. så mik 
sum än tjänli vällaik gär 	fastn arbet u 
göidning jälpar nuck till .. um vällaikän bläir 
mik otjänli JK. Dain bondn gar yvar änd ättar 
dann'n, fastn de int jär vällaikäns skuld all 
täidar JK. När ä blai bräckning av dagän, så 
glaid ja upp u skudd säi pa vällaikän JK. Um 
Gud kund ställ vällaikän så, att de kund bläi 
sättning, u så de blai någ fisk OL. Ja had vart 
äut a tag . . u blitt vatar u var argar yvar 
vällaikän JK. Än far int säg "hu", när de 
jär kallt, äutn "ha", för de jär Guss väl-
laik JK(U). Jfr bad-, bock-, bärgning-, 
glongning(s)-, gröd-, lådigs- o. strunt-
väderlek. 

vädja v. vädjä •‘) 1/4.)  ipf. veedjäd. Ti vädjä ti 
håvretn u ti kungs, sum nå de var int mang 
sum batäd bäi ällar bröid si um, äutn de var 
fö de mäst avdöimt jär JK. S. vädjäd till 
håvretn, män han förlord där u JK. 

vädring s. se till-vädring. 
vädur s. vädarä, vied(a)rä, vädrä m., bf. vä - -
dan, pl. vädrar. 1) 'gumse, gammal bagge' 
JK(ordl.); = yvaföidn baggä, gammäl baggä; 
(alla bockar ettåriga) MK. Vör har int mair n 
en vädrä i ar. Vör har slakt vädan. Vör har 
täu bådduä vädrar JK(ordl.). När di jär föid 
pa ladingän u så slaktäs pa haustn, da jär de 
ungbaggar; män nest summar da haitar di 
vädrar JK. An yvaföidn vädarä (årsgammal) 
JK. Da . föidädäs där [vid Kauprä] 25-30 
lamb um an u där av täu vädrar el. baggar 
JK. Skötskinnä var., av lambskinn, sum var 
barkä, u för de mäst skinnä ättar n vädarä el. 
n yvaföidn baggä JK. 2) vädäurn (baggän), 
[stjärnbild] JK. 

väg s. väg m., bf. -än, pl. -ar. A. [banat smalt 
stycke mark avsett för samfärdsel]. 1) [i 
allm.] U int fick ja lug ti ga någän väg äutn 
bön tvärs yvar vägar u yvar akrar u ängar 
JK. Nå skall L. vitä, att ä jär int dän vanliä 
vägän, sum vör har nå, för han liggar till 

[igensnöad] JK. Män så jär u iss vägar jär i 
Lau hard u go(ä) pa sumrar ällar de vägar 
sum jär bronä [grusade] me dän aurn fran 
Lausbackar di jär sum kåir pa simmänt da 
JK. Pa tal um all nöi vägar jär i Lau skiftä 
JK. Fyst had n int fat de skift nårdar um 
vägän så bratt sum dann [det andra] OL. Sätt 
grindar yvar vägar, sum gick fran strandi JK. 
Ja haldar [med skjutsen] jär pa vägän MK. 
Nä vör kåm pa vägän, nä vör gick ti körkår, 
så gynt ä rängnä JK. Så jär A. kåirnäs ste 
ättar a lass aur ällar täu u broar pa vägän JK. 
Di gar da äut langs vägän u dräivar fram u 
tibakas OL. [Särsk. med tanke på själva väg-
banans beskaffenhet.] Dålir väg JK. Vägän 
jär sumpur u traugdrugän ti kåirä JK. Pa 
haustn.. så var dän vägän int hältn så sum-
pur sum dann vägar JK. U vickän väg di 
hadd där da! Ner de var mik vattn, da gick de 

äut yvar lairu, så de var i en flod hail vägän 
änd upp ifran kvännbroi OL. — B. [om rikt-
ning]. 2) [riktning för (verklig el. tänkt) rörel-
se]. Hans väg kåm ti ga mitt framför hail raji 
av sletkalar OL. Ja hitta int vägän JK. Till 
hald någän väg de var omöiglit da, för han lag 
fullar me snåi JK. Russi ränd kväiar upp u 
haldäd vägän upp till Halsrä-Hansäs JK. 3) 
[som en adverbiell riktningsangivelse, särsk. 
i förb. med (ev. underförstått) rörelseverb]. 
Han gick sin väg i jåns JK(U). A. han raist 
sin väg JK. Nå matt de andrä Lauboar ha glid 
sin väg OL. Bad slidvägän u snåiän gick oför-
modlit .. av .. u snart jär all stäur snåidräivår 
sin väg JK. Dän sårtns plog jär ännu i bräuk 

fastn dän snart gar all värdns väg me stor 
stig JK. De gamblä, sum nå har gat all värdns 
väg JK. När 01 u Len sag, att de int gick 
vägän [gick bra, lyckades], när di blai mair u 
mair gamblä .. så säld n gardn JK. 4) [i uttr.] 
ta vägän. a) [hitta (rätta) vägen]. De blai rakt 
mörkt, sått ja ner pa int kund säi, va ja to 
vägän JK. b) [bege sig]. Va ska Er ta vägän i 
kväld, maint ja pa JK. Va to di da vägän, sum 
akt pa stäutsjussn da? OL. c) [finna utväg, 
bete sig]. Källingar var så rädd, att di visst 
mästn int, va di skudd ta vägän JK. [Tanden 
värkte] sått ja visst int va ja skudd ta vägän 
JK. Va skudd ha da ta vägän me all säin sväin 
JK. Fa'n vait, va än [man] tar vägän me all 
årkå JK. Vör kåm ti gräin allihop, så att vör 
visst aldri, va vör skudd ta vägän JK. Ta imot 
L:s .. nai, Gud bevars, va skudd di ta vägän 
me de? JK. d) [bliva av, komma bort]. Va 
dän ålputtn to vägän, visst ja aldri JK. Va har 
all lissbalkar tat vägän JK. Da försto vän, va 
de andrä (stuckar) hadd tat vägän OL. Han 
skrivd da upp till fråikåntorä, u frågd, va fråiä 
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ha tat vägän, för han had int fat ä JK. Ja, u så 
kåm ja fram ti Aitlaim, sått n visst int, va 
täidn to vägän [på tågresan] JK. — C. [med 
tanke på utsträckning, avstånd]. 5) [avstånd]. 
Ja had langar väg ti ga JK. Fråiä [av get-lök], 
sum kummar i sedi, när n tråskar, luktar lang 
väg el. lang vägar JK. När vör skall pa Haid 
el. i Gyllauän 	umkring a par mäil väg jär 
ifran JK. 6) [med tanke på rörelse, färd, 
resa]. Ner di nå äntliän fick stau si pa allihop, 
så bar ä i väg ti kåirä OL. Så sum ä var, så 
straik stäutar i väg så mik di nåksens kundä 
OL. Så var de ti gi si i väg uppat landä u säl 
fiskän OL. Så knäppt n tak äi a källing.. u så 
gav än si iväg.. ti stuck me na .. än kal tar.. 

så rullar si iväg me nä äut langs gröinjårdi 
OL. Så gav vör uss i väg at vassit håll OL. 
Vör sum sårkar var, var i väg ättar u säi, va 
de gick av me än OL. Han äut u trappi ner u i 
väg at hamni OL. U så all sletkalar pa 
skjussn u så i väg OL. U gaiti u killingän i väg 
pa vägän för russi så äimän di kundä JK. — D. 
[i särsk. anv.]. 7) [medel, metod]. När täusn 
ar var um [hade gått], da kund i gär föidå pa 
kemisk väg MK. Att de int har gat såsum 
undar någät tvång äutn pa fräivilur väg OL. 
8) [avseende]. I dän vägän (vällaikän) har vör 
vart misslåtnä nå n langar täid av JK. Mang 
stor värdshändlsär har sket sinä .. me kräigä 

annä. I dän vägän så tyckäs de int bläi 
någän bättalaik äutn tvärt um värr u värrä 
JK. I dän vägän [ungdomsnöjen] tyckar ja, 
att di hadd de bättar förr än nå OL. Ja sag a 
sånt gammält blad [sågblad] hän bi astäu As-
kas .. Där inn pa o partn där var ännu någ 
rästar av a sånt blad .. di var läik tjåck u 
otympliä, så i dän vägän var di likt si pa bäggi 
de partar OL. Fålki fick .. ler si insäi, att de 
jär nödvändut ti låim av så mik ti häusaldä, så 
de räckar för årä. Klaint var de me n stor dail 
i dän vägän förr OL. I iss viku har vör hatt 
märkvärdut varmt, sått de kan int bättar var i 
dän vägän JK. Ordspråkä haitar i dän vägän: 

JK. Sandvägar jär int så galnä i dän vägän 
(ti var hal u gliduä ti laupä) JK. Ja.. sättäd 
aldri någ tro till de [:skrock], sått därförä så 
har ja int just mang historjår i dän vägän JK. 
9) [levnadsbana, yrke]. För en sum gar dän 
lerd vägän, sum L. har gärt 	JK. — E. [i 
särsk. uttr., styrda av prep.]. 10) [i förb.] av 
vägän. a) [vid sidan om, ett stycke från vä-
gen]. Så var de täu partar där ner av vägän at 
strandi JK. De liggar ..än läitn bit ti vänstar 
av vägän JK. b) [överflödigt, för mycket]. L. 
har väl någ biskrivning pa a sån am n (laik-
stäuå) .. förr, män de kund int var av vägän, 
um ja söik skudd biskriv någ 	OL. 11) [i 

förb.] i vägän [till hinder]. Undatill pa väisn 
.. far int finnäs någän back' älla(r) knöl, sum 
jär i vägän för bildn [plogbillen] JK. Kåir int 
upp pa tväri, för da kummar vang'n ti sta i 
vägän! — Nai, ja haldar jär pa vägän, så star n 
int i vägän MK. Di (grastainar) liggar i vägän, 
sått nå jälpar de intä äutn nå skall di ör vägän 
JK. Ypnä däikar jär .. i vägän, bad när n 
skall plög u harvä u sia u skärä JK. Sumbli 
[slåtterkarlar] vidd int ga ste pa viss ställar, 
för de kund var någ sum så där lag i vägän 
OL. 12) [i förb.] pa väg(än). a) [i begrepp att, 
nära]. Sumli var pa väg u skudd stört si äut 
iginum finstri JK. b) Pa go väg [ett stycke 
hunnet]. Ja had da allt skriv a ark um täunar, 
sått ja tror, att ja skall hinn de ti jaul me, för 
de jär allt pa go väg JK. c) pa väg(än) [i (full) 
gång, t. ex. med att växa]. De andrä (gri- 
sarna) föidar vör nå självä 	u när vör far 
dum läit pa väg till, så smaitar vör ihel en da 
u da JK. De jä äutmärkt vackat jär äutat nå; 
allting jä pa vägän, fullt äut sum missåmmas-
täid JK. I fjord var någ vart pa vägän ti vaksä 
pa iss täidn JK. Daim (sedaksi) sum ha vart 
äut' [utslagna] längar u mair pa vägän, di ha 
strävä u har ingu nöd JK. Ner nå läinä var 
lagli pa vägän me vaxningi, så blai ä iblant 
avfrusä OL. 13) [i uttr.] ga ti(11) väga(r), ti 
vägä [förfara, handla]. Han skall ga förs tan-
dut ti vägar, um än skall raid si OL. Gär dän 
ällar dän så sum lagän sär, så haitar de .. att 
di har gat laglit till vägar OL. Ja har tänkt ti 
skriv någ um, lains di gick ti väga (el. -ar) me 
sitt arbet förr OL. När de jär lang dagar, da 
gar n langsammarä till vägar MK. De var nå 
all de klain, sum matt ga ti vägar pa de väisä 
OL. Annas jär de bär i nödfall, sum di gar ti 
vägar pa sånt väis OL. Bad prästar u fålki gar 
mair fäint ti vägar nå än förr JK. Daim sum jä 
yngar di gar mair fösiktut ti vägar, di tar 
knafft äut någän 	hailar sup JK. Ga så 
barråckt ti vägä el. vägar JK. Jfr arbets-, bi-, 
bytes-, bättrings-, doktors-, fjärdings-, forsk-
nings-, födo-, för-, gin-, hem-, hushålls-, in-
körs-, jordbruks-, järn-, kommissions-, kors-, 
kvarn-, kyrko-, köks-, köksväxt-, kör-, kött-, 
land-, lands-, lort-, löp-, mat-, redskaps-, 
sand-, sjö-, skiftes-, skillnad-, skog-, släd-, 
små-, socken-, stor-, strand-, strunt-, stut-, 
städ-, ut-, utkörs-, vagn-, villo- o. vinter-väg 
samt halv-väges. -bit s. vägbit m., bf. -n, pl. 
-ar [vägstycke]. De va just int storar vägbit, 
sum vädrä bar tvärs pa u äuräd till, män de 
haldäd si int yp [öppet] längä JK. Va i häc-
känfält, tänkt ja.. Nå har int de hund svåttar 
kast [skottet] iss vägbitn läikväl JK. Till de 
vägbitar skall vän ta aur langsat strandi JK. 
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-brink s. virgbriyk m., bf. -än, pl. -ar [väg-
kant, vägren]. Nå kummar n storknäppu 
bond .. me n stäurar braidar lastvangn u a 
par stäur grann russ, sum bräukar var så 
uppspänd, att di rännar ätt pa var vägbrink 
JK. Ja har bait me russi jär äut pa vägbrinkän 
JK(ordl.). Han gar u stinkar fran dain väg-
brinkän till dann'n JK(ordl.). En gang ner 
gam H. 0. gick haim fran a laikstäuå än 
mandäsmårgän .. da hadd n blitt liggnäs pa 
vägbrinkän OL. De jär sån olyckli haug brant 
vägbrinkar JK(ordl.). Sväini båikäd vägbrin-
kar upp JK. Allt ogras, sum nå vaksar langsat 
vägbrinkar jetäd kräki u lambi av förr JK. 
De blai snart baitar ti lambi pa vägbrinkar 
JK. A. u ja had bait middag me russi jär äut 
pa vägbrinkar, sum allt jär langt gras JK. Så 
skall n ste u lait hallar, upp pa backar äi a 
aurgrop ällar u langsat vägbrinkar JK. -bro-
ning s. f. bf. vergbråuniogi [grusning av väg]. 
Ja, nå ha vör vägbroningi för uss .. ja, de jä 
olycklit de där vägbroningi ällar aurkåirningi! 
JK. -delning s. f. bf. virgdailniygi [tilldelning 
av vägstycken för underhåll av resp. gårdar]. 
De har int vart någ nöi dailning pa smavägar 
nå ättar lag skiftä mair n vägän sum gar . . ner 
till strandi yvar Nöibro u så vägän ner till 
Andasä .. De där vägdailningi hadd Airik 
Valdnstrum [lantmätarn] för a par ar sinä JK. 
-dike s. vägdäikä n., pl. bf. -i [dike längsmed 
väg]. I täistäs graväd vör vägdäikä ällar lägd 
väg upp JK. Fäulbom [Allium ursinum] .. nå 
har ja int blitt var de någän annastans äutn 
langsat vägän i vägdäikä straks bäi Aitlaims 
janvägsstatsjon JK. Päiku 	blai så sjauk, 
när ha kåm än bit pa vägän, sått a blai liggnäs 
i vägdäikä JK(U). Dän täun'n kan vör int gutt 
fa töinä, förrn vägdäiki bläir i årning u upp-
gravnä JK. -fyrk s. vii gfyrk. Ja har int riktut 
raidå pa, va mang de jär sum jär vägundar-
haldningsskylduä ällar har vägfyrk JK. Kaup-
männar har visst läit vägfyrk, atminstn pa 
landä, män de jär mik läitä JK. -gräns s. m. 
bf. vä'ggränsn [gräns för underhållning av 
visst vägstycke]. Väggränsn ällar snåikast-
ningsgränsn hadd int me skiftäsgränsn ti gärä 
JK. -hö s. väghåi n., bf. -ä JK(U), [hö åt 
hästarna, som medföres på resor]. Väghåi el. 
färdvägshåi .. skall var langt hål u int kårt 
ängshåi JK(U). När da fodrä el. väghåiä var 
släut för dum .. så spänd di russi ifran u 
lättäd dum jetä pa vägbrinkar u i vägdäikar 
JK. -krångel s. n. bf. virgkråylä. Fäi ungfar u 
ja har vart till tals um iss vägkrånglä jär imil-
lum lauboar u närkar angåändä snåikastningi 
OL. -lag s. 1 virgla'g m., bf. -än [lag, förord-
ning ang. vägars underhåll m. ml. Di stiftäd 

n nöiar väglag jär um arä, sum blai totalt 
misslyckän Böindnar di far fyst u främst 
undarhald vägän u så far di betal till enlit 
iss nöi väglagän JK. De jär dän där förban-
nadä väglagän, sum var a stort nedalag för 
uss JK. -lag s. 2 väglag n., bf. vä'glag' 
[vägföre]. Dålit väglag, ner de jär sumput u 
harklut OL. Nå blai de sånt otjänlit väglag, 
sått de kan ing människ kåir nå sån lang 
vägar äi a sånt väglag JK. Undalit nuck .. att 
så mik fålk kund gi si av äi a sånt väglag u 
mörkar JK. Vickät väglag vörr har da. I säis-
täs sto de mästn int till ti kumm fram vaskän 
me vangn el. slidä JK. Fast just int väglag ha 
vart ti beröim bäi täidväis JK. -leda v. vä'g-
laid'. Väglaid si [leta sig väg fram] MK. 
-lotts 1 ägare s. m. bf. verglåttsaigan. U så 
skall göisli u sumpän skutäs av dum [vä-
garna] u de har väglåttsaigan retuhait ti ta 
u göid säin akrar me JK. -längd s. väglägd f., 
bf. -i. Di (Närkar) gynt mel [mäta] bäi P. K. u 
pastar, att di har säin väglängd ällar sin väg 
släut bäi Lau u Närs sokäns nöi gräns JK. 
Länsmann'n fick all upplöisningar um sa-
kän, såsum väglängdi i bäggi ploglagi u grän-
sar JK. Snå'iän . skudd mästn huggäs upp, u 
de hail väglängdi JK. -mord s. vä"gmåurd 
[grus o. d. till vägbeläggning]. Vör kåirar 
mord (aur, gräus) pa vägän i dag (vägmord) 
JK(ordl.). -märke s. pl. virgmärkar [märken 
för vars o. ens vägbit att underhålla]. Ja vait 
just int, um han [länsmannen] mik säir pa 
vägar, äutn han jär mäst nog me vägmärkar, 
att di jär i stånd JK. -skillnad s. vägskillnä 
(OL)MK [vägskäl]. -skäl s. n. bf. vägskälä 
JK. Aut för austaport, där i vägskälä JK. 
-spår s. n. bf. virgspirrä [vagns- el. slädspår 
på väg]. Um vägän liggar i västar u austar, 
da tåiar de alltut äi nådäst gatspurä älla väg-
spurä JK. -sträcka s. f. bf. vä'gsträcku, pl. -år 
[del av väg; väglängd]. Hail vägsträcku ifran 
Halsrä u fram ti Gogs (skall ännu dailäs) JK. 
-stycke s. vergstyckä n., bf. =, pl. -ar, bf. -i 
[del av väg]. A jäklä vägstyckä gubbän kund 
gi si av i ovädrä JK. Vägstyckä lag till u var 
när pa ofarbart JK. Sumt hadd inimot a par 
mäil ti kåirä, så dairäs stäutar tycktäs nuck 
kunn bläi nåigd pa släik vägstyckar.  .. di kå'ird 
väll de vägstycki täu gangar um dagän iblant 
OL. -styrelse s. m. bf. virgstöirlsän. Fyst u 
främst skal vörr undahald vägar.. u betal n 
hail hopän pänningar till, sum 	gar till de 
hårliä härrar, sum haitar vägstöirlsän JK. 
-stöv s. vii' gsto.v m. [vägdamm]. Ja kåm lyck-
lit haim, fastn me åiru u augu tilläurnä me 
vägstöv JK. -syn s. f. bf. virgsöini, pl. -ar 
[avsynande av väg]. Vägän skall var i årning 
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ti däss länsmann'n kummar u söinar, u väg-
söini har vör i flest vikå JK. Ja i släut av 
gubbän Åkamans riggerning så läst han upp, 
ättar all vägsöinar um haustar, att Fäi vägän 
var för smällar millum Lau u När JK. -tråt s. 
vägtrut [oframkomlighet]. Så blai de vägtrut, 
ingän stäig u ingän väg JK. När häusä kåm 
fram, så kund vörr int kumm ner av vägän pa 
plassn me de .. äutn de matt haldäs upp pa 
vägän me de, sått vägän blai stängdar, u de 
blai vägtrut för daim sum skudd fram JK [om 
flyttning av ett såghus]. -underhållning s. f. 
bf. vä'gundahaldniggi. Vägundahaldningi um 
vintan, sum vör grämar uss yvar så mikä, jär 
de just skuldi, att skogän jä avhuggän JK. 
-visare s. virgväisarä m., bf. -an. 1) 'stolpe 
vid vägen' MK. Vägväisarä had i bra i stånd 
dän täidn MK. 0 vintavägän, sum vör skall 
undarhaldä, gynnar bäi vägväisan bäi Lau 
körkå JK. 2) [person som visar vägen; ci-
ceron]. En unghärrä, sum hait K. .. dän sän-
däd R. me uss sum vägväisarä JK. 3) 
[skämts. svinets tryne]. Dän främst dail'n av 
sväinhudä 	haitar tröinä (= sväintröinä) u 
binämnäs u för vägväisan JK(U). -ör s. vä'g-
aur [grus lämpligt att lägga på vägar]. Upp 
pa Lausbackar jär gutt um vägaur ti bro me 
JK(ordl.). 

väga v. vä'gä, vä'g', pr. -ar, ipf. -äd, sup. 
vägt; vä'gä, vä'g', pass. -äs, pr. -äs, p. pf. 
vä'gdar (tpl.), vä'gän, n. vägt, vä'gä. 1) [ha 
en viss tyngd]. U fö dän dail att ä aldri finns a 
havräkånn äi [:kornet], så bräukar de väg väl, 
så att sumli ar har de väg fjortn markar pa 
tunnu, u de jä int mang sum har sånt kånn ti 
vägä JK. Di betalar klaint fö kånnä i ar .. 
män de vägar lagli väl i ar, de vägar umkring 
120 kilo pa tunnu JK. Vägar da betår u vangn 

t. äks. 1339 kilo, så .. JK. Uppgift pa va 
mik gräisn vägar JK. Mik läimän vägäd, kan 
ja int sägä JK. 2) [tynga]. Förr .. så lag int 
sigdspån'n millum bäggi krokar, äutn di [kar-
larna] haldäd tvärs um hantakä pa spån'n 
de lissum vägäd pa dän uppäst krokän, så att 
sigdn blai leträ JK. 3) [medelst våg bestämma 
vikten av ngt]. Ti väg tåsk, de jär de stöist 
bidrägaräi sum finns, u aldri har ja väg någän 
tåsk i min täid äutn tat ättar sum stäigän 
[tjoget] har kustä MK. I kvälls vägäd ja kånn 
JK. När betår jär avlässtä, så skall tomvangn 
vägäs igän JK. Där di har betvåg, så vägäs 
lassä me jamn täital u vägar vangn ti bakas 
me jamn täital JK. Hallar vägdäs, sått de 
skudd var viss markar hallar undar vart gan, 
de haitäd ti väg av dum JK. Så säldäs hail 
lassä pa en gang u vägdäs haim bäi kaup-
mann'n JK. Gräisn jär vägän; kytä jär vägt;  

sedi skall vägäs; ja har väg mi mang gangar; 
(mik vägäd du?); ja har vägt kytä JK(ordl.). 
När da .. ganä var nystä u vävä, så risslveräd 
kvinnfålki, va mang änar di skudd ta ättar 
mark JK. 4) [vara av visst värde]. Daim [de 
bönder] sum har kumm in äi de där bröida-
räiä, di vägar int mik sumbli av dum, äutn di 
haldar bön äi grindstuckän [:är konkursmäs-
siga] JK. 5) [balansera]. För n tjugå .. förti ar 
tibakas vägäd ä när pa läikä (jårdbräukä u 
strandbräukä) JK. Så ställar 'n si en pa var 
änd pa fjäli u söikar, att ä vägar jamt el. att ä 
jär jamnvikt JK(U). 6) [med hävstång upp-
lyfta]. Da bar de ti väg me stängar u bomar 
allihop, sått vörr fick ä [såghuset] ör halv 
vägän JK. När de da jär i årning me stumbäl-
längdi u vektpackän, så lägga n braustä pa 
längdi u vägar. Vill int stumbl'n gi si u ga upp 
.. så far n grav djauparä u hugg av röitnar, 
ti däss att de gar ti väg låss 'n JK(U). De 
skudd pickäs hul mästn tvärs iginum mäurar 
u vägäs kull bäi styckväis JK. — Särsk. förb. 
Väg av: 1) [medelst vägning frånskilja el. 
kontrollera]. Väg av en mark såckar MK. 
Sumbli vägäd a dum [slingorna] i vattn me 
flaar u hallar imot si, da skudd ä bläi präsäis, 
sumbli vägäd int a dum OL. 2) [uppmäta 
höjdskillnader i terrängen]. Dän W., sum jär 
äut pa När u vägar av a'i 	OL. — Släik 
orättväiså kan aldri var möiglit 	Jå, de jär 
visst .. alltut någ fäm ällar täi kilo vägar di 
ifran vart lass [vid invägning av sockerbetor] 
JK. — Um da nyttn vägar ner skadn JK. — 
Väg upp: 1) [väga viss mängd av ngt]. Vörr 
skudd väg upp all sed, sum vörr hadd innä 
u väg upp de mik nogä JK. 2) [genom tyngd 
lyfta upp]. Flyttar bredä [gungbrädet] pa 
mittn .. sått dain'n vägar upp dann'n let 
JK(U). Sigdspån'n 	vägäd upp, sått sigdn 
int blai så tungar JK. 3) [med hävstång upp-
lyfta]. Da vägdäs häusä upp pa gråvsagnä 
träi JK. 4) [kompensera]. Frågän jär, um 
själv förbättringi [genom skiftet] vägar upp 
kustnän JK. Har värkliän fålkskolsakän gärt 
dän nyttä el. väg upp imot kustnän? JK. Jfr 
upp-väga. 

vägg s. 1 vägg f., bf. -i, pl. -ar. 1) [sida på 
byggnad el. rum]. a) [egt1.] Ner di da hadd fat 
väitläim am n säidå ällar am n vägg.. OL. Råttu 
sum hadd tat läiv a si i väggi JK. Mot dain 
väggi sto a skåp JK. Han matt kläiv upp pa 
bredä, sum di sat pa, så matt n ga där pa u så 
laid si mot väggi OL. Säi pa skuggän där pa 
väggi av gräni; han röirar si MK. H. A. .. han 
rappäd än späis inn i stäuu, så att bräukän 
stratt kring väggar OL. Förr .. förr n tapetar 
kåm i gang, da skudd alltut väggar i stäuår 
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väitläimäs OL. Nå har kvinnfålki .. mål skå-
pä u taklistar u fotlistar u så sätt tappetar pa 
väggar JK. [Se ill.] b) [i talesätt o. bild!. 
uttri. 0. lag bäi balk [sängbalken] u ha lag 
bäi vägg (i sängen) MK. De gar sämmar än a 
läus pa tjäru vägg JK. Stöist dailn av de där 
stöirlsähärrar tår sit inum fäir väggar um da-
gän JK. Da har ja skriv tåpp gal, sum bjär 
upp at all väggar JK. De metartalä de bjär jå 
upp at all väggar OL. Sakän bjär at väggar, 
sum D. vill ha de JK. 2) [molnbank]. U så 
kåm de upp a svart vägg ifran nårdaustn u 
väggi kåm höigar u höigar JK. U sag .. att ä 
sto a stor blå vägg där pa himln kummar de 
väggi hupp, så far vör hännu häur, förrn vör 
kummar aim JK. Jfr bod-, brädes-, bål-, hus-, 
in(nan)-, kalk-, kron-, skillnad-, smedje-, 
snö-, stug- o. ut(an)-vägg. -byte s. väggbylä 
[väggtimmer]. -bål s. pl. väggbular [vägg-
plankor], (glt. väggbylä) JK(ordl.). -bås s. n. 
bf. väggba'sä [bås med ena sidan mot en 
vägg]. I Lau körkå där har di n bänk, sum 
haitar väggbasä MK. -fast s. pl. väggfastä. 
Bäi mäurn el. väggi at hygar täu väggfastä 
spallakänsängar JK. -klocka s. f. bf. vägg-
klucku, sum var slagkluckå hängd pa väggi 
JK. -lus s. n. o. pl. väggläus har ja aldri set 
JK(U). -mossa s. väggmusä [Hylocomium 
parietinum?]. En sårts musä, sum vaksar pa 
jårdi i skogän, sum jär gäular u blautar u 
fäinar, sum förr hait "väggmusä" .. förr när 
di byggd häus u stäuår me väggar av bular, så 
nyttäd di dän musn ti lägg imillum bular JK. 
-pärk s. väggpärk m. [bollspel mot en vägg]. 
Väggpärk, sum vörr tävläd me mik, när vörr 
var sårkar, u päikår me .. Täu styckän vädd-
räd me en båll mot en häusvägg el. stäu-
vägg, de var visst haugt [viss höjd] pa väggi, 
sum bålln skudd ta, när n slo än me handi upp 
imot väggi, när n (bålln) hadd tat en ståit pa 
jårdi .. När 'n speld .. mot a häusvägg, sum 
int var haug, så var ä alltut vanlit, att bålln 
skudd upp pa häustakä, när n slo upp än. 
Fyst så kastäd n bålln upp pa takä, u dann'n 
skudd pass pa u sla upp än pa takä JK(U). 
Pa ladingar 	väddräd vörr u speläd vägg- 
pärk för le [lä] av nårdn pa sudasäidu av 
häusi JK. Sårkar speld väggpärk pa körk-
mäurn [på midsommarafton] JK. -skåp s. 
väggskåp n. Pa dann säidu i jamt späisn sto n 
såffä me a väggskåp yvar el. me a läit skåp i 
mäurn, sum kalldäs för läil skåpä JK. -smed 
s. väggsmid m. [en insekt, "dödsur" el. 
"timmerman"]. De jär såsum ti håir a kluckå 
knäppä MK. 

väggs s. väggå f., pl. -år, 'vägglus'. Ja har 
aldri set någu väggå. Nå håirs de aldri av, att 

någän grämar si um väggår JK(ordl.). Jfr säd-
vägga. 

vägnar s. pl. väynar. När da bruttbondn far 
skill av (med sitt tal vid hemkomsten ifrån 
kyrkan), da skall skaffarfar gär tal u bjaud in 
dum allihop pa värtns vängnar JK. Pa kvinn-
fålkis u mäin vängnar far ja säg mang tackar 
för n (besparingsspisen) JK. Ja skäms ällar 
blöigäs pa lantbräukäs vängnar att gi a svar 
JK. 

vägning s. vä'gng f., bf. -i. U orättväist bläir 
vörr u behandlädä me vägning u annä [vid 
leverans av sockerbetor] JK. Betådlarnä har 
retuhait ti ha n kåntrolant bäi betvågar, sum 
kåntrollerar vägningi JK. 

vägra v. se av-vägra. 
väkt s. se vikt s. 
väktar-skuten p. a., se vätte-skuten. 
väl s. väl n. [välfärd, lycka]. De finns a ård-
språk, sum sär: dän, sum int vill ler si första 
sitt aig väl, han gar undar JK. Ivrä fö landäs 
väl JK. 

väl adv. väl, väl. A. adv., (betonat). 1. [gott, 
riktigt]. Väl = sämja, välstånd. De jär väl 
daim imillum; de jär väl nå igän millum dum; 
de har vart mik väl millum dum nå än langar 
täid, män nå har di blitt osams; de bläir väl 
snart väl igän JK(ordl.). När de da var väl, da 
sägd n av för dum allting MK. Matn far sta 
där till rais [reds] till pa nati, va dags di 
[tjänarna] da kan kumm haim, um de skall 
var väl OL. Fräui visst aldri, va väl ha vidd 
fålk JK. 2) [bra, lyckligt, tursamt, lovande]. 
De var änd väl, att däu biröima(r) na MK. Ja 

kåm haim lycklit u väl JK. När n had fys a 
gutt styckä, så straik sölgu sundar i estam-
pän, sum väl var, u russi fick laus tyglar JK. 
Vör had ärnä uss i skogän 	sum väl var att 
vör int kåm JK. Nai, de kummar aldri ti ga 
uss väl JK. De sag så väl äut ti bläi rängn JK. 
Vör var läit misströstnä i säistäs, förrn de blai 
rängn, u de sag int för väl äut, män nå jär de 
bra JK. De där de säir int för väl äut för o 
räkning (tänkt gaitnar) äutn vör far nuck ga 
pa säidå u bärg uss JK. De sag int för väl äut 
häldar, när vattnä kåm skvalnäs in JK. Ja 
rustar u plögar pa lairu, u ja ska säg, att ä 
jä int för väl JK. Väl bikumm uss, säges, när 
måltiden är slut och man stigit upp från bor-
det MK. 3) [behagligt], 'bra, rask'. Se väl äut 
(= se bra o. "trivli" äut) MK. All V:s päikår 
säir så fålkuä äut .. män ingu säir läikväl så 
väl äut sum issu i [inte] MK(1878). Nå tyckar 
ja att Magistan säir ret väl äut MK(1878). Må 
väl! JK. Så tar n ti bästar av de sum bjauds u 
mår väl OL. U ätt dundaröl, sum smakäd 
fålki väl OL. 4) [förträffligt, utmärkt]. Ja jär 
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.. mik tacksammar, för de att ja.. har blitt så 
väl mottagän OL. 5) [omsorgsfullt, skickligt]. 
De fanns de gubbar, sum kund föir sin sigd så 
väl, att mang, sum hadd säin lang läiår, matt 
sack ättar OL. 6) [rikligt] 'mycket'. a) [frfr 
substl. De laup väl blod av än JK. De [:seg-
len] kan di sta me i ret väl blasvädar JK. De 
bläir nuck väl dräivskadar i ar JK(U). De var 
väl få1k pa stämmu JK. Väl fålk (sletkalar u 
räkningkvinnfålk) de skudd till JK(U). De var 
väl gras u baitar langsat vägän JK(U). Di far 
väl (el. väl me) håi; väl jårdar MK(c.1877). 
De jär väl kalk äi na [jorden] JK. De blai väl 
kånn, nä tårrdöivin had väl läus pa si JK. Di 
föidar väl el. mang kor u kräk u sälar väl kräk 
u mjölk JK. Göid si u fa väl kyt pa si JK(U). 
Nä di (sedaksi) far var äut än åt dagar.. da 
tular di väl kyld JK. U väl lamb hadd di 
allihop JK. U så för yvrit väl mat u go mat 
JK. Go kor, sum mjölkar fait u väl mjölk JK. 
Vaitn han behövar väl rängn pa säin ställar, 
förrn han gar i aks JK. Daim sum sad täilit u 
had väl rot pa, di ha vacka vaitä JK. De 
skudd väl räum till (rygän u vaitn) för de var 
väldut langvaksä JK. Håi fick vör mair i ar än 
i fjord 	u väl u duktu ryg fick vör tt JK. 
Lains di [båtarna] kan sta äi n sån .. stårm 
me ret väl sjägäl till JK. Las .. hadd väl skog 
JK. Nä de jä väl snåi JK. De var väl snåi-
kastning i mårräs JK. Di gick ti strand u 
sättädä u fick iblant väl strämming OL. Har 
Er fat någ väl strämming i nat da? MK. I 
onstäs had di väl tåsk JK. De jär väl vattn pa 
vägän MK. Förästn så skall kvinnfå'lki ha väl 
vid JK. Botls, di hadd .. väl me möir u väl 
möirfodar, väl kräk föidäd di u* OL. När 
stainjårdar far väl me släkå, så bjärar di väl 
me ryg JK. b) [med underförstått subst.]. Er 
vill gänn ha väl kakå allihop; bani .. di gnäl-
lar u vill ha någ väl, u de gamblä jär int bättar 
OL. Kånn säir de äut sum um vör just int far 
så läitä, för de jär väl pa jårdi JK. U så har 
trodrä tårk ör u letnä, så att n kan kåir väl pa 
vart lass nå JK. De skudd ick kunn bläi väl 
av, ner di nå bar ihop än träi tunnår malt OL. 
Soi har väl el. läit äi till gräisar [antingen 
mycket el. litet mjölk] JK. De var väl (duktigt 
mycket) som han skudd gi för de MK. c) 
[med adj. o. adv.]. Mor bakar u bryggar 
ännu, fastn ha jär väl halt sumli dagar JK. 
Äutmärkt go jård u väl fatt [fett] JK. De blai 
ret väl saint u mörkt, förrn ja kåm haim JK. 
d) adverbiellt, 'bra', [duktigt]. De blast väl 
um mårgn JK. Ja har arbet väl i dag JK. 
Russi .. gynnar nå änd ta si läitä u jetä, fastn 
di ännu hogstar väl JK. I fredäs .. da snåiäd 
de väl um dagän JK. Bäi de gålvi u väggar [i 

barndomshemmet] har n lissum vaks fast, 
sått de lissum sväidar läitä — ja u kansk väl — 
när n skall därifran JK. Dimbu ha vetar väl, 
sått de bläir väl dagg JK(U). Än par netar har 
de blas lagli väl JK. De jär ti rängnä nå igän, 
sär mor, ret lagli väl JK. De bliksträd u tor-
näd där, u tornä hårdäs ret väl jär JK. Sårkän 

flaug 	pa haud ner, sått n slo si ret väl 
JK. Inn' de var avskilt, så hadd soli sänkt si 
ret väl OL. Mang gamblä, sum har haugar 
åldar u jär väl till ad JK. Klucku jär väl allt 
(= mycket redan) JK. Ja har sätt ihop de ättar 
de lerdomar ja har fat u vait mik väl, att di jär 
klainä OL. e) [i förb.] väl u längä [ganska 
länge]. Jär ringän väidlyftur u di sitar bra 
ihop-packnä, så kan de tul bad väl u längä 
ti fa tak äi skoän [i en lek] JK(U). Än kan fa 
ga u lait bad väl u läng iblant JK. 7) [i uttr.] 
int (så) väl [knappt, nätt o. jämt]. Ungmans-
drängar kåm int väl i gard, da kåm allt ungfar 
me JK. Han fick int så väl ård ör munn'n, så 
gynt di rop så förskräcklit JK. 8) [nästan 
alltför, i -aste laget]. De jä väl bråttum för uss 
me jå'rdbräukä JK. Hälsu har vör, män vör 
har far väl ill i hitn JK. De jär någ väl saint, 
män de far äursäktäs JK. De sum vör fick, 
var väl äuthuggä [om skog] JK. Ja var väl 
varmar, u vattnä var väl kallt OL. Jär de n 
duktur kal ti skärä u a raskt duktut kvinnfålk 
ti ta upp, så kan n hinn åt, näi lass för dagän 
.. Män de jär väl sträift [styvt, arbetsamt] .. 
JK. — B. [vanl. obetonat]. 9) [nära konjunk-
tionellt]. a) 'visserligen, nog' MK. Väl har ja 
set, va di har pa bani, män vait ja, va de 
haitar för de? MK. Ja, de kan väl så var, säja 
JK. Ja skrivd väl pa stämningi, män.. OL. 
Di blai väl läit stinnaug ti gynn me, män .. 
OL. b) 'kanske' MK. N. J. .. jär väl ännu 
dän gamblästä u gevästä fiskan JK. Ja var väl 
någ oförsiktur, ner ja var ste u gärd kistå till 
Halsrägubbän, vätjä OL. De var int mang 
sum däugd de ..; de var väl n täu träi styckän 
OL. Annas hadd ä väl blitt någ ann av OL. 
Asku tos väl aldri äut, kanhänd en gang um 
arä OL. Ja var väl da än attn, nittn år OL. De 
var väl förmodligän någän i högän, sum var 
någ bättar OL. Ha kummar väl int pa tågä 
förrn i mårtäili OL. Ja kummar väl säist haim 
gär ja väl nuck dei MK. c) [i uttr. för förvän-
tan, förhoppning]. Ja skudd väl aldri tråist 
begär L. ti gär mi a tjänst JK. Nai, nai as-
stäuän .. han matt väl änd vänt a läiti stund 
JK. Di hadd väll aldri någän aning um, att di 
skudd fa någän sånnar prässant u int ja häl-
dar, för annas kund ja väll ha yppnä lukä OL. 
d) [som fyllnadspartikel]. De var väl int någu 
sårg äutn tvärt um OL. Ja någ skudd väl han 



välansen 	 1751 	 välstånd 

u ha JK. Prostn kund väl alltut ha viktuarä 
sakar ti lägg si vinning um OL. Da kund ja väl 
änd pa lauboväis ha tack för de sum äi var 
OL. e) [i uttr.] så väl sum, se så adv. 5) b). Jfr 
lik-väl. -ansen p. a. verlansn, f. -i [välskött]. 
Di gir premu pa välföidnä kräk, män de håirs 
aldri av, att någän har fat premu pa n välansn 
skog JK. Där sum jårdi jär fait u har vart 
välansi, där jär ret vaitn u rygän vackar läik-
väl JK. -bärgen p. a. välbärgän [väl inbär-
gad]. Än hopar starr.. så väid n var välbär-
gän, så ti fodar gick han väl an OL. -fallen p. 
a. vä'lfalln, f. -i, pl. -nä. 1) 'välväxt, om 
djur'. De var n välfalln häst, a välfalli ko 
JK(ordl.). Falln el. välfalln häst; .. välfalli 
mär. Di jär välfallnä JK. 2) [välsittande], 
(t. ex. rock) MK. -fägnad välfägnad. Var u 
en gar ifran borä u slar fyst värtn u värtmor i 
hand u sär: .. "täusn tackar för go välfång-
nad" JK. -färd s. välfärd f. Han har nå sätt 
all säin v. äi de (OL)MK. -född p. a. viVlföi-
dar, f. -föid. -föden p. a. välföidn, f. -i, pl. 
-nä. Um di jär välföidnä pa vintrar, så gick 
dän gamblä gotlandslambsårtn sälln lydn av 
si JK. Välföidnä kräk JK. -gjord p. a. n. verb 
gärt [bra, omsorgsfullt gjort]. A mik välgärt 
arbetä JK(U). Fäm säks källingar har årkå ti 
räk pa a tunnland för dagän, um de skall bläi 
någlund välgärt JK. Män nå för täidn, så 
nyttäs de hästräivår .. Män så raint u välgärt 
sum fö(r) hand bläir de intä JK. Var de int 
välgärt, att ja sägd de da? MK(1877). De var 
int ret välgärt, um än int lätt dosu ga lagä runt 
OL. -gång s. välgang m., 'lycka, tur'. De 
skudd var mot välgang MK(1877). U tilläik 
ynskar ja, att hälså u välgang matt fylg me 
Lekt. me familj OL. -gärning s. välgirrnigg 
f., pl. -ar. L. har gärt mi a stor välgärning 
uppriktut sägt (med att ge mig ryktborsten) 
JK. A stor välgärning skudd di gär si självä u 
uss me, um di vidd .. sätt in a kappitl i 
täidningi, t. ex. när di fick papperi ifran od-
lingsnämdi JK. Kund L. fa de så .. att de 
kund bläi till någän bättarlaik för uss me de 
skiftä, så var de de stöist välgärning L. kund 
gär bad för mi u mäin ban OL. -göden p. a. f. 
välgöidi [väl gödslad]. Jårdi .. skall var väl-
göidi JK. -harven p. a. f. välharvi. Jårdi 
skall var .. välharvi JK. -hållen p. a. väl-
haldn, f. -i [välskött, om husdjur]. Stor u 
tjåck u välhaldi (han välhaldn) JK(U). -klädd 
p. a.. f. välkled. De kvinnfå'lk ha sag så väl-
kled äut OL. -kommen p. a. vällkummän, f. 
-i, n. -ä, pl. väl- OL, vällkumnä JK. A. u 
källingi hans had vänt' mi u var glad, att ja 
kåm, sått ja var mik vällkummän JK. Så kåm 
dirriktörn självar u to imot mi u bjaud mi  

mik vällkummän JK. Um L. vill kumm äut pa 
begravälsä, så jär n vällkummän JK. Fräu 
mor jär vällkummi JK. Ja, tänk um de blai så 
i ar, va de skudd var välkummä JK. Russi 
fröisar [frustar], vör jär nuck vällkumnä 
såsum a gutt förbud ti var välkumnä OL. 
-komst I sup s. välkums(t)-step. Skaffrar far 
bråttum me trakterningi. Fyst öl u så en väl-
kumst-sup JK(U). Ja skudd da trakteräs 
me n välkums(0-sup u flair sortars mat JK. 
-känd p. a. välkändar, n. välkänt. Välkändar 
(el. vanl. bitrod) (OL)MK. Di vill sänd än 
läitn änkäl prässant .. av ätt gammält välkänt 
slag OL. -lustig a. pl. vällustuä [väl-?], [lev-
nadsglad]. Njaut fyst av ölä u.. sen av dansä 
u för rästn av allt sum vällustuä ungdomar 
kan ta si för OL. -makt s. välmakt f., bf. -i 
[välstånd]. Han jär ännu i välmakti (OL)MK. 
-makts Idag s. pl. välmaktsdagar (m. avs. på 
förmögenhet, hälsa o. krafter) (OL)MK. 
Fastn n änd förr hadd till yvarstav i säin 
välmaktsdagar, att: Här strävs u Lass strävar 
[om en storbonde] OL. -mening s. väl-
mainijg m. [god, välvillig avsikt]. Da fortsät-
tar ja u skrivar äi än välmaining, så gutt ja 
kan JK. De kund änd var såsum än läitn 
välmaining OL. -ment p. a. vii'lmaint. De 
kund nuck var mik vänlit maint ällar välmaint 
u mik tacksamt, män .. JK. Ja träffar bad far 
u mor u döitrar u tjänstfå'lk me glatt ansiktä u 
välmaint pa allt väis OL. -måendes p. a. väl-
månäs [välbärgad, burgen]. De jär välmånäs 
fålk, de (= strävar väl) OL. Välmånäs fålk, 
sum livd sum än gräis äi än matpusä u had 
fullt upp av allting sum gutt var JK. Riggalt u 
välmånäs fålk JK. De har alltut vart a väl-
månäs ställä JK. Ha u Masrä Mor Kais-Lisä 
sat där sum a par välmånäs fräuar, raud u 
bläsuä äi n goar värmä JK. De jär a gammält 
ordspråk ännu, när så där någän tar si upp 
ällar bläir välmånäs: di matt visst ha nissn 
JK. -måga s. vä'lmå'gå f. Klaint var de me n 
stor dail .. förr .. män stor skillnä jär di i 
välmågå i allmänhait OL. -rågad p. a. n. väl-
rugä. De var v. = stor råga på MK(c.1877). 
-sedd p. a. vii'lsedar [sedd med blida ögon]. 
Vidd 'n int ta imot de sum än blai bud'n .. så 
var 'n int välsedar JK(U). Han har .. alltut 
vart me i Tranängä, av fålki ättarlängtn u 
välsedar OL. -signa v. se d. o. -skapen p. a. 
välskapän. Skall n ha någän av galtgräisar ti 
fastgalt, så säir n äut dän, sum jär mäst trivlir 
u välskapän JK. -skörd s., se d. o. -sma-
kandes p. a. välsmalnäs. Än tar välsmaknäs 
drickä, de jär ret gutt ti fa OL. -stånd s. 
virlstand n., bf. -ä. 1) [välmåga, goda ekono-
miska omständigheter]. Han ha arbet si upp 
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lagli ti välstand pa dän täidn han blai hus-
bondä JK. Var välstandä läit bättar jär äutat, 
så fick kräki 	bättar bostädar JK. Ja vill 
pasta, att välstandä u upplöisningi nå svarar 
int räkning imot si! JK. 2) [välbefinnande]. 
Tvärt um bifordrar arbet baddä hälså u väl-
stand, sum de star i katkesn OL. Ti sit undar 
tak, i synnarhait för n ungdom i sjau åt täimar 
.. för var dag .. de befodrar int hälså u 
välstand JK. 3) [välförhållande] , 'vänskap'. 
De var stort välstand imillurn daim MK. De 
var slikt välstand, att MK(1879). -vilja s. väl-
vil' m. Tack tack för allt besvär u all välvil 
imot uss! JK. -villighet s. välviluhait. För ja 
int har sägt tack .. för all välviluhait JK. 

väld, väldare s. se kyrk-väld etc. 
väldig a. väldur, 	f. -u, n. -ut, pl. -uä. 1) adj. 
[stor, ansenlig]. An väldur hopän, sum kåm 
störtnäs, så de ret vällädä MK(1877). De jär n 
väldur hopar ryddvid JK. Vör har väldur 
buttn [tjäle] i jårdi ännu JK. De gar än väldu 
hopän jård till ti lägg all stam n pa JK. De jär än 
väldu kannal JK. A väldu masså jård JK. De 
jär väldut, vick kytklånsar de jär pa OL. De 
va väldut MK. Ja, väldut me vattn ha de blitt 
nå av iss tåivädrä JK. De var a väldut väl-
singnä ovädar äutä JK. De liggar ännu välduä 
snå'idräivår bäi täunar JK. Stäur, gäin vackrä 
tallar, sum nårdaustn vräkäd kull .. me väl-
duä jårdflankar JK. Tänk vick välduä janräiar 
di har jär uppä MK. När di far säi buckän me 
säin välduä stäur hånn JK. 2) neutr. ss. adv. 
[mycket, oerhört, ofantligt]. Han saup väldut 
MK. Kl. näi täi da var de väldut ti stårmä JK. 
Vör far väldut mik pärår i ar JK. Dän täidn 
så blai de väldut mik säik sumli dagar JK. De 
var väldut langvaksä ällar väl halm pa all sed 
i ar JK. 

välft s. välft, völft f., bf. völfti, 'valv'. De lang' 
råirä de gar upp ginum völfti; upp undar välfti 
MK(c.1877). Värst kustn för uss jär i Lau 
körkå de bläir ti fa väggar u völfti i årning; 
avputsning av mäurar u völfti JK. Årgälskåpä 
jär för tetbyggt, sått jaudä .. skall ga äut 
mästn upp undar völfti JK. Såsum ja gick där 
upp pa völfti u arbetäd me snåiän, så gynt ä 
speläs ner i körku pa årjår JK. Höigdi pa 
ungnän ifran erlän till völfti jär så haugt sum 
ungsluku JK(U). Jfr kyrk(o)- o. ugns-välft. 

välfta v. p. pf. völftn, f. völfti, 'välvd, byggd 
med valv' MK. Byggningän har vart völftn 
MK. Sakristäiu ha jär völfti MK(c.1877). 

välja v. välä, väl', pr. -ar, ipf. väldä, väld', 
väläd, vald', sup. vält, välä, väl', pass. -äs, 
ipf. väldäs, p. pf. valdar, väldar, vält?, pl. 
valdä JK, vald', väldä, väld', imper. väl. 1) 
[bestämma sig för en av två el. flera möjlighe- 

ter]. Kardmakrar had fö de mäst pa fölag, 
sått kvinnfälki kund fa välä JK. Nå kanst däu 
fa lug ti välä u ta vick du vitt JK(ordl.). De jär 
ingu nöd, ner n kan fa sta u välä OL. Någän 
skall äut pa När i bodi ällar äi någu annu bod, 
fastn de int jär så mang till väl äi OL. Där (i 
böin) jär alltut mair ti väl äi OL. Bålin tas 
fram sum de förr atminstn var flair ti väl pa 
JK(U). Han sitar u välar i tåskän ättar de 
stöistä; han välar i matn JK(ordl.). Han sto u 
väläd äi dum u visst int vick än skudd ta 
JK(ordl.). Mik berod de pa, att n väläd tjänliä 
sårtar JK. Ja väld de sainarä JK. Ja har allt 
bestämt mi för u vält årdboki JK. 2) [genom 
röstning utse]. De stöist bruddlä me vali de 
var ti väl ordförarä i fattivårdn; de väldäs me 
slutnä sädlar JK. Vör skall ste u v. präst i 
dag; vaim hart däu ärnä välä? MK. Kan L. 
giss, va mang de var upp u väldä? Jå, hall träi 
styckän JK. De träi u prästn väld ällar vald 
ölänningän, sum haitar R. JK. Da fick ja dum 
tiga in pa de, att vör väld H. J. i ställä JK. De 
har Gardboar vält prästn till JK. Ja tyckar int 
ill var., att i har vält mi till de därä JK. Vör 
har väl(ä) präst JK(ordl.). När de väldäs tjugå 
huvudmän JK. Ja blai fyst valdar .. till hu-
vudman i bankän me JK. Ja, när de da bar till 
röstning så fick S. 	mäst röstar, sått han 
blai väldar till skollärarä JK. Laglit väldar, en 
sum pa a kumnalstämmå har blitt väldar till a 
bifattning, ättar sum lagän förskrivar OL. 
Vör var väld fäll-  styckän u J. A. var dän 
fämtä JK. U blai di väld ällar vald (till kyrk-
värdar), så sto di för de i hail hallsti (1/2  tjog) 
ar JK. Sum da odlingsnämd allt var väldä el. 
valdä JK. — Särsk. förb. Nå i täistäs blai ja 
invaldar i stöirlsn me JK. Ja.. vidd int pa någ 
villkår var umvaldar (ti körkrådä) JK. Ta u så 
väl äut n bra sigd ti mi JK(ordl.). Väld äut 
= valde ut MK(1878). 

väll s. väll m., bf. -n, 'svetsning'. Dän välin to 
intä JK(ordl.). 

välla v. vällä, pr. -ar, ipf. välläd(ä), -äd, sup. 
väll', pass. pr. -äs, p. pf. (fast)välldar, f. 
-välliJK(U), n. (halv)vällt, -vällä,(ihop-)vällä 
JK(U), imper. väl!. 1) 'koka obetydligt'. V. 
ägg, koka så obetydligt, att de nätt och jämt 
"ga ihop"; kytä jär halvvällt el. halv-vällä 
MK(1878). 2) 'svetsa' [tr. o. intr.]. Väll de 
yksi för mi, för ha jär ypi; janä har ännu int 
kumm ti vällä; de vållar för mikä, sått du 
brännar upp janä; nå rinnar el. brinnar el. 
vållar janä el. stålä JK(ordl.). När far .. 
skudd ha janä ti vällä, så sto de int till ti fa 
hits pa de ällar fa de ti vällä JK. Snaikstar 
sum flaugar av de, när de [järnet] gynnar 
vällä JK(U). Så to än ätt annä [järn] ör esu, 
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sum 	snaikstar sto um el. brannt el. välläd 
läitä JK(U). Bildn [plogbillen] smäidäs av jan 
u ståläs älla(r) läggäs älla(r) välläs stål pa i 
äutäst ändn JK. — Särsk. förb. Janbitn . var 
fastvälldar bäi a spit me a runt åiglå pa dän 
ändn, sum di haldäd äi JK(U). Pa städn jär de 
a stålskäivå upp pa, sum jär fastvälli bäi janä 
sum än slar pa JK(U). — Väll ihop: 1) [svetsa 
ihop]. Väll stål u jan ihop JK(U). När stålä, 
sum sitar mitt inn i yksbladä u jan pa säidår, 
sum hitsäs el. välläs ihop, int vällar ihop sum 
de skall.. så haitar de att yksi jär ypi JK(U). 
När jaulringän jär ihopvälldar JK(U). Stål 
u jan ihopvällä haldar bäst JK(U). Väll ihop 
de janbitar bäggi täu; janä u stålä har int väll 
el. rinn ihop, sum de har skutt JK(ordl.). 2) 
[rinna, välla]. Sandn u vattnä välläd ihop, de 
var vällsand MK. — Sandn vällar kring = rin-
ner MK(c.1877). Släntn pa däikä välläd ner 
el. sto intä MK. De vällar till (om en brunn 
el. dike grävt i sand) (OL)MK. — väll-fisk s. 
vällfisk älla laikfisk JK [rom- o. mjölkestinn 
fisk]. -sand s. vällsand m. Vällsand av väit-
sand kalläs sand, sum vällar älla rinnar i fylg 
me vattnä i bröiår u brunnar, sått di vällar 
till, sum än kallar JK. Um än gravar a däik 
ällar n brunn, så händar iblant, att sandn jär 
så lausar, att n rinnar ihop i fylg me vattnä 
gäinäst, så ingän kan varkän sta ällar grav 
där; de kalläs för vällsand OL. Jårdlagri jär.. 
fyst svart myldå, lairblandi blaikå, vällsand, 
gäul jård JK. Släntn [:diket] skall var 450, 
män de jär för läit pa vällsand JK. Vällsand, 
dän sum smidar flyttar, när di vällar jan ihop 
JK. När de gynnar vällä .. da kasta n väll-
sand i äldn pa de JK(U). -varm a. n. väll-
varmt [varmt så att det smälter, om järn]. 

välling s. välliyg f., bf. -i. Välling me havre-
gröin el. havrämjöl äi JK. Klimpvälling u 
sletvälling u pärvälling u välling äutn all ändä 
JK. Gär umböitä me matn: räisgröinsvälling 
dain' malä u go välling dannä MK. Da skudd 
n in.. u ha n bit mat .. gråvt rygbröi u smör 
u fisk ällar staiktar ällar koktar strämming u 
mjölk ällar välling JK. Ja minns ännu a par 
vällingsårtar: smagali välling u räisgröinsväl-
ling JK. Ha (lairu) har blitt för oskaplit mik 
uppblått nå, sått a jär rakt sum välling pa säin 
ställar JK. Jfr av-visnings-, klimp-, långfre-
dags-, pär-, risgryns-, rågmjöls-, slammer-, 
slät-, snor-, såd- o. vatten-välling. -gryta s. f. 
bf. vällinggröitu JK. När pärgröitu el. u så 
vällinggröitu kåm av u arbetä skudd gynnäs, 
så fanns ä faitvid ti lägg pa i späisn JK. 

välsigna v. vällsingnä JK(U), pr. vällsiynar, p. 
pf. vällsiunad, best. -siynadä, -nädä, -siynä, 
f. välsiynä, best. välsignädä OL, vällsiynä, 

n. vällsignä, pl. vällsignä, best. vällsingnädä 
JK, imper. vällsignä, -sign'. 1) [nedkalla 
Guds nåd]. Så läsar prästn bordsböini u bidar 
Gud vällsingnä matn JK(U). Välsingnä mat, 
säges när någon kommer, då man sitter och 
äter. Gamblä gubbar sägd alltut: välsingnä 
späis! MK. Välsingnä mat! stackäls dän sum 
int ha fat! MK. Ja far säg sum gubbän L., när 
han far n halvä: "Gud välsingn di!" JK. Di 
(kvinnfå'lki) välsingnar L. var gang di drägar 
de styvlår pa si JK. Så lätt mor Ann fa smak 
de fyst. Fäi, vällsingnä matn, de jetar int 
sväini n gang JK. 2) p. pf. a) [god, utmärkt]. 
De sag äut i kvälls, sum um de skudd bläi n 
välsingnad dag för uss JK. Pänningar, de jär 
jå a välsingnä varå u de aldra förnämstå pa 
hail jårdi JK. b) [väldig, förskräcklig, ryslig, 
förbaskad]. Ja de jär n vällsingnad sladä, sum 
liggar tårrar, när de jär lagvattn JK. Dän 
välsingnadä täidn, sum aldri vill räck till JK. 
Dän vällsingnadä magän gynt skräi ättar mat 
JK. Finns de int någ rad för dän välsingnä 
tå'rkän ..? JK. Nå jär frågän um dän där 
vällsingnä väksln igän JK. Vör skall änd för-
mod, att iss kyldi välsingnä, sum än bräukar 
säg iblant, skall ga yvar snart JK. Fyst u 
främst skudd ja .. radslas me han, lains ja 
skudd gärä, me iss (ja kan gänn säg välsignädä 
u pa ätt väis förbannädä) skiftäsfrågu OL. Da 
had vör ingän annar ti pass upp uss .. än de 
vällsingnä Majä JK. De hadd nuck blitt en 
par tunnår ärtar, um int de vällsingnä miklä 
rängnvädrä hadd kummä. Nå pa ättamidda-
gän ha de vart a vällsingnä ovädar JK. Nå har 
vör ännu en sjau åt lass ryg otråskä; ja u så 
kånnä vällsingnä, sum jär smat såsum dus 
JK. U så tycka ja, att ä int kan skad ti ler 
kattkCsn (välsingnä) så täilit sum möiglit JK. 
Iss vällsingnädä miklä hälgdagar JK. Nå ha 
vör snart släut pa iss vällsingnä, kan n gänn 
säg, hälgdagar JK. Va di skudd gär dä [där] 
fö sla pa all vällsingnä sammanträdar, sum 
aldri to släut JK. U så glaid a da ste u kokäd 
de vällsingnä ärtbölgar JK. Bekymmar u 
bruddl u bråk me iss jårdlappar välsingnä 
sum än skall ha sin livsjon.. av JK. c) neutr. 
ss. adv. [förskräckligt, rysligt]. De var da 
vällsingnä va vetå de har häv ner i dännä 
haust! JK. Ja jär så vällsignä lagmeltar JK. 
När ä var så vällsingnä kallt JK. Vattn u 
slask, sum de har vart så vällsingnä gutt um 
JK. Ätt& sum de var .. så vällsingnä mik 
hälgdagar JK. Dagar jär så vällsingnä kårt nå, 
sått .. JK. 

välsignelse s. vällsiynälsä m., bf. 
pl. -är. 1) [nedkallande av Guds nåd etc.]. All 
täusn tackar u vällsingnälsär fran daim, sum 
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fick allnackår fran L JK. 2) [i uttr.] Guss 
vällsingnälsä [överflöd]. Halm blai de Guss 
vällsingnälsä av JK. De sum vörr har guss 
välsingnälsä av, de jär blasvädar u stårm JK. 
3) [bönen Herren välsigne eder etc.]. 
Kluckan säir äut a par lämpliä salmvärsar 
u så läsa n fadavår u vällsingnäls'n JK. 4) 
[nytta, glädje]. Fålktroi .. att de, sum än 
hittar i jårdi, int har någ vällsingnälsä mässi, 
äutn de sker pa någ väis någu olyckå JK. 

väl-skår s. vällskur MK(1877) m. = följ. -skörd 
s. välskörd, vällskörd kid 	m., 'fårmärke'. 
Baggän jär märktar me välskörd pa ti hygar u 
välskörd undar ti vänstar JK(ordl.). [Se ill. 
till kräk-märke.] [Jfr no. kv ela i likn. bet., se 
E. Lid&I i GHA 1934: 3, s.23.] 

vält s. se ring-vält o. stock s., bet. 5. 
välta v. se ring-välta o. stocka v. 
vältra s. vältrå f., bf. -u, pl. -år. 1) 'trä (2 till 
antalet), som ligga en bit ifrån varandra att 
vältra stockar på' [vid såg] MK. Daim av 
sagaigrar, sum fyst gynt kåir säin stuckar ti 
sagi, di läggäd säin stuckar tet bäi u uppa 
vältru (vältru de var träi styckän gråv träi, 
sum lag uppifran sylli ällar gålvä i sagi pa 
snitt äut pa backän, därpa skudd all stuckar 
rulläs upp dän am n ättar dän andrä av daim 
sum skudd sagäs, ja iblant täu träi lag yvar si, 
så mik sum kund fa räum bärrä) OL. 2) [sta-
pel av timmerstockar i allm.]. Upp pa haidi 
har vör vart .. u hugg upp u snot ihop ällar 
kårt ihop stuckar pa hopar ällar vältrår JK. 3) 
vältrå (halm- el. håivältrå), 'halm el. hå'i, sum 
'n vältrar för si, när 'n röimar in fodar' 
MK(c.1877). Jfr russ- o. stockvältra. 

vältra v. välträ, pr. vältrar JK(U), ipf. -äd, 
sup. välträ, imper. välträ. 1) [vältra, stjälpa 
omkring]. Ja välträd kärru pa änd i duri, sått 
vidn rambläd ör JK. En gang had i lest ner 
gräddkräuku äi a kistå .. Da blai än så argar, 
att n välträd kistu kaväl umkring JK. 2) [ge-
nom upprepad vändning flytta; rulla tungt]. 
Ner di nå hadd räk ihop så mik, att strängän 
blai för tungar ti ga u välträ me, da skudd di 
bjär av u in ti braidä OL. En (grastain) sum 
vör int kund bat bäi u bjär av gardn täu 
styckän äutn matt välträ JK. Jär har di ådlä, 
u så har di välträ grastainar i radar el. vastar 
JK(ordl.). Välträ daig MK. 3) refl. [tumla sig, 
rulla sig]. Där äi de bröiu bräukt galtar u soar 
me tyck um ti bad si u båik u välträ si i 
bröisumpän JK. Russi rullar si el. vältrar si 
JK(U). Um du gart yvar a russvältrå (= där 
sum russi har trill el. välträ si) så fart du ont i 
lad JK. Di (gubbar) blai drucknä u fallt 
kull me strämmingkårgar, sått di lag u välträd 
si i strämmingmoar JK. Så mik stöv pa di! nå 

hatt däu vart ste u välträ di, vait ja (till en 
häst) MK(1878). 4) intr. [rulla]. Stai'n valträd 
el. välträd ner backän JK(ordl.). — Särsk. 
förb. Vältra n håiä bårt upp pa lufti, när n tar 
imot de, så haitar de .. välträ bårt de, u håiä, 
sum än vältrar bårt pa en gang, haitar håivält-
rå JK(U). Iblant gick ä nuck dålit a me av-
bjärningi u', så kvinnfålki .. gitt välträ ihop 
strängän, så di fick än famn OL. Ta u välträ 
kring dän stuckän någlä slag JK(ordl.). Dän 
am n välträd upp stuckar. Sag da dän andrä si 
starkar nuck, da välträd han ner dum igän 
[om såg] OL. Vältra n håiä ör håihäckän, när 
'n tar am n häckgrind av, så haitar de ti välträ 
ör håiä ör håihäckän JK(U). 

välva v. väkä (OL)MK, välv', völvä JK; vii/v 
MK, ipf. välvd', völvd', välväd, sup. väkä, 
väk'. 1) tr. [vända kring (ngt); stjälpa]. Rull 
me augu u välv augu JK(U). När n da har fat 
upp na (ålräivu) ör vattnä, da välvar n na me 
de samä yvar batrelingän in i batn JK. U för 
vart slag han har slat ner, så har n välv harklu 
i batn. U har de da vart någän ål pa harklu så 
har n blitt liggnäs i batn JK. Såsum ja kåird in 
n (fladn), så drog ja äut n u völvd n pa bunn-
butt'n [bunkbutt'n?] MK. Da välvd n kistu 
runtumkring JK. 2) = häll äut el. häll äi vattn 
el. vatvarår; [se v. äut]. 3) intr. [stjälpa, slå 
runt]. De välvar i magän (när n skall spöi) 
(OL)MK. De har int hårts av, att någän har 
välvä (= kört ikull) MK. —  Särsk. förb. U int 
(skall n) välv strämmingän av ristn JK. Gub-
bar välvd äi si n hallsti [1/2  tjog] kåppar av de 
ölsäupu JK. De var ti völv äi vattnä i balju va 
ivist n gang = hälla MK. Han välväd kring de 
kärä (OL)MK. Så hadd ä välv kull me hail 
sjäsn OL. Di välväd bardaust ner i däikä MK. 
Vagnen välväd runt (kaväl) umkring 
(OL)MK. Völv äut a spann pärår, völv ör hail 
säckän (= de sum var i säckän) JK. Um da 
fåisbildn to imot någän stam n .. da välväd 
fåisu yvar OL. Dän hallgalnä gubbän sum 
välvd hail mjölkbunkän yva si JK. 

vän s. vin, vänn m., bf. vänn'n, vä'nn, pl. 
vinar, vännar. Ja har n goar vän, sum ja har 
gåimt de till. Ja har mang go vännar (glt.: 
vinar); di var mik go vännar bäggi täu 
JK(ordl.). Ja ansäir L. för min bäst vän i 
värdn sum ja har JK. Ja blai gladar u tyckt, 
att de jär läikväl gutt till ha än vän i väiki OL. 
De jär gutt till ha go vännar ällar vinar, sä de 
gamblä, i vägän, u ja sättar stort värd pa L. 
JK. Anton u ja.. vörr jär mik bikantä u go 
vännar (vinar sägd de gamblä sumbliä) JK. 
De va täu drängar, sum va riktut go vinar JK. 
Di har vart vännar i all värdliä täidar 
MK(1877). Ti släut far ja nå häls .. till Er 
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allihop, o bäst vännar pa jårdi JK. De sum 
gärs av vännar u av vänskap, .. därimot kan 
'n int liknä de bäst släktingar OL. Pa annda-
gän gynna de kallaseräs, dvs. släkt u vännar 
bidar varandrä till si pa kallas JK. Gi Ärr ti 
tuls läitä mäin vännar JK. Jfr djur-, heders- o. 
människo-vän. -skap s. vännskap m., bf. -än. 
Um de var så där någ vänskap ällar kärleks-
fullt imillum någän dräng ällar päikå OL. Ja 
täusn tack för all vänskap u alltihop JK. Had 
ja aldri fat a ör', så had ja änd vart nåigdar u 
gladar för vänskapäns skuld JK. -skaps I full 
a. vänskapsfullar, n. -fullt. Um L. vidd var så 
innalit vänskapsfullar imot mi 	u raid upp 
de för mi JK. 

vända v. vändä, vänd', pr. -ar, -a, ipf. vän-
dädä, -äd, vänd', sup. vänt, vändä, vänd', 
pass. -äs, pr. -äs, ipf. vändädäs, vändäs JK, 
p. pf. vändar, f. (upp)vändi, n. vänd', vänd 
si, pl. (um)vänd'. A. tr. 1) [ge ett annat läge, 
en annan riktning; sno]. a) [egentl.] Att n 
vändar skaftä till hygar pa undakardu JK. 
Män så hadd vörr a par tunnland (korn o. 
havre) .. liggnäs ba slag skurä, sum vörr gick 
u snod u vändäd pa dag ättar dag JK. Jär håiä 
någ lund tjåckt, bihövar de vändäs för ti tårk 
bättar, förrn de sättäs i stack MK. Kumma de 
rängn i hål, sum liggar pa slag el. i braidä, 
vändäs de el. pickäs upp MK. Sin när ä [kor-
net] hadd blitt snot u vänd någlä gangar, sått 
ä däugäd ti sätt i stack .. JK. Dän sum kastar 
.. sitar .. vändar imot dän sum sitar u ror JK. 
Snöir [torsksnöret] har 'n äut pa hygasäidu, 
när n sitar vändar at bakändn [av båten]. b) [i 
bildl. uttr.] De taläs um nå att fålki int raisar 
[till Amerika] så mik nå sum förr; män min 
tank jär dän, att ä kummar snart ti vänd blad 
igän JK. Vänd ård el. vänd um; förvränga' 
MK(c.1877). 2) [plöja med vändplog]. a) 
[abs.] Um L. sär plögä till n fastlänning, så 
mainar han vändä MK. Sin ättamiddagän så 
har de vart ti arbet me russi igän ällar me 
jårdi, såsum vändä, sladdä, krokharvä JK. 
Nå har de blitt så mik rängn u vetå, sått de jär 
väl mästn otjänlit ti plög pa lairu .. män 
kanhänd att ä kan ga me vändä JK. De bläir 
dubbält så bra.. än plög me spissplog, fastn 
de jär när pa dubbält sånt stort arbet ti vänd 
än ti plög annas, nä de jär stainu jå'rd, män så 
bläir de tr laust .. när de riktut bläir vänd me 
skick JK. De jär någän sum vändar (me vänd-
plog) MK. Da spänd vör russi förä u kård ner 
pa strandräum u vändädä JK. I går var ja i 
möiri u vändädä JK. Pa ättamiddagän plögäd 
älla vändäd ja så läng ja kund säi JK. När vör 
vändäd, så hadd vörr täu par duktuä drag-
stäutar förä JK(U). Äut i möiri har K. J. u ja 

vart i träi dagar u vändä .. Ja de gar äutmärkt 
till vänd där, bön n skall ha vassar bild u 
vassar knäiv pa plogän u så täu par stäutar 
förä JK. Da ha ja fö de mäst rust äut pa lairu 
u vändä JK. Ja ha nå rust u plög älla vänd all 
dagar JK. Ja var me .. när de vändädäs me 
dän plogän me täu par stäutar förä JK. De 
där Digarängä .. när de vändäs el. raivs upp 
där, så var n i lega(r)vald me vändplogar sum 
täidäst JK. b) [med objekt]. I dag skudd ja 
annas ner i lundar .. u vänd för n arbetskal a 
bit nöi jård JK. Vör haldäd da pa undar dän 
täidn ti vändä el. ådlä a ängä JK(U). Da va ja 
ste u vändädä äutat Vadi någ sandjård JK. 
Aurjårdar vändäd ja ret täilit i ladis u sand-
myldu vändäd ja i haustäs JK. När de gamblä 

ådlädä el. vändädä nöiådläning me dän 
sårtns vändplogar JK. Räit ["ritat"] jårdar 
har ja gärt me vändplog ällar ja har vänd när 
pa var bit JK. De var när de plögdäs el. 
vändädäs nöiådling JK. Män de jårdi, sum 
var vändi blai bättar kånn pa JK. När n skall 
plög me spissplog ättar de jär vänd si, så 
plöga n int tvärs alltut JK. Jfr plöja o. rita v. 
[Se ill.] 3) [gå el. resa tillbaka]. Sumbliä batar 

sigläd i land el. vändädä JK. Ja tror be-
stämt, att K. J. u daim, sum glaid äut fyst, 
har vändä JK. — B. refl. 4) [ändra riktning, 
även 	De var fullt av de packä [troll 
o. d.] allstans, va n vändäd si el. skuddä JK. 
K. [lantmätarn] blai stäukän, lains n vändäd 
si, för de var a för hard nyt ti knäck för n JK. 
Ja skrivar snart igän, kansk nest påstdag; 
kansk bladä da har vänt sig [förhållandena 
ändrats] JK. Um än jämföirar nå mot förr, så 
har bladä vänd si OL. Lains n vända si, så 
har n rövi bak JK. 5) [rikta sig till ngn]. Da 
vänd a si ti sårkän JK. 6) [anlita, söka hjälp 
hos ngn]. Någän ropt in de arbetä .. da var de 
ti vänd si ti dän el. daim, när di to ihop me 
arbetä JK. Sum ja flair gangar i mitt bekym-
mar har vänd mi ti L., så har ja.. tänkt nå u' 
ti gärä JK. — Särsk. förb. Vänd bårt ansiktä 
MK. — Ja vändar nå mäin tankar ifran skog u 
skiftä JK. U så sättäd vör pa fyst furä bäi 
däikäskantn u så vändäd ifran si .. u de vän-
däd vör gang ättar gang äutat däikä JK. Män 
skall de vändäs ifran si, så sättäs de pa bäi 
däiki JK. — När n skall vänd a tvär el. strik 
imot si, sum de haitar, sått n far släutfurar bäi 
rainar el. däiki, så mela n äut me stig, sått n 
far vändryggän el. pasättningi mitt pa strikä 
el. tväri JK. När n snor (väikar) at hygar för 
jam'n (me vändplog), så vändar n imot si, u 
när n snor at vänstar så vända n ifran si MK. 
— Vänd kring: 1) [vrida om]. Såsum vänd 
handi kring, så var de gärt MK. Jälp mi a läiti 
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stund, börr så mik sum vänd handi kring 
JK(U). 2) [vända medelst plog]. Vör har a 
läiti tvär där uppä; dän vänd vör upp i ladis; 
nå ska vör vänd kring na igän JK. Da kan n fa 
plogän ti skär så bratt, att n vändar kring än 
16-18 tums tårvå i vart fur JK. — Vänd ner 
tisslår u ann ogras [med vändplog] JK(U). 
För de mästä så plögar vör ner na [släkan] me 
vändplog el. vända ner na, sum de haitar JK. 
Nå liggar dän bitn 	yvarkårdar me göisl i 
hopar, sum skall braidäs äut u så vändäs ner 
sinä JK. De jä nervänd de (genom vändning 
omkastat på nyodling) MK. — Vänd um: 1) 
[ändra på]. Ja, u så vändäd ja da um pa talä u 
kåm ti tal um trullhistorjår JK. 2) [skom.] De 
sum söis vänd, haitar umvänd sko, fö de jä 
int ann sko, sum söis pa de väisä JK. 3) refl. 
Vänd um si [omvända sig, bli gudfruktig]. 
Han (ha) har vänd um si. Han jär umvändar, 
u ha jär umvänd JK(U). — K. J. u ja .. har väl 
vänd upp ällar kring a par tunnland .. da 
vända n upp a tunnland för dagän JK. Vör 
har a läiti tvär där uppä; dän vänd vör upp i 
ladis JK. Jårdi skudd ha vart uppvändi MK. 
Kvinnfå'lki, di vändäd upp u ner pa alltihop 
innä [på julafton] JK. Nå för täidn skall de 
vändäs upp u ner pa all ting JK. — Vänd äut u 
in pa si dvs, tal um allt um si självar JK(U). 
Jfr bak-vänd samt an-, in-, om-, spad- o. stag-
vända. — vänd-harv(el) s. vändharv, -harväl, 
ällar myldkamb JK. -plog s. vändplåug m., 
bf. -än, pl. -ar. De jär oundväiklit ti int [!] var 
föräutn vändplog nå fö täidn, män förr, för 
kanhänd int mair n 50 ar tibakas var de int 
någän jär äutat; ja de var int all sum had 
vändplog för 20 ar sinä.. män nå (1890) tror 
ja int att de finns någän ick di har vändplog u 
spissplog JK. Vändplogar jär int gamblä jär i 
sokni; umkring än 40 ar MK(1901). Vändplo-
gar förr kustäd tåll fjortn kronår; nå kustar di 
säksti sjutti kronår u änd där yvar, um di 
skall var av bäst sårtn JK(1909). Namn pa 
dailar av plogän jär: a) vänstarstöirä, b) hy-
gastöirä el. handtaki pa stöirar, c) stöirar.  . . e) 
drekti . f) knäivän .., h) o. i) draginretningi 
.., k) bildn, m) bilduddn, n) landsäidu, o) 
slepskoän JK(U). För säksti sjutti ar sinä så 
va de fyst vändplogar, sum kåm i bräuk jär 
haimsmidnä el. haimgärdä, bad janvärkä u 
träivärkä JK(U). Nå fanns de jär äutat, för 
min täid .. än sårts vändplog sum jär me 
am n stöirå (.. ätt stöirä) .. Dän där vändplo-
gän begangnädäs .. när de plögdäs el. vändä-
däs nöiådläning . När de gamblä vändädä 
nöiådläning me dän sårtns vändplogar me ätt 
stöirä av träi u träidrekt me n slepsko undar 
främst ändn pa drekti av träi 	u a vänd- 

skäivå av tjåckar ohärdn janplåt .. di gick 
olycklit tungt, sått de matt täu par duktuä 
stäut förä JK. Män så n vackar dag . . så hadd 
bäggi Kauprä-Johannar. . kårt ti Böin. När di 
kåm haim, så hadd di kaupt vass sin vändplog 
.. av än nöiar sårt, sum haitäd: Åkars plogar, 
av nummar färä . De gamblä akajårdi plög-
däs alltut me spitsplog, förr n de Åkars plogar 
kåm i bräuk, bad till ladissedä u haustsedä 
Nå plögdäs de i sam akrar .. me vändplog u 
spitsplog pa en gang um haustn .. Män de 
jårdi, sum var vändi, blai bättar kånn pa el. 
havrä, sått da kauptäs de flair plogar (vänd-
plogar) sum var a nummar störrä JK. Ryg- u 
vaitäsjå' rdar skall plögäs fyst gangän, u da 
nytta n spissplog .. män iblant vändplog u*, 
um jårdi .. int jär för mik stainu u ha int 
fassnar pa vändplogän, män um jårdi jär 
grasu, da gär vändplogän bättar arbet än 
spissplogän, för han vändar jårdi kring u 
grasä kummar ner JK. I fjord ladis va lairu så 
olycklit hard ti plögä, sått spissplog de gick 
intä, män ja had n yppali bra vändplog ti plög 
me, sått ja plögäd lairu me lethait läikväl JK. 
Vörr har nytt täu par för vändplogän förr, 
män nå har vör fat bättar plogar, u så än har 
duktuä stäutar ällar dragrar, så nå gar de lidut 
me ätt par JK. I iss viku ha vör sätt pärår, u 
de ha vör gärt me vändplog de u JK. [Se ill.] 
-plog I arm s. pl. vändplåugarmar [styren på 
vändplog]. -plog bill s. ni. bf. vändplåug-
bildn. Da had ja fat.. alit [å-leta] vändplog-
bildn för han var äutslitn JK. -plog 1 drätt s. 
pl. vändplo'gdrektar. Kårtdrektar plog.. sil-
broi sitar pa ändn me n krok (sam sum vänd-
plogdrektar) MK. -plog 1 skiva s. vändplåug-
skäivå f., bf. -u. De släppar bra .. ällar int 
fassnar pa vändplogskäivu JK. -plog I sort s. 
Albion vändplogän u så lägga n allt ogras 
ner u myldar jårdi fäin, när n plögar, sum 
ingän annar vändplogsårt gär JK. -rygg s. m. 
bf. vändryggän [tegrygg, plogrygg]. Pasätt-
ningi el. vändryggän, när n vändar imot si el. 
snor ti hygar JK(U). När n skall vänd a tvär 
el. strik imot si .. sått n far släutfurar bäi 
rainar el. däiki, så mela n äut me stig sått n 
far vändryggän el. pasättningi mitt pa strikä 
JK. -skiva s. vändskäivå f., bf. -u [på plog]. 
Ja har hårt daim, sub har hatt vändskäivå av 
träi MK. Vändplogar me .. a vändskäivå av 
tjåckar ohärdn plåt JK. -filt s. ni. bf. vändtiltn 
[plogtilt, jordremsa som vändes åt sidan av 
vändskivan]. Bildn skall skär hall vändtiltn 
el. vändtårvu låss JK(U). Vändplogän läggar 

vändtiltn (jårdi sum vändplogän vändar el. 
läggar kring, när n gär fur = ryggän sum lig-
gar uppkastn millum täu fur) JK. Um än har n 
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storar vändplog me än 18 (att'n) tums braidar 
möirbild pa så att vändtilt'n jär att'n tum.. 
JK(U). -ton,  s. vändtårv [=följ.?] -torva s. 
vändtårvå f., bf. -u, pl. -år [plogtilta]. 

vändnings. vändning f. , bf. -i, pl. -ar, vänning-
ar. 1) [där ngt vänder, byter riktning]. Han 
jär just i vändningi (näml. straumän). Skarpä 
vändningar MK. 2) [rörelse]. De gar langsamt 
i vändningar för mi i dän vägän (skrivning) 
OL. 0. var för sainar i vänningar OL. Han jä 
mästn snällar' [snabbare] i vändningar MK. 
3) [ombyte, ändring]. Ja skudd kumm i böin 
um laudä me gässnar, mån nå ha de blitt ann 
vändning i dän sakän JK. I dag har de blitt 
ann vändning i vädarlaikän: de har blitt tåivä-
dar u slagg JK. De ha vart a äutmärkt lungt u 
vackat vädar nå n langa täid av .. män nå så 
ha de blitt ann vändning i vällaikän JK. Nå 
har vör de håppä, att de snart bläir varmt u 
ann vändning i vällaikän JK. 4) [plöjning med 
vändplog]. Ja skall försöik mi pa me någ fig-
gäurar . me vändningi me JK. Jfr från-, före-, 
hand-, in- o. mot-vändning. 

väng s. se sadel-väng. 
vänge s. väggä n., 'det, som sågstockens än-
dar ligga på under sågningen på de gamla 
sågkvarnarna'. Ja sättäd pa bäi stor vängä 
(= storändan); däu hart sätt för mik pa bäi läil 
vängä (lilländan) JK (ordl.). Stor vängä 
Läil vängä Li [i ramsåg] MK. [Se ill.] Jfr 
balk-, lill-, sadel-, stor- o. toft-vänge. 

vänges-boe s. vägsbåu' [iv. i Vänge sn]. Ja 
talt me n Vängsbo, sum bod pa Vängshaidi 
JK. 

vänja v. vänä, vä'n, ipf. viVndä, vänd' JK, 
sup. vänt, pass. vänäs, pr. vänäs JK(U), p. 
pf. vä'ndar, f. vänd, bf. o. pl. vä'ndä [göra 
van; vanl. refl.]. De far n nuck vän si de OL. 
Da far n vän si baddä me kallt u varmt OL. 
De jär int bra ti vän si me mik kledar 
JK(ordl.). Ätt jär n vanar u dann far n vän si 
MK. Ätt jär vanlit u ann far n vän si MK. Så 
fick dairäs ban .. jälp till me, de var så mik 
att di fick vän si läit me arbet OL. — Särsk. 
förb. Vän av ett mammban; vän si av me 
tobak MK. Sårkän skall vänäs av me sickän. 
De jär int gutt ti vän av en, sum jär galn ti 
säupä. Ja har nå vänt mi av me ti bräuk tobak 
JK(ordl.). Fyli far ga bäi märar .. till däss att 
di skall sta pa stall pa haustn .. Till däss far di 
sickä, män sin så vänäs di av JK(U). Stäutar 
skall vänäs till ti drägä. Sårk de skall vänäs 
till ti arbetä. Han har vänt si till u säupä. Han 
jär så galn tillvändar. Han jär vändar till så 
galä. Ha jär vänd till så galä JK(ordl.). G. 
vänd' n till me brännväin JK. 

vänlig a. f. vänli, n. -lit, pl. -/iä. Fräui var vänli  

u snäll u gimmain JK. Han hälsäd så vänlit pa 
fräui JK. Ja sättar stort värd pa L:s, sum tar 
så vänlit u bra imot mi JK. Glad u vänliä var 
di självä OL. -het s. vänlihait f., bf. -i. Di gav 
L. mik stort beröim för hans vänlihait mot 
um JK. U så tack så mik för vänlihaiti JK. 

vänna v. vi'n' [i uttr.] vin si in me någän [göra 
sig till vän med ngn] MK. 

vänster adj. vänstar, bf. vänsträ. 1) adj. Att n 
tar a fång s 'ålkar [av ull] undar dän vänsträ 
armän u lukar sma tuttar me hygrä handi 
JK. Ont i vänsträ tummän JK. Sin halda n 
läiländn el. tuppän me vänsträ handi där, u så 
tar n storändn me hygru u drägar till [om 
en bande] JK. Han har fat n buld .. i vänsträ 
slemi OL. Framkaln ror upp gani, u millkaln 
drägar dum i millräumä undar framarar pa 
vänsträ säidu [av båten] JK. Ja har hatt ont i 
augu; hälst de vänsträ har vart värst JK. 2) 
adv. Sno kring till vänstar [vid plöjning] JK. 
Förr .. så var de vanlit, att kuskän sat ti 
vänstar u kårdä JK(U). U int skall väisn, sum 
bildn sita pa, väis till hygar el. vänstar, för da 
kummar de ti ga skaivt. Spinn at vänstar, däu 
spinnar lycku ifran di (När U). Jfr vänstra s. 
-handikläde s. vänstarhankäl JK(U), [vante 
för vänster hand]. -hänt a. vänsträhäntar 
MK(c.1877); JK(U); vänstarhäntar. Me de 
hacku, sum än hadd i hygrä handi (så väid n 
int var vänstarhäntar) 	JK. Vänsträhäntar 
el. kaithäntar JK(U). -häst s. m. bf. vänsträ-
hästn [häst som drar till vänster]. -juver s. 
vänsträjaur [juver som sitter mer åt vänster 
sida]. -oxe s. vänstaruksä [oxe som drar på 
vänstra sidan]. -sida s. f. bf. vänstar-, vänsta-
säidu. Pa vänstarsäidu um strängar jär kånn 
ännu vat MK. Nemasäidu älla vänstasäidu 
[då man kör] JK. -slagen p. a. n. vänsta(r)-
slagä JK(U), [om tåg, slaget motsols]. -stinn 
a. f. vänsta(r)stinn [mera stinn på vänstra 
sidan]. Män i jär äifyl, u ja tror nuck, att ha 
har märfyl, för ha jär vänsta(r)stinn JK. -stut 
s. vänstarstäut, el. vänstaruksä JK. -styre s. 
vänstarstöirä n. [vänstra skalmen på en 
vändplog]. -träsko s. vänstaträisko JK m., bf. 
-skoän JK(U), [träsko för vänster fot]. -vri-
den p. a. n. vänstarbri'dä, pl. -bri'dnä. 1) 
bildl. [förvänt, tokigt]. I Gotlänningän jär ra-
sandä bra bitar sumt, u di stickar int just 
undar stol me någänting, sum jär vänstar-
bridä u galä JK(1906). 2) [bildl., politiskt, 
vänsterinriktad]. 0 [vår] riggerning 	sum 
har fat järtä så langt pa vänsträ säidu, sått di 
har blitt vänstarbridnä JK. 

vänstra s. vänstrå OL f., bf. vänstru [vänstra 
handen]. Vänstru ha jär int så falli ha 
MK(1878). Ti sträck si så haugt n kan me 
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handi antingän hygrå ällar vänstrå [vid pärk-
spel] OL. Däu had vänstru jå! MK. En väns-
tarhäntar ällar sum bräukt vänstru JK. De 
var läit besvärlit, nä ja skudd hald i plogän 
me vänstru JK. Sin tar n me hygrä handi at 
tuppän ällar at läiländn [av en bande] u me 
vänstru at storändn u bräidar n JK. Så fick än 
sta bäi skäftstoln me a skäfthand i hygru u 
hald i läintuppän me vänstru JK. 

vänta v. väntä, vänt', pr. -ar, -a, ipf. -ädä, 
äd, sup. väntä, vänt', pass. pr. -äs, sup. -äs, 

p. pf. väntn (tpl.), imper. vänt. 1) [räkna 
med, vara förberedd på (att ngt skall inträf-
fa)]. Vör har vänt u trot, att L. skudd kumm 
jär äutat någät slag i summar JK. Så skudd de 

kaupäs haim .. tobak, u de skudd all, sum 
nyttäd bussn, vänt si till fa någ av OL. B. J. 
ha vart mik sjaukar u dåli längä, sått ä bär 
väntäs pa stundi att n skall sungn av. Ja.. de 
ha väntäs pa läng, att ä skudd bläi släut mei 
än JK. 2) [emotse ankomst el. verksamhet av 
ngn el. ngt]. a) [i allm.] Di väntäd sårkar haim 
um onstkväld JK. Ja väntäd glasmästarä i 
kväld JK. De var da såsum att di väntäd pa 
ällar gärd si pa, att di [arbetskarlarna] skudd 
jälp fålk OL. Fålki väntäd pa ti fa middag i 
retn täid OL. Ja blai riktut laisn, nä ja fick 
håir, att L. ännu väntäd pa kytä JK. Han 
tyckt, att vör var duktuä, sum kund gi uss av 
äi a slikt snåifall .. sått han hadd alls int vänt 
uss JK. Ja ha vänt pa brev sin jaul JK. Ja har 
vänt ja skudd fa håir någ av än, män de lätt 
vänt pa si OL. Nå ha vör fat varmt u vackat 
vädar, sum vör läng ha vänt pa. A. u källingi 
hans (M.) hadd vänt mi u var mik glad, att ja 
kåm JK. Landsh. väntäs (el. -tädäs) där för-
bäi pa stundi OL. b) [om havandeskap o. 
dräktighet]. Ha sita me a läit ban u vänta si 
snart igän JK. Ha väntäd si snart JK. Vör 
vänta na (koi, att a skall kalvä) nå i nest månä 
MK. Vör väntar na i början av fibbavarus (att 
kon skall kalva) MK. Vör väntar fyl me mäni 
snart; ha ha snart täidn äut, att a skall fylä 
JK. Älvå styckän smagräisar fick vörr me a 
so .. u am n so väntar vör snart till JK. 3) 
[dröja, ge sig till tåls]. Däu fart väntä, till de 
andrä far skill av JK(ordl.). Så sambla n all 
talldrickar äut 	u så läng fa gästar sit u 
väntä JK. U när n da .. hinnar fram, da 
kråilar de me fålk u sjussar .. sått n far sta 
där u vänt hail täimar JK. Daim sum sitar pa 
ändn fa vänt ti säist JK. Da kan ja vänt u väil 
mi så längä, till däss di kummar haim JK. Di 
fick vänt ti strandi blai ypi .. da skudd di ha 
sitt därifran OL. De star fålk pa gardn u 
väntar JK. Annas vänta n till ä bläir rängn u 
myr JK. Ja har nå vänt (e)n hail täimä 

JK(ordl.). Vänt u fa n kåpp kaffi JK. Vänt 
läitä, sägd ja JK. Nai vänt! Lätt mi huks ättar 
u säi ättar JK. [Med prep.] U n kvickar band-
bädarä, sått n slippar vänt pa bandar JK. Nå 
star en me n sväinbur pa gardn u väntar pa 
mi; han far vänt så längä JK. Ja, de väntar pa 
rängn allting JK. De nati gick ja pa gå'lvä hail 
nati u väntäd pa, att ä skudd bläi dagar JK. 
När Jann u ja kåm där äut, så sto Bot(ä)lska-
lar pa bro'i all träi u väntäd pa uss JK. Ja har 
vänt pa di a go stund JK(U). Ja ha vänt pa 
brev ifran n JK. Däu fart vänt ätta mi JK. De 
jälpar intä, äutn astufar skall vänt ättar kaffi, 
de jär snart i årning JK. Nai, någ middag had 
ja int täid ti vänt ättar JK. Vänt in = vänta 
ngn in till staden, men ej invänta ngn utan då: 
vänt ättar (OL)MK. Jfr över-väntandes. — 
vänt-sal s. m. bf. väntsaln [på en järnvägssta-
tion]. När H. N. u ja kåm äut pa statsjon'n, 
så var väntsaln så fullar av fålk, sått .. JK. 
-tid s. m. bf. vänt-täidn. Vör sag uss kring i 
all vangnar, u vänt-täidn gick fort av JK. 

värd s. värt (OL)MK m., bf. viVrtn, gen. -ns, 
pl. -ar. 1) [värd på gästabud, ss. bröllop, 
begravning o. lekstuga]. U fö de mäst så fa 
skaffan fråg värtn till, lais di ska sit bäi borä 
JK. Var u en gar ifran borä u slar fyst värtn u 
värtmor i hand JK. Så talt ja um någlä roliä 
passjasar.  .. Till u me själv värtn sum kallar 
si för babtist, blai riktat gladar JK. Da [på 
husförhörskalaset] var di int i gratgang, i fall 
di fick a frågå pa si av värtn .. ja till u me av 
prästn OL. Da skall skaffarfar gär tal u bjaud 
in dum allihop pa värtns vängnar JK. De jä 
bön täu styckän, sum väläs ti kaup haim ä 
[varorna] u så jä di såsum värtar sän i kallasä 
[: ihop-läggning] JK. 2) Någän gang haitar 
bondn i häusä av gassfålki: värt'n u hans 
hustrå värtinnu (av aignäs tjänstfålk me) 
JK(U). -far s. viVrtfa'r m. [husbonden, vär-
den i huset]. De finns de matmöidrar, sum int 
far de till räck längar 	u dän vill ha kyt u 
dän vill ha kyt, så de gar an, att de har räck 
så längä, uppbygglit för värtfar till håirä OL. 
-(s) I folk s. n. pl. bf. vä'rt-, värt-fålki; värt-, 
värdsfålki JK(U), [husbonden o. husmodern; 
värd o. värdinna vid kalas]; = bräudis far u 
mor, där sum bryllaupä skudd varä JK(U). 
Nä värtfålki gläidar till n kaupman u handlar 
till kallasä 	JK. I skuggän av de där sma 
lundar där hadd värtfålki slat si ner u lägt 
fram av allt de go di hadd mässi [på slåtter-
gille] OL. De sum bondn ällar värtfålki bjaud 
dum pa, de var stånd ti sätt läiv i de där baini 
[på husförhörskalas] OL. När all har kumm 
ifran borä u kallasä jär släut .. så skall di tack 
värdsfålki för gutt kallas JK(U). De jär värds- 
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fålkis maining .. att täu ifran vart häusald 
skall infinn si till middäsmåltäid dann dagän 
JK(U). -(s) I hus s. värshäus (OL)MK, bf. 
värrshäusä JK. Pa Jaugan jär u n dail 
sum gar pa värrshäusä u drickar de där flask-
drickä JK. -mor s. vä'rtmåur [värdinna]. Var 
u en gar ifran borä u slar fyst värtn u värtmor 
i hand JK. Di sag äut 	någät kvinnfålk u 
iblant själv värtmor, sum di hiväd upp i vädrä 
[på slåttergille] OL. 

värd a. vä'rdar, f. vä*rd, n. värt, värrt, pl. 
värdä JK; värd'. 1) [som har ett visst värde]. 
a) [i fråga om penningvärde]. Skog.. sum var 
värdar mang täusn kronår OL. Di värderar 
aldri upp skogän så mik sum än jä värdar JK. 
De var int halv värd n gang, för han va värdar 
mair n dubbält så mikä (kättingen) JK. I täis-
täs var de n dag, sum var värdar flair otliä 
täusn rikstalar, för da fick vörr rängn JK. [En 
karbidlampa] sum förbask mi int var värd täu 
kronår JK. De had nå i dag döt a stor.. so, 
sum var värd yvar hundrä kronår JK. A täusn 
kilo betår jär vänt förti fämti kronår JK. 
Så kård böindnar i Prästgard aknäs i håihäck 
allihop, u .. di skudd ha spänderning me öl u 
brännväin u mair där till, kansk läik så mik 
sum håiä va(r) värrt JK(U). Daim sum kaupar 
för dagän .. el. bäi smabitar far nuck täusn 
betal de någlund, va de kan var värt JK. 
Visst far vör läit pänningar för sagi, män int 
stort mair n tridailnova de va värt JK. b) [utan 
direkt tanke på penningvärde]. Han (sträm-
mingän) jär värdar ti ha någlä tunnår av JK. 
En lapp [tyglapp] tyckt a skudd va värdar ti 
buck si ättar JK. De jär int värt någ ann än till 
gi kräki OL. 2) [förtjänt (av), värdig]. Ja, T. 
var värdar atminstn a duktu middaljå JK. 
Wall var värdar u skicklir till kumm in i rig-
gerningi JK. Källingi var 89 ar gammäl u 
hadd int äutret någ pa 20-30 ar, sått ha var 
sin död värd JK. Någ sum var straff värt JK. 
P. N. .. tyckt, att ä var värt ti sätt i täidningar 
JK. Nå har ja mik ann ti tal um fyst, sum 
kansk kan va värt ti ha pa papperä JK. Någ 
var bräukar bläi beröimd, nä di dåir, um di 
änd int just jä beröim värdä JK. Annas så jär 
de nuck lagli mang gamblä u äuslä jär i Lau, 
sum jär sin död värdä JK. A. J., sum jär n 
spirrant pa allt sätt u väis u var int värdar ti 
var ör Kaisan [fängelset] 	någän endästä 
dag JK. 3) [i uttr.] int värt [inte lönt]. De jär 
int värt att du hynsar me någä u vill ga, förrn 
du fart n kåpp kaffi JK. Jortrianar . sum gar 
u hängar hud ner um sundagar u sum de int 
jär värt ti fa a ård av da JK. De jär int värt, 
att n präst muckar så mik nå för täidn JK. De 
jär int värt att u kummar häit (hot) MK. 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. För Kauprä 
gubbän far var de int vänt, att vörr lättäd 
någu tisslå sta JK. De var int vänt ti låim 
någät lid el. någu grind ypi JK. Släutliän had 
G. blitt gali pa än .. u väist av än, att de va 
int värt, att n kåm inum dairäs dur mair OL. 
Jfr avunds-, minnes- o. nämn-värd. 

värde s. vä'rdä, värd' n., bf. värd'. 1) [pen-
ningvärde]. Bätträ upp sitt hämmän ti flair 
hundrä kronårs värdä JK. Dragstäutar di har 
sitt full värdä, när di int däugar längar u skall 
slaktäs ner JK. Um träii fick vaksä, så blai di 
snart sagstuckar u mang gangar mair i värdä 
JK. Förlugningsringän var läit mindar i värdä 
än väigsälringän JK(U). Ja har n stam, sum ja 
har hitt i jårdi u sum ja vill vitä, um än jär någ 
i värdä JK. Kånnä har blitt mörkt u tjåck-
skalä, så att de fallar i värdä, när n skall sälä 
JK. Da var de ingän, sum to varå pa någ sånn 
gamblä märkvärduä sakar u ting, sum hadd 
vart haugt i värd nå JK. Um de .. int jär någ 
värd i de papperi .. da jär pänningar bårt-
kastnä JK. Di far kannalar i årning för full 
värd av jårdi, pastas de JK. Nå skall arbets-
kalar, sum bräukar strandi, föid si n häst .. u 
dän sum int har de, han far säl strämmingän 
för halv värd bäi strandi JK. Män allt träi-
värkä [i bron] jär int mik av värd nå de häldar 
JK. Um di int haldäd gani ti haugtäid ällar di 
riktut bräukäd dum me skick, så var di int 
mik i värd, när di var fam ar JK. 2) [nytta, 
gagn, betydelse, god beskaffenhet]. U så jä 
de int all täidar, sum ja ha någ ti tal um, sum 
ja tyckar jä någ a värdä.. män kanhänd att ä 
kan var någ i värd fö L:s räkning JK. Int någ 
a värd ti läsä JK. Nå har ja skriv um sletkalar 
u sletkalgildi, va mik värd de har, de vait ja 
intä OL. De var rolit ti håir, att de var någ i 
de brev', sum L. hadd någ värd äi JK. De var 
just int någ värd mädd dum någ av dum ti var 
jårdbräukrar JK. 3) [uppskattning]. Nå säir 
de äut, sum di int har någ mair värd äi mis-
såmmarn än äi någän armar årstäid OL. Än 
tjänarä sättar int värd pa, um di har träfft bra 
fålk u har go tjänst, äutn de jär bär frågän um 
de jär någän, sum bjaudar stor laun OL. Män 
än stor dail gapstuckår, sum gapar yvar 
böindnar daim unnar vörr svältä .. sått di 
vait u sätt värd pa matn JK. Jfr penning-
värde. -full s. vä'rdfullar, pl. -värdfull' Jär de 
nå till de sum jär gutt, så jär upplöisningi allt 
än värdfullar skatt OL. Gamblä värdfull forn-
sakar JK. -lös a. n. värdlaust JK, pl. -lausä, 
-laus' . När di någän gang kåm yva de el. fick 
säi de (drakgods), så sag de så värdlaust äut, 
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sått de var int värrt ti buck si ättar n gang JK. 
Värdlaust tal (prat) JK(U). Daim [:potatisar], 
sum jär tårr-ruttnår äi u så smapärår jär int 
ret värdlausä äutn kan skäräs sundar .. da 
jetar nauti ällar sväini dum JK. Lätt daim 
bihald .. sitt kaffi u all värdlaus sydfruktar 
JK. 

värdera v. värderä (OL)MK, värder', pr. -ar, 
ipf. -äd, sup. värder, pass. värderäs, p. pf. 
pl. värdernä JK [bestämma värdet av, upp-
skatta]. Di skall ga kring en gang um arä u 
söin kräki u ta upp dum till sitt värdä ällar 
retarä värder dum, um int aigan har värder 
upp dum .. för haugt självar JK. Till beväis 
lains di värderar skogän undar skiftä JK. 
Kafte'n sum var jär äut u värderäd hagäl-
skadn JK. All sakar, sum bräudgummän el. 
bräudi skall ha mässi ifran haimä . värderäs 
u skriväs upp pa a listå JK. Da vidd di ha säin 
gardar värdernä JK. — Särsk. förb. Till värder 
byggningar upp ti äutflyttning JK. U så vär-
derar di aldri upp skogän så mik sum än jä 
värdar JK. All aik u äsk var atminstn värt 650 
kr., u de had int lansmätan u godmännar 
värder upp mair n ti 85 kr. JK. De var någ 
mattrialar av de gamlä skolhäusä u de där 
skudd värderäs upp JK. 

värdering s. värde'rnigg (avh.), f., bf. -i [be-
stämmande av värde, uppskattning]. De kåm 
träi härrar äut ifran bankän .. di värkställd 
värderningi JK. Di (de sökande) ha betalt uss 
äut fö värki [vattenverken] ätta värderningi u 
vörr far nå int begangn sagi längar än di vill 
JK. Han har ännu aik där igän u så änd n 
hail hopän äsk till, sum har gat mei i värder-
ningi, för sam 85 kr. Jfr skogs-värdering. 

värdig a. värdur (OL)MK, värdu, pl. -uä. 1) 
[förtjänt (av), god nog (till)]. Kanhänd att ja 
kund bläi så värdu u fa läs äi na (Darwins 
bok) någän gang JK. Att pänningar skall ligg 
pa räntaräiä 	u vör fattiä krabbar int jär 
värduä ti fa a ör' av dum JK. Um fålki skall 
va värduä de namnä "kristna", da skall di liv 
a kristlit levarnä JK. Vör var så laisnä .. för 
vör int kund var så värduä u fa läit rängn JK. 
2) [duglig, i stånd (till)]. Han var int värdur ti 
kunn tramp pa bainä (OL)MK. Ja jär int 
värdu mänskä ti huks, va ja ha lägt knäivän 
MK. Jfr märk-, o- o. tro-värdig. -het s. vä'r-
duhait. Ti var bruttbondä de fick han int 
värduhait ti var, de i OL. 

värdinna s. värtinnå f., bf. -u JK(U). Någän 
gang haitar bondn i häusä av gassfålki: värtn 
u hans hustrå värtinnu (av aignäs tjänstfålk 
me) JK(U). Ja, nä da gästar [på begravning-
en] ha samblä si ör nöistäuu, så jä de täidn pa 
att skaffrar u kokamor u kärvaskasku u häus- 

mor ällar värtinnu, sum sälln fa var bäi borä i 
fylg me gästar, ska ha mat JK. Jär bruttbondn 
galn da, där gir an mi snöiting pa snöiting u 
ja jär händ värtinnå i äusä JK. 

värdlig a., se evärdlig a. 
värja v. värä, vär', pr. -ar, ipf. värdä, värd', 

väräd OL, sup. värä JK(U). 1) [skydda]. a) [i 
allm.]. Um tickälhynu jär arg u duktu, så 
bräukar ha u hanar jälpäs at ti vär hynsungar 
för krakår u kattår JK(U). Nå kan ingän vär 
augu för all sväinroslydä [maskrosfrön s. fly-
ga i luften] JK. I uppäst ändn [på skäftstolen] 
där hadd di låimt n smallar änd pa än fäir fäln 
tum .. för ti vär knokår att n int slo sundar 
daim, ner n sto u skäftädä JK. Dän främst 
tann'n at ändn jär längar u gråvarä för dän 
dail, att han skall vär de andrä för stam, sum 
jär pa buttnän [om harkla] JK. Däu skatt vär 
ringän [akta (finger)ringen?] MK. Nå sum di 
[flickorna] bön har a traså pa hånar, sum int 
räckar ti knäis, så di kan int vär tokrolihaiti 
än gang JK(U). Förklä el. skötskinnä värar 
bykslari JK. Da kan ja kast russtäckä yvar 
Ian, sått de änd värar någä JK. Da jä de 
köipu säidu nerat [på anglekarpen], u da 
värar de graini u lari för vetå, när n sitar u 
drägar tåsk JK. Tjåck grasrot, sum värar att 
int sandnubbår sitar upp iginum grasä [i slåt-
termark] OL. När de blaiku kummar upp, de 
värar fö kyld de [i myrjord] MK. Havrä-
stackän .. me n hail hopän halm pa tippän, 
sum värd för rängnä JK. I de äskvastar de 
var int ainsumt äskarnä, sum vaxäd där äutn 
flair sårtars buskväxtar u dain jälpäd till u 
väräd ällar skyddäd dannä OL. De har int 
vart någ snåi, sum ha(r) värä, så att tjäli har 
gat djaupt i jårdi JK(U). b) [i pärkspel]. Har 
daim sum jär äutä kas .. da har daim sum jär 
äutä retuhait ti sta innför ståitu äutför kasn, 
el. di bihövar da int "vär ståitu", sum de 
haitar JK(U). Ner di nå hadd slat säin hugg, 
så gick di in u skudd vär kasn OL. De var pa 
värä ("vinst" i pärk) MK. De värdä (= vann 
på den gamla kasen) MK. 2) refl. Päikår kund 
int vär' si föir 'n MK(c.1877). Mackän [som 
förstör fiskegarn] 	u sum int jär så gutt ti 
vär si förä JK. De jär de förbaskadä hånni, 
sum än [getabocken] har ti vär si me JK. 
Prästn räusar upp u skudd sia H. .. män H. 
han värd si bäi skrivpulpetn, för dän ränd han 
runt umkring JK. — Särsk. förb. Kastar kvis-
tar u bärrn pa hög u brännar upp de i skogän 
.. för dän dail, att ä int skall vär av baitar 
[täcka betet] JK. 

värk s. värk, vcerk [tpl.] m., bf. -än, pl. -ar. 1) 
'plåga' [ihållande kroppslig smärta]. Ja har.. 
ont i halsn u värk i kruppän JK. Ja had värk 
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undar braustä u kulläik u ont i magän JK. Sin 
fick ja .. ont i hud u värk i tinningar JK. Ja 
fick än sån otäcka värk i armar, sått ja har int 
kunt fat ro ti siv um netnar för värk JK. Ha 
gynt bläi sjauk .. me än sån odrägli värk i 
kruppän u lidar JK. Nå än träi vikår så har ja 
int årk någänting för värk u våndä OL. Ja 
åirnvärk jär n otäckar värk JK. Värk i magän 
de kalläs mäst för knip OL. Så flyttäd värkän 
si ör magän u i vänsträ armän u aksli u i halv 
hud pa sam säidu JK. Sitar värkän pa ätt 
ställ(ä) längä, de jär värst JK. Sin slyträd 
[avtog] värkän JK. Så ha ja fat talt me daim 
sum ha hatt de sam plågu u till u me vart.. 
pa lasarätt'n, män di ha fat äutstat sam vär-
kän, ha di sägt JK. 2) bild!. a) [plåga, möda, 
"gnissel"]. De var sagblad, ska ja sägä, någ 
gråv tjåck spitalar 	u de stäur gråv tän- 
daniä, så de ska äntliän tro .. de gick allt me 
värk u svid de OL. b) [iver, stark längtan]. 
Han bad mi flair gangar, att ja skudd gläid me 
(på rak), män ja vågd int för gubbän fastn 
ja var ret i värkar, sum än bräukar säg iblant 
JK. Ja gar nå ret i värkar, sum än bräukar 
sägä, att ja kan kumm där äut (i möiri) u plög 
u harv u rustä JK. Jfr bröst-, gikt-, huvud-, 
led-, rygg-, samvets-, tand- o. öronvärk. 
-bruten p.a. f. värkbruti. Nå sitar u liggar ha 
där värkbruti u eländu JK. Värkbruti u skaiv 
MK. 

värka v. värkä, värk', pr. -ar, ipf. värkt', vär-
käd, sup. värk', 'smärta, göra ont'. 1) [med 
sak!. subj.]. Nå värkar håfti JK. Att n kan fa 
hail kruppän fullar av väit knölar, sum baddä 
hatar u sväidar u värkar OL. Tan'n [senan] 
värkäd så mikä JK(ordl.). 2) opers. De kåm ti 
värkä u gär ont; de värkar så oskaplit mik i 
kruppän för mi JK(ordl.). Um ja sätt mi pa n 
stol, så blai de mik vän straks ti värkä JK. 
De kan de värk så jär upp yva tanar MK. Så 
kåm de ti värk i magän för mi så olycklit mikä 
JK. De kåm ti värk u gär ont i armar för mi i 
neträs, sått ja.. kund mästn int fa ro ti sivä 
JK. Värkar gär de ingänting, män de gär så 
obeskrivlit ont JK. Han grämar si, att ä vär-
kar i ryggän iblant JK. De jär så för mi, att 
någän stans värkar de alltut JK. Ja de kan 
ingän förställ si va de värkar; ja de ha värk så 
mik, att ja int ha visst, va ja ha skutt ta vägän 
JK. Nä de där hogstskå'rkar kummar yva mi 
.. da sväidar u värkar de i braustä sum värst 
JK. De brännar u värkar u sväidar där pa de 
ställ jamt till; iblant känns de såsum någ kund 
var livnäs, sum rännäd däräi OL. De värkar 
ännu lagli väl i skalln för mi bäi stundväis JK. 
Jär skall n ga u arbet dag in u dag äut fran 
täilit till saint, så att de värkar i all krupp JK. 

Sått n grundar häit u däit upp u ner, sått ä 
värkar i skalln JK. De jär bön 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. I mårräs 
vaknäd ja millum säks u sjau, u da värkt ä i 
skalln för mi JK. Iblant värkt ä äut i täiår u 
iblant upp i jässn u tinningar JK. De värkäd 
ännu lagli väl i skalln för mi bäi stundväis JK. 
Han gynt gräm si, att de värkäd i jänn'n u 
hudä JK. I (jord värkäd ä u gärd ont mair upp 
at braustä JK. De sväidäd u värkäd all stans 
för n JK. Han blai någ sulln i dain säidu u 
värkäd gärd de me JK. Dain å'ir(ä) slo till fö 
far.. u så ha de värk så otäckt mik för n i nat 
JK. Dokt. H.: "Är det ton värk?" Fie Nils: 
"naj, värk har de aldri gärt, män de har gärt 
så obiskrivlit ont" MK(1877). — Särsk. förb. 
Dän lidn han värkäd äut iginum de ja had 
handsleti i fingrä OL. 

värken s. värkän n., bf. värknä JK, 'halvylle'. 
Kvinnfå'lki vävar värkän, för di skall ha nöi 
värkänskållår JK(ordl.). Um da ännu ti jaul 
int ulli jär släut, äutn de ännu jär mair igän, 
sum skall var ti fäinvammäl u ti värkän.. så 
haldäs de pa me de JK. De jär n sårts gan, 
sum kaupäs till äislet ti värkän, sum haitar 
viktorigan, u da haitar de viktori-värkän 
När di skall ha rändar pa tvärn pa värknä 
me flair färgar .. så skall di ha flair skyttlar 
JK. Da verken, hverken, hvergarn av 
mlty. we r k g ar n. Jfr rips-värken. -s I byxa 5. 
f. pl. värkänsbyksår JK(ordl.). -garns I ull s. f. 
bf. värkängansulli [ull avsedd till värken]. 
-kläder s. pl. värkänskledar JK(ordl.). -kofta 
s. värkänskåftå f. -kolla s. värkänskållå f., pl. 
-år [värkenskjol]. -sked s. värkänskaid f., bf. 
värkäns-skaidi JK [vävsked för värkensväv]. 
-skört s. värkäns-skört n. [värkenskjol]. 
-stjärt s. värkänsstjärt. A mordkullå me vär-
känsstjärt bräukar sårkar el. drängar pa 
skämt kall a haugfärdu fäin päikå förä JK. 
-tröja s. värkänstråjå f. -uppränning s. Förr, 
förr n bomullsganä kåm i gang, had di vär-
känsuppränningi av haimspunn läingan JK. 
-väst s. värkänsväst JK(ordl.). -väv s. Så 
bomdäs värkänsvävän pa vävän JK. 

värld s. värd m., bf. vä'rdn, väldn [!], gen. 
värdns, vä*rdsns, värsns. 1) [om tillvaron, 
livet på jorden]. Förr i värdn JK. Ja, sågar de 
jär i värdn JK. Så jär de i väldn MK. Ha har 
föit trättn ban ti värdn pa dän kårt täid ha ha 
livä JK. Ja har int fat rad ti fat täidningar 
sått ja valt int, va sum sker i värdn JK. Män 
va jär de? de jär så värdns gang u de far så . 
varä OL. Go gärningar skall ill launäs jär 
värdns sid JK. Nå så har värd u bekymmar 
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fat tämt sumli av dum, så att nå jär de mik bra 
falk av dum allihop JK. 2) [om allt som finns 
på jorden, alla människor]. Amerikanar 
tyckäs sum um di vill narr hail värdn me i 
kräigä! JK. Mang gangar tycka n, att de jär 
bäst, um än to u raist ti värdns ändä JK. 
Mang stor värdshändlsär har sket sinä äut i 
stor värdn me kräigä u annä JK. Dän sum int 
vill jälp si självar, dän kan int hail värdn jälpä 
OL. 3) [i bildl., ofta förstärkande uttr.]. Ja 
kund int i värdn begräip, va de var i dän läil 
askän JK. De var nå dän natäurlist sak i 
värdn, att ja me flair andrä klagäd till kungs 
OL. Dumm jär andrä mänskår, män sumli di 
jär änd för dumm i värdn MK. Sån där skapli 
jård .. de lugd ja, att ja skudd skaff där upp a 
par lass av, u de kan väl int var all värdn JK. 
Nå ja, de jär int all värdn de häldar (att 
maiaräiä skall sta um hälgdagar) .. för vör 
kan tillvärk smör haimä JK. A faslit männi-
skä i värdns dom MK(1877). Faslit i värsns 
dom MK(1879). De gamblä, sum nå har gat 
all värdns väg JK. Daim sum da var äi sin 
bäst åldar .. di .. har för de mäst gat all 
världns väg OL. Ja, u så gick dän dagän all 
värdns väg, u så kåm sundagän JK. Dän 
sårtns plog (spitsplogän) jär ännu i bräuk jär 
äutat, fastn dän snart gar all värdns väg me 
stor stig JK. -gir a. värsgi'r [girig]. Han (ha) 
jär så värsgir, så n tror int att n livar MK. 
-girig s. värsgirur 	'ivrig att arbeta o. 
träla ss. en världsträl' MK. -hav s. vä'rsha'v. 
A stort värshav JK. -människa s. värsmän-
niskå f., 'vildbasare' (OL)MK. 

världslig a. värsli 	(OL)MK, n. virrslit; bf. 
vä'rdsliä JK. 1) [som har avs. på världen; 
materiell]. De jär idlt kibbäl u gräl yvar allt 
bad i andlit u värslit hänsäiändä JK. Äi de 
värdsliä ällar äi dän värdsliä årningän har änd 
mänsklihaiti kumm än bit fram um forntäidän 
JK. 2) 'trägen till arbete' (OL)MK. 

värma v. värmä, värm', pr. -ar, vtermar 
(avh.), ipf. värmädä, värmd JK, värmäd, 
sup. värmt, värm', p. pf. pl. värmd' OL, 
imper. värm JK. 1) [tillföra värme, upphetta]. 
När ja fick pussjauku .. ja skudd smör käut-
späck pa u värm de mot äldn u bas in de JK. 
Sängkledi had kvinnfålki hatt jär innä, förrn 
L. kåm, u värm så gutt i kundä JK. A par 
skarp stäiv styvlår, när di bläir smörd me 
skick u så värmd u tumnä OL. 2) [avge 
värme]. Millutfaitvidn han bad värmädä u 
löisädä JK. 3)..  [om föda, bringa till kokning 
el. sjudning]. An fa värm läit ti kräki u* jå, nä 
di ha kalvä MK. När di värmar vattn pa na 
[svinsläka] u röirar mjöl äi, så jetar sväini de 
bra JK. 4) refl. [laga att man blir varm]. Ner n 

frausar, da känns de ret gutt ti fa värm si OL. 
Fat [fått] läit vid in ti lägg pa äldn u så ti värm 
si bäi brasn JK. Staurkarår bläi go sma-
vidsbrasar av ti värm si bäi JK. Stumblar, 
daim far n värm si bäi träi gangar: fyst när n 
skall ha upp dum u ansn när n skall ha sunda 
dum, män de bäst kummar ti släut: när n sitar 
mitt för späisn u värmar si bäi dum när n 
fraus u jär tråttar JK. Vör.. gärd äld pa äi 
strandbodi u tårkäd uss u värmd uss där JK. 
Daim sum hadd vart pa rak, värmäd si u 
tårkäd si JK. Sit pa stoln u värm si u drick än 
gang JK. — Särsk. förb. Nä di [de skepps-
brutna] kåm däit, så had di int någ ti värm 
upp si bäi. Da hadd di tat bad klåbbår u arar 
ör batar ti vid u lägg pa äldn ti värm si bäi 
JK. Mang had int någ undarbyksår ällar un-
datråiår pa si, män di had brännväin i ställä, 
sum värmäd upp dum JK. Ja har nå sit u bad 
mi mitt för brasn u värmt upp läivsandar läitä 
JK. 

värmare s. se puls-värmare. 
värme s. värmä, värm' m., bf. -än [egenska-
pen att vara el. kännas varm]. 1) [om inom-
hustemperatur]. Nå sitar vör inn bäi än go 
värmä JK. Vör vait int någ ann .. rad för de 
(pus-sjauku), än ha far hald si inn i värmän 
JK. Ja har fat kyldi i baini, sum jär värst när 
ja kummar i värmän mäd dum JK. Så förmant 
ja da gubbän, att n skudd hald si i värmän i 
sängi JK. Bastäuu skudd var tet.. sått råikän 
u värmän fick var innä JK. 2) [om luftens 
temperatur]. Vör har hatt n odrägli värm i iss 
viku JK. Vickän värm de ha vart da nå i iss 
viku! JK. Hadd vörr hatt värm till rängnä, så 

JK. Myr u rängn ha vör int ont um, män de 
jä börr värmän sum fattäs JK. Klövan u tim-
mänteän vaksäd så väldut da i säistäs i vär-
män JK. Haldar värmän pa pa de väisä, så 
kan vörr snart fa sia JK. Ja tror de var int av 
någ ann än av värmän, sum ja blai sjaukar 
JK. 3) [om kroppstemperatur]. Skaffadräng-
än u. -päiku kräupar nuck bäi si äi någu räng 
pa luftä .. sått di har värmän av varandrä 
JK(U). Bölghankli ha matt pa bäi stundväis, 
när n int ha hatt någ årkå, sum än ha kunt 
hald värmän me me skick JK. Ja, sått värmän 
halda n alltut, när ä så jär, um änd sjoän gar 
yvar skalln för en var u varann'n minnut JK. 
Mäns ja gick u plögäd, haldäd ja värmän i 
stårmän u rängnä läikväl JK. Jfr sol-, som-
mar-, säng- o. ull-värme. 

värna s. (GOB), [sms.]. — värn-hål s. vä'rn-
hu'l, värnähul JK n. (pl.). Värnhul pa kräki, 
sum har blitt sundastucknä av mack MK. 
Stäutlädar, i synnarhait av fast stäutar, så 
väid ä int jär värnähul äi dum (= när 
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stäutar har brimsknölar, när di slaktar dum) 
jär bäst JK. 

värna v. verrnä [försvara]. Snart kan de 
"förskräckliä" [kriget] kumm för o dur 
jär i Svärgä .. va har vörr da ti värn uss 
me'? JK. 

värning s. värrning f., bf. -i [hemgift, utstyr-
sel, som brud el. brudgum medför till det nya 
hemmet]. Värmingi haitar de sakar, sum 
bräudi el. bräudgummän skall ha mässi fran 
haimä till de nöi haimä, däit sum han el. ha 
skall gift si. Såsum: han skeffoni, ha [hon] 
dragkistå u uppbäddi säng.. bord, stolar,.. 
skänkskåp, tvättkummod, toalättspägäl, 
kledskistå u all arbetskledar u hälgdagskle-
dar, packäs ner i kistår u skåp.. Män de jär 
int nuck me de.. Så sum: en häst, a ko, u en 
stäut 	vangnar .. a par storsilar, arbetskäl- 
kar .. u kälkrack u. s. v., när n bläir giftar 
fran a räikt bondställä. All de där säistnämd 
sakar jär int sägt, att di bihövar kumm i fylg 
me värrningi, äutn di kan kumm sin ättar 
bryllaupä el. haimkåmsti JK(U). Värrningi 
ha kummar u ti bryllaupshäusä dagän för 
bryllaupsdagän JK(U). Nå gläidar di ättar 
värrningi (när kalar kåirar stei ättar sakar, s. 
skola följa med en karl el. kvinna, s. skall 
giftas); nå gläidar di av me värrningi; tack för 
värrning! 	kummar i gard me värrningi 
MK(1877). Kväldn föräut, da kummar värr-
ningi i gard u bräudi, sum skall bläi, i fylg me 
värrningi, u da har de vart avfärd ällar kallas 
bäi bräudis haim um dagän JK. När di had 
fat mat [vid avfärden], u värrningi glaid alltut 
a läiti stund förä Daim sum kåird värrningi, 
di skudd ha öl u brännväin mässi till bjaud 
allihop, sum di Uni i möt me langsat vägän 
JK. Ja har aldri set a släik värrning kåir pa 
gatå MK. I dag har astu A. raist ti Alvarä u 
skall sta bräud i mårgå. Täu böindar fran de 
andrä Alvrä partar var kåirnäs jär ättar värr-
ningi, män di fick ingät skut, när di kå'rd jär 
förbäi JK. -(s) I folk s. värrniug-, värrniygs-
fålk n., bf. -ä, pl. =, bf.-i. Värrningsfålki 
skudd var släkt me dann partn, u di skudd 
var täu, kal u kvinnfålk. Di skudd var nemäst 
[:släkt] pa de säidu, däit sum gosä skuddä. Di 
skudd kunn skrivä, u um di int de kundä, så 
skudd i ha mä si a skrivkunnut mänskä MK. 
Di skall värder i pänningar allt sum star pa 
goslistu; di talar pa 	k-i 	mikä di, så att de 
kan bläi mair n föräldrar har tänkt; de gärs 
alltut kväldn för bryllaupä, förr n di ska flyttä 
MK(1878). Värrningfålk skulle det alltid 
vara, vare sig bruden eller brudgummän skul-
le flytta till den andras hem MK. -kanna s. 
värrniggkannå f., älla värrningöl = brännvin 

och öl, som erhölls pa samma ställe som 
"gosä" u sum bjauds ikring vägar till bikantä 
av vänningfålkä MK. -karl s. pl. värrnings-
kalar [karlar som forsla "värningen"]. Upp 
mot middagän så kummar "väffningskalar" 
kåirnäs i gard me russ u häckbuttnar u skall 
hämt värrningi till bryllaupshäusä .. När all 
sakar ha kumm pa u värrningskalar ha fat 
ti bästår av mat, öl u starkvarår .. så fick dän 
förästä sjussn någlä flaskår brännväin mässi 

u dän ättästä en ölkagg u a ölstånkå .. När 
di kårrd pa gatå, så passt skaffan 	pa u 
fyräd av a skut .. Män di kåm int langt pa 
vägän me dän fartn .. För um de var någän 
pa vägän, sum di skudd kå'ir um el. möitäd, 
så skudd di haldä u han el. ha skudd ha en 
sup el. täu u brännväinsbröi JK(U). -kista s. 
f. bf. värrniy-, värrniugskistu [kista med klä-
der m. m. som tillhör "värningen"]. Skudd 
de var ret fullständut, skudd de var a hall-
tunnå öl, sum skudd fylg me till de ställä, 
sum värrningkistu skudd till. När de ölä kåm 
fram, de var stor haidar me MK. -lass s. 
värrniyglass n., pl. bf. värrningslassi JK(U). 
Russi kund kumm ti skäin iblant me värr-
ningslassi JK(U). Jär ifran har nå int gat någ 
värrninglass pa längä MK. -lista s. värrnings-
listå f. [förteckning över "värningen"]. All 
sakar, sum bräudgummän el. bräudi skall ha 
mässi ifran haimä till sitt nöi halm, värderäs u 
skriväs upp pa a listå u haitar: "värmings-
listå" JK(U). -möbel s. pl. värrningsmöblar 
[möbler som ingå i "värningen"]. Förr till-
värkäd snickan de där värrningsmöblar bäi 
bondn JK(U). [Se ill. till bröllop.] -skjuts s. 
pl. värrningsjussar JK(U), [skjuts medföran-
de "värning"]. Partar, sum lag bäi vägän, när 
fålki där såg, att värrningsjussar kåm, ställd 
si i gatgrindi, da skudd di hald där u gi daim ti 
bästår JK(U). -öl s. värrnigg01 n. se värning-
kanna o. jfr -kista. 

värpa v. värpä, värp', pr. -ar, ipf. -ädä JK, 
sup. varpa, värp', vurp . Nar hynu pickar 
ungar ifran si, da gynnar ha värpä MK. U så 
bräukar kvinnfålki säg, att hynsrövi frausar 
till, när ä bläir kallt u int hynsi vill värp längar 
JK. 0 ung hynsi värpar nå JK. Hynsi .. di 
var inn i stäuu bäi fålki u i sängbaini där 
hadd di säin raidar u värpädä JK. Di (bläckår) 
värpar ansn, bläckår värpar fäir ägg MK. 
Fyst gangän di skudd ti strand um ladingän 
pa rak, da skudd di ha fyst äggä, sum hynsi 
ällar ändnar had värpä, mässi ti strand äi 
matpusn JK. Gasi har värp älla vurp JK. När 
gasi ha värp kull .. u gasi vill liggä . JK(U). 
De jär sum ordspråkä sär, "att de väis hynsi 
kan u* värp i nättln" JK. De jär int lönt nå för 
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täidn till inbil böindar, att rävar värpar ägg 
JK. 

värpning s. värpning (OL)MK f. (hald upp 
me), [sluta värpa] (OL)MK. 

värre a. komp. värrä 	vterrä [avh.], värr', 
superi. se  värst. 1) [komp. till dålig, illa, be-
svärlig, svår, höggradig o. a.]. a) [ss. adj. 
pred.] De bläir ändring i näiändä dyngnä, 
ällar antingän bläir da sjaukdomän värr älla 
bättar, u bläir n hastut värrä i näiändä 
dyngnä, da bläir de säkat dödn JK. Källingi 
va läik dan sum gubbän u mästn ännu värrä 
JK. De jär ännu värr i haust (än i fjord), för 
de var int så rängnut u vat (da) JK. Ja tyckt 
de kund int var vän, än n kund begå si äutä 
JK. Vän var de för all daim (arbetskalar), 
sum skudd träng dum (böindar) um någ a vart 
OL. De var iblant svårt nuck för dum till 
skaff fodar till a ko, så mik vän da, när di had 
a russ me OL. Bäi dagum [vissa dagar] bättar 
u bäi dagum värrä JK. Att ja alls int kan hinn 
mair för all årkår u dubbält vän bläir de för 
uss längar fram, när all äutårkår kummar JK. 
De ma ick nå snart bläi bättar (me vädrä) vät 
jä 	ällar u så bläir ä värrä JK. Bläir de nå så 
rängnut me, så bläir ä ännu värrä JK. De 
bläir vän, um skogän kummar bårt JK. De 
haldäd pa u äuräd läik gal hail dagän u blai 
vän u int bättar JK. Snåidräivår var int 
värrä, än att di kund kåiräs iginum JK. Han 
[prästen N.] trod, att 'n me ains skudd ståip 
um Närkar u Lauboar .. män de missto än si 
pa, äutn fålki blai värr u int bättar JK(U). 
Bråttum jär ä betöidlit, u de bläir vän u vän 
u int bättar JK. När ja yppnäd bod-duri u 
käikäd äut så var de n äurdans, sått ingän 
kund säi handi för si, u de blai värr u värrä, 
förr n ja kåm haim JK. b) [ss. adj. attrib.] Ja 
bläir de int vän vädar än nå, da.. JK. Vän 
ovädar JK. De var a förskräcklit ovädar u 
mörkar, sum ja mästn int har vart äut för 
värrä JK. c) [ss. adv.]. De sag vän mörkt u 
besvärlit äut fö vid u ann fö mang da i jan-
varus JK. Ja tyckar de bläir vän u vän bråt-
tum för mi JK. Nå fö täidn bläit de när pa 
vän u värrä ti hald akrar ram n för ogras JK. 
Annas så gar de läik bra.. ti skär pa slag.. 
män kvinnfålki pastar, att ä jär vän el. säm-
mar ti ta upp JK. Han blai mik mair gladar; 
där ättar kåm de ti ga vän n föräut [med 
historien] um laksn OL. När n skudd drick 
grädd u mjölk ör n mjölkbunkä, da gick de 
väll' för n da JK. Han da.rräd ännu värrä JK. 
Nå i kväld tyckar ja, de jär läit bättar, aindäst 
snorn rinnar värrä JK. Ja, di livd pa allt sätt u 
väis mik värrä, än va 'n nå gär bad pa dain 
väis u darmä JK. De föidar vän av si [föror- 

sakar värre] JK. De landar till vän u värrä 
(= landet växer) MK. Vän har ja int vart äut 
för i min täid, döivläd ja [om dåligt fiske] JK. 
2) [utan tydlig komparativ bet]. De brinnar 
värrä, de staurkarår MK. De blasäd duktut, u 
kvänni ränd värrä JK. Han var tåpp galn pa 
L. u spyttäd u svor yva n värrä JK. U när n 
väst si, så hurrdäs de u livdäs värrä av få' lk-
massår JK. 

(?)värsel s. värsl m. [respekt, lydnad?]. Mor 
dän har di ingän värsl för MK. 

värst a. superl. värst, vterst, [tpl., avh.], best. 
värstä, värst', f. de värstå, n. de värstä, de 
värst', väst', pl. de värstä, de värst'. 1) ss. 
superi. t. värre. a) [ss. adj. predikativ]. Hail 
lang mass, sum ännu bräuka va värst, nä n 
gynnar JK. De var n förlust pa än tåll fämtn 
kronår för uss, u karmän var ännu värst JK. 
b) [ss. attrib.] De var da dän värst dag ja har 
vart i skogän i vintar JK. Värst äurn had vör i 
sundäs, för da snåiäd ä me JK. Ja far var 
haim u arbet .. till däss kvinnfålki far skill av 
me värst bråsku JK. Värst sjauku för uss de 
jär att de tular int tårkä JK. Mor u A. di matt 
sta i stalln, mäns de värst ovädrä rasädä JK. 
Nä de värst rängnä had slyträ upp läitä, gick 
ja äut pa gardn JK. Ja, de var me de värst 
arbetä, för de var sånnar oskaplir stöv JK. 
Män värst bekymrä de jär, att vör skall kaup 
halm JK. Ja.. har tyckt, att människu var de 
värst odjaur, sum finns pa jårdi JK. Ja säir, 
att däu har fat a de värst slagä [slags 
åkomma] OL. Vör had retuhait ti ta vickän 
läskunnu kal sum hälst i värst fall JK. I väst 
fall MK. De värst dagar jär ännu igän för 
mäin räkning för ti raid upp all dåliä affärar 
JK. c) [i subst. am]. Di grämd si mot uss, att 
ha (Maja) var de värstå MK. Ti fa skapliä 
batbjaurar, när n skall bygg bat jär de värstä 
JK. Ha vaksar ifran all kledar u baindomt, de 
jär ännu de värstä JK. Otäckt jär ä, när n 
skall söik lagän; de jär de värst ja vait; ja, 
atminstn flest de värstä JK. Män de värst jär, 
att ja jär pänninglausar JK. De värst jär, när 
äisn jär så tunnar ällar måirar, att de vill 
varkän hald ällar bristå OL. De värst jär, um 
de blasar mair än di årdäntlit kan raid si [på 
sjön] OL. Vör maint pa, att i had strävt yvar 
de värst me vägän JK. Män de värst kåm 
ättar, när all bråt skudd kröistäs ör! [ur böl-
den] JK. De djaupäst de var där ner mot 
sagbackän u ner kräki da kåm där ör, da 
var ännu de värst igän; da skudd di upp dän 
brant sagbackän OL. Raumaurår, de jär de 
värstä ti pissä MK. d) [ss. adv.]. Värst bråt-
tum me plögningi var de, när n skudd sa JK. 
Da jä de just värst falit mäddum (sedaksi) för 
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kyld JK. Far u mor har värst ont i ryggän u 
har hogst u snäuå JK. Stäutar had ja värst ont 
av, för di snåiäd rakt ner JK. Hogstn har vart 
värst galn fö mi i dann viku JK. Värst besvär-
lit säir ä äut för uss ti fa fisk i ar JK. Kvinn-
fålki har ätt jäklä gärä, värst ännu för sån 
sum int har tillräcklit till lag i årning av OL. 
Värst jär ä för uss för vid, för vör kan int 
kumm uss äi någän skog JK. A. har hatt 
flunsu u var värst för na åt dagar i dag JK. 
Tväilingear jär de värst me, för di har täu 
ungar sum sickar .. sått daim far n jälp undar 
.. me mjöldryck u bröi JK. Värst har ännu 
kräki hatt bad för baitar u vattn JK. Gra-
stainar jär förbaskat hard till bur äi, u värst 
jär de till fa burar till haldä JK. Pa drängsäidu 
hadd di de saigäst grasä ällar de sum var 
värst ti fa sigdar ti bäit äi OL. Ainäs-staurar 
tular längst el. jär värst ti karä [rensa] JK. 
När di (vägar) har vart frusnä u så di tåiar 
upp, jär di sum värst ti var hal u gliduä ti 
laupä JK. e) [i uttr.] sum värst [allra värst]. 
Nä di snarkäd sum värst JK. Så had ja bråt-
tum me byggä just sum värst undar dän täidn 
ja skudd ans betår JK. Vör tyckt, att ä står-
mäd sum värst mitt i nati JK. I onstäs var de 
sum värst till äurä JK. Nä västn blasar u 
räivar si sum värst JK. När.. soli kåm ti gass 
pa sum värst JK(U). När de var sum värst 
kallt JK. 2) [i förb. m. neg.] int sum (el. så) 
värst [inte särskilt, inte så mycket etc.]. Nå 
än par dagar ha de int vart sum värst kallt JK. 
Ätta sum ja.. int känd mi sum värst tråttar, 
så 	JK. Annu jär de int sum värst saint JK. 
De (brevä) jär int sum värst gammält läik väl 
JK. Mik årkå jär ä ti gärä män int sum värst 
läikväl JK. Ännu jär de int sum värst ti gräm 
si yvar så mikä JK. Nå, när de int jär någ 
bräuk till dragrar um dagän gar de int läikväl 
sum värst till [med foder] JK. Plögningi kus-
tar int sum värst: åt, höigst täi kronår tunn-
landä JK. Visst gärd ä läit ont i ryggän .. män 
int så värst JK. N byggning, sum int jär så 
värst gammäl JK. )knnu har ja int sån [!] värst 
hogstä JK. 

väsa v. vä'sä, pr. -ar JK, ipf. -äd JK(U). År-
män väsar JK(U). Amerikanar u engälsmän-
nar väsar vän än årmar för att dairäs .. last 
av förstöir'Isäraidskap .. gick förlorä JK. 
Han var så argar, sått n väsäd hallar JK(U). 

väsen s. väsn n. pl. =. 1) [varelse]. Statsboän 
bitraktar bondn så sum .. a okunnut väs'n 
JK. Undajårdiskä väs'n JK(U). 2) [buller, 
ståhej]. Jårdbräukrar .. di gär minst väsn av 
si JK. Djävin älla satan, sum prästar gär sånt 
väsn av JK. Di haldäd slikt väsn (OL)MK. 

väska s. väskå f., bf. -u. De var a vackar 

väskå, sum däu hart fat OL. När n skall ti 
böin u pa bolagä u ha någjä litrar i väsku, da 
säir ä mair haugtäidlit äut fl ha litrar i väskå 
än i lummår, män annas bigangnäs int väs-
kå JK. Jfr post-väska. 

väsnas v. pr. virsnäs (avh.). 
vässa v. vässä, väss', pr. -ar, ipf. vässt', väs-
säd, sup. vässt, pass. vässäs, pr. vässäs JK, 
p. pf. vässtar, vässn, f. vässt, vässi, n. (av)-
vässt; vässt si JK(U), [göra vass(are) el. skar-
p(are)]. a) [om eggdon: slipa på slipsten]. Till 
väss el. slipä a äggdomt pa än rtintar vässtain 
haitar vässä män pa än planstain, sum 
haitar bröinä, haitar ti bröinä JK(U). De jär u 
kånstut ti fa si n go sigdstain jä di fö hardä, 
da tular de fö läng ti sit u vässä JK. Än stor 
dail had ängi så langt ifran si .. da var ä int ti 
tänk pa ti fa väss um middagän OL. Dän sum 
vässar haldar i sigdn el. läiu me bäggi hännar, 
så att läiäggi tar pa uppkantn av sigdstain'n 
JK(U). Skall vör skärä, da vässar vör, sum 
jär kalar, u gräusar, mäns kvinnfålki lagar 
mat - JK. Sumt [somliga liar] jär så hart, att 
ner n har vässt dum ti äggar pa stain'n, så 
fallar de styckar ör dum OL. När n [sigden] 
.. int jälpar me ti bröinä, så haitar de, att n int 
löidar bröinä u jär slåiar u skall vässäs 
Läiår el. sigdar vässtäs (= sliptäs) för de mäst 
um må'rgnar, förr 'n slaningi gyntä, ifall n int 
hinnäd kväldn föräut JK(U). Än nöivässtar 
sigdä, så väid n jär vässtar ti äggar, jär alltut 
ra pa äggi OL. Nå jär läiu vässi ällar vässt, 
sigdn vässn el. vässtar MK. Vässar n så, att 
äggi bläir för tunn, så att ha väikar si, så 
haitar de, att 'n har vässt ra pa läiu el. sigdn, 
u de haitar u', att de jär vässt si för mik ti 
äggår JK(U). —1 mårgå da skall vörr jälpäs at 
väss yksar JK. I dag har ja väss yksar u så 
klau ravid JK. De jär int all sum däugar väss 
a ullsaks, sått a kummar ti bäitä . Di skall int 
vässäs mair n fran am n säidå JK. Ja vässar u 
slipar mäin [rakknivar] självar JK. När ja fick 
.. skaft pa yksi, gick ja ner ti Kauprä u raiv 
till na u vässäd träi fäir yksar till JK. b) [om 
billar, borrar o. d.: smida vass]. Bläir stålä 
äutslitä el. han [plogbillen] annas bläir för 
trubbur u slitn, så skall n vässäs upp i smidu 
JK. Stainburar smäidäs el. vässäs pa de 
väisä, att di slas el. smäidäs ägguä i en ändä 
JK. c) [hugga spetsig, spetsa]. Väss(ä) 
staurar; di huggäs pa täu håll i tjåckändn MK. 
Vässar n staur gär n me täu hugg, el. n spitsar 
int ändn runtumkring äutn bön pa täu håll 
JK. Än flyttar a läiti het handyks u n hugg-
packä ti sätt staurn pa, när n skall väss n ällar 
spits n u bark än JK. d) [slipa jämn, glatt]. 
Vör kund fa läggar . ti äisläggar, sum skudd 
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huggäs till u slipäs ällar vässäs pa undasäidu 
JK. — Särsk. förb. Stålä jär avvässt pa sigdn, 
yksi u knäivän JK. Um harvältännar äi än 
janharväl bläir för trubbuä u slåiä, så tar n ör 
dum.. ör harvlän u smäidar dum mair spit-
suä, de haitar ti väss upp dum JK(U). Ja glaid 
äut i smidu u lagäd stainburar ällar vässäd 
upp dum, för di var slåi allihop JK. Jfr hård-
vässt. — vass-haggvann s. vässhaggvann 
0 0 0 [ho med vatten i under slipstenen]. 
-sten s. vässtain m., bf. vässtain'n OL, pl. -ar 
JK(U), 'slipsten'. 1) = sigdstain MK [att 
vässa liar på]. U n vässtain .. har alltut var 
bond u sumli arbetskalar me stanäs pa a 
skuggut ställä JK. Dän am n drägar vässtain'n, 
u dän ann svarar för själv vässningi OL. 
Vässningi sker pa vässtainar av gräusstain 
[sandsten] JK(U). I onstäs var ja kåirnäs i 
Havdum ättar n vässtain el. sigdstain JK. [Se 
ill.] 2) = yks-stain MK. -stensiaxel s. m. bf. 
vässtainsaksl'n JK(U). -stensigrus s. väss-
stainsgräus. De, sum släitäs av, ner n vässar, 
de kalläs för vässtainsgräus OL. De avfallä 
kummar i vässvattnä u sinkar ti buttnän i 
haggvann'n, haitar "vässtainsgräus" u 
däugar int ti någän ting JK(U). -stens I hägg-
vann s. vässtainshaggvann m., bf. -'n [slip-
stensho]. Vässtainshaggvann'n till ha väss-
vattn äi, sum vässtain'n gar äi JK(U). 
-stens I kränka s. vässtainskräykå f., bf. -u, 
'ställning för vässtain' MK. Iblant händar de, 
att di sitar en pa var änd pa vässtainskränku 
u vässar så pa täu håll OL. -stens I vev s. 
vässtainsvaiv f., bf. -i, pl. -ar JK(U), [vev 
varmed slipstenen drages runt]. -vatten s. 
vässvattn JK(U), [vattnet i slipstenshon]. 

vässning s. vässniug f., bf. -i. 1) [slipning på 
slipsten]. Täu u täu slar si ihop um vässningi, 
dän am n drägar vässtain'n u dän ann svarar för 
själv vässningi OL. Hald n sigd i å'rning, så 
att n bäitäd n halvas u ännu så mik bättar än 
hailar dag ättar am n vässning OL. 2) vässningi 
[den tillspetsade "vässade", nedre ändan av 
en stör] JK(U). Jfr för-vässning. 

väst s. väst m., bf. -n, pl. -ar [ett klädesplagg]. 
Västn jär int någ armar äi JK. I gamblä täidar 
var västar fö de mäst knäppt någlund tet 
undar halsn JK. Sletkalar 	äi säin väit u 
kulört skörtår u föräutn västar OL. De gavå'r, 
sum drängän fick, de var väst u halsdok u 
JK. Väst .. nyttäs av kalas u kvinnfålk JK. 
Jfr brick-, silkes-, vadmals- o. värkens-väst. 
-knapp s. västknapp m., pl. -ar JK. -krage s. 
västkragä JK [fanns väl blott på finare väs-
tar]. -lomma s. ikist/ummå f., pl. -år JK [väst-
ficka]. -spänna s. f. bf. västspännu, sum sitar 
i ryggstyckä äi a par slaifar JK. 

väst s. o. adv., se nord- o. sudväst samt väs-
tan. -nordväst s. o. a. väst nårväst; m. bf. 
väst-nårrvästn. Väst nårrväst vädar JK. Da 
blai de mul fyst i väst-nårrvästn JK. -sudväst 
s. o. a. väst-suvväst; m. bf. väst-suvvästn 
[om väderstreck o. vind]. Nå säir de äut, sum 
um de allt rängnar väst-suvväst äi JK. Dagän 
ättar.. da blast ä läitä i väst-suvvästn JK. 

västan s. o. a. västä, väst', m. bf. vä`stn. 1) 
subst. [västanvind]. Västn jär tåpp galn, sått 
bäi böiväis jär ä rakt åskan JK. Västn ha nå 
stat u gaist u riv si än langa täid av JK. De 
kan u* bläi sträivt arbet nuck, när västn kum-
mar ti stårm, när n skall iland JK. Nå har vör 
fat tårrvädar u stårm i västn um dagän JK. 
De var faslit, va de rängnäd da u stårmäd 
äutn ho u skapning i västn JK. Vädrä har gat 
pa västn, sått ä kummar snart ti klarnä upp, 
tänka ja JK. Vädrä har bräid si .. De har 
bräid si pa 	väst'n JK(U). 2) adv. o. adj. 
'västlig'. Um än sättar för västä ällar vädrä 
jär väst, när n sättar u straumän jär sunn- 
sudaust 	så drägar straumän varpu kring 
JK. Vinddragä jär visst västä JK(U). Strau-
män jär västä. Vädrä jär väst i dag, män i 
kvälls, da var ä mair pa nårrvästn OL. När 
soli skäinar pa väst moln um mårgnar, så 
bläir de rängn u ovädar pa dagän JK. Jfr 
nord-västan. 

västarst a. superl. best. västastä, -ästä, väs-
tast' , -äst' [västligast]. Issn (gaveln på St. 
Göran) häitat jä legas; dän millastä u västastä 
ha vart håigar MK. Vör speld för de mäst 
väggpärk pa västäst gavin, sum int jär någ 
finstar JK. Um de da jär n bat, sum sättar 
västar äi el. innförä, de avståndä imillum dän 
austästä u dän västästa batn haitar säidräum 
JK(U). Ja vidd ha däikä ti ga parallällt me 
västäst linju JK. Håpu pa västas[t] hörnä 
(landmärke) OL. 

väster adv. o. s. västar. 1) adv. Ja har bigärt 
till fa mitt storhagskiftä brid så, att de kå'm till 
ligg sudar u nårdar i ställ för austar u västar, 
sum ä nå jär OL. Dän gam byggningän .. sto 
prässäis i vädasträck, u langsäidår sto nådar 
u sudar u gavlar austar u västar JK. En hag 
äut bäi möiri a styck västar av Fäi gam sagi 
JK. Närkar hinnar int fram me 1 545 metar till 
gränsn västar av vägän JK. Västar ifran MK. 
Ja, de tornäd för a stund sinä västar äi, int 
just langt ste JK. I kvälls va de .. äldsvåd jär 
västar äi äi någu sokän JK. Västar um körku 
MK. 2) subst. I mårräs .. så var de mul i 
västar u sag äut ti bläi rängn JK. De klarnar i 
västar MK. Nä ja käikt i västar, da fick ja säi 
äldsvådår pa täu ställas JK. De gynnar stårm 
i västn [västan] u jausnä läit undar i västar 
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JK. Vädarångän gar at sudas [!] ällar nådar, 
västar ällar austar JK. -sida s. f. bf. västa-
säidu [västra sidan]. 1) [västra Gotland]. Pa 
västasäidu ällar äut för Tuftä, sum di fick så 
mik tåsk förr.. JK. 2) Ev. om ngt]. Drängar 
speld pärk pa nårsäidu u västasäidu um 
körku JK. -socken s. pl. västar-, västasoknar 
[socknar v. om Lau el. på västra Gotland]. 
Män västasoknar ällar upplänningar, sum 
vörr kallar dum förä, di jär ännu mäst kåns-
tuä i språkä JK. Få'lk har flytt in ifran suda-
soknar u ifran västarsoknar u ifran nådasok-
nar JK. 

västgötare s. väskyttarä m., pl. vässkYttrar. 
De var förr i värdn, när knallar gick kring 
landä u handlädä. Vanlitväis vässkyttrar, 
sum gick u tralläd pa de handlsväisu: "hand-
lande äro vi allihopa" etc., älla .. Far min 
han var en vässkyttarä han han etc. JK. 

vät s. vect f., bf. -i, pl. -ar [grund, vanl, ut-
bredd vattensamling, stundom uttorkande; 
även: större vattenpuss efter regn; även den 
sidlänta svikt, där vatten samlas under den 
våta årstiden, kallas så även när den är uttor-
kad]; sum vattn star äi, när de jär vatvädar 
MK. Än läitn vattnsamling mainäs i G. 
språkä a läiti vät el. vattnvät, t. ex. när de 
nöis har rängnä, u de star vattn.. i hular upp 
pa jå'rdi JK(U). Visst jär de vat, sått jårdi jär 
full av vattn.. sått ä star upp pa i all hular u 
vätar JK. I kvälls sto hular u vätar full av 
vattn upp pa jårdi, män i mårräs u i dag jär de 
tårrt JK. Kumma de ti hald pa så hail nati, 
sum ä nå gär, da bläir jårdi lagli full, tänka ja, 
u all vätar u sviktar (vintadalar) kumma de ti 
sta vattn äi JK. De gamblä gubbar .. had 
alltut säin akalappar pa de väisä .. att i var 
sum a vät ällar skål mitt äi JK. Förrn vörr 
kummar till o skogän, så skall vörr yvar a 
stor vät, sum haitar svartdalsväti, u de var 
spägälblankar äis pa.. sått da matt vörr sko 
russi där ner i skogän, förr n vörr kåm yvar 
väti JK. De jär a vät där, sum jär bra ti ro 
skrittsko pa = äisvät. Vör vadäd yvar de väti. 
De jär a vät, sum int vaksar någ hål pa 
JK(ordl.). Pa haug markar ällar backar jär 
lagli väl håi, män där sum jär säit ällar i all 
vätar jä klaint, där gärd i all fall vetu fö mik 
skad i ladis JK. Klucku täi, da var ä fyst 
samlingän pa stor väti, sum ä halt [i slåtter-
änget] OL. Ner fålki kåm hän pa väti, så fick 
var u en säi ättar, va di skudd sia si ner pla, 
för där var däuk si pa fäir fäin ställar OL. Jfr 
bleke-, hag-, is-, sump-, vatten- o. ängs-vät. 
-kant s. m. bf. vä'tkantn. Ner di nå kåm pa 
väti kaflibori var däuknä i rad ättar si där i 
vätkantn i skuggän av .. björkar OL. 

väta s. ve'tå f., bf. -u [vatten, vätska]. 1) [i 
allm.]. De slar in vetå iginum MK. Däu hart 
spyll så mik vetå pa gåIvä; vetu draupar ör n 
JK(ordl.). Um än skall ga mäd dum (skorna) i 
vetå u sump JK(U). Vetu har gat iginum lädrä 
JK(U). Lydän läggäs i varmt vattn u så 
bräida n vetu ör n JK. Skörtår va så vat av 
svaitä, att n kund bräid vetu ör dum JK. Vetu 
rannt ätta(r) dum MK. Um de änd aldri räng-
näd så mikä, så gick än u slo läikväl, sått vetu 
rannt ner langsat kruppän JK(U). All snåi, 
sum ja fick pa mi 	smältäd .. sått ti släut 
gynt vetu rinn ner i styvlår för mi JK. 2) 
'regn' [våt nederbörd]. Nå har de blitt gutt 
um vetå; ga äut i vetu u bläi vatar. Kåss va 
vetå de har häv ner nå i mang dagar 
JK(ordl.). De var a oholi [omåttlig] vetå de 
har blitt JK(U). De ha rängnä nå va ivist n 
dag, så att nå ha de ännu blitt mair vetå, än 
va de var i sundäs JK. Förmodliän va de fö 
mik vetå pa försumman, så jårdi blai för hard-
dängu JK. De har int vart ont um vetå i haust 
JK. Besvärlit för uss me allt rängn u vetå JK. 
Kånnä u havan tular mäst vetå JK. Um 
all iss vetå (el. -u) hadd kumm ner me snåi, så 
hadd vörr vart rakt oklar me snåi JK. De 
gamlä pastar, att vetu kummar till hald bäi, så 
läng vör jär i råitmån'n JK. Jårdi har blitt rakt 
full nå av vetå JK. Tjäln hadd da ännu int gat 
ör, u vetu kund int fa sink ner, äutn ha blai 
stanäs upp pa JK. När vetu had blas av ällar 
rygän var någ lund tårrar .. gick vör äut u 
gynt skärä JK. Artar.. di blai int jamt monä i 
vetu JK. Där sum int ret har vart haugt u 
tå'rrt, har gröidn tat skad u läid mik av vetu 
JK. Sum [somlig] ryg u vaitä fick vörr läit 
sprung u dålit av rängnä u vetu i haustäs JK. 
Vör har int fat någ gröid förstöirt av vetu i 
haust läikväl, fastn de har vart gutt um vetå 
pa hail ättasumman JK. Tårkän låimar någä, 
män vetu låimar int (ordspr.) .. för när de 
kummar för mik vetå, att sedi bläir sprungi, 
da jär de förlorä JK. 3) [dryck; något att 
dricka]. Ja far bid um läit vetå (vatten, svag-
dricka att dricka) JK(ordl.). Ja far läit vetå av 
di, för ja jär så tåstu JK(U). Ha.. vidd int ha 
någ mat äutn bön vetå JK. Ja har fat skå'rpår 
i dag. - Ja, u så int någ vetå till? MK. Annas 
far Ar ta va sum hälst äutum de vetu (= mjöl-
ken i glaset) MK. Jfr små-väta. 

väta v. ve'tä, ve't', pr. -ar, ipf. -äd, pass. -tis, 
p. pf. f. ved, n. (ner)-velii [fukta, blöta]. De 
rängnar så tet u Mint, sått de vetar väl JK. 
Dimbu ha vetar väl, sått de bläir väl dagg 
JK(U). Dän sum vetar, så tårka n (:Gud, 
ordspr.) MK. Dän längst sårtn [:hackelse] 
dän veta n alltut u stråir mjöl pa JK. När 'n 
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drägar [:krokfinger] imot si, så nytta n ätt 
fingar u vetar de fyst me spytt, sått ä jär 
halt u glidut JK(U). Sin blai snåiän vatar u 
hävd ner stor pasar, sum vetäd så otäckt 
mikä JK. All snåi 	smältäd pa mi ättar 
handi, sått ä vetäd inifran u äutifran pa en 
gang JK. Klucku fäm blai de såsum tjåckå u 
kåm ti drugglä läit &int, sått de vetäd kånnä 
läitä JK. Sumt [somliga] vetäd a fäint snöir i 
sot u vattn u så snöirslo dum [bräderna] 
OL. Läinganä ti slinggan spinnäd kvinnfålki 
.. sin vetäd di de el. läggd de i vattn JK(U). 
När di da har fat tak äi gräusä, så skall ä fyst 
vetäs, för däriginum bläir ä mik lausarä ti bro 
sundar OL. Kalkän ska bär vetäs, så däugar 
han MK. Ha [trasan el. d.] skudd ha vart veti 
(= vätt) MK. [Om dryck]: Ja far läit vetå ti 
vet mi me [ngt att dricka] JK(U). Män sin.. 
var n faslit mattar .. hälst um netnar, sum 
mor mästn matt sit bäi sängi bäi än u vet n 
mej än tar vattn JK. Så händar um de änd 
jär pa jaulaftnsdagän, att n far ga sin väg 
föräutn vet tungu OL. Da drack än [:far] si än 
duktur halvä ifylg me uss .. Annas så fick 
vörr aldri vet tungu av än JK. Di tar knafft 
äut någän 	hailar sup äutn di bön vetar 
läppar JK. — Särsk. förb. Män vatar blai ja, 
för snåiän tåiäd pa, sått ä vetäd iginum pa 
akslar u lan i JK. När vör had vart ste u grav 
än par täimar, så vetäd de iginum pa ryggän, 
u da gick vör haim u tårkt uss bäi brasn JK. 
De kled de jär raint nervetä OL. 

vätska v. väskå, vetskå (OL)MK f. Håiluppår 
.. har a bräun väskå ti spöi ör si MK. 

vätskig a. n. vetskut (OL)MK [vätskande, fuk-
tigt]. 

vätte-skjuten p. a. väktarsktetn [som råkat ut 
för trollskott]. Kräki bläir väktarskutnä = 
stinna o. uppsvällda MK(1876). 

väv s. vä'v m., bf. -än, pl. -ar. 1) [vävnad, 
väv]. 0 kvinnfålki ha nå väv pa JK. Me väv 
maina n int allenast själv vävän, äutn n 
mainar ganä u töigä me, t. ex. va  har Er fö 
väv pa nå igän da? vör ha döinvår (älla bom-
ullstöig) pa. Vör ha väv pa nå; ja därme 
mainäs ganä u töigä JK. Fäir slaar sum star 
läik upp u ner [i uppränningsvinden], sum 
ganä .. sitar pa, när n rännar väv upp JK. 
När da kvinnfålki har risslverä .. va langar 
vävän bläir, ällar va mang änar di skall ränn 
upp .. JK. Vävän gapar bra JK. Vävän vill 
int gapä, dvs. uppränningstrådarne dela sig 
icke med tillräckligt stort mellanrum, så att 
skytteln går ledigt igenom JK. Vävän spring-
ar bra (älla vill int springä) JK [= "gapar" för 
litet] HG. Nä vävän jä så naug [nära] av, att n 
int räckar längar än där sum än sitar fast i 

ganstuckän um än käpp, så bindäs n fram me 
frambindningstug JK. Ja pasto, att i (kvinn-
fålki) int fick vävän av ti jaul, män di sägd, att 
ä gick nuck u vävän var av u äut a par 
dagar för jaul JK. Nå har a allt skilt av me täu 
vävar till jaul (= hela tygstyckena) MK. 2) 
'vävstol'. Till n väv (= vävstol) hå'irs mik 
sakar. Gatår, ganstuckän, töigstuckän, tram-
pår ällar trud'å'r, lunår, kränku, slaborä, 
framsläppningi u så all tvärslaar, sum haldar 
bäggi gatår ihop .. När vävän jär uppsättn u i 

u de skall bomäs pa JK. Så bjärä-
däs da vävän ner ifran luftä u in i vardässtäuu 
JK. A. sättäd si i vävän sum vanlit JK. Ja 
maint, att ja skudd fa vävän äut ti paskår; da 
mainar di, att i skudd fa vävän av u ta vävän 
ner u flytt äut n JK. [Se ill.] Jfr blårgarns- o. 
rot-väv. -gata s. vävgatå f., pl. vä'vga'tår 
[sidostyckena i vävstol]. Vävgatår haldäs 
ihop me slaar u ganstuckän u kledstuckän u 
brauststuckän MK. Så sättar di slaborä pa 
vävgatår u sättar vävskaidi äi de JK. Fö(r) 
var än [aln] skriväs de a sträck me a blöigas-
pinnå någän stans pa a vävgatå JK. -näps s. 
m. bf. vä'vnäpsn [se näps s.] -rumpa s. väv-
rumpå = varpä i vävän el. uppränningi i vä-
vän JK(U). -sked s. vävskaid f., pl. -ar. De 
jär förskräcklit mang sårtar i vävskaidar MK. 
De gamlä vävskaidar var råiri klaunä av 
bambbaråir JK. För de mäst trädäs de täu 
tradar millum vart råir i vävskaidi JK. Vävs-
kaidar .. att di int skall var för fäin ällar gråvä 
(= råiri fäinä u nemrä ihop ällar gråvarä u 
längar ifran si), u da har di talt um: vammäls-
skaidi, värkäns-skaidi, lärvtskaidi u matt-
skaidi u. s. v. JK. Skall trådar raidäs me a 
vävskaid, när di bomar pa, så skall de kastäs 
i skaid fyst 	Nyttar di int vävskaid ti raid 
trådar me, när di bomar pa, så flyttar di .. 
raidkamb JK. [Se ill.] -sked I makare s. väv-
skaidmakarä m., pl. -makrar. Förr gick väv-
skaidmakrar kring jär äut pa landä me hail 
bördår me vävskaidar u sälldä. Någän väv- 
skaidmakarä 	sum har vart Gottlänning, 
kan ja int paminn mi JK. -sked rör s. n. pl. 
vervskaidråk, bf. -i, JK [tänder i vävsked]. 
Vävskaidråir, sum jär vaskän holt älla runt, 
män gäs, sum ja tror, av bamburåir JK. -skäl 
s. vä'vskäl n., el. skäl 'det ställe mellan 
"raidspanar", där trådarne korsa varandra' 
MK. -spån s. pl. vävspånar. I skälä trädäs täu 
vävspånar, sum vörr kan kall för vävskäl-
spånar el. skälspånar JK. -stock s. vävstuck 
(OL)MK, 'vävbom'. 

väva v. viivä JK, vii'v', pr. -ar, ipf. 
vävd' ed k.), väVid, sup. vii'vä, verv', pass. pr. 
-äs, p. pf. (av)vävdar JK, f. vävi MK, n. 
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vävä, väv si. Int alltut 	äidäs kvinnfålki 
vävä JK. Di vävar döinvår fämskaft nå, sum 
bläir tjåckt sum skinn. Sumt vävar di madris 
u sumt gasaugut u sumt me håpprändar pa 
JK. A. ha rustar u vävar JK. De händar 
iblant, att di far för gråv ällar för fäin skaid 
de sum di da vävar, de söins uppränningi 
iginum för mikä uppränningi gnitar iginum 
OL. All finnar ällar skörtår u särkar u lakän 
vävar u söir di själv till bad uss u si (kvinn-
fålki) JK. Mor u A. svard för kardä, u A. 
spinnädä, u um dagän väväd A. u A:a spoläd 
JK. Ha vävd nå a nöi döinå, förrn ha dödä 
MK. I haustäs så vävd i mattår u så gynt i pa 
bomullslärt MK. Av de ganä väväd ällar vävd 
di någ gråft OL. Ja har vävä MK. A döinå u n 
kådd har ja väv i vintar de MK. A. svaipt um 
si n storar filtsjal, sum a u* har väv själv JK. 
När de da jär hinnt si väväs a än, så sättäs 
äntradn i stadi pa töigä ti mel me, va mang 
änar de väväs för dagän JK. U så väväs de 
fram ti sålvnar, så naug än kan fa JK. Blårnar 
bläir blårganslärft av, när de bläir vävä JK. 
De jär väv si en trad i råir = entränning MK. 
Sin nä de var väv si ti lärvt, så skudd lärvtä 
blaikäs JK. Väv vammäl [sånglek] .. Så vä-
var di vammäl, så slar di till sammäl 
JK(U). — Särsk. förb. Väv av [väva färdig]. 
Vammälsvävän ällar vamlä vävädäs fyst, 
för ti fa de i årning u av-vävä .. mäns de var 
vattn bäi vattnvalkår JK. När da vammälsvä-
vän var av-vävdar, så bomdäs värkänsvävän 
pa vävän JK. För var än [aln] så drägäs än-
tradn ör u väväs äi igän JK. Jfr hem-vävd. — 
väv-garn s. vervga'n [garn att väva av]. Um di 
nyttar läim u mjöl ihop, när di skall nytt 
änkält bomullsgan till vävän, haitar de len-
stärkä JK. -kammare s. pl. vävkamrar [kam-
mare att väva i]. Nå jär fålki så fäin, sått nå 
skall de var vävkamrar JK. -lo s. vä'v/åu 
[ludd som bildas vid vävning]. -posse (?) s. pl. 
vävpåssar JK(U), [ett slags tofflor (som an-
vändes vid vävning?)]. -sock s. pl. vävsuckar. 
När kvinnfålki vävar, bräukar di ha a par 
suck pa baini me skinnsulår undar u sum 
än kan kall för vävsuckar JK(U). 

vävalla s. 	 f. (Convolvulus ar- 
vensis). Ja har vart äut u luk vävaldå ti koi u 
så ti gräisn MK. Män ti fa rot ograsä ör jårdi 
såsum smatisslår u sväingras u vävaldå u 
annä JK. 

väverska s. f. bf. vävarsku [kvinna som väver]. 
Da blai kvinnfålki ällar vävarsku arg u galnä 
yvar spolningi JK. 

vävning s. vävn4jg f., bf. -i. De gamblä kard-
ningi u spinningi kummar bårt mair u mair i 
bondhäusaldi, män vävningi star ännu lagli äi 

si JK. De skall nystäs fast u spänt .. för de 
skall hald bättar u int brist av undar vävningi 
JK. Jfr matt-vävning. 

växa v. vaksä, vaks', pr. -ar, ipf. vakst' JK, 
vaksäd, sup. vaksä, vaks', p. pf. (upp)vaks-
tar, vaksn, f. (till)vaksi, n. (ner)vakst, (till)-
vaks', pl. vaksnä, p. pr. vaksnäs. 1) [om män-
niska el. djur: utveckla sig till större kraft, 
bredd, höjd etc.]. När n kräupäd iginum nå-
gät hul .. da skudd n spytt tillbakas iginum 
hulä u um än int gärd de, da vaksäd n int 
mair JK. Kållår di jär snevalag till mi allihop 
nå, för ja har vaks u blitt störrä JK. Dän 
vaksnä ungdomän JK(U). 2) [om växter o. 
andra organismer, taga till i växt, gro, trivas]. 
I fjord var någ vart allt pa vägän ti vaksä pa 
iss täidn; um de nå blai varmt ättar, så kåm 
nk vart ti ta si u vaksä JK. De va bättar, um 
skogän fick vaks självar äutn planterä JK. Da 
had all unga skog fat stat u vaksä JK. De jär 
så, att allt sum skall vaksä, de kan aldri 
kumm ör fiäckän (för kyld) OL. Så grämd ja 
mi um kyldi .. för allt sum skudd vaks u 
träiväs bade fodar u föidå OL. Um de bläi 
någ skapli haust, så kan de ännu hinn u vax 
lagli väl OL. Sin så gynnar ograsä vaksä JK. 
Allt sånt, sum Gud lättar vaks vilt OL. I dag 
vaksar de, så de ret knakar i grasä MK. De 
vaksar än hail hopän ogras JK. Di har läit 
jårdbräuk, sum vaksar så mik pa, sum di livar 
av JK. Jårdi jär u tårr för rygän u vaitn, sått ä 
vaksar sakt u traugt JK. I laudäs u i går, sum 
ä var så varmt, tänk va allting vaksäd, hälst 
pa haug backar JK. Haustsedä, rygroti u 
vaitn .. har vaks u tat si nå i iss blöi go 
vällaikän JK. De jä ret samvetsvärk, när n 
skall hugg tallar älla gränar, sum ännu jä 
vaksnäs älla vaksar girt JK. De jär för de 
mäst ungar vaksnäs skog, sum jär huggän ti 
de där slipasstumpar JK. Iss skogän han jär 
vaksnäs = växer bra JK(ordl.). Dän talin han 
jä vaksn (= fullväxt), män dän han vaksar 
ännu JK(ordl.). Fålki di tror, att stainar (pe-
trifikatar) jär skapnä ällar vaksnä MK. 3) 
[med adv., ss. uttr. för utveckling, riktning]. 
När de jär någän, sum har sån tändar, så dän 
am n vaksar äutför [utanför] ijamt dän andrä i 
tanngardn, de kalläs för galttändar OL. [Se 
vidare särsk. förbi. 4) [förekomma på ett 
ställe, ha sin växtplats]. Ag, än sårts väkst 
sum vaksar i möirar JK. Um vän-  da ännu 
skudd ha mair bitalt för de sum vaksar pa 
jårdi JK. Insnijörn vidd ha någ upplöisning 
lains möiri va beskaffi u va de vaksäd pa 
na nå JK. U så vaksar di (plantår) bäst i 
måssjård ällar förmodliän ruckå JK. 5) 
[bildi., om personer, stiga i betydenhet]. Ja 
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de jär bäst .. att di lättar all källingar .. fa 
röstret u lätt dum vaks kalar yvar hudä JK. 
Ja vaksäd ret n go bit, när ja fick brev u 
pänningar fran L. igän JK. — Särsk. förb. Där 

har liv u bot u arbetä 	bäi de gMvi u 
väggar har n lissum vaks fast JK. Så att n jär 
lissum fastvaksn u uppvaksn bäi strand u jård 
JK. — Far de (fingrä) a vikå pa si till, så tror 
ja, att ä jä när pa gutt, för de har allt lagli 
vaks äi me nöjt kyt JK. — Ha vaksar ifran all 
kledar u baindomt JK. Slikt (pojkgnabb) de 
vaksa n ifran, de jä så' rkstrik MK. Skogän 
hinnar int vaks igän [återväxa] JK. Di var 
rädd förä, att int agän skudd kumm ti vaks 
igän JK(U). — Um jårdi jär för mik saig u 
hopvaksi JK. — Slikt skråck de ha lissum vaks 
in äi de gamblä JK. De jär såsum de kund var 
invax ällar inpränt äi dum OL. — När hårä jär 
nervakst såsum än läitn pigg i pannu JK. Allt 
sum skall vaks nerat (rotfruktar) skall sas i 
nidar, män allt sum skall vaks uppat skall sas 
i nöi JK. — Vaks till: 1) [om barn: bli större]. 
Sårkän vaksäd till u blai stäurar JK. Ån i gick 

dotri vaksäd till OL. 2) [om mark o. skog, 
växa igen, gro till]. För umkring 20 ar sinä 
var n [hagen] rainhuggän, sått de fanns knafft 
n ung-gröin el. a skogsplantå. Nå har de vaks 
till, sått de kan knafft någän ga iginum än 
gang JK. Han (backasn) var tillvaksn me så 
där hallgamblä tallar, sum sto tämligän tet 
OL. Jård, sum var tillvaksi me tynnä rakt i 
grund, sum int vaskän kräk ällar fålk kund 
kumm iginum JK. Kluckabröiå jär för de 
mäst äutdäiki u tillvaksi me vattnpäil JK(U). 
I Graunhagar, sum gränslinju gar, så jär de nå 
mang ar sin ha [gränslinjen] jär upphuggi, sått 
ha var tillvaksi igän JK. De jär int sägt, att n 
kan kumm kåirnäs fram i galnä u täuuä u 
tillvaksnä skogar va än vill JK. 3) [bildl., 
förökas, frodas]. Tvärtum säir de äut sum list 
u ränkar .. har vaks till u frodäs OL. — Vaks 
upp: 1) [bli vuxen; tillbringa sin barndom o. 
ungdom]. Pa dän täidn ja vaksäd upp JK(U). 
Dän täidn ja var sårk u vakst upp JK. Bäi 
Kauprä, där ja har vaks upp JK. Ja, så har de 
käntäs för mi, där ja har vaks upp u gar aldri 
ör mi så läng ja livar (hur det känns att flytta 
från hemmet) JK. Pa de traktar, sum ja jär 
uppvakstar JK. Så'rkar jär uppvaksnä ihop 
MK. Di var int uppföidnä el. uppvaksnä jär i 
Lau JK. 2) [skjuta upp, spira]. Pa sån mark, 
sum aldri vaksar upp någ mair JK. När grasä 
had vaks upp läitä JK. Dän skogän han har 
vaks upp pa haidi JK(ordl.). De hoksli jär int 
flytti, äutn ha har vaks upp jär pa ställä 
JK(ordl.). — Vaks äut: 1) [växa fram, komma 
fram genom naturlig växt]. Ulli gynnar vaks 

äut undar lydn JK. Hånni pa n krabbä de jär 
all de grainar, sum vaxar äut för var årsväxt 
runtum själv stammän OL. 2) [tilltaga i växt; 
växa färdig]. Vaitn skudd int sas förr, för da 
vaksäd n äut fö mikä JK. Sedblädingän jär så 
äutvax'n, att 'n årdäntlit lyckar jårdi. Iblant 
händar ä, att sedroti vaxar äut så mik, att a 
kummar ti liggä OL. U rygän äutvaksn älla så 
haugar när pa, sum än bräukar var um an 
JK(25.5.1890). I täistäs var vör ner bäi H.L. 

u såld gammäl äutvaksn tallskog JK. Vör 
had tänkt ti slakt dum (gässnar) ti Mårtn, män 
.. di var för pinnuä, dvs. fiädri var int äut-
vaksnä sum di skuddä JK. Jfr full-, gir-, gnid-, 
halv-, kring-, lång-, själv- o. tät-växen samt 
halv-, kort- o. skörr-växt. — väx-kraft s. 
väkskraft [kraft att låta växa]. U jårdi jär fait 
u har bra väkskraft JK. -skiva s. f. pl. vaks-
skäivår ["maktbit"]. Dän stäur bröknäivän 
sum had skär av mang vaksskäivår (fyst 
skäivu nest stumpän av bröä älla kaku) till 
mi, sum ja alltut skudd ha, för ja var minst u 
yngst JK. 

växel s. 1 väksl m. [växlingsanordning]. Äi än 
väksl, där sum janvägsvangnar gar in pa a 
bäispur JK. 

växel s. 2 väksäl, väksl m., bf. väksln [bank-
växel]. Än väksäl sum skall sättäs um JK. Ja 
årkar int säi n väksl för augu n gang, mik 
mindar da sätt pinnu pa än JK. 

växla v. väkslä (tpl.). 
växning s. f. bf. vaksningi [växande, växt]. 
Ner da läinä var lagli pa vägän me vaksningi 

OL. And ti däss iss kyldnetnar kåm; da 
fraust grasä (pärgrasä) av, u da blai de ståpp 
me vaksningi JK. 

växt s. väkst m., bf. -n, f. bf. väksti 	JK, pl. 
-ar. 1) [växande, tillväxt]. De säs bad väksti u 
väkstn .. män ja sär: päiku har stännt i 
väkstn, sårkän har stännt i väkstn. Björki har 
stännt i väkstn .. Ha har stännt väkstn nå, 
han har stännt väkstn nå JK. När bani kum-
mar i skolå, da bläir de släut me väkst u va 
ivist a grand MK. Vaitn pa laidårdar . stän-
näd i väkstn u blai gäular JK. 2) [kroppsbygg-
nad, storlek]. Han jär läitn till väkstn MK. 
Sån sum jär sma u klain ti växtn OL. Hästfyl 

sum jär sma ti växtn OL. 3) [ört, planta 
o. dl. Ag, än sårts väkst ällar 	gras, sum 
vaksar i möirar JK. De var n sårts väkst till, 
sum var planter si .. sum var stäur gra runt 
bölgar pa 	u väit blåmmår pa JK. Soli 
skäinar ret väl varm um dagän u gynnar 
uppliv väkstar JK. Rängn har vör int fat någ 
.. sått ä jär omöiglit, att väkstar ällar gröidn 
kan sta äut me sån vällaik längar JK. I Laus-
möir finns nuck än hail hopän artar av säll- 
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söint väkstar JK. De bräukliä namni pa väks-
tar u träislag JK. Jfr foder-, gräs-, köks-, 
miss-, upp- o. års-växt. -kraft s. väkstkraft 
[kraft att växa]. Pa aurjårdar u sandjårdar 
där tular sedi ligg längar u ha har väkstkraft 
läikväl, um ha änd far ligg osprungi i jårdi 
yvar tål! dagar JK. -väder s. väkstvädar n. 
[lämplig väderlek för växtlighet]. De jär a 
äutmärkt väkstvädar nå, för vörr har fat 
rängn u myr u varmt JK(U). -ämne s. pl. 
väkstämnar [substans ur växtriket]. En sårts 
mörkarä, fastarä blaikå me n hail hopän 
väkstämnar äi, sum säir äut sum tangå JK. 

växtlighet s. väkstlihait f., bf. -i. Att int jårdi 
skudd kumm ti jäs upp .. så mikä, sum för- 

stöirar plantår u när pa all väkstlihait u gras-
rot JK. De kan int bättar var me vällaikän för 
väkstlihaiti för uss i ladi, än va de jär häitn-
tills JK. 

vördig a. vördur. Han sag alldeles vördur äut 
MK. Han sag så stor u vördur äut (OL)MK. 

vördnad s. vördnä, -nad m., bf. vö'rdnadn. 
Ret de gamblä haldar ännu körku u prästn i 
vördnad (el. -nä) JK. För de gamblä sitar 
lissum vördnadn mair äi för körku JK. Dän 
täidn .. da bar fålki än sånnar vördnad för 
prästn (ällar vördnä för prästn) att .. OL. 
Andakt u vördnä (ällar -nad) för Christus, 
christnä ällar christningi OL. 

vört s. vört f., bf. -i (ovanl. ord). Se länna s. 
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Y 

ylla s. 1 yllå f., bf. -u, pl. -år; yllar OL, än 
sårts fisk; = lake. Yllu jär int så pa ställning 
sum åln MK(1876); mästn pa ställning såsum 
säi simpå'r[!] (JK)MK. Yllå i Lausmöir. Vörr 
gick äut pa söinäis u fick yllår. Bäi göislru-
kår, där kund di sta 5-6 styckän bäi si MK. 

ylla s. 2 yllå f., 'en sorts havstång, röd eller 
brun mossa'; [alger ss. Polysiphonia viola-
cea, Ectocarpus litoralis a. Tribonema bom-
bycinum (?)]. Yllå sär int lauboar täit äutn 
musä; soknar nådar av Lau langsat strandi 
sär alltut yllå el. yllä JK(ordl.). — yll-släka s. 
yllsläkå f. [= föreg.]. 

ylle s. yllä, yll' [textil av ull]. De jär bra ti ha 
yll mot kruppän, när ä jär kallt. De skörtu ha 
jär av yllä JK(ordl.). Förr .. da nyttäd 
kvinnfålk slöiår um halsn, u di kund var av 
yll u bomull u silkä OL. Se f. ö. ull o. ulle. 

ymnig a. n. ymnut [rikligt]. Um ä kan hald si 
vackat vädar, när ä nå bläir månskäin så 
kummar strämmingän till hald bättar strik, u 
da bräukar de bläi mair ymnut av än JK. 
Strämmingän gir ymnut iblant för daim, sum 
träffar pa OL. Brännväin flautäd i ymnut 
mått OL. 

ympa s. ympå f., bf. -u, pl. -år [ymp på frukt-
träd]. Där i de träiä har ja sätt äi a ympå; 
ympår gynnar nå bjär äppäl. De ympu ha har 
tårkäs JK(ordl.). 

ympa v. ympä, ymp', pr. -ar, ipf. ympäd 
JK(U), sup. ympä, ymp', pass. ympäs JK, 
ipf. ymtäs, p. pf. pl. ympnä. 1) 'sätta ymp-
kvistar i fruktträd' JK(ordl.). Ympä, de fick 
ja ler, när ja gick i skolå. Ymp(ä) träi; de träiä 
skall ympäs äi JK(ordl.). 2) 'samla jord kring 
plantors rötter, även potatis o. rotfrukter' 
JK(ordl.). Ympä kål, ympä pärår, lägga jord 
kring stammen MK(1876). Ympä pärår, plöja 
emellan potatis; y. kål, kasta jord ikring 
MK(1876). Kålplantår skall ympäs. Ja har 
vart ste u ymp pärår. Betår jär ympnä 
JK(ordl.). Förr plucktäs ograsä ör för hand; 
så ymtäs di (pärår) me spiss-plog, sum di 
ännu gär JK. När pärstandi hadd blitt storä, 
så ympäd n dum; än kård imillum me än 
enbetsspitsplog me en häst förä, u plogän var 
så ställdar, sått n läggd muldi upp mot standi 
JK(U). — ymp-jord s. ympjå"rd [uppkupad 
jord?]. De blai ympjård de MK. -koppa s. f. 
pl. ympkåppår MK [efter vaccinering]. -kvist 
s. pl. ympkvistar i fruktträii JK. -vax s. ymp-
vaks gäs pa de väisä, att n smältar gränkvadå 
u talg ihop u lättar de starknä JK. 

yngel s. 1 yngäl [ärg]. Sumli har säin kättlar så 

att hail kantar star gröin av yngäl MK. Jfr 
ungel s. 

yngel s. 2 yygäl [unge]. Ner ja tänkar ättar, så 
jär de nuck någ yngäl el. avkåmmå sen i fjor 
av de sum da söintäs [om en flicka som fick 
barn] OL. 

yngla v. yyglä, ipf. -läd (tpl.), sup. = inf. [få 
ungar], t. ex. harar (OL)MK. Att ä int bläir 
någ strämming ti fas, för di int bläir gamblä u 
far ynglä, avlä ällar laikä JK. Har däin kan-
ninar ynglä (fat ungar) någän gang ännu da? 
hård ja än sårk fråg dann'n JK(ordl.). 

ynglas v. yygläs, pr.= [ärga] 'om mässing o. 
koppar etc.' MK. När mässingän yngläs, mo-
dar rängn JK. Jfr ungla v. 

yngst s. m. bf. 35y,gstn [den yngste]. Se ung a. 
ynk s. yyk (n.), 'klagolåt, jämmer' (gammalt) 
JK(ordl.). De jär aldri ann ynk äi de häusaldä 
JK(ordl.). 

ynka v. yyk', pr. -ar. 1) [jämra sig, klaga]. Ga 
u ynk pa de väisä. Ha gar u ynkar JK(ordl.). 
2) [ömka, tycka synd om]. När n [han] lis sum 
ynkar V. fyst, att hans namn int kåm i boki! 
JK. Än skall int ha ont av el. "ynk si" yvar 
kräki, när n slaktar, för da dåir di langsamt 
JK(U). Jfr ömka v. — ynk-rygg s. yykrygg. 
Vörr var någ stacklar, sum kund lätt uss 
skräm av än sån där ynkrygg JK. 

yppa v. yppä, p. pf. n. ypp' [röja]. De sum ja 
har anförtrot L., de har aldri blitt ypp för 
någän annar OL. 

ypperlig a. yppalir, 	f. -Ii, n. -lit, best. -/iä, 
pl. -Ii', komp. yppaliarä, superi. (dän) yppa-
liästä, (de) yppalistä [utmärkt, förträfflig]. 
Da var de n yppalir slidväg JK. Ja, män än 
yppali slidväg ha(r) vö(r) nå JK. Nå ha vör 
snart yppali go väg där ner JK. Staurkarår 
jär yppali smavid ti bränn i späisar JK. De jär 
n yppali spursnåi nå JK(U). Nå föräut har ja 
n åt näi tunnland yppali akajård JK. De var 
yppalit ti rydd [rödja] nå föräut, förr n iss 
snåiän kåm, män nå jär ä otjänlit JK. I dag 
har ja mal hail dagän, u de har gat yppalit JK. 
De grastainar di jär yppali ti ga pa, hälst nä de 
jä sump JK. De var yppali skrivpännår, sum 
ja fick av L. JK. Dän yppaliä slidvägän, sum 
vör haddä, han straik sin väg JK. Ja, dän 
yppaliästä slidväg, sum någän kan tänk si JK. 
De var de aldra yppalistä bok di had set i dän 
vägän JK. 

ypperst a. superl. best. (de) yppastä, -ästä 
[förnämst, bäst]. De blai jård sum blai de 
yppastä vaitäsjård u kånnjård JK. De var de 
yppästä dricksäupå ja nåksns har smakt JK. 
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Där beröimar di Gåttlandsmöirar, att di jär de 
aldrä yppästä framför fastlandsmöirar JK. 

yr a. öirar, ö'rar, f. öir, pl. öirä, öir' JK, 
superi. öiräst. 1) [som lider av yrsel]. Da var 

ännu så öirar, så de var förskräcklit 
MK(1877). Ha var hail öir i hudä OL. 2) 
[uppsluppen, livlig]. Han jär hail öirar ti dan-
sä MK. De märl, ha var så öir u gali, så de 
kund mästn ingän kåir nä OL. Bani, di laikar 

flasar jär pa gardn, sått di jär hail öirä 
JK(ordl.). Vörr blai öir u galnä tillräcklit 
av ölä JK. -bagge s. öirbagge, 'yrhätta' 
MK(1877). -basing s. m. bf. öirba'siyän [vild-
basare]. När n [pojken] int var för olöidur u 
ovitur mot kvinnfålki, sum da hadd hand um 
öirbasingän um dagar JK. -bock s. öirbuck, 
pl. -ar [yrhätta]. Rosa u Anna, när di kummar 
i fylg bäggi täu, de jär a par riktu öirbuckar 
JK. -kopp s. öirkåpp 'yrhätta' MK(1877). 
-skalle s. öirskallä MK(1877), [vildbasare]. 
-vilt a. ö'rviltar [yr o. vild]. Nå jäst u ret 
örviltar MK. 

yra v. öirä, ipf. öird', öirädä, -äd, sup. öir'. 1) 
'yra, vara yr' MK, [bete sig som i yrsel]. Han 
var så sjaukar ällar had så ont i hud, så än ret 
öirädä OL. 2) [flyga omkring i luften]. Vattnä 
öiräd kring uss haugt upp yva sjäglä JK. Di 
had skjaut (nyårsaftonen) tvärs iginum finst-
rä, så att finstaräutår had öir kring dum inn 
i stäuu JK. U had kunt trill kaväl umkring, 
sått snåiän had öir kring na JK. Håiä, sum 
var avslagä, öiräd upp i vädrä såsum säi ang-
nar JK. Att ä var såsum än läitn gra gubb, 
sum kåm ner iginum kustain'n till na, sått äld 

askå öird ör späisn JK. Snaikstar öiräd ör 
kusstain'n JK(U). Så rasäd vädrä in, så äld u 
snaikstar öiräd äut pa gålvä OL. Ja har päust 
u blasä, sått asku u äldsnaikstar har öir kring, 
män vidn vill int brinnä JK(U). 

yrka v. ipf. yrkäd [fordra, kräva]. Di fick för 
mik snåi till arbet me u yrkäd, att di int vidd 
ha längar än till .. OL. De var ingän sum 
yrkäd pa av daim, sum var me, att de skudd 
ga mair ärlit till [i pärkspelet] .. Män pa 
80-90-talä så payrkäd ungdomar, att de 
skudd var mair ärlit spel JK(U). 

yrke s. yrkä, yrk' n., bf. =, pl. -ar. Han jär 
skräddarä till yrkä, män bröidar si just int 
mik um de OL. En sum jär av arbetsklassn 
sum far någ ann yrkä, sum int jär så arbet-
samt OL. Ja .. tyckar, att de jär ätt dålit yrkä 
ti va bondä .. kund n int häldar ha slat si pa 
någ ann yrk, sum int had vart beroändä pa 
vällaikän så mikä JK. De har vart slaskut u 
kallt ti vart äut undar bär himmäl, män de 
jär ingänting ti tal um, för de håirs ti yrkä JK. 
Nai, upplöisning äi o yrk jär va vör bihövar 

JK. 0:s synar.. sum fö de mäst hadd ti yrkä 
strandbräukä .. har nätt u jamt kunt liv pa de 
yrkä JK. Skall de var någ, sum skall ta lusti u 
ivan bårt fran strandi, så ska de var., att någ 
ann yrk såsum jårdbräuk älla någä launar si 
bättar JK. Ja kännar till n stor jårdbräukarä, 
sum har flair otliä arbetrar undar si av flair 
slag u yrkar JK. Att vän., har oläik tänksätt 
um sakar u ting jär int alls ti undrä pa, för vör 
har för skild yrkar JK. Jfr målare-yrke. 

yrsel s. öirsl f., bf. -Ii [svindel, yra, omtöck-
ning]. De var såsum någ öirsl, sum kåm yvar 
n. Oirä ällar ta si för någ, sum töidar pa öirsl 
OL. Tal i öirs(ä)1 JK(U). M. han kastäd äut 
(ur båten), va än fick tak äi .. män de gärd 
han i öirsli, för han blai så räddar, så att han 
visst mästn int va än gärdä JK. Da i de öirsli 
så visst di [stutarna] int mik, va vägän var 
OL. 

(?)yrska v. öiskä, höisk MK(1877), ysk', hysk' 
JK(U), p. pf. (upp)höiskän [i förbind.] höisk 
upp hästar = göra yster; höisk' upp russi (glt: 
öiskä upp) el. höis upp dum MK(1877). Ysk 
el. hysk upp dum [hästarna] JK(U). J. speläd 
pa fäiol u dotri pa årgäl. U ja blai ret hailar 
upphöiskän u tyckt, att ä hårdäs betöidlit 
vackat JK. 

(?)ysa v. höjs' MK(1877), sup. höist, p. pf. 
(upp)höistar, -höist [i förb.] höis upp dum 
[hästarna]. P. pf. upphöistar, upphöist, 'intet 
klemig, djärv (modnäs), yster' JK(ordl.). De 
jär oskaplit, va russi jär upphöist i dag (yst-
ra). L. har höist upp mi me laubospråkä, sått 
ja jär ret upphöistar me ti skriv ä. A. u ja var 
ret upphöist i jåns ti ga upp i skolu u håir 
pa fördrag .. män de gick av uss igän, för 
vägän liggar till för mikä. Ja jär ret upphöistar 
me ti kumm i böin i jaulhälgi JK(ordl.). Jfr isl. 
ce s a, sette i heftig el. voldsom Bevxgelse 
(Fritzner), no. di. Osa, hidse op (Torp). 

ysig a. se hyssjig. 
ysta v. ystä OL, ipf. -ädä JK(U). De var n 
gammäl sid, att ä skudd gäräs ust (ystä) till 
den dagen [se Gertrud] OL. När kvinnfålki 
gärd ust el. ystädä, sum de haitädä JK(U). 

yta s. f. bf. ytu [översida]; äutsäidu (OL)MK. 
Jårdi jär vat änd upp till ytu JK. Så fick vör 
da av a lag pa a kvarter djaupt yvar hail ytu (i 
brunn'n) JK. 

ytterst a. superl. (best.) yttarstä, -astä, -ärstä. 
1) [längst ut el. bort belägen]. Till Närs so-
käns yttarstä skiftäs- ällar sokängräns OL. 2) 
[sist]. Ja tror int att däu skatt döim mi pa 
yttastä dagän, män skatt u de, da sträva ja da 
MK. 3) [till ytterlighet]. Så klagar vör u gar 
till de yttarstä me insnijörn [ang. myrutdik-
ning] JK. 
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yttra v. 1 ytträ, ipf. -äd, sup. = inf. [tala]. Dän 
sum begärd umröstning .. bad, att a skudd fa 
ytträ någlä ård JK. Ja har ytträ någ tankar, 
sum har kumm för mi JK. [Refl.] Var u en 
fick ytträ si i frågu JK. 0. u ja ytträd uss 
iblant, nä ja lästä, att B. int kund ha så oret 
JK. 

yttra v. 2 ytträ batän MK(1877). 
yx s. yks f., bf. -i, pl. -ar [yxa]. Han k'åm just 
ner läik [rakt] yvar a yks, sum lag just där 
JK. Namni pa dailar pa yksar: bladä, klackän 
el. ykshamman, skäggä, sum int finnäs pa n 
dail; augä, bakhinnu, framhinnu, äggi me för-
vässningi, skaftä, käiln JK(U). [Se ill.] Ritäd 
ättar vågskäivu mäst me framhinnu pa yksi 
OL. Ja.. sättäd skaft pa a yks, sum ja hadd 
hatt bi smidn u städhuggä .. för ha var ypi 
JK. När ja fick skaft pa yksi, gick ja ner ti 
Kauprä u raiv till na u vässäd träi fair yksar 
till JK. Yksi jär len sum tin; yksi jär lenaktu; 
yksi jär så hard, sått stycki flaugar ör na JK. 
Vör hadd yksar så slåi allihop, sum vör har 
hugg i stumblar mä dum JK. Ainässtaurar 
jär värst ti karä .. sått de skall snarv el. vass 
go yksar till JK. I fredäs vässt vör yksar 
JK. Täu styckän star u fällar imot si pa amn 
säidå um talin u har int dain'n yksi bårtå, 
när dann'n huggar till, da hugga n i yksham-
man .. u huggar yksar sundar JK. Barkän 
skaldäs av pa kantar me a yx ällar n bänd-
knäiv OL. Dän sum slar janväggar äi 
klauar förä, u dann'n, sum har yksi .. han 
rispar [klyva troder] JK. Di slo kårs för duri u 
lägd sigdar u yksar i duri JK. Jfr bind-, bruks-, 
hand-, hugg-, jord-, skarv-, snickar- o. ved-
yx samt bila s. -dom s. yksdåurn m. [stamp 
att forma ögat på yxor], ti gär augå pa yksar 
MK. -egg s. f. bf. yksäggi. De jär a häckänfält 
ti kar ainäs-staur för ainäsbastn vill pas si för 
yksäggi JK. -hammare s. ykshammarä m., 
bf. -hamman [yxklack]. Täu styckän fällar 
imot si pa am n säidå um talin 	u har int 
dain'n yksi bårtå, när dann'n hugga till, da 
hugga n i ykshamman ällar yksklackän för 
varandrä u huggar yksar sundar JK. Da har n 
fat av de tjåckäst grainar nerat. Da tar n u 
flyttar ykshamman u slar de andrä av JK. Da 
slar n björk-kartlar av me än ykshammarä 
JK(U). Han gav häusväggi a slag me yksham-
man, sått a straik kaväl umkring JK. Ja .. 
lyftäd yksi u packän i vädrä u skudd sia 
ykshamman i huggpackän .. för ti fa ravids-
packän ti rimnä JK. De har ja vart me um u 
gitt gäddår dånslag pa de väisä, män ja har int 

hatt någu möirslagå äutn nytt ykshamman 
JK. -hinna s. f. bf. ykshinnu [spetsen av yx-
eggen]. Ritäd ättar vågskäivu antingän me 
ykshinnu JK(U). -hål s. ykshu'l n., 'avlångt 
hål i en gammaldags släde att sätta yxan i, 
när man körde i skogen för att hugga ved' 
MK. De kan händ att ä jär någ yxhul i timbrä 
pa slidn MK. -klack s. m. bf. yksklackän 
[tjockändan på en yxa] = yx-hammare. -skaft 
s, yks-skaft n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. Gråvarä u 
någlund gäin hässlgrainar 	nyttäs till yks- 
skaft JK. Ungar äskä nyttäs ti yksskaft 
någän gang, män de jär hart ti hald äi u int så 
bra sum hässlä JK. Da kåm ja ihåg, att yks-
skaftä mästn var av i augä JK. Var u en 
skaffar si a måttpinnå me tumtal pa, ifall n int 
har tumtal pa yks-skaftä, ti snöirsla ättar JK. 
Yksi sitar fast i stuckän, u han haldar i yks-
skaftä .. för ti hald stuckän, att han liggar 
stadut, mäns dann'n slar väggän [kilen] äi 
JK. Pinnträi jä bra ti blaigrä [kila] yxskafti 
pa me MK. -smed s. pl. ykssmidar. Förr.. 
när int bräuksyksar u bräuksläiår var i bräuk 
.. så var de apartuä smidar, sum smäidäd 
yksar 	sum kalldäs för yksmidar JK(U). 
-sten s. yksstain m. [slipsten för yxor]. Än go 
yks-stain de jär sam graut äi sum kvänn-
stainar MK. För de mästä så var de Åisslar 
[öselbor], sum hadd yksstainar (= slipstenar) 
ti last äi säin sma jaktar . . yksstainar bräukäd 
Åislar fa sälä ti böindnar .. för dän sårtns 
staingraut, sum däugar där till, finnäs int jär 
pa Gåttland, fastn gräusstainar [sandstenar] 
far ga an i nöidfall JK(U). -stens I vev s. yks-
stainsvaiv. -stål s. yks-stål JK(U), [stål till 
yxor]. -trä s. yksträi n. [redskap varmed man 
fasthåller yxan vid slipning]. När n vässar 
yksar pa yksstain, så star daim sum drägar, 
för de mästä täu styckän, en i var vaiv, u dän 
sum vässar star u u sättar yksi äi än inret- 
ning, sum haitar "yksträi" 	u liggar me 
braustä pa yksi u yksträiä u haldar me amn 
hand i yksskaftä u me dannu i skaftä pa yks-
träiä JK(U). [Se ill.] -tång s. ykstayg f., tang, 
sum nyttäs, när n smäidar yksar MK. [Se ill.] 
-öga s. yksaugä JK(U), -aug' [skafthål i yxa]. 
-ögon 1 dorn s. yksaugändåurn = yx-dorn. [Se 
ill.] 

yxa v. yks', pass. pr. yxäs MK [i förb.]. Yks 
till [grovt tillhugga] JK(U). De var så saigt u 
gal, så de skudd så gutt sum yxäs sundar va 
ivist a grand (när n klauar trodar, s. alltut jär 
gränä) OL. 
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zigenare s. pl. sigenrar har vönr u bisöik av i 
iss täidar såväl sum förr, u di jär föig bättar 
än tatrar när di kummar hail sällskapi, när di 
slar si ner.. me säin tält i soknar. An dail 

tiggar .. säin föidå i bondgardar, u så .. 
stjälar di, såsum hyns u flair sakar. Di bräu-
kar ha iblant säin tillställningar me spel u 
andrä kånstar, u me spå.. JK(U). 
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Å 

å s. a f., bf. a'i, pl. (rar, 'störr vattndrag, sum 
rinnar fram, så sum Närka' el. Närkai, sum 
kummar fran Lausmöir iginum När, u de fin-
näs u flair aar jär pa Gåttland me namn, så 
sum Gautum-ai me flairä'. Pa När jär de a 
mindar a' el. vattndrag, sum haitar Linnta'. 
Där sum vattnä rinnar fram i war haitar 
arännu. Um a a' int.. har lik si djaup el. pa  
säin ställar djaup hular, så haitar de djaup 
hular: gylar Um a a' dailar si i täu arännår, 
så kalläs de stöist arännu för stora'i u dän 
sum jär mindar för läilai JK(U). U så Las 
Pättar pa haud i a'i MK. De va någän sum had 
kumm i vattnä där i a'i u haldäd pa u drunknä. 
Kanhänd att ä jä lärinnu, för ha bräukar ga 
saint till a'i ätta vattn JK. Så gärd de da 
grund[d]frust i a:i, u de möitäd vattnä [vid 
vattensågen] OL. U va vattn! ai pa När jär så 
full, sått ä gar langt upp pa aigår där umkring, 
u de vill ga yvar storvägän bäi Storbro JK. Pa 
ladingän, när de gynnar rinn i rännår u aar.. 
JK. När de hannt så där pa ladistäid, att i 
fick äid ällar färskar fisk i a'i i räusår JK. 
Uppgangsäidi jär, när a gar upp u laikar i aar 
pa ladingar u tas i räusår jär i Närkai JK. I 
någ mindar war, sum tårkar äut um summarn 
. . u så där jär någ djaup gylar äi, sum haldar 
vattn . . där kan n fa säi än hail hopän gäddpi-
går iblant OL. När n fiskar i aar, så skall n 
hald tyst sum myss, annas så skräma n fiskän 
JK(U). I Närsai . . var de för flair härrns ar 
sen, sum di fick mik fisk.. da talt i um, de 
gamblä, att de kåm än gubb än ladi ifran 
sjöän u gick mitt i a'i u upp i möiri, u ättar dän 
dag så blai de int någ fisk i a'i JK. Di ha fat 
inföirt n punkt i handlingar, sum stödar si pa 
n gammäl dom, att ä haldäs yp i ai jamt till 
för fiskäns uppgang i möiri, u däriginum så 
vill di dräg bårt hältn a vattnkraftis värdä för 
uss JK. Jfr närkbo-å. -brink s. a'briyk m., bf. 
-än, pl. -ar [åkant, åbrädd]. De jär någlä tal-
lar, sum star äut pa själv abrinkän. Sårkar ner 
di jär ste u vaskar si, da star di pa abrinkän u 
huppar läik ner i a'i; säs mäst um sån ställar, 
där jårdi jär haug pa säidår; de kalläs u* för 
akantn, mäst där sum jårdi jär mair lag u 
langslunsu OL. Ällar u så.. slar di ner n pål i 
abrinkän, sum [:pålen] jär klyftur, u äi de 
klyfti läggar di tumlingstakän [för å-ryssja] 
JK. Vattnä flöidar yvar abrinkar äut pa jårdi 
JK(U). -dom s. a'clåum m. [stadga rörande 
fisket i ån]. Yvar de, var n gammäl yvarains-
kummälsä ältar adom, sum sägd beskening 

räusår u ha spängnar) u va lains di skudd 
läggä, när äidi gick upp ällar ner JK. Adomän 
var a langt plakat i skinnkarpar MK. -fogde s. 
pl. afåugdar [tillsyningsman över fisket i ån]. 
De gamblä talt um, att i Närkai kåm .. fisk-
rar ti grälä . . um fiskaräiä där. För ti fa 
å'rning me fiskaräiä där, så blai de stift si lag, 
u afogdar sum skudd säi ättar att fiskaräiä 
gick laglit till JK(U). Ja minns någän har talt 
um för mi, att när n läggd olaglit u afogdar 
kåm yvar de, så to afogdar fiskraidskapä . u 
bar upp i ringkamman i körku JK. Grälar um 
räusläggningi gär di sum täidäst u förstöirar u 
skärar räusår sundar för varandrä, fastn di 
änd har afogdar u lag u förårningar yvar räus-
läggningi JK. -förordning s. m. bf. afOrå'r-
nigän. A .. har ja ännu int fat spördagar pa 
JK. -kant s. alant m., bf. -'n JK(U), pl. -ar. 
Vattnstarn han sitar bäi a'kantar OL. Jfr å-
brink. -krök s. alcröik. A'i kröikar (el. än 
a'kröik) JK(U). -minne s. aminnä n., bf. =, 
aminn' JK, 'åmynning'. I aminnä, där sum 
Närkai rinnar äut i Lausväiki JK(U). Äut i 
aminnä där i Lausväiki, sum a'i rinnar äut, jär 
mik langgrunt u landar till mair u mair JK. De 
jär n släkdöiä, sum Kauprä har där, sum 
liggar n läitn bit nådar um aminnä JK. Vörr 
skudd ga langsat strandi . . u så vad yvar 
aminn sinä. Ti vad yvar aminnä, så skall n 
mik langt äut pa sandä JK. Fålki . . flyttäd 
läggningar el. spängar [för ryssjor] längar u 
längar nerför Nöibro ällar äutat sjoän ällar 
aminnä JK. Vör kåm aldri ti tänk pa.. att ä 
var någ plikt pa ti fisk ällar dräg not i aminn u 
inn i a'i JK. -mynning s. m. bf. amynningän 
el. aminnä JK(U). -möte s. a'möitä n. Där 
sum a ännu mindar a el. rännå rinnar in äi a 
störr a haitar "amöitä" JK(U). -rusa s. 
aräuså f., pl. -år JK(U), [ryssja som lägges i 
åar]. De andrä räusår, sum int jär sjoräusår 
äutn "a'räusår" jär annlund gärdä u me täu 
armar u jär störr u mindar u räumarä u näg-
garä (= störr u mindar maskår) u läggäs . . um 
ladingar i Närkai, när äidi gar upp där.. Förr 
hadd di för de mästä spängar yvar ai, sum di 
läggd dum bäi JK(U). I själv vattnbröini . . 
hittäd ja a spildar nöi aräuså, sum lag där äi 
läit släkå JK. Dubbäl aräuså (me täu ingang-
ar ..,) änkäl d:o . . JK. -ränna s. f. bf. 
arännu. Där sum vattnä tinnar fram i aar 
haitar arännu JK(U). Arännu jär djaup där i 
sandn u djaupäst nemäst at landä män bläir 
grynnar u grynnar, längar n kummar äut JK. 

um de alltihop, va var u en fick läggä (lägg å interj. å', å. Åja, de fart du försöik me de. Å 
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håi! va ja jär åidn. Å härrä Gud! JK(ordl.). Å 
ja, maint ja pa, han har nuck skriv daim u* 
JK. Å håi ja! Dän 19:ndä i iss mån'n har ja 
väksln u sum skall de olyckliä pänningar 
till JK. Å hå, tänkt källingi u blai hail gapsn, 
när gubbän sägd de JK. De jär fö täilit, maint 
ja på. Ånn nai, maint han pa JK. Å strunt, 
läit snåi de smältar ja int av, sägd ja JK. Å 
jäkän, tänkt ja: rispretar sum aldå, kan dän 
läiknälsän kumm ifran aikaldå JK. Å för fan-
kor, äursäktä, uppsoknar håirs jå till andrä 
rotn JK. Å fan'n nå slucknar karbidlampu 
JK. 

åbrodd s. avräutå f., pl. -år JK (Artemisia 
abrotanum). Avräutå jär kryddväxt MK. 

åbäke s. åbäkä n., bf. = [ngt stort o. otymp-
ligt]. Ja läggd int just pa minn så prässäis, 
lains n bråkädä me de stor åbäkä [en tjock 
kvinna] OL. Så bar de da ihop me ti ris slverä, 
va vörr skudd gär bäi de där oskapliä stäur 
åbäkä [en bro] u fa na lagi JK. Vörr slapp av 
me åbäkä [bilen] pa o lädå JK. 

åd s. ad f., bf. -i, pl. -ar 	bf. a'dnar 
JK [ejderhona]. Ad .. jär nuck-ejder, tror ja u 
flair me mi JK. -hane s. adahanä (gammält) 
JK [ejderhanne]. -hona s. adahonå JK f., 
[ejderhona]. -höna s. adahynå JK f. = föreg. 

åder s. ådar [blodåder, i uttr.] lätt ådar, åder-
låta (= sla hul pa a blodådrå me a ådajan) 
JK(U). Han pastar, att n blai fräiskar av lätt 
ådar JK. Ja minns de i min bandom, att fålki 
för de mäst lätt si ådar minst en gang um arä, 
män de håirs aldri av nå, att någän lätta si 
ådar JK. Skullmästan el. kluckan fick fö-
tjänst me ti lätt dum ådar JK. Ropt a till han, 
att n skudd kumm in u lätt na ådar JK. Käl- 
lingi sum an had lätt ådar 	JK. -bråck s. 
ådabråk JK. -järn s. ådajan n., bf. -ä [red-
skap för åderlåtning]. Sla hul pa a blodådrå 
me a ådajan JK(U). Nå jär de ingän, sum 
lättar ådar, så de kan ingän fa säi a ådarjan n 
gang OL. 

ådig a. a*dur, a'rdur 	f. cdu, 'ivrig, has- 
tig'; sanslausar JK. De jär oskaplit va han jär 
adur u sanslausar av si JK. Ha jär så adu a si 
JK(ordl.). P. han var mair ardur; han kund 
int sans si MK. -het s. aduhait f. 'iver' 
MK(1877). 

ådra s. ådrå f., bf. -u, pl. -år JK. 1) [blod-
åder]. Läiv i var ådrå, läivaktur, livnäs 
(= kvickar, hurtur) JK(U). De var a ådrå, 
sum had spring invärtäs, så att blodn laup av 
än JK. Blodn stäird [strilade] ör ådru sum n 
trad MK. De ådru had ruttnä av ,u blodn 
rannt ihel n MK. Um någän har skad a ådrå, 
så hallar de: han ällar ha har fat hul pa a ådrå 
JK. Ha fick läikväl hul pa ådru u fick blod äut 

JK. Lätt ådar el. lätt upp ådru MK(1877). 2) 
[vattenådra]. Jär de stark ådrå äi än brunn el. 
um  ådru gir väl vattn, så haitar ådru käld-
drag JK(U). Jär jär täu vattnådrår ällar ådrår, 
sum gar pa kårs yva si JK. När tårkän kum-
mar, så släckar [tryter] iss ådru JK. Själv 
ådrår ällar vattnådrår har int någ känning av 
de ännu (regnet) JK. 3) [bild!.] De har väl int 
mang fat makän till käldå me stark ådrå äi (m. 
avs. på laubospråket) MK. Jfr blod-, mjölk-, 
puls- o. vatten-ådra. 

å'håj interj. åhåj [åhåjaja]. Åhåj, de va riktu 
sträiv snåikastning i dag JK. Ahåj ja! far ja 
säg, för ja jär laisn JK. Åhåj! va skall all 
pänningar tas ifran i haust JK. Åhåj! i dag jär 
ja riktut tråttar JK. 

å-hörare s. pl. å'hO'rar; åhöirar JK. Han pre-
käd väldeligen, u ont um åhörar va de int 
häldar JK. När ja had släut de historju .. Da 
frågd ja all åhöirar, um di vidd håir mair JK. 

åka s. 1 akå f. [ullfett], 'smuts i ull'. De jär så 
mik a. äi lydän MK. När lydn gar av lambi 
äutn klippä, sått di lukar av än, da jär de int 
någ akå i lydn. Jfr ull-åka s. 

åka s. 2 se by-åka. 
åka v. akä, ak', pr. -ar, ipf. åuk, altä, 
akäd, sup. akä, al', p. pr. alnäs, imper. 
al . 1) [färdas med åkdon]. a) [i allm.]. Vör 
skudd äut u akä OL. Um än akar pa än sjuss, 
så sitar dän pa vädarsäidu, sum int sitar pa 
lesäidu OL. Da skall n (karmän) var så langar 
.. att n kan fa sit me baini rakä u int mäd dum 
upp undar käpän, för da kan n snart ak ällar 
sit si kryppling OL. Han ok ti När MK(1877). 
Dän täidn sag än just aldri någän sum sat pa u 
akäd, ner di hadd någ tungaktuä lass OL. Jäst 
du aknäs? Nai ja jär ti fots JK(U). b) [med-
följa som passagerare, få skjuts]. Vitt du akä? 
JK(ordl.). Nå var all räkningkvinnfålk me, 
sum skudd ha räum ti akä OL. Han skudd u' 
pa Hämsä, sått um ja vidd ak me han, så 
kund ja fa JK. Kummar du klucku sjau i 
mårrtäili, så fart du akä bad ste u haim mä mi 
JK. Ja, till skolu kan ja ak mä di, för ja skall 
int längar JK. Da sägd Botvid ungmor, att ja 
kund nuck fa ak me daim; sen fick ja ak till 
Gardä, för di skudd kåir dän andrä vägän OL. 
Pa Ronhamn var de alltut någän sudagut-
sjuss, sum än fick ak me JK(U). När ja kåm 
äut pa vägän, så kåm Mattsjannäs sun kåir-
näs .. u da bjaud han mi sjuss .. Da bad han 
mi, att ja skudd ak haim ti daim u häls pa mor 
hans JK. Än äutmärktar, snällar, bra hingst 
.. ja tror bistämt, att läil mor int skall bläi 
rädd n gang ti ak ätta n JK. När ja raist in ti 
Böin pa tågä, så akäd ja äi n vangn, sum var n 
fäir styckän beväringar ifran sudrä JK. Ja ok 

87-849073 Laumålet 
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me Löfgren MK. Ja ok me han haim; di ok 
me n båt JK(ordl.). Gubbän dro kälkän u 
källingi aktä JK(ordl.). Haim ifran körku akt 
ja me prästn JK. Vör akt me Kauprä JK. Di 

had de troi, att de var ungfars far, sum var 
dödar, sum akt u gärd de så tungt JK. Da 
akäd ja me mjölksjussn JK. Ha akäd me uss 
haim, när vör kård ti Bjärgäs JK. Pa stäut-
sjussn där akäd all de gambläst kalar, för att 
sårkar ällar drängar akäd ättar någ ann än 
russi, de var int ti tal um OL. Va to di vägän, 
sum akt pa stäutsjussn, da? OL. Da försto di 
straks, att de had int vart någän goar mat-
pusä, äutn de had vart någ ann galä, sum had 
akä JK. A. u ja har ak pa vägän me dum a 
styckä JK. Bäst ä var, så kåm än aknäs i 
dråskå fran station'n JK. Jär Er kåirnäs el. 
jär Er aknäs me ngn annar? MK. c) [om 
andra sätt att färdas]. Ak tråskän [sitta o. åka 
på tröskvandring] MK. När n kåirar haim u 
sitar pa i håihäckän, så haitar de, att n akar i 
hå' ihäck JK(U). 2) [färdas hastigt på snö, is 
el. d.]. Drängar u päikår .. var äut u akt' el. 
rod kälkback me JK(U). Jfr ro v. — Särsk. 
förb. Ak me, till däss att vör far igän de sum 
ja har kumm bårt, så kanst du fa ak tibakas 
igän JK. Sin had ja int någän ann tankä, än 
att tjäringän akäd me pa tågä JK. Ja skall ak 
ner ti Nabbu me Jann Pättasn, han skall kåir 
ner JK. — åk-dont s. a'kdåunt. De var int så 
väidlyftut förr vaskän me sildont ällar akdont 
MK. -dyna s. aldöinå f. [stoppad dyna som 
lägges i åkstolen]; där finns tagäl äi där u 
sväinbystår MK. -stol s. aleståul m., bf. -n 
[säte med rygg- o. sidostöd på åkvagn el. 
släde]. Ner n nå läggar a sitbredä ällar sättar 
n akstol pa OL. När ja kåm där äut, så var ä a 
par kvinnfålk, sum sat i akstoln, u hästn sto 
.. i snåidräivår JK. Matpusn, sägd faffar, u 
han liggar ner i karmän undar akstoln JK. 
Han sat i baksetä i bakast akstoln OL. Han 
kummar 	ti middästågä me än vanli last- 
vangn me täu akstolar pa OL. Jfr spil-åkstol. 

åkare s. åkarä (nytt ord) (OL)MK m., bf. 
Provryttan sägd int någä, män åkan 

var dän, sum var storkäftu u sägd, att ä pråmt 
skudd var väg JK. 

åker s. akar m., bf. -an, pl. -rar. "Akar" 
bitöidar ådli jård, någlund stort styckä ällar 
fält .. Än mindar akar pa umkring a par 
tunnland har för de mäst namnä: "läilakan" 
JK(U). De var n stor akar; mang tunnland jär 
dän akan? De finns ingän bit igän av de där 
Digarängä, sum int jär akar (hailt) nå JK. Än 
stor stainur akar me tårr glis jård OL. Lambi 
u storkräki gick där, när akrar lag trednä u 
jetäd ograsä ör JK(U). Kväiar u vägar till- 

äurnä, så di matt in yvar akrar u ängar u 
hagar för ti kumm haim OL. Jfr gräsvalls-, 
hop-, korn-, råg-, sams-, strand-, säd- o. ör-
åker. -ben s. akabain JK n., pl. =, duktuä 
jårdbräuksarbetrar JK. De bläir nuck akabain 
av di, däu jäst så duktur JK. -betar s. pl. 
akabaitar [beten på åker, t. ex. på stubb-
åker]. Vörr har släppt konar äi akabaitar 
MK. -bit s. m. bf. alcabi'tn, pl. -ar [åker-
stycke, mindre åker]. U dän akabitn ner i 
ängä, sum int jär avslagän häldar JK. I dag så 
har vör stak linjår upp pa de nöi skiftä u gynt 
plög ällar vändä pa de akabitar, sum jär osanä 
[osådda] JK. -bruk s. a'kabräuk n., bf. -ä. 
Annu ha vör int vart ihop me någ äutårkå 
ällar me någ akabräuk JK. Vörr var ti gynn 
me akabräukä i dag .. Dä bläir saint me 
akabräukä i ar, u ja vait int, att någän har 
gynt sat ännu JK(27.4.1922). De kan väl 
snart kast um u bläi bättar, sått akabräukä 
kansk ännu kan fa gynnäs i iss mån'n 
JK(16.5.1909). -brukare s. akarbräukarä 
(OL)MK, pl. akabräukrar JK(U). För min 
täid .. så var de int så hevt [bra] me aka-
bräukä uppat landä häldar, för n stor dail av 
akabräukrar el. böindnar lag bäi strandar 
(fisklägi) u fiskädä JK(U). -bruks I redskap s. 
a'kabräuksraidska'p n., pl. =, bf. -i JK. Di 
kård kring u säld akabräuksraidskap ällar 
bräuksdoningar, såsum slåttarmasjinar u 
skördmasjinar u hästräivår u fjädarharvar 
JK. -duva s. alcadäuå f., bf. -u, pl. -år (blå-
duva, Columba oenas). Akadäuå jär n minda 
sårt än skogsdäuå älla skutå MK. Blå aka-
däuå JK. Flaugar mik fort u jär mik skutvarä 

Kummar täilit pa ladingän, när jårdi bläir 
bär, u vistäs för de mäst äut pa akrar 
um dagar JK. Akadäuår har tt kummä 
JK(25.3.1905). De gamblä sägdä, att kånnä 
skudd int stuckäs förr, än när a akadäuå kund 
gåim si i kånnblädingän JK(U). -foder s. aka-
fåudar n., bf. -fodrä JK [foderväxter som 
växa på åker]. Akafodar el. tillsaningsfodar, 
de var för de mästä timmänte u raudklövar 
JK. Akafodrä, sum jär mang sårtar av nå för 
täidn: klövarsårtar, såsum blålussärn u 
humblälussärn, slas täilit, umkring missåm-
man, u så sin raudklövar u alsik-klövar där 
nest. Raigras u knylhavrä slas u' täilit, tim-
mänteän säist, män förr n han kummar ti 
glångäs JK. Akafodar, sum vaksar pa klövar-
u timmäntevallar, sättäs i stack, när ä bläir 
tårrt JK. När n slo pa ådli fastmark haitar sla 
akafodar el. fastmarkshåi JK(U). Akafodrä 
skudd skilläs av me fyst, förr'n to ihop me 
håihåistn i ängi JK(U). Håi pa ängsmarki blai 
ungäfår hältn mot i fjor u akafodar älla pa 
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tvärlandi ännu mindar JK. Natskäru ha vistäs 
i akafodar u gröidä JK. -fält s. 	akafält 
n., pl. =, bf. -i. Akarfält, akarflank ällar akar-
sträckå kalläs de, där sum jär stor väidlyftuä 
akrar ättar si OL. Ängi jär fövandlädä ti 
akafält JK. När n käikar pa all akafält, sum 
jär besad me haustsed (ryg u vaitä), så kan n 
aldri vackrarä säi JK. Kånnä, de kan n fa säi 
sumli ladingar, att de kan sta gröint u vackat, 
män så kan de kumm a duktu kyldnat, u hail 
akafälti kan bläi hail gäul, såsum äld kund ha 
gat yvar JK. -grind s. f. bf. akagrindi JK(U), 
[grind mot åker]. -häst s. alahäst m. [häst 
lämpad för arbete i åkern]. Ättar sum (h)a int 
var .. någän bra akahäst, så vidd ja int gi de 
präisä JK. -höns s. akar-, alahyns n. (pl.). 1) 
'små grå fåglar, ngt större än trastar, s. 
springa i åkrarne' = lairhyns MK(1877); [trol. 
ljungpipare, Charadrius apricarius]. 2) 'åker-
duva'(?) HG. -jord s. akajård f., bf. -i, gen. 
-is [jord brukad som åker]. Va ivist'n bondä, 
sum had akajård el. jårdbräuk ti skåitä, så var 
di strandbräukrar el. fiskrar, så väl sum ar-
betskalar, sum för de mästä int hadd någ 
akajård JK(U). Di kund ha plöig upp el. kring 
a halltunnland akajård undar täidn JK. Ån 
tjugå trätti tunnland äutmärkt go akajård kan 
ja fa där nerä, män de kustar ti ådlä JK. Män 
nå pa go akajård flyttar vör rotfruktar i ställ 
för tredä JK. De gamblä akajårdi plögdäs 
alltut me spitsplog JK. Till u me pa lag [låga] 
jårdar så jä akajårdi tårr JK. Jårdi har blitt 
rakt full nå av vetå, så att de jär omöiglit till 
kumm pa akajårdi me någ kräk JK. (Släk-
lassi), sum än läggar i smahopar i radar pa 
tredsjårdi ällar akajårdi JK. Da talt L. fyst 
igän um akajårdis göidning JK. I går u i dag 
har ja plög(ä) me stäutar ner i äng där pa 
akajårdi JK. När akajårdi jär plöigi pa 
haustn, u ha gynnar väitnä el. bläi tårr upp 
pa, så jär de int langt igän, ick än kan fa gynn 
me ladisbräukä JK(U). -kruka s. akakräukå 
f., pl. -år (Agrostemma githago) Fråiä hai-
tar slätt MK. -kål s. alakfrl m., bf. -n, el. 
akaroår (Brassica campestris). Akakål de jä 
roår undar; de jä så må' irt fyst nä blåmmår 
kummar äut; sin da bläir de mair träiut 
[träigt] MK. Män de jä gal nuck me ogras där 
(i strandakrar) u akaroår, sum ännu mästn 
jä de värstä, när de kummar i jårdi ti fa de 
plantår ti tårkä, u far n int de förr n sar, äutn 
de plantåf far sta gröinä, ner n sar um haus-
tar, da gynnar di vaks um ladingar igän u 
spraidar si u bläir stäur u haug stand av me 
gäul rosår pa, sum vör kallar för akakål 
sum tar bårt u förstöirar mik sed, u de kan n 
fa säi sumbli ar hail de där stor strandakrar  

åkersenap 

hail gäul, nä dän akakåln kummar ti glångäs 
alltihop JK. När de var håibrist u halmbrist, 
nyttäd di mik förr akakål u akaroår, sum 
vaksäd upp i rygän um ladingar, u de drogs el. 
luktäs upp hail lassi ör rygän ti gi nauti ti 
fodar otårkä el. gröint, när akakåln glångdäs 
el. var gäular JK(U). Fattiä fiskrars sårkar . 
graväd akaroår el. akakål upp langsat strand-
kantar u i strandakrar u kokäd roår el. röitnar 
i fylg me fiskän u jetäd de till fiskän i ställ för 
bröi el. u pärår JK(U). -land s. akaland 
JK(U). Akaland jär n mindar ådln jårdbit 
t. ex. ja har ådlä a läit akaland i ängä. Ja skall 
ådlä hail ängä u lägg de undar plog, sått de 
skall bläi akaland av; da bläir de n storar 
akar, sum haitar akaland JK(U). -lapp s. pl. 
alalappar [mindre åker]. De gamblä gubbar 

had alltut säin akalappar .. att i var sum a 
vät ällar skål mitt äi fö dän dail, att int fättä 
skudd sink ör jårdi u så ner i däiki, därför så 
kastäd di däiksmuldi langsat rainar, när di 
gravd någät däikä JK. -led s. n. bf. alar-
li'då [led mot åker]. Ja låimt akarlidä ypä OL. 
-lott s. alarlwt; alalått JK(U), när n har 
akajård äi än akar, sum jär flair dailaigrar äi 
JK(U). -nejlik s. pl. akanälkar el. akakränkår 
(Agrostemma githago). Fråiä haitar slätt MK. 
-ren s. akarain f., bf. -i, pl. -ar. Ja kan int 
begräipä, att allt gras jär avbait si pa akaraini, 
u vör har int bait där någänting JK. -ros s. 
akaros f., pl. -ar, -år. 1) Blå Akaros (Cen-
taurea cyanus). 2) Väit Akaros (Chrysanthe-
mum leucanthemum samt Matricaria ino-
dora). Konar tyckar um dum MK. 3) Raud 
Akaros, -rosår = akamälk (Agrostemma gith-
ago). Växtn haitar raud akar-rosår, män fråii 
haitar slätt MK. -rova s. akaroå f., pl. ala-
råuår, aka roar (Brassica campestris). Akakål 
u akaroå jär de samä; roti bläir störr u störrä 
u ti släut såsum a roå um haustn. Undar 
blöiä, goä haustar kan bladi vaks äut såsum 
pa kål MK. Akakål u akaroår jär täu sårtar. 
Akaroår, di har stäur roår MK. Akaroår har 
kräusuä blad, mair stor u braidä u så a stor 
roå undar. Akaroår vaksar mik blant pärår 
MK. Akaroår bläir int någ blåmmår pa [!]; di 
har stäur bladar, sum liggar flatt nerä MK. 
Akaroår har mair båssuä bladar än kål MK. 
Akaroår vaksar vilt, u sum jär a olycklit 
ogras, sum gir täusntals fråi . . Akaroår yva(r)-
vintrar u fråiäs arä därpa .. Förr i missväkst-
ar bigangnädäs akaroår ti mänskföidå i nöd-
fall JK. Sumli to akaroår upp i Nöiu u kokäd 
(i) fylg me strämmingän bäi strand u jetädä 
JK. -senap s. alasi*nap m., bf. -sinappän JK 
(Sinapis arvensis). De jårdi, ha jär så full av 
villsinap, akasinap OL. Nuck ättar iss nöi 
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täidns sätt kan akasinappän förstöiräs av 
syrår undar de att n glångäs, män de liggar 
så mang hundrätäusntals osprungnä JK. 
-senaps j frö s. n. bf. akasinapsfråiä, sum pa-
stas aldri ruttnar u sum jär ätt me de värst 
ograsä ti fa i akajå'rdi, män sum int springar 
el. vaksar, så läng sum än int plögar el. röirar 
ikring jårdi lissum JK. -skifte s. n. pl. bf. 
alaskifti [åkrar fördelade vid laga skifte]. 
Män de jär int nuck me täundäikar ällar däi-
kar i all skiftäsgränsar i akaskifti, äutn de 
skall var däikar för yvrit JK. -sträcka s. alcar-
sträckå, akarfält OL. -stånden p. a. n. (eka-
standä. Läinä bläir a. säges om lin, när det fått 
växa för länge; håi sum far sta för länge etc. 
el. gras pa rainar s. bläir yvamoä MK(1877). 
-tofse s. akatåpsä m., bf. -n, pl. -ar (Echium 
vulgare). Blå akatåps(ä) JK(ordl.). -tulpan s. 
alatulpa'nm., pl. -ar 'vallmo' (Papaver arge-
mone o. P. dubium). -tun s. m. bf. akatäun' n 
JK(U), [gärdesgård mot åker]. -tvär s. alca-
tvirr f., pl. -ar JK [åkerteg]. Ja skall bär ännu 
bjär tynn'n pa hop, sum ja har skaplit me ti 
bär kast yvar täun'n u in pa a akatvär, sum ja 
har tredi där i Ainhagän JK. Så har di välträ 
grastainar i radar el. vastar, u så har di hatt a 
akatvär jär innäi, millum iss vastar JK. Håiä 
jär släut pa lambhäusä till dum, sått di far 
försöik 	u nasslä äi si någä, pa akatvärar 
JK. -täppa s. a'ka(r)täppå f., bf. -u, 'vret' 
OL. Än läitn akabit el. akar pa ätt laupsland 
u där umkring, sum liggar för si självar, me 
oådli mark umkring, haitar för de mästä "aka-
täppå" JK(U). -vaktare s. alavaktarä m., bf. 
-an. Apartu akavaktarä jär ännu, sum skall 
säi ättar, att de int kummar någ kräk in u gär 
skadä u har Hamman u Nöiu vart ann ar ti säi 
ättar, för di nyttäs ännu i täuskiftä. Ti laun 
har akavaktan nå fö täidn fäir skupar pa tunn-
landä ällar en skup pa laupslandä. När akrar 
bläir tom um haustar, så skall akavaktan hald 
avsjon pa all baitar u da har han visst baitar 
till någ kräk där me JK. Nå finns ingän aka-
vaktarä (kom bort för en par tre år sen) 
MK(1903). -vallmo s. pl. akavallmogar = 
akatulpan (Papaver argemone o. P. dubium). 
-vigg s. akavägg el. sedvägg (insekt). Se säd-
vigg. 

å-komma s. ålåmmå f., pl. -år [sjukdom]. De 
jär nuck int därav [jordskott] de i, tyckt ja, 
äutn de jär någu annu å' kåmmå OL. Att n 
söikar mästn aldri någän dåktår för sån där 
mindar åkåmmår JK. 

ål s. 1 pl. alar [groddar]. De bräukar de kunn 
vaks, de, alar pa pärår MK. Pärår .. di jä så 
galnä ti laup äut, dvs, de vaksar sån föskräck-
liä stäur lang alar älla sprungar pa dum i 

källrar JK. Sumt kånn had lägt si för uss, u de 
sprank .. sått de var lang gröin alar pa JK. 
När de [maltet] da har laup äut el. mält si el. 
springä, så att de har blitt alar el. sprungar pa 
de, da skall de pa kölnu u tårkä JK(U). Kån-
nä laid väl någ skad fyst var de haglä, sum 
slo ner de .. män sen ner soli kåm till bas pa, 
så gynt de spring upp nöiä alar fran röitarnä 
OL. Sedi ha har blitt sprungi .. ja sag läikväl, 
att de var ti bläi lang gröin alar pa. Ja, i så fall 
da haitar de alar ällar sprungar .. har n sat 
sedi u så de jär träi fäir dagar ättar, um än da 
tar u pirar i jårdi, da säs de: sedi jär allt lang 
alar pa, män dråigar n me ti däss a har kumm 
upp, da säs de sedbruddar OL. Jfr pär- o. 
rev-al. 

ål s. 2 ål m. [fisken]. När ja var sårk, så bräukt 
vör ga u vadä langsat strandi u lait ål kring 
grastainar, en av uss bräukt alltut ha n ålputt 
JK. Iblant hadd vörr ingän ålputt häldar 
äutn vörr hadd hankäl [vantar] pa hännar, för 
int åln skudd hal ör hännar för uss så let JK. 
De har ja set N.J:n gat i Nabbvikän i släku 
u slat me de där harklu Iblant så far di väl 
ål pa de väisä, när släku jär fäul, sum åln gar 
inn äi JK. Smissgubbän: förr när Bofridn 
livdä, da kund vör fa någän hål (= ål) iblant 
MK. Åln jär int så lenstarkar [svag, klen] 
MK. Ålen u å'rmän di jär kussäinar, sär di 
MK. Ner n talar me än, da jär n halar sum än 
ål OL. H. har a ståtli källing (atminstn ti säi 
pa) tjåck u fäin sum än ål JK. Jfr bad-, ligg-, 
pingst- o. stryk-ål. -angla s. f. pl. ålanglår 
[ålrev]. Ti fång ål.. me "ålanglå'r", u de jär 
ätt me de nöiästä sättä JK(U). -fiske s. å'l-
fiskä n. Jaugänningar rustar mik me ålfiskä u 
flyttar nuck för de mäst ålräusår JK. -hak I 
ljustra s. å'lha'kjaustrå f. -harkla s. eaharklå 
f., se harkla s. -hus s. n. bf. ålhäusä [liten 
fiskebyggnad av upplagda glesa stenar med 
en häll över på sjöbottnen]. -hå' mma s. pl. 
ålhåmmar, nytt namn på ålräusår MK(1906). 
-kut s. ålkäut [tånglake, Zoarces viviparus]. 
Ålkäut jär n fisk, sum när pa jär likt åln män 
bläir aldri så storar, u så jär n flatar män halar 
sum ål'n u läik saigläivar JK(U). De jär int 
gutt um ålkäut nå för täidn JK. -lindare s. 
ålindrä, fisk; de tår var de sam sum ålkäut 
MK. -putt s. å1putt m., bf. -n [ett slags mind-
re ljustra]. Ålputt'n var n käpp me täu el. träi 
tännar pa me än huldungä pa ändn pa tännar 
JK(U). Älputtn nytta n pa så väiK, att n vadar 
äut äi vattnä u så gar n u kännar ättar me 
ålputtn unda stainar, um ä finns ål, u de 
kännäs gäinäst. Um da stain'n int jär störr än 
n kan rad me u flytt n, da jär de bär ti flytt 
stain'n, u åln jär fast. Kan n int rubb stain'n, 
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da far åln bläi där, um hulä jär så läitä, att n 
int kan fa äut n me puttn MK. Ålputtn stickäs 
in undar stainar för ti känn, um där finns ål. 
De skall var varsamt, för annas bläir di rädd 
u rännar sin väg. Känna n da, att de jär ål, da 
trycka n till u klämmar ålputtn in i fiskän 
såsum a jaustrå MK. Ner ja var sårk, had ja n 
gammäl ålputt me n stak ällar a skaft umkring 
a än [aln] langt me träi tännar äi, män va dän 
ålputtn to vägän, visst ja aldri. Iblant had vör 
ingän ålputt häldar, när vör gick u laitäd ål 
kring stainar, äutn vör had hankäl pa hän-
nar, för int åln skudd hal ör hännar för uss 
JK. [Se ill.] -riva s. å'lräivå f., bf. -u, 'ett 
slags ljustra att fånga ål med' MK. När n da 
skall .. ta åln me ålräivå, så gar n u vadar i 
vattnä u i släku u ävju ijamt batn.. så slar n 
ner i vattnä u släku me Mräivu, me tännar ner 
at JK. Ålräivu nytta n ti räk [räfsa] ättar ål 
me. Da gar n ijamt batn u drägar dän fram i 
släku u fysar me räivu pa butt'n. Så snart 
sum da n ål fassnar pa taggar (de känns gäi-
näst) så kastar n in n i batn. De kan var så 
djaupt vattn, så de gar till håfti; när de jär för 
mik släkå, da däugar de intä, de skall var 
lagum tjåckt me släkå MK. [Se ill.] -rusa s. 
earäuså f., bf. -u, pl. -år [ålryssja], me bän-
dar u arm u gailaksl, täu ingangar MK. Dän 
täidn, ja bräukt strandi,, var de ingän, sum 
had ålräusår jär at iss traktar bäi strandar, 
män nå i sainarä täidar jär de mang, sum 
fiskar ål me räusår, hälst Jaugänningar JK. 
Män nå fö täidn har di andrä stäur sjoräusår 
me än mik langar arm pa u mang gangar sånn 
stor räuså, sum di fångar fjällfisk .. me u ål, u 
kalläs u* för "ålräusår". Di jär näggbundnä 
el. me sma maskår, för int åln skall ga iginum 
JK(U). -skinn s. ålskinn n. Ålskinn .. jär mik 
saigt u starkt u kan bigangnäs ti snöirar u 
remar JK. Ifran gjårdi till skaftä gar de a rem 
äi a skårå i änd'n av skaftä [på slagan] .. de 
remi var för de mästä av ålskinn JK(U). När 
vör va ban, da fletäd di tatfletår ["tåtflätor"] 
me ålskinn pa uss fran tinningi u ner yvar 
åiru, smallä rimsar; u sam så nyttäd di ål-
skinn ti kängremar MK. -spett s. ålspit, 'spett 
m. en huldunge på att fånga ål på' MK(1877). 
-ställning s. ålställning [form, fason som en 
ål]. Tåbbis .. di jär small sum a blöigaspinnå 
u har ålställning MK. -tång s. åqtaug f., bf. -i, 
'tång att ta Men med och stoppa den i en säck 
el. korg' MK. När n läggar ålar i batn, så vill 
di gi si av igän u jär så halä, så n int kan hald 
dum; da tar n dum me åltangi u puttar dum äi 
n säck ällar kårg MK. Åltangi nyttäs, när di 
brandar ättar ål till hämt upp dum fran butt-
nän i ställ fö jaustrå MK. 

åla v. 1 	, ipf. -äd, 'dra fram båten längs 
näträckan o. plocka fisken av utan att ta upp 
näten' HG. Flundränät .. di tar fjällfisk u', så 
sum säik u äid, män da skall di börr int sta 
längä, fö(r) da gar di [fiskarna] av. Män da 
gär n pa de väisä, att n alar dum, dvs, när näti 
har stat umkring än par täimar, da handa n 
iginum dum .. En ror u en liggar pa umrän-
ningi u tar patjan'n upp .. u jär ä da någu 
äid el. någän säik pa, så tar n av näti. Pa de 
väisä kan n hand iginum, el. al  näti flair gang-
ar um netnar JK. Så glaid vörr ste u aläd dum 
(= handäd iginum dum föräutn dräg upp 
dum), för ti säi um ä var någän fisk pa dum 
JK. Al näti kl. 10 u kl. 1 MK. 

åla v. 2 tati [fånga ål]. Så bräukt vör ga u vadä 
langsat strandi u lait ål kring grastainar, en 
av uss bräukt alltut ha n ålputt .. de kalld 
vör för ti ga u ålä JK. 

ålder s. aldar (gmlt), åldar m., gen. aldas, 
åldas, bf. aldan, åldan. 1) [livslängd, livstid]. 
Nitti år de jär stor åldar de MK(1879). 89 år, 
de var n haugar åldar MK. Vör gar jär halt u 
skaiv u me nasar mot jårdi äi o halv aldar! 
JK. Någ var av uss sum har kumm ti åldar 
nå'gä JK. Vör var så lidnä i 'åldar, så att stöist 
dailn had väl bisläut si för till gift si OL. 
Sumli kan uppna n haugar åldar u var rask 
läikväl JK. Far han var sårk da, när gubbän 
var ti åldar kummän JK. 2) [livsstadium]. A. 
fyllar älvå ar i dag u jär stor u duktu pa sin 
åldar JK. All ungdomar pa min åldar ansäir 
JK. Nå i nöi-arä har allt täu styckän döt: en 
kal i bäst aldan (sä de gamblä ..) 44 ar JK. 
Daim sum da var i sin bäst åldar.. di jär nå 
nerbrutnä OL. Di sum da var ban, har nå 
vaks upp i höigar ällar legar aldar OL. Att n 
kund gi si .. pa fräiarstråt me någu päikå i 
sam aldan, såsum än läskamrat JK(U). 3) [i 
vissa prep. uttr., "av ålder", sedan gam-
malt]. Så fick de räumä hait nöistäuu .. där-
förä, att de var någänting nöjt u int av aldar 
bräuklit JK. Så har de vart um aldas [av 
ålder, i alla tider] MK. Nå har de vattnä um 
aldas, sä de gamblä, rinn langsat storvägän i 
däiki u så fram till a'i JK. Kauprä har n 
släkdöiä bäi Djaupdöi fisklägä i Hamman, 
sum di har hatt av aldas 	ällar Mdas JK. 
Närkar kastäd [skottade snö] till dän gamblä 
gränsn änd till vintan 97, sum di alltut ha gärt 
um aldas JK. Jfr gammals-, mans-, mellan-, 
människo-, skol-, sten- o. tids-ålder. -dom s. 
m. bf. åldardomän MK(1877). Pa å. 

åldrig a. åldrur, -u [till åren kommen, gam-
mal]. När n da jär någ åldrur u gammäl JK. 
Jfr lik- o. mellan-åldrig. 

å-leta v. (GOB) se av-leta v. 
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ålt-gesäll s. åltgisäll, 'den äldste gesällen'. 
å-lägga v. ipf. ålägd', p. pf. eflägdar, pl. 
ålägd' [anbefalla, ådöma]. För umkring än 
täi tåll ar sinä ålägd Mullvalds Kaupräkalar, 
att di skudd töin halltäun imot dum JK. Kaln 
hännäs livar u jä arbetsföir u jä ålägdar . att 
n skall fösörg säin hustrå självar JK. Prästar 

bihövar di värkliän sån stor lerdom, sum di 
jär ålägd ti ha? JK. Vör körkväldar, sum jär i 
skolrådä, jär ålägd enlit lagän att bevist skolu 
en av uss en dag i var månä JK. 

å-ned s. anaid el. anaidå, 'förtret, besvär'. Ha 
anaid av någän MK. -neda s. a'naidå f., 'för-
tretlighet, besvär' MK(1876); såsom av ett 
ont el. så. Anaidå nyttädäs förr; nå säs 
onaidå MK. Jfr o-neda s. 

ånga s. åygä m., bf. åyän. 1) [vattenånga]. 
Vattnä kokar, sått ångän star av de JK(U). Di 
had räns n [lokomobilen] dagän föräut u int 
fat a lukå tet äutn å' ngän fräsäd äut, där n int 
skuddä JK. 2) [(varm) fuktighet]. Kald um-
slag.. me yllä .. de blai än rasandä go hit u 
ångä, sått värkän slyträdä JK. 3) [imma]. De 
stäigar än sånnar ångä upp av vattnä u jårdi i 
kväld, sått i mårgå far vörr vackat vädar 
JK(U). En gang .. var ja äut i möiri n kväld 
så gynt ä löis kring mi all stans, u när ja gick 
däit till ä, så var ä bär såsum någ råik ällar 
ång, sum kåm upp ör jårdi JK. Jfr köld- o. 
väder-ånga s. — ång-båt s. åybå't m., bf. -n. I 
fredäs var ja kåirnäs ner pa Jaugan, när ång-
båtn var innä JK. -fartyg s. åyfa"rtöig n., 
pl. =. U just sum vörr hadd fat sätt av, så 
kåm a ångfartöig ällar n ångarä sudar ifran u 
haldäd a läiti smulå inför uss JK. Ja har set, 
att ångfartöig har gat jär äutförä när pa var 
dag nå föräut JK. -kvarn s. åykvänn f., bf. -i. 
I mårgå ha ja tänkt ti kåir ti Aitlaim ti ång-
kvänni u siktä JK. -sikt s. åysikt f., pl. -ar 
[ångkvarn med siktverk]. Um onst skall vör 
ste u sikt bäi än ångsikt, antingän ti Häms 
älla Buttlä JK. -såg s. åysas,  f., pl. -ar [såg-
verk drivet med ångkraft]. De jär pa skogän 
millum Löi u Gardä, sum jär ångsag JK. 
-trösk s. åytråsk m., bf. -än, pl. -ar [trösk-
verk drivet med ångkraft]. Ja skall tråsk me 
å'ngtråsk i släut av viku JK. När vör da had 
fat ångtråskän u biln [lokomobilen] häit u fat 
tråsk än dag .. ryg u vaitä 	JK. Ja skall 
ännu ste u håir ättar a par kalar ti jälp uss pa 
ångtråskän JK. Ja var pa ångtråsk i går u 
skall i dag u JK. Pa ångtråskar gick ja när pa 
a hail vikå JK. Da, när vör skudd tråsk möir-
kånnä pa ångtråskän, så had vör slat uss ihop 
än fäir styckän ti jälpäs at, sått vör skudd 
slipp u laig så mang pa en dag JK. Ännu 
kummar el. gar ångtråskar jär äut um dagar 

JK. Ångtråskar jär bra, för n far fort skull av u 
kräki slippar u ga där för de gam tråskar JK. I 
släut pa attnhundrätalä u någlä ar in pa nittn-
hundrätalä så kåm de fyst ångtråskar JK(U). 
Vörr hadd ångtråskän i täistäs, u 	vickät 
läiv u röirlsä de var pa Fäi gardn. Vörr var 
tjugå styckän ti arbetä u all hadd fullt sjau, 
var u en pa sin plass .. De skildäs av me pa 
dagän 20 häckar ryg, 8 häckar vaitä u 20 
häckar (umkring) kånn u havrä JK(1904). 
-trösk I bulle s. pl. ångtråskbullar MK [stora 
vetebullar till kaffet vid ångtröskning]. 
-trösk I dag s. åygtråskda'g m., pl. -ar. Ain-
däst tyckar ja, sum de riktut jär sträiv dagar u 
fålki riktut far bräuk si, de jär ångtråskdagar 
u så när de arbetäs me betår JK. -trösk 1 tid s. 
m. bf. åygtråsktäidn. Män va skall få'lk tas 
ifran nå i iss ångtråsktäidn JK. -tröskning s. f. 
bf. åygtråskniygi. Ungmor L. ha jär int haim 
nå, för ha gar pa ångtråskningi JK. När vörr 
hadd fat skilt av me ångtråskningi JK. -verk 
s. n. pl. bf. åygvärki [ångkvarnar o. dl. Nå 
bläir de int ont um mal- älla sikt-vattn, så att 
fålki kan fa sikt u mal bäi vattn föräutn bital 
döirt bäi ångvärki JK. 

ångare s. åygarä m., bf. åygan, pl. ångrar JK. 
Så gynt di rop så förskräcklit, u da försto vör 
straks, att ångan had gat pa dum JK. De tysk 
ångrar, sum lag pa, Grasar i sundäs, di hadd 
spritlastar JK. 

å'nge s. se vid-ånge. 
ånger s. angar MK, ångar (OL)MK. Ha angar 
yvar ngä MK. Han fick en sån å. yvar de 
(OL)MK. 

ångest s. se byx- o. själs-ångest. -given p. a. 
algast-, aj gäst-, agas-, ayars-gi'vän 

L,  [ängslig, översiggiven]. Angasgivän 
yvar någä (ångerköpt) MK(1877). De var 
förskräcklit, va han var angarsgivän u räd-
dar, sått n rakt skudd själäs JK(ordl.). 

ångra v. åygrä, åyrä, sup. åurä. Så skudd var 
u en skogs-skövlarä ångrä, att n ha vart så 
galn u hugg skogän av JK. Pa de väisä gick 
säist lauboraisu för L., u ja tror int, att n har 
ångrä na JK. 

år s. 1 ar, år, gen. a'rs n., bf. -ä, gen. a'rsns, 
pl. =, bf. a'ri, å'ri. Ar sägd de gamblä OL. 1) 
[beteckning för tidrymd]. Förr da had n duk-
tur stranddräng bär n trätti håigst förti kronår 
för årä OL. De jär int sägt, att di (tjänrar) 
bläir årä till släut, um di änd har fäst si för 
hail årä OL. Ätt ars täid JK. Ätt ars vall JK. 
Sma ban, sum var sum träi fåk ars ban 
JK(U). Än åtti ars bondgubb 	JK. Någ 
gamblä åtti ars källingar JK(U). De jär märk-
värdut, va än bläir fort till ån, u ja tyckar de 
jär int, sin ja var tjugå ar JK. Åt dagar i dag 
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fylläd ja jamn ar [hade födelsedag] JK(U). Nå 
i sainarä ån, dvs, för n trätti förti år sinä OL. 
Nå pa sainarä ån i OL. Nå pa iss säist tjugå åni 
har de vart mik bättar OL. An i jär langä u 
mali [måltiderna] jär mangä JK(U). Någ jård, 
sum int had vart göidi pa mang härrns ar JK. 
2) [beteckning för tidpunkt]. Nest år, lains da 
summarn bläir OL. Förr da had di täurgang 
me läsmöitskalas, inum var rot så skudd en 
bond hald kalas vart år OL. Vart trid el. fjärd 
ar JK. Ja minns fyst arä, när vör int had mair 
n en vändplog JK. Skjaut gamblä arä bårt 
JK(U). A gutt nöjt ar! JK. Bäi aräs släut skall 
all afTårar raidäs äut el. upp JK. Sumli ar kan 
ä dåi än 10-15 styckän u sumli ar n 4-6 
styckän JK. Täu de fyst an i var de gutt um 
fisk, män de säist arä fanns de int någ fisk 
häldar JK. Ån i matt int var inn ännu, vät ja, 
ättar värdns sid MK(1877). 3) [Gml. gen.] 
arsns [i vissa uttri.Vällaikän ha vart äut-
märkt vackar pa iss arsns täid [denna tid av 
året] JK. Jär de vällaik slikt pa iss arsns täid 
JK. Ja män tänk, att vör knafft har hatt någu 
kyldnat i haust ännu, de jär u ovanlit pa iss 
arsns täid JK. De jär frågän um, um gaiti bläir 
täidu [brunstig] pa iss arsns täid JK. I dag så 
har vör fat de säist in undar tak av o arsns 
skörd JK. Nå i iss arsns tal nittnhundrafjortn 
JK. 4) [om året med avs. på fruktbarhet, 
försörjning o. 	I fjord var de a vatar u dålit 
ar, sått vörr fick mik gröid föstöirdar av 
rängn u vetå. Män tänka n si tibakas till 
förrarä, da var de a gutt ar da JK(U). Far 
mainar pa, att de där svår an i var umkring 
1846 JK. 5) [i stående förb. m. adv. o prep.]. 
De jä häut, va de gar upp ti undahald de där 

körku jä i Lau för arä JK. Fålki fick .. ler 
si insäi, att de jär nödvändut ti låim av så mik 
ti häusaldä, så de räckar för årä JK. I år ällar 
i ar, sum än dail sär OL. Han ska bär var jär i 
år, t. ex. än tjänstman ältar någ sånt OL. Um 
ja änd int ha fat täid ti skriv till n så mik i ar 
sum nå an i föräut JK. De var nå härumårä, da 
var ä bra strangar vintar da JK. Vaitn blai när 
pa lik si pa bäggi ställar, män da var de u 
tjänli vällaik um arä [det året] för gröidn JK. 
Va mang täusn de gläidar av landä um arä 
[varje år] (näml. slipers) JK. Så mik sum de 
bär [bara] huggäs ti slipas um arä (älla an) 
JK. H:mor bräukar var jär äut um an i [årligen 
el. nästan årligen] MK. Så had ä vart a go jälp 
ti stängsl u bränsl um an JK. Vör föidar nå n 
tåll tjortn styckän (lamm) um an i JK. Läit 
rängn ha vör u fat ättar vanlihaiti um an pa 
iss täidn till missåmman JK. De jär märkvär-
dut, va än bläir fort till ån i [blir äldre] JK. Bäi 
Prästgardn pa När.. brännäd di hail an i kring 

JK(U). Aldri håirar di (babtistar) prästn en 
endä sundag an i kring JK. Skogän bläir döi-
rarä ar ätta ar pa de där skocvsjonar JK. 
Dålit, gar affärn ar ättar ar JK. Autgiftar bläir 
störr u störr ar för ar JK. Maja tyckt .. att ä 
blai mair u mair rolit ar för ar ti bo jär äut bäi 
uss JK. Viktorigan u gu vait allt sum de hittäs 
pa ar ättar ar, u de bläir värrä ar me ar JK. 
De (pärkspelet) tar av mair u mair ar me ar 
JK. De var järum arä, sum vör sad vaitä äi 
någ jård, sum int had vart göidi pa mang 
härrns ar JK. Jfr barn-, bet-, fisk-, fjor-, förr-, 
jämn-, kard-, korn-, läs-, missväxt-, ny-, o-, 
olycks-, sork-, spinn-, ungdoms- o. vetes-år. 
— år(s)-dag s. m. bf. Xrsda'gän J_ J_ . -gam-
mal a. a'rsgammäl, f. =, n. -t, pl. arsgamblä 
JK [ett år gammal]. Arsgammäl kalv MK. A 
stor fait arsgammäl so JK. Skall n ha så mik 
för a naut sum för a sväin, sum jär arsgam-
mält, da skall de nautä atminstn var träi fäir 
ar gammält JK. Kalvar, sum skall ha mjölk, 
till däss di när pa bläir arsgamblä JK. -gång s. 
a'rgang m., bf. -gayän. Han har än hailar 
argang me täidningar liggnäs. Fyst argangän 
av täkstar [predikotexter] OL. -hundrade s. 
a'rshundrä JK; å'rhundradä, -ädä. Gutt tul-
mod skall ä till ti gno u arbetä a halvt ars-
hundrä för intä JK. Ättarsum iss nå förmod-
hän jär de säist brev, sum ja skrivar till L. äi 
iss århundrädä, så.. OL. -kalv s. pl. a'rskal-
var [under året födda kalvar]. Ja skall nå ga 
me kvinnfålki upp i akan ättar fjordkalvar. 
Arskalvar föidar vör inn hail sumrar JK. -ring 
s. a'rsriyg m., pl. -ar. 1) [på träd]. Savän jär 
de sum sitar imillum barkän u träiä; de fass-
nar da, u så bläir de träi av el. garår el. 
arsringar MK. Garå, årsringar ällar arsringar 
kring a träi, de haitar garår OL. När buln pa 
gräni har vaks mair pa am n säidå, sått arsring-
ar har vaks där mair äut.. så jär de flain pa a 
grän JK. 2) pa nauthånn JK. Sån ringar ällar 
avsatsar, sum söins pa hånni för stäutar, ner 
di jär yvar träi år gamblä, de kalläs för års-
ringar ällar arsringar OL. Ringar pa hånni, 
sum bläir en för vart ar, haitar arsringar 
JK(U). -skifte s. a'rskiftä 	k!., 1/4  - , -skift' n. 1) 
[ifråga om jordbruk]. I möiri, där var de täit 
[ofta], att n had jårdar äi arskiftä, slo de vart 
ann ar. Släkdöiar har n u* arskift pa, vät jä 
MK. 2) [övergången mellan två kalenderår]. 
De var i ars-skiftä, da straks pa nöiarä 
JK(U). -slinga s. f. bf. årsslingu OL 
["slinga" till fiskegarn, tillverkad ett visst 
år]. Mäin iss årsslingu de säir äut ti bläi a bra 
gan ti ta OL. -svin s. n. pl. bf. ars-sväini 
[årsgamla svin]. När di flad dum .. sum di 
gärd .. förr de gamblä stäur ars-sväini JK(U). 
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-tals. a'rstal n., bf. -ä; åwci'lä, pl. a'rstal, bf. 
-i [tal som angiver ett år]. Vör har kumm in 
pa a nöjt arstal JK. A undalit arstal vör har 
(1911), träi ättar u än näiä JK. Ja, nå ha vör 
allt kumm i säist mån'n pa iss arstalä igän JK. 
De har ännu int någän döt i Lau äi iss arstalä 
JK. De jär min anlagä, för vör jär föid pa ätt 
arstal JK. Ja ska tal um de där smittkåppå'r jä 
i Lau (ja kan int bestämt minnäs arstalä, män 
antingän sjuttifäm ällar 76, ätt a de an i va de 
visst) JK. Mik bra för mi skudd ä varä, um ja 
kund fa vit arstalä, när lånä jär tagä JK. De 
händ si (ja minns int årtalä) att de gamblä sagi 
brannt av OL. I framstamluku jär de alltut 
skär si namn äi, vaims batn håirs till, u så 
arstal, när n jär byggdar JK. I skautflaar skä-
ra n namn äi u bomärkä, u så skärar n 
arstal äi de, när de gynt sättäs u var nöjt 
JK(U). Fö rästn så star de arstal pa flaar JK. 
Atminstn had di dum ännu haim bäi Kauprä, 
när ja var haimä, u arstalä pa dum (= de nägg 
gani) var 52, u all de gani, sum har de arstalä, 
haitar fämtitvåar JK. Attar sum gani jär 
gamblä till, så bräukäd n ha namn till dum 
ättar arstali, såsum: nittioän (= 1890) u nitti-
fämmän (= 1895) u. s. v. JK(U). -tid s. ars-
täid JK(U), å'rstäid m., bf. arstäidn, pl. 
-täidar. Jär de varmar arstäid, så sum um 
summan .. JK(U). Nå säir de int [!] äut sum 
di int har någ mair värd äi missåmmarn än äi 
någän armar årstäid [med avs. på firandet] 
OL. Dän mörk arstäidn JK(U). Dain arstäidn 
ätta dann laupar av, sått nå lacka de snart av, 
att ä bläir ladi JK. -unge s. arsungä MK, års-
OL m., pl. ars-, årsungar [årsbarn, jämnåri-
ga]. Vörr jär årsungar bäggi täu vörr, vörr har 
ätt årtal, u da ska de väl så varä. De säs um 
kräk me, ner di jär läik gamblä OL. Åll u ja 
var .. anlagar el. arsungar bäggi täu JK. Di 
var läik si gamblä; årsungar MK. -växt s. 
a'rsväkst (nu årsväkst) m., bf. årsväkstn. 1) 
[årets gröda]. Me vällaikän 	u årsväkstn i 
summar jär äutat har de vart si u så JK. De 
bläir sainarä me någ vart i summar i an-
säiändä pa gröidn ällar årsväkstn framför i 
fjord JK. 2) [årsskott på träd]. De jär bra 
langar arsväkst pa dän ungtalln .. de träiä 
de jär sånn lang arsväkstar pa JK(U). Hånni 
pa n krabbä de jär all de grainar, sum vaxar 
äut för var årsväxt runt um själv stammän 
OL. 

års. 2 ar f., bf. 	1 /4.), pl. a'rar 	[att ro 
med]. [Se ill.] Han kåm ner ifran Nöigärd n 
gang me a ar mässi . : sum han skudd ha haim 
u sätt hank pa JK. Arar var föslitnä i lunu u 
skudd blädäs pa el. föskoäs, u så skudd ä nöi 
hankar pa dum JK. Fyst när ja gynt bräuk 

strandi, så var ä int någ ror pa batar, äutn da 
fick än stöir me a ar, u var ä förrdi vinn., när 
n siglädä, så matt n stöir me täu arar JK. 
Rorä u rorstakän .. de jä int pa allä (fiskba-
tar), äutn de stöiräs me ar fö de mästä JK. 
När en man gläidar äut, så har n alltut träi 
arar mässi ällar am n yvarar JK. Arar de far var 
u en skaff ti si självar [då man bygger båt 
tillsammans] OL. Vassi täu el. vassit par arar 
(= bakarar, millarar u framarar) JK. Dän sum 
ror, ror så, att anglår kummar upp .. undar 
vänsträ an i JK. De var int djauparä vattn, än 
de gick an i undar hank (när n sättar an i läik 
ner i vattnä u de int jär djauparä vattn, än de 
gar till hankän, sum sitar pa arlunu u sum än 
trädar pa tulin, när n ror, da gar de "an i undar 
hank") JK. Störr batar, sum bläir mair ohan-
terliä ti hanter me arar i stårm JK. J. han fick 
tak äi a par arar, sum haldäd n uppä, ti däss 
di fick bat äut fran fartöigä JK. Jfr bak-, 
fiskebåt-, fram-, lä-, mellan-, styr-, trero-
ning-, väder- o. över-år. -blad s. a'rbla'd n., 
bf. -ä, pl. bf. -i JK. Så läggäs arar pa tullar.. 
sått arbladi liggar pa umränningar JK [när 
man ligger på "vrak"] JK. -handtag s. ar-
handtakä JK(U). -hank s. m. bf. a'rhankän 
JK(U), [den ögla på åran, som trädes på tul-
len]. -Iuna s. f. bf. a'rltenu [årlom, den övre, 
tjocka delen av åran]. -lägg s. m. bf. a'rläg-
gän [den smala mellersta delen av åran] 
JK(U). -skid s. a'rskäid n., bf. -ä, pl. =, bf. -i, 
'den inre träbeläggningen innanför "umrän-
ningi" och i vilken tullarne sitta' MK. Ar-
skäidi kalläs pa När för rodnar, u rodarklam-
par jär de tjåckarä dailar av dum, sum tullar 
sitar äi MK. Arskäidi håirs läikväl till umrän-
ningi. Arskäidi gäräs av aikä MK. Bäi umrän-
ningi sättäs "arskäidi el. rodrar" fast, u de 
sum di sättäs fast me haitar "duckår" JK(U). 
I äutkantn u i inkantn av de umränningsbredä 

späikäs n tunnar ribb, sum gar uppför upp-
säidu av bredä umkring en hall tum. Där pa 
de bredä, sum jär av fyrä, späikäs arskäidi 
fast, sått ä bihövar int var någ duckår i ar-
skäidi, så sum ä jär pa de gamblä väisä me 
umränningstakar JK. De skudd sättäs duckår 
i arskäidi ällar i rodrar, u de skudd buräs hul i 
arskäidi ti sätt duckår äi, u tullhul äi dum 
skudd ä JK. -tag s. a'rta"k n., pl. =, bf. -i, 
-ta*gi. Ro årkar ingän av uss a artak mair JK. 
Fyst gar de a stund ti ro i makä ällar fa fram 
batn någu än [aln] me vart artak JK. Däu 
skatt ta äut artaki bättar, att n int skall ta arar 
ör vattnä, ner n ror förrn de andrä, sum än 
ror i fylg me, äutn dräg äut säin raiduä artak, 
så bläir de bättar fart pa batn OL. -trola s. 
a'rtråulå f. 'årträ'. Ner n klauar trodar ör n 
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gränstuck, sum jär rispretar u knaggfräiar, så 
säs de mang gangar, att de de var läikväl n 
bra stuck till artrolår, för de att n var så 
rainar u retar; di skall nå klauäs dubbält så 
stor sum vanlit trodar, för de att di skall räck 
ti gär arar av OL. 

åring s. 1 a'rigg, lerigg [m.], 'äring'. De biror 
pa va de bläir för aring. Um de bläir go aring, 
så kan de nuck bläi sed. Åring jär läit nöiarä 
OL. 

åring s. 2 se aderton-, andre-, först-, nittio- o. 
tredje-åring. 

årlig a. f. årli (OL)MK, n. årlit [som förekom-
mer varje år]. Årli arändå (OL)MK. Um släk-
döiar har vart .. prussässar u tretår.. u de 
sker ännu årlit, att lansmätrar tas äut u skall 
raid äut märki JK. Han bitalar de årlit 
(OL)MK. 

årning s. a'rniug, aning [f.?], [årsväxt, till-
växt?]. De var nuck sån go a'rning pa kånnä 
el. pärår el. ärtar etc. MK(1879). 

årta s. artå f., bf. -u, pl. -år, 'liten and' (Anas 
crecca). Artår jär fäugäl, sum än far i snarår 
JK. [Talesätt] Ha rännar sum a artå pa jårdi 
JK. Mor ha jär ännu rask u kröil, så att ha 
rännar ännu sum a artå pa jårdi JK. Att fräui 
var sjauk, ha sum ränd så let jär i sumräs ällar 
ränd sum a artå pa jå'rdi JK. Ha jär så röirli av 
si, sått ha rännar pa baini sum a artå JK(U). 
Ha rännar så let sum a artå pa vattnä MK. 

ås s. 1 as m., bf. -n, pl. -ar. 1) 'smal bjälke s. 
sammanhåller spärrar o. s. taket spikas på'; 
'vid brädtak "laksäs asn in i var(t) spärr" ' 
MK(1877); 'långa smala bjälkar, som vatten-
taket vilar på, och vilar på takstolarne 
(spärr), när det är brädtak och halm- el. ag-
tak, som icke är av "drugän halm" el. ag'. 
På spåntak u drug tak nyttäs int någ asar äutn 
laktar i ställä JK(ordl.). Asar; pa fodatak så 
jär de gråvä runtä balkar, sum väilar pa spär-
rar u ändar av handbalkar, sum gar äutförä; 
pa bredtak huggäs di in äi spärrar, de kan var 
täu till fairä pa var säidå, smal räckår MK. Pa 
de gamblä häustaki, sum täcktäs me fodar, 
där läggäd di stäur lang gränträi tvärs pa spär-
rar mästn mitt imillum vast u ryktä u mot 
daim ställd di raftar, för de att int raftar 
skudd brist av sin ner halmän ällar agän 
skudd trampäs ällar packäs där äutpa OL. 
Handbalkar gar äutför spärrträii n bit, sum 
asar skall ligg pa u ändar tas bårt jamt me 
spärrträiä i äutkant, u da liggar asar ällar asn 
äutförä spärrträiä pa handbalkän JK. Di [sva-
lorna] har raidar pa asar undar takä JK. [Se 
ill. samt ill. till hus.] 2) 'torkstänger', de 
stängnar, där sum hallar jär, när gani braidäs 
pa gangisträumä Tjan'n braidäs pa gansta- 

kar i buktar ällar ganä flaäs upp, män läinä 
bäi hallar (sum hängar ner för asn än bit) 
braidäs pa asar JK. Jär de da int mair sträm- 
ming pa ganä än att ganstakän haldar, da 
lägga n hallar upp pa asar, sått da hängar 
ganä sträckt millum ganstakän u asar, sått da 
jär de färdut ti bain av el. ti ta strämmingar ör 
maskår JK(U). Asar liggar fastspäiknä pa le- 
gar styttår MK. Jfr garn- o. glygg-ås. [Se ill.] 
-stötta s. f. pl. as-styttår= de korta [stöttorna 
för garnåsar] MK. -ände s. m. bf. asändn. 
Vindskaidar .. star me nedäst ändn pa 
bandknäutn äutför gavälspärrä någlä tum u 
liggar pa asändn u rykträckändn u späikäs 
fast i bandändn u asändn u rykträckändn JK. 

ås s. 2 as m. [långsträckt upphöjning på jord-
ytan]. Jfr back-ås. 

åsikt s. åsikt m., bf. -n, pl. -ar. Int att ja 
ansäir, att ja me min åsikt prässäis har ret, 
män ja har dän tankän älla åsiktn, att .. JK. 
De var int äutn, att ja had sam åsiktn da fystä 
(att skolbyggä blai för döirt) JK. Nå har n 
ändrä åsikt JK. Ja gyttar tigä, för annas far ja 
rackan, när ja talar um mäin åsiktar JK. 

åska s. åskå JK(U) f., bf. -u. Åsku slo MK. 
Åsku var int så hard; de var så langsläguä 
skrallar MK. Han pasto bistämt, att när åsku 
el. blikstn slo ner, så var de än torskäil äi 
JK(U). Åskå i vintakvarrtal bringar kyld äutn 
tal JK(U). Se f. ö. tordön s. -eld s. åskäld. 
Åskäld kan int släckäs me vattn, äutn de skall 
söit mjölk till MK. -moln s. åskmoln n. De 
blikstrar u tornar äi de molnä, sått de jär a 
åskmoln el. torsmoln, u kummar de ti ga yvar 
jär el. kummar upp, så far vörr a hällandä 
skvalrängn JK(U). -slag s. åskslag. -stråla s. 
f. bf. åskstrålu. De kan åskstrålu ga MK. 
-väder s. n. bf. åskvirdrä. 

åska v. pr. åskar. Kum ner me Är, de åskar 
MK. Se f. ö. tordöna v. 

åskådare s. pl. å'skå'drar. Ja där var int ont um 
åskådrar! ja, de var yvar hundratals, sum sag 
pa JK. 

åsna s. åsnå (OL)MK f., pl. å'snår. När de väl 
kummar till kräitu, så jär vör (böindnar) de 
stöist åsnår självä JK. 

åss interj. åss. Åss nai! [å nej, visst inte] MK. 
åt prep. o. adv. at, at, åt. A. ss. prep. 1) [om 

rörelse i riktning mot]. De var värst ti fa räum 
me allihop, ner ä nå skudd bjär at haimä OL. 
Så fort de bläir jaust me skick, da gynnar di 
(snägäl) gi si av at däiki igän OL. Så gav vör 
uss i väg at vassit håll .. u ja ti ga at mitt håll 
OL. Da var de frågän um, va langt dairäs 
ploglagä skudd ga at laubohållä till OL. Män 
kåm de ti ga strålår me värk at aksli till, da 
blai de ätt hällvitt av JK. Vädrä gick at suv- 



åt 	 1786 
	

åtsening 

västn i fredäs JK. Dän vägän sum gar till el. 
at Haidä JK. Grindi gick at dann hållä JK. Ja 
skudd ga bårt a ärndä ner at Storhagar u 
säi ättar någ ungnaut JK. Täu styckän matt 
sno um u kåir tibakas at Gard igän JK. Ja var 
kåirnäs at Buss n sundag a ärndä JK. När n 
plögar at ätt håll JK. W.K. .. skall at Aitlaim 
fredagän dän 17ndä JK. Bäst ä var, så gynt di 
[slåtterkarlarna] skjaut yvar at hygar OL. De 
gynnäs da strå' i [med granris] ifran trappi u 
äut yvar gardn iginum grindi, så a lagli bit pa 
vägän at körku OL. Sänd ä at blåkullä! OL. 
Så tar n me hygrä handi at tuppän ällar at 
läiländn u me vänsträ at storändn u bräidar n 
(bandn) ungefär mitt pa JK. Så to än läintup-
pän, tvärs um än, me bäggi hännar at roti till 
u drog.. dann ändn av tuppän pa läinkam-
bän JK. 2) [utan särskild tanke på rörelse, om 
riktning mot, närhet till]. Ingän sum had ål-
räusår jär at iss traktar JK. Jär at iss strand-
soknar JK(U). Jär at iss hållä ifran Jaugan u 
sudar äi flyttar di strämming ti baitä JK. A. 
käikt äut iginum finsträ at vägän JK. Ainar, 
sum skall nyttäs till .. styttstaur (skall var) 
minst n träi fair tum gråvä .. tvärs iginum at 
storändn JK. An spitsar int (staur)ändn .. at 
de säidu, sum staurn har rygg JK. U så ätt 
slag [med "banden"] runt umkring stytt-
staurn ainsumt äutför styttstaursparstaurn, 
sum än har at si JK. När flundrår skäräs till, 
så skall sumli läggäs pa rygg u sumli pa ma-
gän, sått n alltut har gailar at si MK. U så tar 
n pakardu me hygrä handi, me skaftä at hygar 
JK. Sakårgän hängäd framm pa läivä at 
vänsträ säidu JK(U). Mitt fyst skift för Kaup-
rä, sum nå liggar ner at sjöän OL. I mårgå 
jär ä skogsavsjon .. ner i B:s hagar, sum 
liggar nerat a'i ällar at K. Storhagar till JK. Så 
slar n äi dän käiln, sum sitar at väisn u at 
bildn [på plogen] JK. Han sto alltut me fram-
säidu at uss OL. Byggningän .. sto .. me 
langsäidu at vägän JK. Dän sum kastar (ang-
lår) .. sitar pa skyggä, vändar at dän sum ror 
JK. 3) [om den el. det som en känslo- el. 
viljeyttring är riktad mot]. Vörr gräinäd at na 
JK. Iblant har di rolit at mi JK. Sumbli blai 
rasandä, män .. de var bär så mik mair ti ha 
rolit at OL. Ner di nå sat så u iblant gräinädä 
u glodä ättar dum u iblant spräutäd aitar at 
dum [var arga på dem] OL. Di sag at dum me 
skaiv augu JK(U). När n käikar at sjoän till, 
så .. JK. Da hokäd ja at n, att n skudd luck 
till (bakgavin pa kärru) JK. Vaift at ngn me 
handi JK. 4) [om tidpunkt]. De gynnar lack at 
ladingän JK. De läidäd at dän täidn, att di 
skudd bid sletkalar OL. — B. ss. adv., se bära 
(sig), delas, draga, gå, hjälpas, komma, mö- 

tas, se, sitta, skilja(s), strika, taga o. träffas 
åt. Jfr bak-, dit-, efter-, emellan-, fram-, hit-, 
hän-, in-, långs-, ner-, upp-, ut- o. utan-åt. 
-grind p. a. pl. atgräindä OL [skrattad åt, 
beledd]. Daim sum nå var släik, att di int 
kund kumm si någä [med att slå el. meja], di 
blai alltut mair ällar mindar atgräindä OL. 
-grinen p. a. at-, åtgräi'n, pl. a'tgräinä 
[= föreg.]. Måffar blai läur'n da; han fick 
börr n uppbrända mun u blai atgräin'n till pa 
handln JK. Han behövd int mair n .. vänd 
ryggän at uss, så blai än atgräin'n JK. Män.. 
var ä inum de klassar [av mycket unga] någän 
sum vidd va duktur.. el. lissum yvasittarä 
.. han blai atgräin'n u haldn för n haugfärds-
narr JK(U). I min bandom så gynt någän 
jet russkyt .. män di blai atgräinä u haldnä 
för narr JK. -komlig a. n. a'tkumlit. De sum 
jär pa landä, de jär läikväl atkumlit vickän 
täid sum hälst, män de jär int så me de, sum 
jär pa sjoän int i OL. -nännig (-nämdig?) a. 
atnändur, -u, atnännur MK(1877), pl. -uä. 1) 
'trägen, företagsam', att n int star årklaus; a. 
me, "snäll" [rask] me MK(1877). L. har bär 
en arm, män han jär läikväl atnändur ti ta pa 
si mästn va arbet sum hälst MK. Kallä han 
var så atnändur ti sätt in i sparbankän MK. 
Släkå jä var u en galn ättar u atnändu ti skrap 
ihop så mik än kan kumm at u fa JK. Dän 
stäutn han jär faslit atnändu ti ga u jetä = äter 
jämt o. samt. De päiku jär faslit atnändu ti 
läsä JK(ordl.). Därför så har ja tänkt ti var 
atnändu u rip ihop någ nå, mäns ä jär någ 
kväldar JK. 2) [noga, snål om]; 'att ta bra 
vara på tiden och alla stunder' (stundnemar) 
JK(ordl.). De vankäs ti gynn i täidä u va 
atnändu um stundar JK. Ja jär pusslu u 
ovanar me skrivä, män jär n atnändur um 
stundar, så bläir de någ av läikväl JK. Vör 
har matt vart atnänduä um stundar, så att vör 
jär nåigd u glad allihop ti fa väil i dag JK. Ja, 
så läng ja minnäs, så har fålki jär kring 
strandkantar vart atnänduä ättar släku u 
snart sägt mang har mästn sätt läivä till för na 
JK. -sening s. a'tsäining f., bf. -i [vittjande]. 
Um de jär trätti flaar pa batganä, så dräga n 
in el. ihop täi (10), sin dräga n upp läinä u 
säir um de jär någ strämming pa de skautä. 
All strämmingar, sum jär pa där, tas av .. De 
haitar fyst atsäiningi .. så sätta n äut ganä 
igän.. När n da har ligg till .. en täim igän, 
sum haitar de andrä atsäiningi, da gar de till 
pa sam väisä igän .. När täimän har gat um, 
så kummar de trid atsäiningi JK(U). Fyst 
gangän ja sag at (de bräuka n gär en täim ättar 
de jär mörkt), da fick vör yvar en val undar åt 
näi flaar, u da skudd vör ligg am n atsäining till, 
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vätjä ällar en täimä JK. När vör lag till amn 
atsäining, drog vör, för strämmingän to intä u 
vör fick int någ me säi at JK. Dän, sum har 
batgan, skall svar för säi at, så väid di int 
kummar yvarains, att di skall böit um me 
atsäiningi JK. -senings 1 strömming s. a'tsäi-
niugsträmmigg m., bf. -On= strämming 
sum n tar av skautä, när n säir at, vanliän åt 
näi flaar, tillfallar aigan av batganä MK. 
Atsäiningssträmmingar, sum liggar undar 
stambredi i framstammän, håirs dän till, sum 
har hatt batgan JK. -varsel s. a'ttiars1 n. 
[övernaturligt förebud]. När en, sum har 
drunknä, har blitt landslagän, da bläir de någ 
atvarsl, att n har kumm i land MK. Atvarsl 
de kummar just mäns mänsku livar de MK. 
Gi a. = varsko; håirä a., ngt tecken vid ngns 
död eller så MK(1876). Jfr gen-färd. 

åtel s. a't1 (avh.), atul, atäl; nu: letä/ m., bf. 
atuln, dtlän 'åtel' MK(1876). Där sum atuln 
jär 	MK(1923). Där sum atulln jär däit för- 
sambläs örnar. Dvs, där sum ä finns någ ti fas 
för intä, där vill någ var va me läiksum örnar 
kring a rystå (= as) JK. 

åter adv. a'tar. 1) [i förb.] atar igän [ånyo]. Nå 
gick atar iss böiän yvar igän MK. Atar igän 
har a vikå gat av, sin ja gynt skriv .. JK. Nå 
jär de atar igän sängtäidar JK. Nå har vör 
atar sundagar igän JK. Kummar du atar igän? 
Atar igän skall ja ihop me de JK(ordl.). 2) 
[däremot, å andra sidan]. Andrä atar igän 
tyckt att sakän var riktur JK. Atar igän, när 
vörr vill ha rängn, så kan de sta mul u tjåckt i 
flair dagar män kan int bläi någ av läikväl 
JK(U). Sumbliä hadd fän ull, atar igän andrä 
had snarv el. gråv ull JK. Sumliä byggmäst-
rar sättar karmar.. n träi tum in i mäurn 
atar andrä sättar dum i äutkant JK. Va atar 
de andrä angar, sum ja skrivd .. ankar ja intä 
JK. Iblant kan ja sit u lait iginum a par säidår, 
förrn ja kan fa någ sum däugar; atar igän bläir 
de ret mikä OL. Sumbli (sigdar) jär atarigän 
så laushardä 	fallar styckar ör OL. 3) [i 
förb. m. vissa verb]. Ta duri atar 'igen, till' 
MK(1876). Dräg duri atar el. luck till duri 
JK(ordl.). U så jär de ätt ård, sum haitar rå; 

fålk, sum jär dödä, sum spökar ällar gar 
atar, sär de gamblä JK. Astu gubbän N:s 
mor, mor L., ha spökäd (gick atar sär de 
gamblä) JK. Vaim vait, va sum ännu star mi 
atar, sär de gamblä JK. -bjudare s. atarbjau-
darä, pl. a'tarbjaudrar, 2 st. drängar (icke 
ungmansdrängar), som vid haimkåmst (efter 
bryllaupä) följde brudfolket hem o. därifrån 
genast redo tillbaka till brudens el. brudgum-
mens hem o. talade om, att brudfolket var 
lyckligt framme; dessa funnos ännu i Fiemors  

[f. 1833] ungdom MK(1876). Atarbjaudrar, de 
var täu apartut bidd av daim, sum var räidnäs 
ätta bräudgummän. Di fylgäd me bräudstasn 
en bit u straik tillbakas till bryllaupshäusä u 
så gärd en av dum tal u så blai di där a go 
stund, så att di kåm int tillbakas till haimkåms-
ti förrn a lagli stund ättar de andrä JK. -brev 
s. a'tabre'v. Atabrev fran fästmåju JK, 'av-
skedsbrev' HG. -bud s. a'tar-, atabud. U så 
har ja lug B.D., att ja skudd vänd för han me 
stäutar någ nöi jård, män ja jär mästn sinn'n 
för ti sänd n atabud JK. Ja had sätt äut, att ja 
skudd pa haidi i mårgå .. män ja fick atabud 
fran K.J. i jåns JK. Ja, till u me matt di 
[arbetskarlarna] mang gangar sänd sån atar-
bud, sum di had lug langt föräut OL. -håll s. 
a*tarhald n., bf. -ä, 'på en tistelstång' [en 
järnpigg el. träkloss i framändan på tisteln el. 
plogdrätten, varemot tistelringen i oxoket, 
resp. halsoket vilar]. Han kåird, u så had n 
int någ atarhald för täisli, u så gynt silbroi sla 
pa läggar för russi OL. [Se il]. -köp s. a*tar-
kaup. Fyst säld n gardn till dän ällar dän; så 
gärd n da atarkaup ällar kaupt igän n OL. 
-stjäken a. a'ta(r)stjalcän, 'något bakåtlutad 
(om mska o. sak)' HG. -stjäkig a. a'tastjalur, 
'bakåtlutande (alltför rak i ryggen) om folk' 
HG. -stå s. atarsta (OL)MK, pr. ata(r)star 
JK. De jär ännu mik sum ata(r)star JK. 

åtminstone adv. atminstn. 1) [i varje fall]. a) 
[ställt före bestämning]. Så skudd n slipp u 
arbet så mikä, atminstn um netnar JK. I slet-
kalgildi skudd ä pråmt ust till, atminstn ti 
autndagar OL. De (= väil i jaulhälgi) kan n 
storlit ha biho, atminstn en gang um arä JK. 
Ja, atminstn jär äut pa landä jär ä int falit ti 
var dåktar u bot fålk JK. Mäst jär ä längar 
fram pa ladingän sum sväini mäst bitäckäs; 
atminstn har de vart så jär bäi uss JK. Dän, 
sum skall gär n spissplog, han skall kunn 
smäidä ällar atminstn vitä, lains n plogbild 
skall smäidäs JK. Kvinnmässdagän .. da jär 
de int bräuklit annas till gläid i skogän; at-
minstn har de gamblä aldri vitt de JK. Ja tror 
int att n [plogen] däugäd el. gick, atminstn int 
i lairjård JK. b) [ställt efter bestämning]. Di 
(tjänrar) gar u gär sum di vill, stöist dailn 
atminstn OL. Ja tror int att de fanns någän jär 
i Lau atminstn JK. U hadd vör hatt någlä ark 
för hundrä år tibakas, sum sägd, lains di an-
staltäd da, så skudd ja atminstn ha läst ä me 
nöiä OL. 2) [minst]. Ja har nuck vart i böin a 
par gangar atminstn .. sin ja har sänd någät 
brev JK. Träi styckän av bani atminstn raist 
till Ammerikä JK. 

åtra v. a*trä, ipf. -äd, sup. xträ [blott refl.] 
aträ si [ändra sig, ändra mening]. De var 



åtta 	 1788 	 åttondedel 

naug, att n had sägt de ällar de, män han 
aträd si läikväl OL. Ja aträd mi äi de, straks 
MK. När ja har grund mi kring läitä, lai(n)s 
de var ställt .. da har ja straks aträ mi u fat 
andrä tankar JK. När kalar fick grund si kring 
läitä u aträ si läitä, så gick hännäs förslag 
iginum JK. 

åtta s. åtä m., bf. crtn [u]. 1) [siffran 8]. En 
vackar åtä (OL)MK. 2) åtn, åttan i kortspel 
MK(1878). 

åtta räkn. a'tä, nu: åtä, å't', halvord: ha'tä, 
hå'tä. Klucku atä jä de sängtäidar fö dän latä, 
u klucku näi jä dän latäs sängtäidar föbäi 
MK. Ja kåm int haim, förrn klucku var åtä 
JK. Så kan n hinn åt näi lass för dagän JK. 
Vaitäsjårdi hadd vörr i årning kansk en åt 
fjortn dagar för mickeli JK. Han kåm häit åt 
dagar i dag u skall gläid åt dagar i mårgå MK. 
Åt dagar i går ällar åt dagar i laudäs var ja på 
tåskän JK. Mor A. .. död åt dagar i sundäs 
JK. — ått-kantig a. åtkantur (OL)MK, n. -ut. 
Stainburar jär av åtkantut bårstål [!burstål] 
JK. -tiden s. m. bf. åt-täidn [tiden omkring 
kl. 8]. När vör da fick mårgmat (sum vörr far, 
när vörr jär bäi haimä, så där åt-täidn) JK. 
-tums I planka s. f. pl. åttumsplankår JK(U), 
[8 tum breda plankor]. 

åttio räkn. åtti. Ha jär nå träi u åtti ar, sått a 
jär nåigd me dåi nå JK. Åt u åtti [88] MK. 
Gamlä mor jär, sum nå fylld 88 (åtti åt) ar jär 
um dagän JK. -första räkn. åttifystä. 

åttionde räkn. Xttäjändä i_ k!) 	(OL)MK. 
Andrä u ått., tridä u ått., även åttiandrä etc. 
(OL)MK. 

åttonde räkn. å'tndä, -äs. Vör har läikväl int 
mair n dän åtndä maj i dag JK. Åtndä u 
näiändä u täjändä arä vall JK. Bräudis ung-
mansdrängar skudd bjaud bryllaupsgästar till 
bryllaupä åtndäs dagän för bryllaupä, t. ex. 
um  bryllaupä skudd var pa fredag, så skudd 
de bjaudäs pa fredagän föräut JK(U). Var 
åtndäs dag MK. Gambläfälki, sum skudd ha 
livsjon pa gamblä dagar, bod bäi synar sum 
täidäst var åtndäs dag JK. -del s. åtndail m., 
gen. -s, bf. -n. 1) 11/8 av ngt i allm.] Träi 
åtndails tum OL. An dail flyttar de härliä 
tillsättningi u vräkar kansk äi än sjau åtndai-
lar i pannu av de, rästn ska da var kaffi OL. 
Straks ättar kaupt farsgubbän än åtndails 
gassdail för fäir täusn kronår JK. Häusrä jär 
int mair n a åtndails hämmän män jär mik 
väidlyftut JK. 2) '1/8 hemman'. Hämmäns-
dailar bäi Kauprä jär täu säkstndailar äut bäi 
Bomuns pa När u n åtndail bäi Smiss i Lau u 

JK. Var u en far släkå ättar sum än har 
stort ällar läit hämmän till; har en en (järn-
dail, så far han dubbält så mik sum dän, sum 
har en åtndail JK. Bj. gardn gav än träi täusn 
kr förä u så dän åtndailn, sum än säist 
kauptä, fäir täusn kr förä JK. 2 pa fjärndailn 
u 1 pa åtndailn (vid snökastning) = 1/4 och 1/8 
hemman MK. Han [ploglagsföreståndarn] 
sättar bön äut mang de skall var pa åtn-
dailn JK. Rävgan .. de var fäm famnar pa 
åtndailn JK. De andrä böindnar me åtndailar 
u säkstndailar [födde upp] täi ti tjugå [får] JK. 
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A 

ä interj. (?) [påhängt, betydelselöst "biljud" i 
slutet av en mening]. Luku luku till mä di, nä 
du gart-ä! MK. Va lains [hur] rort däu ä? 
MK(1878). 

äckel s. äckäl MK(1876). 
äckla v. äcklä, pr. -lar. De äcklar äi magän 

MK(1876). 
äcklig a. äcklur JK(U); äckli, n. -lit MK(1876). 
Lungmosn skudd raidäs av me skyr u läit 
mjöil, för att n skudd fa läit säurar smak u int 
bläi "äcklur" av färskmatn av kalvän JK(U). 

äfsing s. äpsing m., bf. -On, pl. -gar (trol. pl. 
tant.), el. avsjägår = korta trådändar, som 
avklippas från ett nyss färdigt stycke väv el. 
den bit av ränningen, som man inte kan få slå 
el. väva inslag i JK(ordl.). De ämnar, sum 
bläir ti yvas av uppränningi u sum klippäs av 
framfö slaborä el. skaidi, haitar äpsingar älla 
avsjägår JK. De var faslit kårt äpsingar. Äp-
singar däugar till lapp-gan el. till lapp me 
JK(ordl.). Förr da sägd i äpsingar 1 /41, 	läiks 
till, män nå sär vör avsjägår MK. 

äga s. aigå f., bf. -u, pl. -år [jord tillhörande en 
egendom]. Ja vait int, vass aigå de jär. De jär 
a go aigå (än go akar ällar a gutt ängä) OL. 
Än bit ifran Nabbu at Vadi till had vör a aigå, 
sum hait Nöiu JK. Fylä var aisumt inn i o 
[vår] aigu MK. De var int värt ti låim någät 
lid el. någu grind ypi, för da var de snart fullt 
inn i aigu av kräk u lamb JK. De där aigu, 
sum prästn fick langsat möiri, gar vattnä 
yvar, när möiri bläir full JK. De jär nuck 
mang aigår, sum har mik galnä namn 
MK(1877). Ja lugd, att ja skudd ta raidå pa all 
namn pa aigår i När JK. Jär haim i hagän u 
ängä har vör vattn i bröiå'r u brunn'n, män i 
de andrä aigår matt vör kåir vattn ti kräki JK. 
U så ha ja vart kring i all aigår, sum vör skall 
sa kånn u havrä JK. Stäutar gar int bra i 
aigår (tar täunar upp, flaugar) JK. U jär da 
täunar dåliä, så jär de så mik värrä ti bärg 
dum [fåren] i aigår JK. Ungrussi u ungnauti u 
lambi gick alltut pa gatu Aindäst dragrar u 
konar hadd n inlyktäs i aigår um sumrar JK. 
Äut-täunar var de da de fystä, sum än fick säi 
ättar n lapp u lag upp .. (efter skiftet), fö(r) 
int lambi el. kräki skudd kumm in fran gatu 
pa aigår u förstöir gröidn JK. Förr så baitäd 
di fö de mäst aigår ihop såsum t. äks. hail 
Kauprä strandhagar, di lag ihop u var int 
ifrantöintä pa var lått JK. (Haglet for) .. äut 
förbäi H.P:s u all hans akrar u aigår JK. De 
mäst har förlor säin gamblä aigår ällat jårdar, 
sum di har hatt [genom skiftet] JK. Jfr in- o. 

skatt-äga. — ägovis adv. aigväis [äga för äga]. 
Prostn K. han arränderäd äut annäksn bi aig-
väis ti Lauboar OL. -väg s. pl. aigvägar, 
'vägar till ägorna' MK. 

äga v. aigä, pr. -ar, ipf. aigd', aigäd, sup. aigt 
[inneha, hava, besitta]. Så mik pänningar jär 
de ovisst, um ja nåksns kummar ti aigä OL. 
Sån fän kledar, de har ja aldri fat aigä OL. 
Att ja.. matt fa ätt ängskiftä i de så kallädä 
Körkängä, sum ja nå aigar OL. De jär mitt de 
bäst ganä, sum ja aigar JK. Fa ga ifran allt de 
n aigar u har JK. Han aigd int kledi pa krup-
pän MK. Nä ladingar kåm, da aigd di int någu 
föidå, äutn da skudd di frakt ätta föidå langs-
at landä JK. Så gynt ä häll ner me rängn, u 
de haldäd bäi .. sått ja aigäd aldri n tårrar 
trad pa mi, när ja kåln haim JK. Allt va än har 
aigt u hatt har gat åt JK. De biror pa, um de 
aigar någ bistand, ällar va läng de aigar bi-
stand OL. 

ägandes p. a. aignäs [egen]. 1) [som ngn själv 
rår om el. som tillhör ngn]. Träfft n yvar amn 
(plogdrekt), så huggäd n na hailt simpän, um 
ha änd int sto i ens aigän ällar aignäs skog 
JK. När n har aignäs skog u sag u jälp självar 
ti arbetä, da jär de just int någu avbränning 
me JK. De jär så förarglit, när n int har aignäs 
bat, äutn än skall lanä JK. A. u hans hustru u 
ban fick int aignäs byggning för all sin skog, 
sum än säldä JK. Gardboar 	bräukäd 
strandi bäi aignäs strand, sum haitar Ham-
marnäs el. .. Gardbostrandi JK(U). Pa dän 
täidn .. så hadd fålki jär i pasturatä ull aignäs 
el. ti häusbiho atminstn JK. Så att var u en 
arbetarä skudd ha a aignäs jårdtårvå JK. 
Babtistar di haldar aignäs skolå jär i Lau u 
haldar lärinnå självä JK. Di sitar äi aignäs 
häus MK. Aignäs räum MK. E. fick hustru 
ifran R. pa N. u har int någ aignäs tak yvar 
hudä JK. Ner di nå har aignäs bod, så skall 
ha väl anläitäs MK. 0 aignäs hål de fick vör 
in lagum OL. Förr när vörr tråskäd me aignäs 
kräk u fålk JK. Så skall n svar för söislä 
sjau aignäs sväin u så däräutum träi u fäir, 
råm främnäs JK. De jär olyckliä bestöir me 
slikt (skolbyggnad), sum ännu mästn jär värt-
än aignäs bestöir JK. 2) 'folk som tillhör hu-
set'. Di jär aignäs fålk alltihop = intet har 
varken tjänare el. legfolk (laigfålk) JK(ordl.). 
Aignäs su'n [sonen] MK(1877). Sårkän blai 
upptagän sum aignäs ban MK. Aignäs ban di 
gär sum di vill MK. I de häusald, sum jär någ 
löid [tjänstefolk] ällar aignäs ban, di bidar 
däit än dail av ungdomän OL. Jär de någän 
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avsjon i sokni 	så vill di gänn däit så väl 
aignäs ban sum tjänrar OL. Di .. jär banlausä 
el. har int någ aignäs ban JK. Där i häusä var 
de da dän täidn n täu träi aignäs drängar, sum 
int var avmodnäs JK. Aignäs u laignäs MK. 
Omöiglit jär de ti hinn me aignäs jälp 	ti 
grav upp u fåis all däikar JK. De ha vart n 
duktu gubbä u sum har hatt rispäkt för si bad 
av tjänrar u aignäs JK. 3) [särskild, speciell]. 
Kummar de så ti hald bäi i nat [att snöa] .. da 
tänka ja vör ha aignäs årkå i mårgå pa snåi-
kastning JK. Nå har vör snart aignäs årkå, 
sum än bräukar sägä, me ti hack betår JK. Ja 
.. sag i täidningar, att skolu skudd gynnäs i 
går .. u da har L. aignäs årkå igän me skolu 
för var dag JK. 

ägare s. aigarä, aigar' m., bf. -an, -am OL, 
pl. aigrar, gen. aigras JK(U). Var u en aigarä 
hadd sitt särskild märkä i åiru pa lambi u 
gaitnar, när de var flair aigrar av kräki JK(U). 
Finä blai bondä u aigarä av gardn JK. När ja 
had fat så där halv lassä pa, så kåm Kau-
pungskalar ällar daim, sum var aigarä av vidn 
JK. Gubbän var aigarä av när pa a halvt 
hämmän JK. Förr i täidn 	så huggäd n 
bjaurar (ällar batvärkä), va än kåm yvar ällar 

um än änd int var aigarä av skogän. De 
sägd int aigan någ um, fastn han kund ta 
betalt för de natäurlitväis JK. De var int allä, 
sum var aigarä av någän janharväl JK. De var 
int frågän um, att aigan av jårdi gärd si aigarä 
av musn ["mossan", laven] JK(U). Täi 
fämtn täusn kronår, sum a [hon] var aigar av 
JK. Um vörr nå tänkar ättar, va dän arbets-
kam..hadd ti gynn pa, u så än jamföirar de 
me, va dairäs banban nå har blitt aigrar av, så 

OL. De finns u de böindar, sum int jär 
aigarä av (el. um) a bred ti gär a kistå av än 
gang OL. Så var de n bond bäi Sigdäs i Ronä 

sum var aigarä av dän hagän .. män sum 
än int kund biväis me svart pa vitt, att n var 
aigar um JK. När D. dödä, så var a [hon] 
aigar av yvar 4 000 kronår .. män i sumräs 
blai de sält alltihop när pa, de ha var aigar 
um, sått nå jär a int aigar um någä JK. S.O. 
va bond bäi S. u va aigar um än fjärndails 
gard där JK. Daim (= aikar) sum di (kronus 
kalar) låimädä, huggd daim av, sum var aigar 
um jårdi JK. Ja ynskar var mårgän ja skall 
rykt russi: um ja had vart aigar um än bra 
bust JK. Um dän kummar ner, sum jär aigar 
um batlåttn .. så far ja flöi, sum int jär aigar 
um batlåttn JK. Ja skall äut me n 25 kr, i släut 
a viku, u ja var int aigar um mair n 16 föräut 
JK. Papperä kåm lagum, för iss var säist 
arkä, sum ja var aigar um JK. L:smor 
flyttäd da O:s Lina till u skåitäd um, mot de 

att a fick alltihop, sum a var aigar um, ättar 
hännäs död JK. Han jär aigarä till de jårdi 
ällar de kräki m. m. OL. Min bror blai aigarä 
um el. till gardn; dän batn finns ingän aigarä 
till; gär si aigarä um (vant.) el. till el. av MK. 
Aigan ha retuhait ti sätt upp (= värdera) dum 
(kreaturen) självar .. män .. har aigan sätt 
upp dum för haugt, så sättar nämdi ner dum 
JK. Ainäsbandar hugga n .. pa andräs mark, 
äutn att aigan just sär någ um de stöldi JK. 
När nå aigarn fick säi, att di hadd hugg flaar, 
så blai han tåpp galn OL. De har vart lagli väl 
skog pa de jårdi, sum dän gamblä aigan har 
hugg av JK. Di märkäd förr storkräki, nauti u 
russi me, när de var flair aigras kräk sum gick 
i fylgä JK(U). Jfr del-, gräns-, hemmans-, 
jord-, jordlotts-, lott-, myrlotts-, skogs-, såg-, 
såglott- o. väglotts-ägare. 

ägars-man s. aigasman m. [ägare]. Ja har hitt 
iss snäusdosu pa vägän, u ja har hait upp na u 
frågt ättar, män de jär ingän aigasman till 
MK. Fickst du någän aigasman ti de eji 
[tackan], sum du haitäd upp da? naj, ja fick 
ingän aigasman till na JK(ordl.). De jä bärr 
en, sum jär aigasman till de där sakar JK. 

ägg s. ägg n., bf. -ä, pl. =, bf. -i. När di (äggi) 
jär halvliggnä, så skera ja dum = sättar upp 
dum mot jausä ällar soli MK. Hynsäggi jär 
halvliggnä, när di jär näi dagar, u så kummar 
ungar, när di jär träi vikår, män daim, sum 
har tet bain, såsum gässnar u ändnar, dairäs 
ägg jär halvliggnä, när di jär tåll dyngn, u så 
kummar ungar da um n månä MK. Gjausår 
värpar mik pa Laushålmar, u äggi jär mik 
ättasöiktä u jär luggivnä ti ta JK. Lenkokt 
ägg; hardkokt ägg MK. Fyst gangän di skudd 
ti strand um ladingän pa rak, da skudd di ha 
fyst äggä, sum hynsi ällar ändnar had värpä 
JK. Pärår jär väl undar u int någänting 
skämdä u go ti jet sum ägg JK. Bondgubbän 
sägd, sum säld ärtar ner bäi strand: Jå di var 
så goä, sått di var sum kok ägg. Jå, för mair n 
kokar dum hardrä bläir di JK. Ner mot roti 
sat hailt fullt av väit mack. Ja, ja kan int 
riktut fösta mi pa um ä var mack ällar skäm-
ming [larver] ällar kansk ägg JK. Jfr bläck-, 
duv-, dvärg-, gås-, höns-, kråk-, mav-, pull-, 
påsk-, reder- o. skär-ägg. -gula s. äggäulä 
m., pl. -ar. Aindäst medikamäntar, sum ja 
har hatt, de har vart .. brännvin u kånjak u så 
äggäular, sum har röirtäs ihop u drickäs 
varmt JK. -handlare s. ägghandlarä. De var 
en i Löjä, sum raist i Stockholm me ägg 
ällar n ägghandlarä JK. -letning s. ägglaitning 
[letatide efter fågelägg]. De var så me ägg-
laitnirig me, fastn de jär int någ ti förårdä, för 
di åidar gänn int av så mik me någ ann än sum 
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di gär me ti ta äggi a dum, män .. de var läik 
gutt um fäugäl där äut i möiri år ättar år 
läikväl OK. -mål s. äggmål n. [måltid på 
ägg]. L. pluckäd ihop all de där fäul lignä 
maväggi u jetäd upp dum .. u maint pa, att 
a sånt äggmål hadd han int fat pa mik längä 
JK. -plomma s. äggp/o'må [-åu-] f., bf. -u, pl. 
-år. 1) 'äggula'. Ål de äggplomu var de ingän 
trudä. Själv trudn han sitar i äggplomu han el. 
i raudn JK(ordl.). 2) 'ägg, s. inte är fullbil-
dade o. som träffas t. ex. i sjöfågel på våren' 
MK(1876). -röde s. m. bf. ägg-raudn, 'ägg-
gula'. -röra s. äggröirå f. -sjuk a. äggsjauk 
[liggsjuk, om hönor; även: ängslig o. ivrig, 
om mskor]. -skal s. äggskal f., bf. -i. Ain 
äggskal MK. -stånda s. äggstandå f., 'ss. ett 
holt tre [träd] el. slikt ti lägg ägg äi (äv. av 
stavar)' MK(1876). -tid s. m. bf. äggtäidn 
[den tid när det finns fågelägg]. Da i äggtäidn 
livd n sum gaukän, sum än bräukar sägä [om 
en fiskare som låg pa Skarpholmen] JK. -vita 
s. äggväitä m., bf. -väitn, pl. -ar. 

ägna v. äynä. Ängnä si at ätt yrkä MK(1876). 
Sumli ar har väl int L. fat mik täid till ängnä 
si för de arbetä? JK. 

äkta a. äkta, -ä, äke . 1) [oförfalskad]. Sumli 
av de byggningar .. har vart uppsättnä i äkta 
goar kalkbräuk JK. Bäi A.S. .. har di äkta 
Ståcklassäs bustar JK. Ja vill int prässäis 
kasser skäivu [på plogen], att ha jär dåli, män 
int prässäis kan ja läit pa na häldar, för ha jär 
int äkta JK. Amerikanskä vändplogar 
oskaplit döirä, män me äktä u glashard skäi-
vår JK. 2) [utmärkt, förträffligt]. Fläsk .. kan 
Är fa kaup av uss, u de sum jär äkta gutt JK. 
Äkta gutt brännväin JK. 3) [verklig, "verita-
bel", sannskyldig]. Ja jär n äkta drummäl, 
sum int kan säi upp u skriv ret JK. Han fick a 
tjänstpäikå till si.. sum matt var a äkta gait 
JK. Någ äkta jökar har de vart stöist dailn av 
dum (rallrar) JK. Di jär någ äkta slarvar jä pa 
telefon'n JK. 4) [i äktenskap förenad]. Täu 
äkt makar JK. De var n gubb u a källing, sum 

livd n täid av mik gutt u väl sum äkt makar 
JK. 

äktenskap s. äktnska*p n., bf. -ä, pl. =. Han 
hadd fat någ nys um, att ha var lidu till äktn-
skap OL. När knäivar liggar pa kårs pa borä, 
modar parskillnä, ällar äktnskapä bläir skillt 
at med dödn JK. De jär int just mang äktn-
skap, ick di jär ifran Lau bäggi täu [kontra-
henterna] JK. 

äldre a. komp. äldar, superi. best. ä/st', f. (de) 
älstå (självst.). Anton han jär läit äldar än ja 
MK. All drängar undar tjugå ar ällar n viss 
åldar vågäd mot daim sum var äldar JK. Mäin 
äldar bröidar JK(U). Älst sårkän to stäuu u 

dän millästä allt de andrä JK. Älst sun'n jär u* 
i Amerikä u jä giftar JK. Än vackar dag sär 
farsgubbän till älst sårkän 	JK. Jakå dän 
älstä av sårkar JK. M. har ännu a par sårkar 
haimä, u dän älst jär väl n sjuttn attn ar JK. J. 
har täu döitrar, u de älstå blai nå gift JK. 
Laukvistmor, ha var de älstå, män när nå ha 
dödä, da blai o-far dän gamblästä JK. 

älme s. älmä 'almskog el. virke'. Alm el. älmä 
bräukäd snickrar faner möiblar me JK(U). 
Där vaxar älmä MK. 

älska v. älskä (OL)MK, ä/sk' = tyck um 
(OL)MK. Di skall älsk sin fostrarä MK. 

älsken s. m. bf. ölskän [egtl. alskogbon], 'Al-
skog kyrka'. 

älsken p. a. älskän, f. älski [som tycker om, 
förtjust i]. Hästän jär älskän av klövar 
MK(1876). Ja jär så älski i dricksäupå 
MK(1879). Jfr folk-älsken. 

älsklig a. älskli (OL)MK. 1) glad u hyggli 
(OL)MK. 2) [omtyckt]. Älskliä baitår för 
kräk (OL)MK. De grasä, sum vaksäd upp 
anns'n ätta slaningi, var mik älskliä baitar för 
kräki pa haustar JK(U). När.. L.. int å'rkt 
bräuk strandi längar, så var ä nuck knalt för n 
.. när n int da kund fa längar säin älskliä 
strandkokar JK. 

ältra v. älträ, pr. -rar, ipf. -räd. Alträ upp 
= baka upp el. rulla hela degklunsen 
MK(1876). Alträ upp daigän (ha to upp dai-
gän u lägd upp än pa borä). Mårmår ha älträd 
ha; nå sägäs bak upp MK. När n ältrar hail 
daigstyckä, förrn n skärar av de till brö MK. 

älva s. f. pl. älvår JK(U), [riksspr., övernatur-
liga väsen, "de små under jorden"]. An-
gåändä käldu i Käldängä så trod de gamblä, 
att de sma undar jårdi el. älvår had sitt tillhåll 
där u väisäd si iblant el. var upp u dansädä 
runtumkring käldu um mårgnar, förrn soli 
rann upp JK(U). Se f. ö. små a. — älv-streck s. 
n. bf. älvstrikä, pl. bf. -i [förtrollad musik]. 
Ja har hårt historj'år 	um storspelmännar, 
sum har vart så yvadåduä ti spel pa fäiol, att 
när di har kumm in pa älvstrikä, så har di int 
kunt hald upp, förrn all strängar har bristä 
ällar smullä. Ja, di har int visst um si lissum. 
De jär allt va ja vait um älvstrikä JK. De där 
gamblä spelmännar, när di kåm in pa älv-
striki, da kund i int hald upp MK. 

ämbete s. ämbetä 1 /41,  Li n. — ämbets-man s. 
pl. ämbets-männ, -männar. När int ämbets-
männar u täidningar jär pa G. jär bättar, va 
skall n da begär av de andrä? JK. De jär jå 
flair otli ämbetsmännar jär i Svärgä, sum li-
var sum fäuglar undar himln, sum int sar u int 
skärar upp .. män vaim fan'n föidar dum JK. 

ä-men adv. äimän [i uttr.] så äimän [så fort, så 
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mycket]. Han kåm så äimän (= snällt) han 
kundä. Ha gick u at pa bröi så äimän ha 
kundä. Nå siglar di så äimän di kan MK(c. 
1876). Där pa dän byggningän, där arbetar di, 
så äimän di kan MK. De (håiä) brinnar nå av, 
så att de jär vör nå tvungnä ti sia så äimän vör 
kan JK. Kvinnfålki sitar u kardar bäggi täu, 
så äimän di kan JK. U så gynnäs ä da lagäs i 
årning ti kallasä, så äimän di kan JK. Russi u 

stäutar jär raskä u drägar nå kånn ifran 
Lausmöir, så äimän di kan JK. Laubodrängar 
haldar ännu pa u spelar pärk i haust um sun-
dagar, så äimän di kan JK. U hackar vör da 
[:betor] n vackar dag, så äimän vör kan, sått 
ä värkar i knäuln pa uss JK. Skynd di u ga 
så äimän du kanst (mik fort) JK(U). Da 
bainäd di av bäggi täu, så äimän di kund 
fö(r)må JK(U). All fålk [människor] blai så 
räddä, att i ränd sin väg, så äimän di kundä 
JK. Stäutn i väg me rumpu i vädrä yvar 
tvärar u däikar u täunar, så äimän n kundä 
JK. Sin var de ti äut u så spänn russi förä, så 
äimän n kundä, u så i väg at Jaugan JK. U så 
bar de ti kåir vait in, så äimän vör kundä, sått 
vör fick in täi häckar ti kväldn JK. Så gynt ä 
snå'i u äurä, män vör gick int haim för de, 
äutn vör arbetäd så äimän vör kundä JK. Da 
to han bölgstangi u ti blas me smidbölgän, 
så äimän n kundä JK. Da matt ja håls vattnä 
ör batn så äimän ja kundä JK. Ja gärd träisko 
så äimän ja kundä JK. Hundn käikt argt pa 
prästn u ti skäll så äimän n kundä JK. Ja 
självar har sit jär haim bäi borä u rip me 
pinnu så äimän ja har kunt JK. [Jfr fg. e 
men, så länge som; fsv. ae  maen; se B. 
Bjerre i Nysv. stud. 15, s. 197 ff. o. Hj. Lind-
roth, Ölands folkmål I, s. 206.] 

ämna v. ämnä till, 'hugga el. yxa till'. 
ämne s. ämnä, ämn' n., bf. =, pl. -ar. 1) 
'virke' [avsett för särskilt ändamål]. De 
skudd bär var ti ämnä [= virke?]. Nå ska ja 
söik ämnä MK. De träiskoar, sum bläir gärd 
av de ämnar el. bitar, rimnar aldri JK(U). 2) 
[materia, stoff]. Grainhopar u brännbar äm-
nar, sum di sättäd äld äi pa all haug backar.. 
i ofridliä täidar JK. 3) [ngt s. är föremål för 
behandling i tal el. skrift el. för studium]. Ja 
kund hald pa u skriv um iss ämnä, um de 
aldri var så mikä JK. Iss gangän har ja just int 
tänkt pa någät särskilt ämn ti skriv um JK. Ja 
skall försöik u rip ihop läit i dag.. så väid ja 
kan fa min klain träiskallä ti hald si bäi de 
ämnä JK. Nå kåm ja ifran mitt ämnä JK. Nå 
till ämnä ällar slaningi igän! JK. De tråitar 
aldri ämnar för mi till skriv um JK. Han taläd 

fårmt äi säin ämnar JK. De ämnar, sum ja 
lerd i skolu, var stavning u innanläsning,  

skriv u räknä, katkesn u biblisku, jegrafi u 
svänsk historjän, rättstavningsleru, dikter-
ning u tonträffning älla sång me siffaskrift, u 
någän gang had vör gymnastik JK. I fålksko-
lår .. di skall ler si för mang ämnar, u de jär 
för kårtar täid JK. När a [hon] sto sitt kast 
ällar kund säin ämnar me skick, så skudd a 
väl fa betöig där ättar, maint ja JK. Jfr göd-
nings- o. växt-ämne. -si  skog s. ämnskåug, 
ämnäskog JK(U), 'ämnesvirke'. Värkä av 
vick träislag sum hälst, sum bigangnäs ti vick 
raidskap u ändamål sum hälst, så sum ti 
vangnar, kälkar.. harvlar, plogar.. graipar 

yksskaft kvännar u tråskar u sagar, haj-
tar.. "ämnskog el. ämnäsvärkä" JK(U). Till 
de gamblä träigraipnar u träitjaugår.  .. gick än 
u laitäd ämnäskog till i marki ti fa någ sum 
var självvaksä JK(U). Ja skall ste u hugg 
ämnskog till n vangn JK. H.L. had avsjon pa 
björk .. u .. ja.. ropt in för n tjugå kronår. 
Ja, n hail hopän av de var yppali ämnskog 
ällar såsum stjännjaulskrämpår etc. JK. -styc-
ke s. pl. ämnäs-styckar [stycken av ämnes-
virke]. Huggä till ämnäs-styckar MK(1876). 
-virke s. ämnäsvärkä n. Sumbliä smöird än-
dar me tjärå pa lauträi, sum skudd var ti 
ämnäsvärkä, för de int skudd rimnä, när de 
tårkäd JK(U). 

än adv. än. 1) [om tid: ännu]. Närkar jär När-
kar än i dag OL. 2) [i förb.] än - än [uttr. 
motsats el. omväxling]. Ja har nå sen ja fick 
brevä tänkt än häit u än däit OL. Än dän amn 
u än dän andrä har frågt: OL. 

än konj. än, n. 1) [i jämförelser, föregånget av 
komparativ]. Mair likt a sväin än n präst JK. 
Vör har int mair n fjärddagän jaul i dag JK. 
Int mair n ätt par JK. Int stort mair n hältn 
JK. De va int mair n lagum JK. Ja har alltut 
tyckt mi fa mair bitalt än ja har fårtjänt JK. 
De var styckar bårtå äutkring kantar (pa ask-
stain'n), u de var int hailt mair n inn undar 
asku OL. Ja matt änd aldri ha fat mair 
mämmi, än ja har skutt, vät jä OL. Da har ja 
int mair igän än ja hinnar me JK. De har int 
blitt mair av i dag än söislä kräki u fat läit vid 
in JK. Me läit u int förstand, ja sämmar än 
sväini OL. Da jär di sämmar ti plög me än 
spitsplog JK. Gröidn blai undarhaltur ällar 
sämmar yvar allt, än va de annars kund ha 
vart OL. De kan väl int var vän de, än när 
vör skall bigär tillstånd ti hugg en tall JK. Pa 
sån väis kan gräusä fa gär nytt längar, än va 
de annas gär OL. De känns mik mair blöit i 
luftn nå än för läit senä OL. Män soli skall int 
skäin längar än n kan hinn u sadlä n häst JK. 
Att n kan tänk längar äi än stam, än n kan säi 
[ordspr.] JK. Daim sum da int jä(r) klokarä, 
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än disar u håirar pa flair sårtars präddikantar 
JK. Dän am n kan fa sit läit höigar ällar u* 

legar, än va än skuddä OL. Ja känd mi mik 
letarä, ner ja gick därifran, än när ja gick däit 
OL. Bättar saint än aldri OL. De jär bättar de 
än (= än att) de färgar a si (om bläcket) JK. 2) 
[i jämförelser utan utsatt komparativ]. a) 
'som'. Dän där agän var dubbält, ja kansk 
träi gangar så säkar ti ruttnä pa än vanlir 
ryghalm u vaitäshalm JK. Lambi fodrar mair 
n dubbält sånn go täunar än de andrä stor-
kräki JK. Räit' jårdar ha ja särt me vändplog, 
för de bläir dubbält så bra, tyckar vör, än ti 
plös me spissplog, fastn de jär när pa dubbält 
sånt stort arbet ti vänd än plög annas JK. De 
gar dubbält så fort än va än tänkar MK. Nå 
blai all kullblast kånnstackar 	dubbält så 
mik ginumvat igän, än va di var förr JK. 
Osäkat jä de ännu, um ja int bläir tvungän ti 
bital dubbält, än va själv arbetä kustar JK. 
De var mang gangar så mik fålk pa kalla'si da 
än nå JK. De var väl träi gangar så mang 
jaus, sum brannt, än få'lk [i kyrkan] JK. De.. 
tular mang gangar så längä, än va annas jä 
vanlit JK. I min ungdom så nyttäd fålki i 
allmänhait mans gangar så mik brännväin, än 
va di nå gär JK. Vör har bitalt 6-7 gangar så 
mik för guanu än va de värkliän jär värt JK. 
b) [emot, i förhållande till]. Män de jär oläik 
jär äutat, än va han skrivar i täidningi, ällar 
de jär int så sum de star i täidningi jär i Lau 
atminstn JK. U jär äutat strandkantar liggar 
vörr langt ättar, än va di gär uppat landä i 
jårdbräukä JK. Halm har de int stort blitt 
mair n hältn, än va de bräukar bläi JK. Ha 
(gasålju) jär int fiärdailn i .värd, än när a jär 
nöi MK. Da sätta di ner u fösämrar a häm-
män mang gangar, än va de jä värt JK. 3) [i 
nekande sats]. a) [efter annan, -t, -dra]. Ja 
kan int ann första, än att gräisn var klokarä 
än mästar 0. OL. Bani sag int ann, än va 
dairäs föräldrar .. bräukt gärä OL. De var 
någ ann de än dän gamblä JK. Ja vait int.. 
någ ann rad, än n far länd i Gyli JK. Kräun-
tappän, de var int någ ann n a stäur gråv vaiv 
av jan OL. Så var de int någ ann än ti kåir 
haim JK. När n da äntliän kummar i land pa 
hålmän, så jär de int någ ann ti tänk pa än ti 
dräg batn yvar hålmän OL. Vällaikän 
har vart allt ann än ti biröimä i vintar JK. 
Sumbli .. var så .. ginumsnålä, att di int 
nändäs låim fram någ ann än läit kytfätt OL. 
De däugäd intä ti plös el. vänd nöiådläning 
me de där plogar någän annastans, än där 
sum int had vart någ skog pa JK. Jfr fast- o. 
förr-än. 

ända adv. änd' [till el. från en viss gräns el. 

punkt]. a) [om rum]. Änd ifran Adrä kåirar di 
häit me sväin ti betäckning JK. And ner •pa 
täiår [tårna] JK. Ifran uss u änd upp ti körku 
JK. Ner de nå var mik vattn .. så var de i en 
flod hail vägän änd upp ifran kvännbroi OL. 
Jårdi jär vat änd upp till ytu JK. Um ä skall 
mäuräs stainmäur änd upp i gavälspitsn JK. 
Kräki di skudd ga u vad i vattn änd upp undar 
läivä OL. Han skudd rais änd till Havdum 
JK. Di [fåglarna] lag ifran Prästvik u änd äut 
ti Storhålmän, flair täusn JK. b) [om tid]. Ja 
änd ifran jauldagän u tills i går (13/1), så jär ä 
sälln, att ä bläir någ av me någ årkår JK. De 
har ja tänkt pa änd sen för jaul OL. Vägar har 
vart faslit dåliä . änd sin vör hadd dän miklä 
snåiän JK. Dän han kan ga fastnäs änd ti upp 
mot middagän OL. Så fort de hinnar laudäs-
kväldar, u de räckar änd till mandäsmårgnar 
OL. Dän sidn .. har bäibihald si ifran gam-
mält änd häitntills JK(U). De danstäs änd 
till minnatstäid u någ därättar OL. Di har fat 
väl [mycket fisk] i haust änd nå till straks 
för jaul JK. De jär bråttum änd till däss gästar 
gynnar kummä OL. Da gynt di sing pa än 
läiksalm u hålt bäi änd så läng, till däss di 
fick sänk läik' ner i gravi OL. 

ände s. ändå, änd', [i vissa uttr. även] ändbll 
m., bf. ändn, pl. -ar. 1) [den yttersta linjen 
el. ytan av ngt, kant, kortsida]. Fyst så sättäd 
n ner air pålar, täu i var ändä [på linrötan] 
JK. När n da har fat .. de nedäst trolu i all 
räcklid, så gynna n pa en änd igän u bindar 
bandar um u läggar dann trolu pa JK. Iblant 
händar de, att di sitar en pa var änd pa väss-
stainskränku u vässar så pa täu håll OL. Ka-
lar .. tar täu styckän, en i var änd i kistu JK. 
Stäutkättingän sitar i ändn pa n krok av 
drekti JK. Vffisn haitar dän dailn av kvistn, 
sum jär framför nedäst ändn av drekti JK. U 
så lägga n da raivän såsum a rund bukt pa 
dain ändn pa kimbän u så tåpsar u krokar at 
dann ändn JK. Rikt in de [sågbladet] .. så att 
bredi blai läik tjåck i bäggi ändar OL. I 
ymsnä ändar, där n gynnar u där n släutar, 
har n a tug, sum n bindar anslår äi JK. Längst 
nerat [vid bordet] de kalläs för ändn JK. Så 
sum vör sat där ner pa ändn, sum di kallädä 
(borsändn) än täu träi sårkdrängar, så.. OL. 
Ha sat pa dän andrä ändn (av borä) OL. 
Legst ner pa langbori haitar "snål ändn", u 
där bräukar ungdomar sitä JK(U). A par stop 
pa vart bord, full av öl, u iblant ner pa ändar 
pa langbori, a drickkannå full av öl JK. [Tale-
sätt:] De gällar till ha hud paret ändn JK. Um 
di hadd stift n skogslag, sum hadd kunt ättali-
väs .. da hadd di hatt hud pa ret ändn u hadd 
vart värd ti hatt byksår pa si JK. 2) [det 
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yttersta av rum el. område]. Min far u hans 
bror di dailt gardn mitt i täu u så bod di i 
vassin änd av byggningän JK. Fyst summan 
han [näktergalen], var .. ner i säist ändn i 
Tranängä JK. Nedäst ändn i äng star undar 
vattn JK. 3) [i vissa prep. uttr.] För änd 
[tvärs för, på kortsidan]. Bredi ska int tas för 
änd äutn fö kant (tvärstyckena i skåpfackän) 
MK. Kluckan har sin plass för änd av lang-
borä JK(U). När n . . arbetar me ravid u 
trolår nå um ladistäidn . . da sprickar kvadu 
äut 	hälst för änd pa träiä ällar pa änd, 
såsum när n tar i ändar pa ravidspackar för 
ällar pa änd pa trolår, så fassnar fingri ällar 
hännar äi JK. Förplöigningi för änd pa bäggi 
hålli jär ännu igän. Dän plöiga n. . tvärs pa de 
andrä furar u när de jär gärt för änd pa 
bäggi h'å'lli, da jär plöigningi avskild [slut] för 
dän gangän JK(U). Ja skrivdä, att vör skudd 
ha täu däikar för änd' . . män de jär a misstag, 
för mot a'i för änd bihövar vör ingät däikä, 
äutn lang däiki gar läik ner i a'i JK. Pa änd(ä) 
[upprätt]. Sta pa ändä el. änd JK. Dän ung 
hästn, han star pa ändä haugt upp i vädrä 
MK. Sta pa änd el. rais si pa bakbaini, han 
sto pa änd sum a jaus el. stegräd si JK(U). 
Russi .. var hallgalnä u sto pa änd u rigge-
rädä JK. Gaitbuckän sto pa änd sum a jaus 
JK. När all stainar har stat pa ändä, så har de 
int vart någ dålihaitar [om en skeppssättning] 
JK. Nä russi int vill ta äi 	äutn ströika 
tibakas u raisar si pa ändä JK. Hårä raisar si 
mästn pa änd för mi . . så argar jär ja JK. 
Staket-täunar sättäs täu sagnä räckår mil-
lum täu stuckar u späikäs täunspäilår pa änd 
där pa JK. Di had naug ställt stäuu pa änd, 
sum di rast u laikädä MK. Fyst sätta n a halvt 
lass (30) pa änd me stubbän ner at pa jå' rdi 
Sin lägga n dann halv lassä up pa .. me 
stubbän äutat u aksi mat .. sått när n da 
smallnar av stäckä så kummar skupar ti sta 
mair u mair pa änd JK. Hamptuppar sättäs pa 
änd . . pa hampstyckä JK. Drektar jär n 
träi fäir bredar, sum sättäs i jamt si pa änd 
mot vastä JK. Sätt si pa änd [sätta sig upp 
från liggande] JK(U). Så fort n börr skudd 
sätt si pa änd, så blaiknäd n bårt straks JK. 
När ja sättäd mi pa ändä u gick upp, så var ja 
druckän i häudä JK. Yvar änd(ä) [omkull]: 1) 
[egentl.] Där sum jär så mik stäur lauträi . . 
vörr trod, att di skudd gläid yvar änd el. kull 
JK. 2) [bildl., (gå) över styr, (bli) ruinerad]. 
Dain bondn gar yvar änd ättar dann'n JK. Nå 
jär de väl n hall hopar av dum [lauboar] sum 
kummar till sträik yvar ändä me de här skiftä 
JK. 4) [yttersta delen, spetsen, sladden av 
ngt]. Small ändn pa läinkambän JK. De sum 

häkläs ör fyst, av ändn pa tuppän [linkärven], 
bläir sämst blårnar JK. 'frolår liggar . . me 
nedäst ändn, sum alltut jär storändn, pa jårdi 
. . u me uppäst ändn pa uppäst bandn JK. Än 
spitsar int ändn [på en stör] runt umkring 
äutn bön pa täu håll .. at de säidu sum ändn 
bå'igar JK. De andrä täunstuckar . . gar upp-
för de uppästä slanu någlä tum. Där upp yvar 
dän ändn bälga n a slanå pa flätu, u så sättäs 
ändar fast i stuckar JK. Nedästä ändn av 
spärrträii, sum star pa bandä, haitar tassn 
JK. Dän främst tann'n at ändn [på harkla] jär 
längar u gråvarä JK. Handbalkar gar äutför 
spärrträii n bit, sum asar skall ligg pa . . u 
ändar tas bårt jämt me spärrträiä i äutkant 
JK. Di simmänteräd för dålit i kantar pa kan- 
naln, sum broträii 	liggar pa, sått nå fallar 
ändar ner, u broi fallar ner i kannaln JK. 
Notflaar skall bindäs så naug bäi si, att ändar 
mästn tar mot si, nä noti jä sträckt JK. Sin tar 

.. u bräidar .. sått n (bandn) bläir så mjau-
kar, att n kan fa bäggi ändar ihop JK. Så kåm 
ja ti undasöik de bladar, sum var gäulä, sumli 
rakt förvissnädä u sumli läit gäul i ändar JK. 
När n gynna kastä [anglar], så har n a tug u 
dän ändn, sum än sänka ner, binda n n lagli 
storar stam, u där binda n ändn fast av ang-
läraivän, u pa dann ändn av anglätugä binda n 

vadä JK. Putt ändn (av remi) unda slaifän 
(skinnöglan) MK. Än stor dail spinnar int n 
änd stickgan n gang OL. [Talesätt:] Allting 
har (e)n ändä, män kårvän har täu, sum än 
bräukar sägä JK. 5) [bakdel, säte]. Ja blai hail 
ginumvatar um ändn ällar rövi JK. Da straik 
än byksår ner yvar rövi u sättäd ändn äut u 
väist bär ändn älla rövi u mair därtill JK. 0. 
lag där . . me bär ändn, u källingi to brands-
käppän u drog än i ändn gang ättar gang JK. 
Ja gav än a slag i ändn me knöitnävän JK. Da 
ränd di kring soknar, sum um di kund ha äld i 
ändn [om skvallerkäringar] JK. Mårmår blai 
arg u sparkäd galtn i ändn JK. 6) [slut, upp-
hörande]. Klimpvälling u sletvälling u pär-
välling u välling äutn all ändä JK. Förr da 
skudd n sno de (bomullsgarn) haim självar pa 
nick, u de var a otäck snoning, sum mästn 
aldri var änd pa JK. Um ja far liv u har hälsu 
kansk ändn kan bläi bra läik väl, u när ändn 
bläir bra, da jär allting bra JK. De to än skitn 
änd, sum än bräukar sägä JK. 7) [det yttersta 
i fråga om tid]. Ha har full årkå .. dagar i 
ändä JK. Me bikymmar u eländä . . har iss 
[det här året] nå snart gat ti ändä JK. Ja, u så 
jä de så varmt, u da jä de mang, sum kummar 
ör sväm'n, u pa nå' gän änd [av dygnet] skall n 
siv ut jå MK. Jfr ars-, axel-, bak-, band-, 
bords-, brädes-, bål-, finger-, fram-, garn-, 
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hanbalk-, jord-, käpp-, till-, lund-, nederst-, 
raft-, ri-, rot-, rump-, ryfträck-, sank-, segel-
mast-, snål-, stor-, stång-, stör-, stöttstör-, 
tak-, tistel-, tjock-, tro!-, tum-, tåg-, tög-, upp-
erst-, vinter-, ås- o. örv-ände. — änd-flå s. 
ändfla* f., pl. -ar, så kalläs a fla, när dain 
ändn har slupp låss (flaganä har brustä); i 
vattnä star a sån am n läik upp u ner MK. Så 
skall n säi ättar, um ä jär någ ändflaar (= en 
änd av fla'i jär låss fran tjan'n) pa dum JK. 
Skall ja bind pa all ändflaar u* da? JK(ordl.). 
-garn s. n. bf. ändganä = ganä sum jär ne-
mäst batn JK; 'det sista garnet, som lägges 
ut, när garnen göras fast (vid fiske på grunt 
vatten)' MK. Fyst ganä, sum sättäs fast bäi 
raipä u städu, haitar "städganä" u de säistä 
(fjärd el. fämtä) ändganä JK(U). Pa ändn ällar 
ändganä sitar vadn ällar a klåbbå me n käpp 
äi JK. Vörr sättäd all träi gani bäi raipä u 
knöitäd tåsktaugi i ändganä u lag bäi .. Så 
drog än da in halv ändganä (= ganä sum jär 
nemäst batn) u pa de fick än täu kast [ström-
ming] JK. -klubba s. ändklåbbå f., bf. -u, pl. 
-år [ett stort flöte]. Klåbbår jär de täu sårtar 
av, u dän gambläst sårtn haitar ändklåbbår, u 
dän sårtn sum nå bigangnäs "hank-klåbbår". 
I ändklåbbår jär de hul i dain ändn me a vidå 
äi pa sam väisä sum pa städu Äi vidi 
knöitäs sanki fast JK(U). Da had vörr änd-
klåbbår, sum snart blai fökastnä u kåm bårt 

Strandklåbbår, sum di u* haitar. . Ändklåb-
bår, sum nuck ännu finns någu bäi strandar u 
bäi Nabbu, sat a vidå i dain ändn ginum a hul 
i klåbbu .. De klåbbår var nuck bra, för di 
frästäd int sanki så mikä, män di bjäräd int så 
bra sum hank-klåbbår JK. Ändklåbbår skall 
de alltut varä till förlauparklåbbå (intä hank-
klåbbå äutn me hul pa ändn u vid [vidja] 
iginum) MK. Klåbbår bjäräs fyst ät el. i batn, 
am n ti vart gan u am n ti ändklåbbå el. stäut-
klåbbå JK(U). N har a tug sum än bindar i 
ändklåbbu älla vadn, sum di kallar för gumb-
rätugä [vid "fastsättning"] JK. Di har "gad-
rå" [en lanterna] pa ändklåbbu el. stäut-
klåbbu JK. -rum s. ändräum n., 'avståndet 
mellan två båtar på rak, när de ligga "äi amn 
linjå" = rakräum [vrak-rum]' MK. Da jär de 
fö de mäst vanlit, att dain batn ätta dann'n tar 
räum undar el. uppförä i vädar, sum haitar 
säidräum, ex. ja el. vörr hadd ändräum av 
Hallsräkalar = undar i vädar JK. Vör lag änd-
räum me dum MK. Di fick da stöir, så att di 
kåm ändräum undar ällar ändräum uppför i 
vädrä för varandrä OL. -sten s. ändstain m., 
bf. -stai'n, pl. -ar. 1) [en sänksten]. a) [på 
fågelsnaror], en i var ändä pa snarår. Nå jär 
de släut, för nå kummar ändstai'n. Ändstai'n  

ändra 

jär läit störr än de ändrä stainar. b) [på ang-
lor]. Ändstai'n pa anglår sitar fast bäi anglä-
tugä, sum anglävadn sitar äi; dän starn jär 
störr än de andrä stainar. Dän stai'n nyttäs u* 
till ändstain äi tåskanglå'r. Bad bäi flundrä-
anglår u tåskanglår jär de täu ändstainar, en i 
var ändä, u bäi flundräanglår finns u* andrä 
stainar pa raivän, sum jär sma (umkr. 2 el. 3 
pa a klau), män pa tåskanglår finns int släik 
stainar MK. Ändstain jär int någ hul äi, äutn 
dän slar n stangslag um me anglätugä MK. 2) 
Andstain pa lansmätarlinju MK. -stycke s. 
ändstyckä n., bf. =, pl. -ar, bf. -i [om fågel-
snaror] fyst u säist stycki av struti haitar 
ändstycki ällar ändstyckä JK. Täu stain-
snarår pa ätt styckä, am n i dain ändn u am n mitt 
pa; ändstyckä skall ha träi åiglår. Kastar n 
ainsummän, da bläir de täu ändstyckar MK. 
-tarm s. m. bf. ändtarmän [på människa o. 
slaktat djur]; pa sväin JK. Ändtarmän el. 
assändn [på nötkreatur] JK. -toppig a. f. änd-
tåppu, 'smallarä i dain ändn; även om yx-
skaft o. d.' De jär a läiti ändtåppu lådå, sum 
R. fick sin fäioln häit äi OL. -ved s. ändvi'd 
m., bf. -n, 'smala vedträn, omkr. 46 cm långa, 
som ej få innehålla någon tjära och som läg-
gas i en krans ytterst kring tjärveden vid 
såidä' MK. Ändvidn jär vanliä flovidsskäid, 
någ mindar u liksi stor skäid, u all bark.. u 
all knaggar avhuggnä, sått di jär slet pa bark-
säidu JK(U). Me ändvidn hylläs alltihop (hail 
såidä) u där uppa a läiti smulå halm u sin 
sagdus MK. När suglä ["sovlet"] hadd brinn 
upp, u så gynt ändvidn glöidä JK(U). -vända 
v. ändvändä, 'vända upp o. ner på' 
MK(1876). 

ändra v. ändrä, pr. -rar, ipf. -räd JK, sup. 
ändrä, pass. -rås, ipf. -rädäs, p. pf. ändrän, 
(um)ändräd, f. ändri, n. (um)ändrä, ändrä si. 
1) [ge annan form el. beskaffenhet, göra om, 
byta (om), flytta, rätta]. Da had ä äur till så 
mik jär äut i hagän, sått da matt vör ändrä 
bäivägän in iginum o partn u yvar o gardn u 
in yvar akan u äut bäi kvänni JK. Di har fat 
källingi ti ändrä tästamäntä ättar gubbän JK. 
Täidn gar fort av, de star int pa, så jär n 
äutgammäl u släut! De har så vart i all värdli 
täidar, u de jär int ti ändrä JK. Frågd någän 
än arbetskal ti sla .. så hait ä gännä: de jär 
omöiglit, för ja har lug dän bondn föräut, så 
de kan ja gänn int ändrä pa JK. Han [lantmä-
tarn] kåm ti fylg de gamblä planar så mik sum 
möiglit u ändrä där, sum de behövdäs OL. De 
star ingänting stillä jär i värdn, äutn antingän 
gar de framat ällar tibakas; de jär n lag, sum 
ingän riksdag ändrar JK. Ja håppäs di snart 
ändrar tankar JK. N. had ändrä raisplan u 
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stäg av bäi Råmmä JK. Han [lantmätarn] har 
nå 	rust u lapp pa kartu u skrap u skriv i 
handlingar u ändrä OL. Jårdi jär n jämmar-
dal! Män va förä skall de så vara ..? U kan de 
aldri ändräs el. bläi annlundä? JK. Kan de 
aldri ändräs, de där betöigä, maint ja pa. 
Drekti [på plogen] . . kan ändräs äi sitt läg där 
ti flytt upp u ner JK. De var da u" tal um, att 
tårghandln skudd ändräs JK. Ifall ja har tat 
mist, så far de ändräs JK. Da var flaar för 
storä, u da skudd di skäräs mindar .. de 
skudd var viss markar hallar undar vart gan, 
sått hallar ändrädäs intä äutn bön flaar JK. 
Di liggar u grälar um än (katkesn) u vill ha än 
ändrän JK. Vör bord lägg in ti påststöirls(ä)n 
ti fa påstlinju ändri JK. De ma int var ändrä si 
[ändrat] vät jä MK. De kan händ, att de jär 
ändrä si nå MK. 2) refl., [bli annorlunda]. 
Mars månä har i ar vart sträivar me kyld u 
stårm u Snåi . . Män vidd ä nå ändrä si, så 
skudd ä var äutmärkt bra, sått buttnän el. 
tjäln vidd ga ör jårdi JK. — Särsk. förb. De var 
han sum byggd um byggningän el. ändräd um 
byggningän ättar dän täidns mod JK. Gamblä 
byggningän .. har B. ändrä um JK. Sparban-
kän, sum nå skall umändräs ättar iss nöi spar-
bankslagän JK. Dän kamman jär nå umänd-
rän ti kök JK. Di hadd fläistakbyggning 
sum int blai ner-rivän äutn umändräd till, så 
sum de nå jär JK. All fålk va död, sum livd, 
nä han gick fran haimä, u allting var umändrä 
JK. Sått ä (ti bygg häus) jär mik umändrä bad 
me dain u dannä JK. Jär kännar ja int riktut 
till mi; de jär umändrä si, täunar u häckänfält 
MK. Vörr talt um lains böindnar bod u 
hadd ä i min bandom, sum jär mik umändrä si 
nå JK. Förr i min skoltäid så var de gutt um 
äisvätar . män nå jär de u umändrä si u jär 
äutdäikä JK. 

ändring s. ändräning, ändring [f.?], pl. -ar. De 
var da u tal um, att tårghandln skudd ändräs 
. . Kansk de har blitt ändräning pa någät håll? 
JK. De jär allt mutsjonar um ändräning pa 
(vägän) MK. Bön i min täid . . har de blitt 
stor ändräning i dän vägän [med fiske o. jord-
bruk] JK. När någän jä hart sjaukar, da sär n 
alltut, att ä bläir ändring i näiändä dyngnä 
JK. En gang matt ä väll bläi ändring u bättar 
[med vädret] JK. Da klagäd närkar yva de 
(att behöva resa till Alskog o. betala skatt) u 
da fick di ändring, så att i fick skattmöit pa 
När JK. Så skudd de just nå var letäst ti gärä 
någän ändring för mi me skiftä OL. Um än 
[lantmätarn] had lätt si ret [rätta] någä u gärt 
läit ändringar nå .. så kund de ha blitt mik 
annlundä JK. 

ändå adv. ändå, ändä, änd'. 1) [huvudsakl. 

koncessivt, i mindre grad framhävande mot-
satsförhållande: dock, till på köpet, i alla 
fall]. Ja tyckar, ja har änd flaug kring lagli 
väidlyftut OL. Di sär, att de int skudd var bra 
jå [att röra vid ngns lik], ja had änd int vart äi 
någ ovänskap me än, ner n livdä OL. Ja kåm 
änd i säng klucku fäm i mårräs, u klucku åt 
va ja vakän igän u straik upp JK. Så kallt de 
änd jär, så har jär vart riktut hitt i dag pa 
däcämbarstämmu OL. Han känd väl pa si, att 
de sto sum de sto, såsum än sägd till Stang 
skollärarn, sum änd vidd var fräikörkli OL. 
Var forå jär minst värd 5 kr, så skall vör da 
änd betal frakt pa janvägän för dum JK. Jär 
äutat begangnäs för de mäst ypnä däikar, u 
di jär för de mäst änd dåliä JK. För n 50 ar 
sinä så fick arbetskaln träi dalar dagän, u da 
skudd n änd sla hail dagän JK(U). Han var i 
lega(r)vald va ivist a ar bad för föidå u fodar, 
fast n änd had a fjärndails hämmän JK. Klap-
rår bräukt vörr u* bind pa lambi iblant . . 
fastn di änd var märktä JK. Fastn de änd var 
lagli skäumt, så bihövd int daim, sum var 
haim, ta mist um va di hadd säin sletkalar pla 
OL. I fredäs . . var de n äutmärkt vackar dag, 
lungt sum fätt u blöit vädar, fastn de änd int 
var solskäin JK. 2) [i alla fall, åtminstone]. 
De jär int mik, män de jär änd bättar än intä 
JK. Um all iss vetå had kumm ner me snål, så 
had vör vart rakt oklar me all snål .. Nå jär 
de änd så, att ä jär blöit [blitt] u vattnä änd int 
star upp pa jå'rdi all stans JK. Fö rästn så 
rängnar de . . u i dag jä vör änd unda tak u bäi 
haimä; da fa de änd ga an JK. Sän markmil-
lum de jär änd int så bråttum me, för stor-
kräki di kummar änd int äut pa än mån ännu 
JK. Ja nå kan n änd lissum andäs läit letarä, 
för nå jär änd värst bråsku avskild för i ar JK. 
De var änd väl, att däu biröimar na MK. De 
var änd någ ti gräin at MK. Da kund ja väl 
änd pa lauboväis ha tack för de OL. Så väid n 
int hadd för läit sigdar, så skudd n änd ha än 
träi fåir styckän pa man OL. Da blai ä int så 
lang rast . . män de var änd så mik, att . . OL. 
Har vör någ skapli kalk da .. de var änd läit 
igän, män de fick astäuän lan . . för di har int 
någ haimä. Vör far ga däit ällar däit, för där 
far vör ändä [låna kalk] OL. Diftaräiän jär i 
Lau u När, sum ja talt um säist, håirs int någ 
mair av ändä! [ändr. t. nå] JK. Kansk ja kund 
hinn u skriv iss säidu full, så var de ändå de 
JK. De jär läit, män kund änd var för roskuld 
OL. Da jär de änd ti någ nyttä, för da had änd 
kräki baitar pa de JK. Nå sin morrmor har 
kumm upp, så far vör änd mat, när n skall ha 
JK. Ja kund häldar ha vart haim dän dagän, 
män de jär änd a minne [:stadsresan] OL. Ain 
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kronå um dagän jär pänningar de u* .. sått n 
änd int jär pänninglausar JK. 3) [i uttr.] ick 
änd ["väl", åtminstone]. Vör var ick änd at 
näi ar jästar [ungefär] MK(1877). Nå har ick 
änd de där bistöirä me uppraidningi 	tat 
släut vätjä? JK. Fäiän far vick änd vänt u fa n 
kåpp kaffi vättjä JK. 4) [i uttr. för önskan el. 
farhåga]. Um de nå änd vidd bläi fagavädar! 
JK. Um ja kund ha hint me äuttäunar iss viku 
ändä! JK. Han matt väl änd vänt a läiti stund 
u fa n kåpp kaffi, vät jä JK. Ja matt änd aldri 
ha fat mair mämmi än ja har skutt, vätjä OL. 
5) [likväl, det oaktat]. En annar arbetar av all 
säin förmågå .. män läidar ändå brist JK. Di 
(skaffrar) skall sta me rigisträ för si u kan änd 
ske oret iblant OL. Da skudd n riktut ha augu 
ypnä, u frågän [var] um de änd jälpt läikväl 
OL. De skall övning till, um ä skall ga, u de 
jär änd frågän um, att han kan skriv de ret 
OL. Förr da had n duktur stranddräng 
håigst förti kronår för årä u di kund änd fa 
samblä läit pänningar läikväl OL. Vör skall 
ha vangn ti kåir mjölk ti maiaräiä me .. Ja vör 
jär näi styckän um än, män ändå så bläir de 
änd yvar vassi tjugå kronår JK. Planter skog, 
de gar int så Jet .. ja män de bläir änd skog 
me täidn JK. 6) [i förb.] um änd [om än, om 
också]. Så haldäd han ättar, um änd aldri 
bondn slo så fort JK. Um änd lagän var så 
strängar, sått vör fick fästning.. så tror ja de 
änd int jälpädä JK. De har när pa vart omöig-
lit ti skriv för mi, um ja änd aldri så gänn ha 
vitt JK. Pärjårdi plöigdäs me spitsplog en u 
iblant täu gangar, um ha änd var plöigi um 
haustn JK. Ti dräg pa handvalkå .. de äutgär 
täu man .. gillt läikväl, um än änd skudd bläi 
läit svaitn JK. Kan n [vetet] fa n duktu myr 
[rotblöta], så att n kan kumm i aks, u de änd 
bläir tårrt sän, u um än änd bläir kårtvaksn, 
så kan de ret bläi kännur u go valt läikväl JK. 
Håiä svaitnäs el. slar si pa häusar, um de änd 
aldri jär så tårrt, när n kåirar in de JK. De 
kärä haitar tjärbyttu, um de änd jär a spann 
me grip äi JK(U). Ja gav de täusn, um de änd 
var sundagar JK. De har alltut kumm ti 
rängnä, um de änd har vart fagat, när vör har 
kårt ste pa mårgnar JK. Ja, um änd sköint int 
S. mainar de där stainvastar .. så .. JK. 7) 
[mer el. mindre pleonastiskt, vid ett tillägg 
rör. den person, händelse etc., som man just 
erinrar sig el. talar om]. Dän kaln han var änd 
läit skaivaugar .. De källingi .. ha var änd så 
skaivmunt OL. De jär för någlä ar sen, de var 
mitt um dagän, ja in bäi B., u di slaktäd um 
dagän, di slaktäd änd n storar galt, u di var 
änd dåli jälp, så att ja jälpt dum änd läiv av än 
JK. Da hadd vör ännu någlä gränstuckar, 

sum lag äut pa backän, vör hadd änd skriv 
namn i ändar pa dum, da var di bårtå allihop 
OL. De var en ladi, sum ja skudd ga jär in i 
H. stainhagän u hugg bandar .. u had änd 
hundn u byssu mä mi u fick änd upp än har' 
där inn äi hagän JK. Ja .. skudd mel [mäta] 
läikä . . så kåm ja mot me handi . . Da tyckt ja 
(OL) änd att, skudd de gär någ de da? OL. 
Ton'n dän håird ja straks, va de var för en.. 
ton'n var änd så där (531355) .. OL. Honu, 
ha jär änd så där gragäul OL. Di vidd änd ta 
bårt anndagar u trättndagän u slikt, män de 
gick intä MK. 8) [i utrop]. Min söitä frid 
ändä! MK. Nai, söitä täid ändä! Fäi kåirar 
valt in i dag pa sundag! JK. Ja va i jivi täid 
ändä, int kan ja jälp de OL. Jissus ändä! da 
skudd ja var så bänsk, u da kåm ja så galä 
MK. Ja jissus änd vickät allarm de var där 
um dagän JK. Jissus änd va ja var räddar 
JK(U). Jissus ändä, tyckt vörr, va han [grö-
ten] smakt goar JK. 9) [uttr. stegring: ännu, 
ytterligare]. a) [med utsatt komparativ]. Sin 
vör kåm längar u längar äut, blai de dubbält 
[med fisk] u mair ändä JK. När n da kummar 
ti drägä, kan n .. ha förlorä halv raki u mair 
ändä JK. Han tyckt, att n had hatt rolit me än 
så mang gangar, sum var värt de kronår u 
mair ändä JK. De [korn o. havre] blai hallvä-
gäs u mair ändä sprung u förstöirt JK. Än 
läitn drängbyffäl .. han har nå säin hundrä 
kronår u änd mair för årä OL. A hall vikå u 
änd mair JK(U). Ja änd mik klararä JK. Di 
skudd ha an buss [:tobak] sum räckt ti dän 
dagän u änd läit längar OL. b) [utan utsatt 
komp.]. Alskprästn u närkprästn me säin 
fräuar mä si u änd n hail hopar härrskap till 
(voro med på bröllopet) JK. 

änge s. äggä, ägg' n., bf. =, ägg', pl. äggar, 
bf. äggi, 'äng'. Ai a ängä, sum gränsäd mot o 
hagän, sum haitar Käldängä JK(U). A skog-
laust ängä, sum hait Digarängä JK. U så gick 
vör någlä slag i hagän u ner i ängä u hård pa 
lairicku u bläcku u starn JK. U så L. i väg 
gäint yvar skogän ällar ängi JK. Kväiar u 
vägar tilläurnä, så di matt in yvar akrar u 
ängar u hagar för ti kumm haim OL. Så jär 
takä i årning .. Da kummar all päikår u ban 
me kronå u kransar, sum di har vart i ängi u 
bindä JK. Da skudd vörr kåir el. sno göisl ner 
i ängä pa akajårdi där JK. De jär allt så mik 
hål i ängar, sått ä jär betöidlit JK. De var n 
bond, sum gick u slo ainsammän äi a stäurt 
äng n gang, da kåm päukän u tyckt att de blai 
fö langvarlit för n ti 	sia av de stäur ängä 
ällar retarä sla av hail de stäur äng ainsum-
män JK. De gamblä sägdä, att ängar skudd 
slas, när grasä hadd stännt me vaksä u när 
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pänninggrasä gynt tårkä u skramblä . Män 
för de mästä, i säid ängar me lauskog äi, så 
gynt slaningi i källingviku . Än gynt arbetä 
um mårgnar 5-6 u lag ängä naug haimä, så 
slo än a par täimar ti må' rgmatstäid 	Fyst 
slagä, sum förmann'n gynt pa, sum för de 
mästä va(r) tvärs pa a ängä, haitäd ti sätt pa 
. . När klucku blai täi, kåm bondn el. aigan av 
ängä me biskening, att all skudd ga ti middäs-
ställä u fa klucku täi .. När klucku bläir tåll, 
så kummar häusmor kåirnäs i ängä me än 
sjuss full-lastn me mat .. När ängä var av-
slagä, så hurrdäs de .. Sumbliä säid ängar, 
sum grasä vaksäd saint u sum än var säkar 
pa, att int tårkän to, slos för de mästä pa en 
dag all ar, såsum pa sjausåvarä-dagän u pa 
Santoläsdagän, så att arbetskalar .. visst pa 
förhand, vickän dag.. de äng skudd slas .. 
Fö de mästä så var de läitä u kårt håi i ängar, 
så att de mairn lagum bitaläd matn u trakter-
ningi .. Män de fanns u* de ängar el. ängs-
mark, sum arbetä launäd si när n kal t. ex. 
kund sia av .. en häck hål fö dagän.. Män de 
gamblä sägd u* de, när n slo äi a ängä me läit 
håi äi, att hallbaitar [halvbetena] skudd bital 
arbetä, u de grasä, sum vaksäd upp anns'n 
ättar slaningi var mik älskliä baitar för kräki 
pa haustn .. Män baitäd n u* ängar för mikä 
me kräki, så blai de mindar håi i ängi arä där 
pa,.0 sam så um än slo snatt [kort] el. fö naug 
jårdi. Män ättar handi sum tillsaningi pa fast-
marki kåm i bräuk u de blai mair ont um 
arbetskalar, för di raist n stor dail ti Amerikä, 
så blai än stor dail ängar baitnä u int slagnä u 
ättar handi uppådlädä ti akajård JK(U). Jär 
i Lau hadd prästn a stort vackat ängä, sum 
haitäd Tranängä, män sum nå jär akajå'rd, 
sum soknäboar slo u räkäd för prästn, u de 
var en me dän haugtäidlistä arbetsdag undar 
slaningtäidn JK(U). En me de stöist gardar 
hadd n u därav umkring hältn i Gard sokän 
dän dagän sum di var i Gard u slo .. där slo di 
alltut pa täu håll, gubbar bäi si u drängar bi si 
i oläik ängar OL. De var nå häit u däit någät 
äng, sum kund var duktut håi pa, män annas 
så var de för de mäst så där tunnaktut yvar 
allt OL. De gamblä talar um, att ä har.. vart 
mik mair håi i ängar, än va de nå jär JK. — 
äng(s)-backe s. pl. ägg-, äysbackar [tämligen 
högt beläget änge]. U va ängsbackar var 
vackrä! Ja, di var hail i blåmstar av all möig-
liä färgar JK. Um L. kåm jär äut .. så skudd 
n aldri ha set vackrarä än va de nå jär pa o 
ängsbackar JK. Vör skall nå ti gynn sla pa 
ängsbackar JK. Väl håi bläir de i ar; ner pa 
ängbackar jär dubbält så mik sum i fjord JK. 
Tråsk göisl had ä väl gat an ti gärt .. ner pa 

ängsbackar JK. -bit s. m. bf. äygbiln [ändr. 
t.] ängsbitn [i orig.], [del av ett änge]. Dän 
ängsbitn, sum skall räkäs ihop till ätt braidä, 
kalläs för a braidsräum JK. -björke s. äygs-
björkä m., bf. -än [björk som växt i ängar]. 
Angsbjörkä u skogsbjörkä ängsbjörkän jär 
bäst, u i synnarhait de sum jär kartlut ällar 
bark pa (u int nevar pa), de jär saigt sum 
täusn u nyttäs ti gär n hail hopän bräuksdo-
ningar ällar raidskapar av .. JK. Ängsbjörkän 
sum jär nevar pa jär nuck int så illä, hälst um 
än jär gnidvaksn, män han jär mair splöiar 
ällar lausar u retkluän än dän sum jär bark 
ällar kartlar pa JK. Ängsbjörkä, sum int vak-
sar fort u sum för de mäst bräuksdoningar 
tillvärkäs av .. bläir de int smöirt me tjärå, så 
jär de bär äuslhaiti u de ruttnar fort, u 
mackän jetar upp de JK(U). -ek s. ängsaik f. 
[ek som växt i ängar]. Um di kund fa någ 
riktut go aik ti spaikar [ekrar] .. någu ung slet 
u fän ängsaik, de var alltut saigäst u säkräst 
känn [kärna] äi OL. -grind s. f. bf. ängsgrindi 
[grind till ett änge]. -hö s. äugshåi n., bf. -ä 
JK. Tillsaningsfodrä, sum jär langt u gråvt, jä 
int mair n hältn så draugt sum ängshåiä, fö de 
att ä jä kårt u fåint JK. Fäint ängshåi, de jär 
draugt ti gi av de OL. Så var stöist dailn av 
ängshå'iä, sum vaxäd pa sånn säid ällar 
vattnsjauk ängar mair stärrut u int så kraftut 
OL. Di (dän gamblä gotlandsrasn) fick int 
stort någ ann än starr u möirfodar; ängshåi 
fick di knafft smakä JK. Lambi far fö de 
mästä ängshåi täu gangar um dagän JK. 
Hårdvallshåi el. ängshåi JK(U). -lapp s. pl. 
ängslappar [små ängar]. De jär int mang 
ängslappar igän nå, sum int jä(r) ådlädä, u jär 
de någän ängsbit igän, så gar nauti u russi där 
u baitar, i ställ för vörr gick där u slo u räkäd 
u hadd rolit JK(U). -led s. n. bf. ängslidä [led 
till änge]. -mark s. äysmark f., bf. äygs- (g 
hörs), äysmarki. Säid stainbundi hagmark u 
ängsmark JK. De .. skall .. tråskäs göisl i 
ängsmarki u fagäs JK. Ängsmarki, sum skall 
slas, fagäs alltut JK. Fag jär omöiglit ti fa 
mair n pa de höigst backar, för dann ängs-
marki star undar i vattn JK. Baitäsmarki ällar 
hagar u ängsmarki ällar ängar jär ännu hail 
väitä, så att lambi kan mair n lagum liv äut 
ännu JK. De rängnä, sum vör da fick, de 
tårkäd ör akajårdi pa n par träi dagar, män pa 
ängsmarki u baitäsmarki gärd de värkan JK. 
U gras ti knäis pa ängsmarki sumlistans JK. 
Mark sum di kallar för ram n slet, dvs. ängs-
mark, sum jär så där tjåck grasrot, läit mus 
[mossa] i buttnän OL. Håi pa ängsmarki blai 
ungefär hältn mot i fjor JK. Ängsmarki blai 
upptrampi u uppkård JK. De tros, att där 
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sum de gröin ringar jär i ängsmarki pa ladis-
täidn ällar försummarn sum de sma undar 
jårdi dansar OL. Än sånnar förrättningsman, 
sum böitäd um all aigår för fålki .. bär för de 
att skog u ängsmark skudd bläi sundarriv u 
förstöirt OL. -skifte s. äyskiftä [genom skifte 
avdelat ängsstycke]. Att ja för hältn av de 
skiftä matt fa ätt ängsskiftä i Körkängä OL. 
-tun s. m. bf. ängstäun'n [gärdesgård mot 
änge]. -ull s. ängsull [Eriophorum polysta-
chium] jär u någ sum haitar JK. -vät s. ängs-
vät MK(1877), ["vät" i ett änge]. 

ängel s. äugä/, äuäl (g hörs el. är stumt) m., 
pl. ;flyglar. Ja sag .. n träibild ner i ringkam-
man, sum skudd förställ n ängäl JK. Ha var 
da Guss ban u n heli ängäl, sått um än int 
skudd tro va ha sägdä, vaim skudd n da tro? 
JK. Mäns H. talt, så var närkar sum ljausäts 
änglar, män annas var di såsum glupandä 
ulvar OL. Gudomlihaitar u änglar u slikt, 
sum int tankän kan fattä .. de jär int mang 
sum tar notis um JK. — ängla-bild s. (pl.) 
ängläbildar äutritnä där MK(1877). 

ängsel s. ängsl (OL)MK f. [ängslan]. 
ängslas v. ängsläs (OL)MK, ipf. -lädäs JK 
[vara ängslig]. När ja släutäd me strand-
bräukä, u de var strämming förä så gick än 
u ängslädäs ättar plogän u bi spadn, att n int 
kund kumm ti strand u sättä JK. 

ängslig a. ängslur (OL)MK. 
änka s. äykå f., bf. -u, gen. -us. Ann-Lisn blai 

änkå JK. Ha skudd fa lug u ga ti S. u häls pa, 
för ha had säin systar gift där, u sum u* blai 
änkå me de samä JK. Ha har vart änkå i all 
sin täid, u när di var gift, de visst ingän av 
MK. Mori var änkå MK. De var a gammäl 
dåli änkå bäi Hallbjäns, sum hait Ann-Läisn 
JK. A:s bros tjänar .. bäi a änkå sum haitar 
Alma Kalsn Änkus far var dumbä JK. 
Kristns änku hait Ann-Läisä JK. Änku livar 
ännu u bor i de gam' träistäuu JK. A kvinn-
få'lk död nå u pa När .. de var Vibasmor, 
trumslagans änku JK. Dän sum ropar säist 
parä äut u kalläs änkå .. [i -"avlånga änkle-
ken"] JK(U). Jfr bond- o. gräs-änka. — änk-
lek s. äyklaik m., bf. -än. Avlang änklaikän; 
nå haitar de sista paret ut! Runt änklaikän kal-
lar di nå för änklaikän u gar till pa de väisä: 
de star n hail hopän i n stäurar väidar ring, u 
en jär äut' fyst. U da slar han me handi pa ätt 
av daim, sum star i ringän u da rännar di (dän 
sum jär äutförä u dän sum han slo pa) at va 
sitt håll äutför ringän, u dän sum kummar fyst 
till hulä, han ällar ha kummar in i ringän igän, 
män dann'n älla dannu far ränn där u sia pa 
någän annar, ti däss n kummar fyst in i ring-
än. Um han ällar ha har slat pa allihop älla 

ränt mot allihop u int kumm fyst; han ällar ha 
haitar grasänkå JK(ordl.). Päikår u källingar 
ränd runt u avlang änklaikän [på kyrkvallen 
mids.-afton] JK. [Se ill.] -man s. äykman m. 
[änkling]. Fabbror Nils blai täilit änkman JK. 
H.H. har blitt änkman JK. Sen läit ättar G:n 
blai änkman, gynt n fräiä u skudd ha si käl-
ling OL. V. skall nå gift si .. ha skall ha 
H.L.:s sun A., sum blai änkman i fjord pa iss 
täidn JK. De var n båsman i När, sum hait 
L., sum var änkman OL. Vör far säg sum 
Snausar 01ä, när han blai änkman: Slikt har 
aldri hänt mi förr, däu (sägd han till Botvidn) 
MK. -snibb s. äyksnibb m. Kalar di har änk-
snibb i pannu sumli av dum, u de jär pa de 
väisä: när hå'rä jär nervakst såsum än läitn 
pigg i pannu, u dän sum har de, han bläir 
änkman JK. -vårta s. äykvårtå f., pl. änkvår-
tår JK(U). Um ha [hustrun] har vårtår pa si, 
så bläir ha änkå JK(U). När n [man] har någå 
änkvårtå pa si ällar a vårtå pa kruppän, sum 
än int kan fa säi självar, u så än jär giftar, da 
dåir dän fyst, sum int har någ änkvå'rtå (sär 
mor) pa si JK. 

änkling s. änkling m., bf. äykliyän. Daim, sum 
jä nemäst släkt me läikä, såsum ban u änk-
lingän gar ste u tar läikä i hand JK. 

ännu adv. ännu. 1) [fortfarande]. Ja far släut, 
nä ja far säidu full, fastn de ännu kund var 
mik ti tal um JK. Astäuän han kan änd ännu 
någ gammält han JK. Ja minns ännu, när 
läsbani kåm häit till körku OL. Ja.. minns 
de grant, u till u me livar ännu dän kaln, sum 
ja håird de av OL. Di .. gäs [görs] ännu pa 
sam muddälln JK. Ha star där ännu i dän dag 
JK. I mårgå gar de ännu int an ti kumm pa 
lairu u sa kånn, fö de jä ännu fö vat JK. Um 
de blai någ skapli haust, så kan di ännu hinn u 
vax lagli väl OL. Han [plogen] finns int pa 
kort [fotografi], män de jär int ont um ännu ti 
fa, för han finns ännu bad i Lau u När JK. Da 
kåm ja int haim förrn klucku näi i kvälls, u da 
var di ännu upp allihop jär haimä, till u me de 
läil byttu V. var ännu kröil u rustnäs JK. När 
ja kåm haim, så skudd ja ännu ha middag JK. 
Dän täidn fanns de ännu natäurliä gaitar u' 
OL. Ja sag a sånt gammält blad (sagblad) hän 
bi astu-Äskas .. de var ännu sen Bäntäs da-
gar OL. En gang, ner vör kåm där ner (ti sagi) 
.. da hadd vörr ännu någlä gränstuckar, sum 
lag äut pa backän OL. 2) [hitintill, intill denna 
stund]. Va ja skall tal um i kväld, har ja int 
prässäis tänkt pa ännu JK. Han lugd, att n 
vidd skriv någät ark u sänd till mi .. män int 
har ja fat någ ännu OL. Inn i skogar ällar av 
vägar kund ingän kumm me vangn ännu, för 
där jär så mik vattn u äis, u äisn haldar int 
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vangnar ännu JK. 3) [ändå, i komparativa 
förb.]. För n säksti ar u ännu längar ti bakas 
JK(U). Att di int däugd 	hald a sagblad 
biläikä, ännu mindar ti rikt in de OL. Um vör 
da ännu skudd ha mair bitalt JK. Hald n 
sigd i årning, så att n bäitäd n halvar u ännu 
så mik bättar än hailar dag OL. Ner kräki da 
kåm där ör, da var ännu de värst igän; da 
skudd di upp dän brant sagbackän OL. Värst 
ont av har vörr ännu av russtacklar JK. 4) 
[ytterligare]. Ja träffa di nuck ännu än gang 
JK. Ja skudd ännu tack för säist u för allt 
bisvär OL. Att.. L. ännu skudd vill gär mi 
de tjänsti OL. 

änskönt adv. o. konj. än skO'nt, änd skOnt, änd 
sköint. 1) adv. [(det) oaktat]. Män skäuräd de 
intä äutn fassnäd pa [på vändskivan], da var 
de ti ta till spitsplogän, fastn än skönt än 
visstä, att de var sämmar JK. Um de änd 
skönt bläir låimt si någlä strånkar, nä skift ha 
gat yvar, så bläir böindnar så äutsätt, så att.. 
JK. Um änd sköint int S. mainar de där stain-
vastar . . så bläir de allt tag ti lyft u bjär u kast 
dum [stenarna] JK. 2) konj. [ehuru, oaktat]. 
Män ha bad säin böinar u tänkt si.. kumm 
ti himmälräikä, än skönt ha var obekväm ti 
föidäs pa möit JK. Än skönt um di (nårrbag-
gar) skudd ha stang i hel någlä svänskar, så 
had ä väl int vart så falit JK. Män än skönt 
han (grastainstäun'n) änd de gär (fallar her), 
så finns värkä ällar stainar pa ställä JK. 

äntligen adv. äntligän, -hän, -lin. 1) [slutligen, 
till slut]. Nå äntliän allt um läng ha ritningar 
kumm fran S. JK. Äntliän blai de fagat JK. 
De glädar mi ti håirä, att L. äntliän har blitt 
någ läit lidu JK. Äntliän så blai de n dag allt 
um längä, sum de sag äut sum de skudd 
bläi fagat JK. Han sto där u drack öl .. u ja 
tyckt att .. så var de bäst um ja kund fa än 
haim mämmi u äntligän så fick ja n da 
mämmi OL. När n da äntligän har fat.. lait 
äut någ skapliä bredar därtill (kista), da kan 
de var täidar till kumm in u fa än kåpp kaffi 
OL. Så ner n da äntliän kummar iland, så.. 
OL. Äntliän kåm vör lycklit haim allihop OL. 
Äntliän blai de släut pa iss lang raväinu OL. 
A. u ja har gat u gnik u knik mästn hail viku 
pa någ hard lairjård, u nå fick vör äntliän skill 
av JK. I dag så har de äntliän blitt umkast i 
vällaikän me sudaust vädar u lent JK. Ja, u så 
kåm ja äntliän där ner u skudd ha lass pa JK. 
De blai äntligän färdut me all packning u 
stuppning OL. Män allt um längä fick vörr 
äntliän vaitn av u i rak JK. 2) [sannerligen, i 
sanning]. De var äntlin puns sum däugar de 
MK. Ja, A. har äntliän fråg ättar L. u M., sin 
vör var i böin JK. Nå ha de äntliän badd ner 

någ sn'åi JK. Um de nå blai stårm, da kåm de 
äntligän till äurä OL. När de blasar i nån-
västn, da kan äntliän sjoän brautä äutför våg-
brytan i böihamni JK. Um än tar än käpp .. u 
så haldar pa än ånn me, da kan äntliän sumbli 
å'rmar blasä OL. De russi di kan äntliän 
flaugä OL. De var sagblad, ska ja sägä .. så 
de ska äntliän tro, att de jog iginum stuckar 
me än bra fart OL. Han .. håird ättar smid-
sindar ti skäur silbislagi me, för att de skudd 
bläi riktut blankt u skudd väl äntliän löis, när 
han kåm i gard OL. Ha (täiu) var äntlin sun-
daslagi MK. Ja ska säg, att de frästar äntliän 
pa, ner n säir a vak .. sum liggar full me 
fäugäl, u så än int kan 'kumm däit OL. Ja 
göidäd undar läinä me läilhäusgöisl, män där 
blai äntliän läin OL. Där skall äntliän bläi någ 
tåsk i mårgå ti skär till! JK. Förr i värdn da 
var de äntliän a gär me ti skull pa läsmöitar 
da OL. 3) [nödvändigt, absolut]. Äntlin i 
värdn (= prompt) MK(1877). Män ätta de att 
prästn äntliän i värdn vidd ha stoln, så fick än 
så ha JK. 

äpple s. äppäl n., bf. äpplä, pl. äppäl, äpplar 
(nött), bf. äppli [frukten av Pyrus malus]. De 
äppli u pickår, sum sitar pa träii, far var ti 
flest sundag JK. Där ruska n äppäl, u äppli 
siar sårkar i skalln MK. I dag har V., Y. u ja 
skak äppälträii, u de var lagli väl äppäl pa 
sumbliä JK. De äppli de jär sån stor känn-
häus äi OL. Nå har ja int mair n radn igän av 
äpplä JK(ordl.). De var vackrä äppäl; de 
va(r) ret bräudäppäl de MK. De var oskaplit 
sma äppäl OL. Bäri ällar äppli jär allt monä 
OL. Väinsäur äppäl MK. De äpplä jär bokä 
JK(ordl.). A snårk äppäl MK. Iss äpplä de jär 
säurt; gi mi a sytt MK. Av säur frukt: äppäl, 
lindbär .. rips .., när n jetar mik av de, så 
bläir n daigtäntar JK. Äppäl .. De jär me de 
bäst frukti vör har, i synnarhait av de bäst 
sårtar, u jetäs sum di jär u lagäs u* mik .. go 
mat pa, så sum äppälpäuding, äppälpann-
kakå, äppälsäupå, äppälgråit, äppälsylt 
u. s. v. JK. A gammäl kledäskistå där, sum 
mor Bräitä bräukt ha äppäl äi JK. Jå, de var 
så, att L. skudd ha a lådå äppäl ifran dum JK. 
U annas när n hadd någät äppäl el. någ i 
lummu, när n kåm i möit mämmi, så fick ja av 
än JK. Jårdi blai säld, män di fick bihald 
byggningän, u så hadd di än bra träigard 
Män di skåitäd träigardn .. sått di fick int så 
läit äppäl ti sälä JK(U). Förr .. när upplän-
ningar kåm ti strand u skudd kaup fisk.. så 
behövd di int ha pänningar ti kaup förä äutn 
föidvarår, såsum ryg el. rygmjöl, vaitä 
kånn, ärtar u linsår äppäl u pickår u häng-
pärå'r JK. Äppli var mästn int döirar n jård- 
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pärår MK(1877). Mor sitar bäi kammin'n u 
staikar äppäl ällar äpplar JK. Konar gar i äng 
i go baitar, u vör läggar läiv pa mjölk u staikt 
äppäl va iviän dag JK. Flipp, sum blandäs av 
öl u brännväin, kakå u äppäl OL. Iss äpplä 
skall vör ta u gåim ti jaul JK(ordl.). Åppäl 
bräuka n fa någlä styckän ti mans a mor i 
jaulhälgi älla jaulaftn JK. De sum di da far i 
skoar, kalläs för Staffäns-gutt .. de jär för de 
mästä: kakå u äppäl u JK. När de var mik 
fålk u sag bräud bäi körku, sått di int kund 
hinn u dail äut till allä, så kastäd bräudi u 
bräudpäikår äppäl u bräudkakå äut i fålk-
hopän .. da lag all sårkar pa en hop pa jårdi 
för ti fyst fa tak äi äppli u kaku JK(U). Um de 
händar iblant .. att n räikar dräng u a fatti 
päikå far tyck för varandrä, ällar a räik päikå 
u n fatti dräng .. da sär däns föräldrar, sum 
jär räikä, att dän fattiä har förgärt dän räikä, 
ällar gitt han ällar hänn någä, såsum äi a glas 
väin ällar äi a äppäl JK. Jfr adams-, brud-, 
göm-, jul- o. mark-äpple. — äppel-bons s. äp-
pälbåns m. [stort äpple]. Ja tror däu hart fat n 
äppälbåns ja JK(ordl.). -glonge s. äppäl-
glåygä m., bf. -vän, pl. -ygar (JK). -gröt s. 
äppäl- JK, äpplägråit JK(U), [äppelkräm, 
-mos]. -kärna s. äppälkännä JK. -pannkaka 
s. äppälpannka'kå f. [pannkaka med äppelbi-
tar i]. Säist retn .. de jä pannkaku .. de jä 
räisgröinspannkakå u någ äppälpannkakå JK. 
-påse s. pl. äppälpusar. Fö(r) ti fa säl äppli 
så bräukäd gubbän rais äut i Sudrä (= sudräs 
soknar) me säin äppälpusar u sälä, dails för 
pänningar, u dails böitäd n ull till si JK(U). 
-rade s. äppälra'dä m., 'kärnhus av ett äpple' 
JK(ordl.). -skal s. pl. äppälskalar JK [avska-
lade äppelskal]. -skinn s. äppälskinn JK [skal 
på äpple]. -skämming s. äppälskämmiyg m. 
[mask (larv) i äpple]. De var n äppälskäm-
ming äut (i kökä) undar späisn MK. -sort s. 
pl. äppläsårtar JK. -träd s. äppälträi n., 
pl. = , bf. -träff [Pyrus malus]. Äppälträijär de 
flair sårtar av ällar me oläik slags äppäl pa, 
såsum söitäppälträi, säuräppälträi, baisksöit-
äppälträi, summaräppälträi, väinsäuräppäl-
träi, stainkörkäppälträi JK. Pa När har di n 
sårts äppälträi, sum di kallar för Täirickfam-
mor, me mik go väinsäur äppäl pa JK [Ti-
ricke, gd i När]. Äppälträii u plomträii ha int 
glångän kumm äut ännu pa, män kummar 
snart JK. Ja minns dän gam boplassn alla 
gasståmtä me stor gamblä fruktträi ällar äp-
pälträi u pärträi u pickträi, sum sto där langar 
täid ättar di flyttäd där ifran JK. I dag har V., 
Y. u ja skak äppälträii, u de var lagli väl äppäl 
pa sumbliä JK. Jå, där i Lövs äppälträii där 
rustäd n [man] nuck sum täidäst u stal äppäl, 

när n var sårk JK. U så had di stor träigard 
där bäi Andasä u väl me äppäl u äppälträi. U 
så var de da a kvinnfålk, sum skudd ga däit a 
nat u stjäl äppäl, u så sum ha kåm upp i 
äppälträiä u skudd gynn stjäl ällar ta äppäl, så 
kåm de a sedlass läggnäs i gard me svart russ 
förä .. (de var Nissn ..) JK. Jfr apel s. 
-träd I planta s. äppäl(träi)plantå (träi fällar fö 
de mäst bårt där) JK. -träd 1 ympa s. äppäl-
träiympå f. [ymp på äppelträd]. 

ära s. ärå f., bf. -u [heder, hedersbevisning, 
berömmelse]. De gar int an ti lätt körkår 
förfallä, sum jär snart sägt landäs stöist hai-
dar u ärå! JK. Va för skjautäs de? [under 
brudfärden] Jå .. de jär n gammäl sid .. u 
haugtäidn ti ärå JK(U). De ansags för a ärå 
lissum ti fa någlä gambläars-skut pa nöiars- 
aftnän JK(U). Råffaräi u bidrägaräi 	sum 
gar undar de stor namnä: affär! U sum närpa 

ansäis för a ärå JK. Ja för min dail gir L. 
stor ärå u tack för sitt besvär JK. U tack för 
säist sum L. gärd uss de äru, far ja sägä, u var 
jär äutä JK. Kund ja fa de äru, skudd ja var 
mik gladar u tacksammar ti fa tal gåttlänskå 
fö kungän JK. — äre-port s. irrport [-åu-1. [Se 
ill., samt d:o till bröllop.] Grundstolparne 3,5 
m höga äro klädda med enris, tvärstyckena 
med granris och kransen av löv med blom-
mor. "Papperslyckor" i olika färger äro tal-
rika. En grantopp på alla toppar (på vägen). 
Åreporten vid Halsrä lilla "lukå" var bunden 
av ainstilkar med insatta, vita snöbär och 
bandlyckor MK. All ungdomar äi än gard, 
sum bräudgummän el. bräudi jär ifran, gär n 
ärport yvar vägän, där sum bryllaups-stasn 
skall fram .. De bindäs el. späikäs ihop träi 
stängar, am n i var vägkant u am n tvärs yvar 
uppä. Pa de stängnar bindäs de gränkvistar, 
um ä jär pa haustns täid .. män pa summan 
me aiklau u björklau .. kransar i yvästä 
stangi jär de en bokstav i var krans, sum skall 
bitöid bräudfålkis namn. Jär de flair gardar u 
böiar langsat vägän 	u ungdomar vill är' 
bräudfålki, så jär de flair ärportar, där di skall 
färdäs fram JK(U). Ärportar var n nöiarä sid, 
sum int var vanlit förr, mair n halm pa bryl-
laupsgardn JK(U). 

ärende s. a' rndä MK(1884), ä rndä, ä'rnd' , 
gen. a(r)näs, a'näs, bf. ärndä, pl. ä'rndar, 
-är. 1) [uträttning, uppdrag]. Ja skall ovillkår-
liän bårt a ärndä snart JK. I laudäskvälls laup 
ja ner ti Häusrä u Hämmår a ärndä JK. U så 
skudd ja ner till Hämma-Las a ärndä JK. Ja 
skall äut ti K. a ärndä, män ja skall ti J. W. J. 
i Gard a ärndä u* i mårgå JK. Far va Idirnäs 
äut pa När a ärndä i går JK. Va skudd n fö(r) 
viktut ärndä där äut JK. Vör had just int någ 
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apartut ärndä däit (pa tårgdagän), äutn vör 
skudd bärr handlä någ smat JK. Ungmor 'var 
me, för ha had någ ärndä ti färgan ättar någ 
gan JK. Sen skall de årnäs ti bors 	sumt 
sum da jär någ sniduä ällar någ hynsjännar, di 
far alltut någ ärndä äut u så star ä da int till 
till fa dum däit di skall [vid kalasbordet] OL. 
Dän gamblä van'n, att di skall ga u bid [tigga] 
ti jaul u sum de knafft gar någän dag nå .. för 
jaul ick di jär a par träi styckän pa de ärndä 
JK. Ja ska säg till n, att fräui har vart jär pa 
de ärndä MK. Iss lappän me de ganändar äi 
äutväisar, va äi ärndä bistas OL. Vörr 
smörar silar u skrivar u läsar .. el. jär bårtå 
bäi andrä någ ärndär JK. Har ja hatt någu 
stund ti yvas, så dails har ja hatt ann ärndär u 
bestöir ti främä, u dails har ja vart tråttar JK. 
Söislä u hugg vid .. u laup ärndär u annä JK. 
De ärndär had ja äut pa När JK. Lag si i 
årning u gär si all möigliä ärndar för till kumm 
äut pa löpän OL. [I uttr.] främ ärndä [uträtta 
ärende, -et, -en]. De [selbeslaget] 	skudd 
väl äntliän löis, ner n kåm i gard u skudd främ 
sitt ärndä OL. Ja skudd bid fräu K., um ha 
vidd var så hyggli u me de fyst främ a läit 
ärnd för daim OL. När vör kåm ti skolu, så 
tackäd ja för sjussn 	u in ti skolläran u 
främd mitt ärndä JK. Ja had ännu ätt ärndä 
till där ner at strandi ti främä JK. I dag har ja 
gat u främ ärndär JK. Nå har ja främt av all 
ärndär JK(ordl.). När n har flair ärndar, da 
kan n främ av dum pa en gang MK. 2) [i uttr.] 
aikum anäs. Ja nå kåm än upp till mi i jåns 
aikum anäs (blott för den skuld), u sägd att.. 
JK. Ja raist aikum arnäs; han kåm aikumt 
haim ti mi i de ärndä MK. Ja gick aikum anäs 
till n för ti fa raidå pa de JK(ordl.). Ja had så 
bråttum, män ja var tvungän ti ta av u tvärs u 
ga aikum anäs däit u säg än beskening 
JK(ordl.). 3) [ändamål, avsikt]. Män nå till 
själv ärndä me brevä! JK. 4) [angelägenhet, 
fråga]. Lustut nuck, att nest ärndä, sum skall 
behandläs, jär um Bönd lukå OL. 

ärftlig a. n. ärftlit [som gått i arv]. Fran 
gamblä täidar, sum di spannt ganä av läintagå 
ällar rainhäklä läin, u därav så jär de namnä 
läinä [på fiskegarn] ärftlit OL. 

ärg s. ärg MK(1877); (OL)MK m. [grön be-
läggning på koppar o. d.]. Jfr ungel s. 

ärga s. ärgå f., bf. -u, 'ilska'. Nå har visst ärgu 
gat yvar? MK. 

ärga v. ärgä, ära", pr. -ar, ipf. -äd, sup. ärg' 
[reta, förarga]. Argä upp el. ärgäs me el. ärgä 
me, 'förarga, retas med' MK(1877). Sta u 
ärgä me fålk JK(ordl.). — Särsk. förb. Ärg upp 
hundn. Han ärgäd upp mi så mikä. Start du u 
ärgar upp mi längar, så skatt du ann fa vitä 

JK(ordl.). Män de ärgäd upp än mair u mair 
JK. Någän gang när de har vart läit mulä u de 
har grot imot ällar blitt mul i sudar, de har ärg 
upp än iblant, sått n har vart till blas pa läitä 
(nordan) män har hald upp fort JK. 

ärgig a. ärgur MK(1877), (OL)MK, n. ärgit 
MK(1877). 1) 'ärgig' (OL)MK. 2) Ärgit kyt 
= icke friskt (?) MK(1877). Jfr unglig a. 

äril (ärle) s. e'rlä, herlä m., bf. erlän, erin; 
härlän el. herlän sägd de gamblä JK(U). 1) 
[ugnsbotten]; buttnän i ungnän, sum bröiä 
star pa MK. Di har lägt erlän i ungnän av 
mäurtigäl, män di skudd häldar ha lägt in av 
äldfast tigäl OL. Erlän jär av lair el. lairerl u 
för yvrit mäurn av kalkstain me lairbräuk 
imillum stainar, sum var de gamblä sättä ti 
mäur ungnar .. Män nå i nöiarä täidar mäuräs 
ungnar av tigäl u erin av äldfast tigäl JK(U). 
Erlän jär åidn [sönder, slut] MK. 2) [botten i 
"så'idä", tjärdal]. Erlän av stainfläisar lag så-
sum a skål me läutning mat pa a säkat unda-
lag pa jårdi pa såidsbackän, u runtar .. 9-10 
änar tvärs yvar, u kantar var väl umkring 5-6 
kvarter höigar än mittpunktn el. hulä = augä. 
Fläisar 	läggäs i hop så tet sum di kan 
kummä u i millum fläisar teta n me lair-
bräuk, sum än blandar tjåck gammäl tjärå äi 
för ti fa erlän så tetar sum möiglit JK(U). 
Se MK, Spridda drag, s. 38. Jfr kölne-, 
södes- o. ugns-äril. 

ärlig a. ä'rlir, n. -/it, best. -/iä JK. Ti liv sum a 
ärlit människä JK. Ja har gat ärlit min värd 
iginum JK. Väigsli gärd ingän ting, för di var 
ärlit förlugnä JK(U). Ja sändar bär täi kronår, 
sum ungfar ärlit har fötjänt (MK)JK. Ättar-
sum de gamblä talar um, så har int dairäs 
räikdomar kumm pa ret så ärlit sätt OL. Bön 
di lätt andrä var i frid me sin ärliä handl u 
vandl JK. Jfr 0-ärlig. 

ärna v. ärnä (OL)MK, sup. ärnä, 'ämna'. Ja 
ha nå ärnä skriv iss säidu full JK. Ja har nå 
ärnä ga äut pa påstn pa handvänningi me listu 
JK. Ja kåm ti tänk pa, att de jär någ, 'sum 
kalläs för gildar, u har nå ärnä säg någ um de 
OL. Pa grund av Fräuis .. brev .. så har ja 
ärnä rip ihop någlä ård ti Lektons JK. Han'n 
spärrar väng u trippar kring hynu, när n 
har ärnä trädä JK(U). De hadd han .. lägt äi a 
lådå, sum än har hatt ärnä sänd in ti L., män 
sum int har blitt av JK. Ja skall säi, lains n nå 
har ärnä gärä OL. Vör har ärnä kåir i skogän 
.. i mårgå ättar vid JK. Mor ha visst ärnä ga i 
körkå i dag JK. Kansk att de har ärnä ti bläi 
staräur nå JK. De var mästn ärnä, att ja 
skudd rais ti böin u håir ättar än 9, 10 tunnår 
sild fran Tkondhjem OL. I kväld had ja int 
tänkt, att ja skudd skriv någä, för ja had ärnä 
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pusslä me någ annä JK. Att ja väidarä skudd 
skrivä, när ja had ärnä kumm in till Är me 
fläskä JK. Ja had annas ärnä kåir upp pa 
haidi i mårgå me bäggi pari JK. Um ä var 
säist prek i dag.. så hadd ja ärnä ga i körkå 
JK. Han var så storgap imot mi, sått ja 
hadd ärnä gi n pa käftmäntä JK. Ja, ja had 
ärnä släutä angåändä byggä i u me issä, män 
när ja har grund ättar, så jär de ännu mair 
igän JK. Va va de ja hadd ärnä sägä JK(U). 
W. var jär äutä u hålt sammanträd um skiftä; 
ja had da ärnä u så ställ fram mäin anspråk 
OL. Ja had just int ärnä skriv någ langt brev 
iss gangän JK. Däräi fick ja u håirä, att L. 
snart had ärnä skriv ti mi JK. Stäutn, sum 
vör had ärnä ste me, blai int någ av, äutn dän 
ha vör ärnä slaktä JK. U så var de läit blasut 
u kallt .. sått di hadd ärnä gläid iland JK. Så 
kårn all fram, sum hadd ärnä gi bräudgåv 
JK(U). Prästsårkar had ärnä rais äut ti paskår 
JK. 	[Refl.] Ja har hatt ärnä mi ti Böin ret 
längä JK. Hart däu ärnä di pa tåskän i dag 
da? frågd L. mi JK. Vörr .. har ärnä uss där 
upp i mårgå igän JK. Ja .. hadd ärnä mi i 
snickabodi u lag upp någ bräuksdoningar, da 
kåm ja ihåg L:s pärår, sum lag .. osårternä 
JK. Ja tyckt, att ner n had ärnä si haim da pa 
kväldn, så var de bäst, um ja kund fa än haim 
mämmi OL. Da frågd han mi, va ja had ärnä 
mi hän i dag JK. 

ärr s. ärr n., pl. ärrar [märke efter läkt sår]. 
Hundn- balt mi i handi, u de söinäs ännu ärr 
ättar MK(1877). A duktut riss in i kytä, sum 
ännu söins ärr ättar JK. Fullt me ärrar (= ärr) 
i ansiktä MK. 

ärrig a. ärrur. Han jär så ärrur i ansiktä, så de 
jär oskaplit OL. 

ärt s. ärt, ert [tpl.] f., bf. -i, pl. -ar. 1) [matärt, 
Pisum sativum]. Artar ådläs någ läitä u int 
stort mair n va de gar åt ti häusaldä .. Visst 
vaksar ärtar pa vick jård sum hälst, män di 
däugar int ti kokärtar allstans, äutn di bläir 
hardä el. kokar int sundar .. Ja di bläir sum 
bondgubbän sägd, sum säld ärtar ner bäi 
strand: Jå di var så goä, sått di var sum kok 
ägg. Jå, för mair n kokar dum, hardrä bläir di 
JK. I mandäs sad vörr ärtar u linsår JK. 
Artar sad vörr träi kappår u fick hallannu 
tunnå JK. När n sad ärtar för hand förr, så 
skudd di sas mik tunnt, u de gamblä sägdä, 
att var ärt skudd ligg så langt ifran si, sått a 
gas kund ligg imillum var ärt JK(U). Vör har 
nå fat så- välsingnä mik rängn jär äutä .. sått 
ärtar u pärår fick myr tillräcklit ätta saningi u 
sättningi JK. Artar gick at häckänfält äi de 
älvå dagars rängnä, sått di blai sprungnä u 
förstöirdä JK. Artar hadd vör väl sat så där 

umkring a gutt tunnland. Kan L. giss va 
mang häckar vör fick pa de? Jå, sjau häckar. 
Raukar var millum säks u sjau änar langä 
Vör hängäd upp dum pa äsjår, sum vör byggd 
så sum häus av trodar, för de skudd tårkä, 
män de jälpäd intä da i rängnä u tjåcku. Vör 
tråskäd dum läik väl pa ångtråskän, män di 
var så vatä, sått di .gick sundar för de mästä. 
Vör fick väl umkring träi hundrä kilo, u daim 
matt vör kast i ungn'n straks u tårkä, u så far 
vör mal dum ti kräki, så väid di jetar dum, 
vätjä, för di jär mygluä u sprungnä JK. Artar 
fick vör n duktur häck; mik de kan bläi ättar, 
vait ja intä JK. Män ätt hundrä kilo fick vör 
bra, för di var monä, när vör skärd dum älla 
to upp dum.. Män de mygluä ärtar gar åt di 
u* .. Di skall börr skylläs u vispäs någlä gang-
ar i vattn, sått mygln kummar av dum u 
munknähaiti kummar bårt JK. Artar u läin 
sär n alltut för de mäst nå: ta upp, män de 
gamblä sägd: rna upp JK(ordl.). Da kård vör 
in n par häckar havrä u n par häckar ärtar JK. 
Stor förlust fick vör pa ärtar (än träi hundrä 
kilo) sum vör int kund fa tå.rrä äutn blai myg-
luä för uss. De birod för de mäst pa, att di 
blai int jamt monä i vetu, äutn än stor dail var 
gröinä, nä vör skärd dum JK. Artar var 
sprungnä, sått di sto i säckän, män di däugar 
ti kok ti sväini JK. Artar ha vör int tråsk 
ännu, äutn di liggar i lädbasä JK. För ti fa 
bårt vårtår, skudd n kast a ärt i brunn'n amn 
ärt för var vårtå, u så skudd n hinn ränn in 
undar tak, förr n ärti hannt ti buttn MK. 2) 
[trädgårdsärter, sockerärter o. d.]. Graväs 
millum träii u sättäs ärtar u bönnår u. s. v. 
JK. 3) ärt (koll.) [ärtväxter o. deras frön som 
ogräs]. Kåss va ärt i sedi! MK. 4) [ärter som 
maträtt]. De haitar int ärtsäupå äutn börr 
ärtar JK. Säupmatn var ärtsäupå (ärtar sum 
de hait) OL. U ti kvällsmat bläir de fisk u 
brö u smör u kakå u fö de mäst ärtar ti 
säupmat [på slåtteröl] JK. De andrä di hadd 
hald pa me ärtar a go stund [o. ätit] OL. Artar 
u fläsk jetäd di mik mair förr JK(U). Nest 
retn var ärtar u fläsk JK. Så var de bär till ga 
.. i kyttunnu ättar fläsk sum skudd var till 
kok ifylg me ärtar till aftmatn OL. Artar jär 
undar, dän sum vill ha sudn, han skall hå'is 
uppa' MK. Förr i värdn för n 50 60 ar tibakas 
da fick di kål, ärtar, färsksäupå u gråit i ställ 
för sväskånsäupå [på bröllop] JK. Far talt 
um, att di fick ärtar u fläsk (pa äksäisn) .. För 
de mäst av fläskä u de tjåck av ärtar de hadd 
Jakå för si självt äi n kättl ti lauboar, u böi-
boar di fick bön n läitn bit fläsk u så sudn av 
ärtar JK. Artar jär svidnä JK(ordl.). Härtar 
skall var ardä; hannas vill ja hint a dum (citat) 



ärtbälg 	 1804 	 äsla 

MK. Jfr foder-, kok-, socker- o. så-ärt. -bälg 
s. ärtbälg m., pl. -bölgar [ärtskida, -balja]. Ja 
to av än ärtbälg OL. L. hadd vart äut bäi 
Muntäs n dag, u när n kåm halm, så hadd n 
än hail hopän ärtbölgar mässi, u daim gav än 
mor u sägd, att ha skudd kokä i bärt vattn 
föräutn någ mair äildappning . . Ja män de gar 
int an.. sägd mor, för.. um vörr kokar iss 
ärtbölgar i bärt vattn.. så vill int sväini ha de 
n gang, ick mindar da fålk JK. -glonge s. pl. 
ärtglåygar [ärtblom]. Ja to någlä ärtglångar 
me u sättäd i puckättn MK. -halm s. ärthalm. 
Artar sum jär tråsknä haitar ärthalm JK. 
-häck s. pl. ärthäckar [häck lastad med ärter 
från åkern]. Arbet me räivu u håigafflar u 
tjaugår u läss ällar kast äi håihäckar 	u 
klövarhäckar u ärthäckar JK. -mjöl s. ärt-
mjöil JK(U), [mjöl av malda ärter]. Kalvar.. 
far.. linsmjöil el. ärtmjöil JK(U). När de var 
missväkst .. så blandäd di .. ärtmjöil .. ihop 
me rygmjöil ti bak bröi av JK(U). -ranke s. 
pl. ärtrankar JK. Såckaärtar skall käppäs nå 
(= sätt klain käppar bäi dum i ärtsängar, sum 
ärtrankar vaksar kring) JK. -rissel s. ärtrissl 
m. Rissl .. me stöist huli i buttnän, sum 
haitäd ärtrissl JK(U). -slag s. n. bf. ärtsla'gä 
[ärtsort]. Vör vidd så onaudut [ogärna] var av 
me de ärtslagä MK. -supa s. ärtsäupå f., bf. 
-u. Säupmatn var ärtsäupå (ärtar sum de hait) 
OL. Daim sum tyckt um, så hälld di ätickå i 
ärtsaupu u jetäd fläsk u bröi till, än dail gub-
bar hälld u brännväin i ärtsäupu JK(U). 
-stycke s. ärtstyckä n., bf. = [ärtåker]. De var 
fö de mäst vanlit förr, att n braidäd yvar 
ärtstyckä me halm [efter sådden] JK(U). Nå 
jär ärtstyckä hailt gröint u vackat av all ärtar, 
sum rannt ör, för bälgar sprack, när di blai 
sprungnä da i vetu JK. -säng s. ärtsäng f., bf. 
-i, pl. -ar. Såckaärtar skall käppäs nå (= sätt 
klain käppar bäi dum i ärtsängi, -sängar ..) 
JK. -vatten s. ärtvattn, särskilt vattn ti kok 
ärtar äi t. ex. käldvattn JK(U). 

ärta s. f. bf. ärtu [ärt]. Fortarä springar [gror] 
ärtu MK. Se f. ö. ärt s. 

ärva v. ärvä, tervä [tpl.] , ärr!, ipf. -äd, pass. 
pr. ärväs. V. .. fick ärv byggningän ättar 
mori säin JK. Så död G:s hustru, u da ärväd 
mågän säin svärmor enlit lag. Män .. de gick 
så hart av, att mågän, sum fick ärvä än gärs-
dail bi S., matt flytt ifran G. OL. Ti bläi 
flainskall ärväs fö de mäst i fålkslagä JK. 

äsch interj. äss JK(U). Äss! de trod n int pa 
JK(U). 

äsel s. ä's/ (_L v) n. De jär a äsl jär i värdn 
(= arbete, knog) MK. De jä otrolit, va täidn 
ga fort av undar allt arbetä älla äsl u äväl, 
sum jä jä i värdn JK. A. u ja matt da slep 

gubbän ör sängi sinä sum de var äsl nuck 
för uss ti fa de stäur tung mänsku ör sängi u 
bjär n a bit JK. 

äsk s., se ask s. 1. 
äska s. äskå f., bf. -u. 1) stor träiask till ha mat 
äi: brö, smör, fisk, kakå; di jär int gamblä; 
förr nyttädäs matpusä, män de vidd aldri 
haldä, u så blai di vatä MK; storar ask, mik 
störr än smöraskar u lagli störr än fiskaskar 
JK. De gar väl an ti lägg matn äi n matask el. 
äskå u int äi n matpusä. Ja, va särra tre, sägd 
ja, så mik bättar JK. Strandmatn i äsku el. 
askän had Anna lag äi um kväldn JK. 
2) = flat-äska (När)U. Där sum de var grunt [i 
träsk] bräukt di stak fram äsku me än stakä, di 
bräukt u* sla en stak i butt'n u bind äsku bäi, 
när n skudd mait 	(När)U. Jfr fisk-, flat-, 
mat- o. smör-äska. 

äske s. äskä, äsk' m. (o. n.?), [askvirke]. Ungt 
(ungar MK) äskä jär ret hart u saigt träi, män 
fö de mäst gråvgarä, hälst när de har vart 
girvaksä, så att de nyttäs just int till någ 
ämnskog, aindäst till slidstavar, när de jär 
någän gäinar, lagum gråvar bit, u ti yksskaft 
någän gang, män de jär hart ti hald äi u int så 
bra sum hässlä. Till räivtrå'iår [räfshuvuden] 
nyttäs alltut ungar saigar äskä JK. Äskä jär 
saigt män båigar si int så bra sum hässlä, män 
ti flädrar till ångtråskar jär de bra MK. Äskä 
däugar ti räivtråiår, silbroar u svänglar MK. 
Stakän [på räfsan] av .. gränä, tråiu av saigt 
äskä u sum tännar u* jär av JK(U). Äskä jär 
de bästä ti gär skaft av; de jär starkt u saigt 
MK. A stor träiklåbbå el. nydå, sum skall var 
av hart saigt träi, äskä el. .. JK. Träiskaidar 
u gröitskaidar vill di gänn ha av äskä MK. 
Ja har gärt mik möblar av äskä i faner. De jär 
ram n färgton, bättar n mang andrä träislag 
Ti gär skaft av äskä haldar bra, män brännar 
äi hännar MK. All aik u äsk var atminstn värt 
650 kronår JK. Han har ännu aik [eke] där 
igän u så änd n hail hopän äsk till JK. Sma 
lundar.. av björk u äsk u råin u OL. Där i 
de vasti har vart grastain u tynnä u äskä. 
Grastainar skudd bårt, u tynn'n u äskän 
skudd av u upp me rot JK. äske-sms. se  ask 
s. 1 -sms. 

äsla v. äslä, pr. -lar, ipf. -lädä, 	sup. 
= inf., pass. pr. -läs [knoga, sträva]. Aslä u 
arbetä så mik n kan; ga u hävä u äslä (gå i 
styvt arbete). Aslä me ng. MK(1877). Sta där 
i skogän u haggä u hävä u äslä, de jär a jäklut 
arbetä MK. Da gynt i ga u häv u äslä (rycka 
upp byxorna, som höllo på att trilla av dem; 
om kyrkvärdar, som gingo med håven) MK. 
De var rängnut u slaskut um dagän ti rust i 
skogän u hugg linjår upp u ga där u äslä u 
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kläiv i am' u grainar JK. Han fallt kull u lag u 
äslädä u skudd ta si upp igän MK. Allt um 
läng vör äslädä u drog, så fick vör raki lycklit 
u väl upp JK. Ja har äslä u arbet i skogän va 
ivist n äutlangar dag JK. Da had n vart upp i 
kvänni u pick kvännstainar u äslä där um 
dagän u arbetä JK. De räcka till ti tänk pa u 
äslä u arbet me, u de jä let sägt män int så let 
gärt JK. Va äslar du me i dag? MK. Män så 
läng vör äsläd me de (håiä), så fick vör de 
tårrt igän u så haim undar tak JK. Pa de väisä 
äsläs de u ävläs de ällar arbetäs de me släku 
JK. 

äslig a. n. irs/ut. Äslut arbete = besvärligt, på-
kostande MK(c.1877). 

äspe s. äspä m., bf. -än, 'aspvirke'. Till trodar 
nyttäs äspä, de jär starkt u bra, u till mjöl-
bingar, för da kummar de int mar äi mjölä 
MK. Ja vait just int, att själv träislag ällar 
värkä, äspä, bigangnäs till någ ämnäsvärkä 
jär äutat, äutn när äspän tårkar u jär åidn, så 
jär de int någ ann n vid JK. — äspe-sms. se  
asp-sms. 

äss s. 1 äss f. [7] n., pl. äss, ässar, 'ess i 
kortspel'. Var de däin äss? MK. De var häut, 
att däu skudd fa gutt för däin vivi ..! Han sat 
jå me ässar till jå JK(ordl.). 

äss s. 2 äss ( 1 /4D) n. [ässe, (god) form el. dl. När 
Las var äi sitt bäst äss, da var n än yvadäng-
arä (i båll) MK. 

ässja s. eså f., bf. -u. De janä, de fart u väl 
lägg i esu, annas fart u väl int båig de OL. 
Krats: ti kar kuli ihop me till esu u ti ta 
smidkokår ör esu me JK(U). Sinä när far kåm 
äut i smidu u fick äld pa i esu u skudd smäidä 
u skudd ha janä ti vällä, så sto de int till ti fa 
hits pa de JK. Jfr smedje-ässja. — ässje-borst 
s. m. bf. e'sbustn [redskap som man doppade 
i vatten o. t. ex. avkylde järnet med]. Es-
bustn, sum had sin plass i haggvann'n [hon] 
.. än käpp, sum var kluän i ändn me a paså i 
kluän ti stänk vattn pa kuli me, um di brannt 
för mikä . . u ti köil av janä me JK(U). [Se ill.] 

(?)ässpiga s. ässpi'gå f. el. fägå, 'hela vävrum-
pan' MK(c. 1876). 

äta s. je'tå f., 'mat både till folk o. kräk'. De 
stor bullar, de jä mair jetå äi MK. Nå kum-
marja in me a läit bitjetå MK. Jfr gris-, höns-, 
natt-, otte- o. svin-äta. 

äta v. jetä, je't', pr. -ar, ipf. at, jetädä, -äd, 
pl. (ä.) a'tä, sup. jetä, jet', ji't, pass. jetäs, 
pr. jetäs, ipf. a'ts, jetädäs, je täs , p. pf. (av)-
je't' n JK(U), n. (av)jetä, -jet', pl. (a'v)jetnä, 
imper. jet JK. A. [om levande varelser]. 1) 
[utan obj., intaga föda]. a) [om människor]. 
Sum än kokar så far n jetä JK. Ja årkar int 
jetä JK(ordl.). Avholi ti jetä JK. Ja at förrn ja 

gick MK(1877). Han at u drack, han me fö-
stas u betalt kallasä JK. Gubbän håksäd 
pannkakå äi si .. u at (jetäd), så att n var hail 
fäirkantu JK. Ja sat bäi borä u jetädä JK. U 
di jetäd u pratäd u var gladä. Han jetäd u 
pratäd, så att svaitn sprack äut i ansikt för n 
OL. Nå har ja jet ret väl JK(ordl.). När di har 
fat någ ti ta av, da ska de bjaudäs u bidäs u 
jetäs u drickäs OL. De andrä bjaudningar, 
sum .. bör jetäs u drickäs u pratäs, haitar 
gästbud ällar kallas JK. Kåm gärd i u to ti 
bästar .. där jetädäs u dricktäs bäst di kundä 
OL. De behövdäs int någ säuptälldrickar. Ja 

så jetäs de äutn gafflar JK. Int behövd i 
yms talldrickar millum var ret äutn da jetäs 
de pa en talldrick JK. b) [om djur]. Kräki vill 
int jetä JK(ordl.). Så jär vör pa baini um 
mårgnar klucku färtäidn, för ti gi kräki, sum 
skall jet a par täimar, förrn än kåirar ste JK. 
Stäutar jetar; jetar bra; jetar int bra; russi 
jetar JK. Ner n släppar russi pa rygstubbän 
ner nå russi gar u jetar u laitar ättar grasä, så 
puttar di si antingän pa läppar ällar i nasar 
OL. Bäst de var, sum di gick u jetädä, så var 
de än stäutspital, sum gynt ränn ättar a ko 
OL. 2) [med objekt: förtära ngt]. a) [i allm.]. 
De jär sånnar mat, sum ingän kan jetä OL. 
När vör da had fat kaffi u mat all träi, så mik 
vör årkt jetä, så 	JK. Fisksud däugar ti 
dupp bröi u pärår äi u smakar bra ti jetä, när 
n kokar färskar fisk JK. Pärår bläir int så go ti 
jetä pa sandjårdi sum pa laidårdi JK. Skyr-
ust .. ner di var färsk u lagum staiktä, da 
kund gänn vaim sum hälst jet n OL. De kytä 
de jär så lensalt, så de kan mästn ingän jet de 
ällar jet ä OL. Kvinnfålki di jetar va di vill u 
när di vill, män kalar di jetar när di far u va di 
far MK. Fäi [fy], välsingnä matn, de jetar int 
sväini n gang JK. Gräisar jetar u klövar JK. 
Gubbän sat i stäuu u smakäd pa trakterningi 

at smörbrö u ust u spikkyt JK. Sumli to 
akaroår upp i Nöiu u kokäd i fylg me sträm-
mingän bäi strandi u jetädä JK. Ja to matäsku 
fram u jetäd n bit JK. Da to ja u gärd snöirä 
fast bäi dain tulln u to matsäckän upp u jetäd 
mi a duktut mål. När ja had fat jet av, drog ja 
snöirä upp JK. När int fålki jetäd russkyt, så 
häudäd (slaktäd) di russi ner i hagar.. u där 
fick di ligg uppa u rovfäuglar had kallas 

fick jet kytä av baini JK. Um di räik visst 
va di fattiä atä, så död di där di satä (ordspr.) 
JK. Släika gråit had n aldri jet förr JK. 
Sumbli hadd int jet någän ting pa mårgnän 
JK. Nai, di (ärtbölgar) skall raidäs pa me någ 
mair godagar, um di skall däug jetäs JK. 
Hogsläbär jetädäs me go smak JK. b) [med 
hänsyn till dagens huvudmåltider]. Um äng.. 
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lag ifran haimä, så jetäd n mårgmat haimä, u 
de kårrdäs ti ängä me sjuss .. när n hadd fat 
skilt av me jet mårgmat JK(U). När vör at 
middag, gräind vör u JK. Aindäst väilu var 
n täim hallann'n middäsrast, mäns dragrar 
jetäd middag u n självar fick än bit mat äi si 
JK. c) [med objekt, betecknande sådant, som 
icke tjänar till föda]. Jet tobak el. tugg tobak 
JK. Dän sum har len raust jär n alltför 
fäinmåln . så bräuka n sägä: han el. ha matt 
visst ha jet kräitå Rävän gick ste u jetäd 
kräitå u kåm tibakas ti gaiti u bad, att a skudd 
luck upp, män me fäinarä mål .. [saga] 
JK(U). 3) [i förb. med predikativ, o. prep.-
uttr.]. a) [bringa i ett visst tillstånd genom 
att äta]. Jet si mättar JK. Ja, u så blai de n 
matsup u vanlir bondmat, sått di kund fa 
årdäntlit jet si mättä JK. Han jetäd si väl 
mättar u bäukur MK. De var sån go gråit, så 
ja har jit mi hail bäuku MK. Gräisar di skall 
ha sin täid ti jet si fait u tjåck pa JK. b) [med 
prep.uttr.]. Ha gick u at pa brö så äimän a 
kundä MK. Han .. lag u sivd där.  .. u snarkäd 
sum än gräis, fastn flugår jetäd pa än, sått n 
var hail svartar JK. c) refl. [bana sig väg 
genom att äta]. Da sat de såsum stor svart 
luppår, sum had jet si in i läggän ällar stam-
män neir mot roti OL. — B. [om saker]. 4) 
[refl., i uttr.] jet(ä) si [bildas var, varas], 'om 
en sticka i fingret eller så' MK(c. 1876). De 
gynnar värk ällar gär si till .. inn i handi i dän 
arbetsknåbbän u skall de jet si u ga hul pa 
där äi de oskapliä tjåck skinnä, da ska ja säg, 
de bläir någ ti gärä JK. Att de kan var någ 
sum jeta si älla gär si till, de kan ja int tro JK. 
Hånnungsdaig nyttäs ti lägg imot buldar 
u sar, sum jetar si JK. Handsleti jär bra ti 
lägg hånningsgråit imot för de drägar hul pa, 
när ä jetar si u jär gur [var] äi JK. Ån stor 
bolning älla buldä, sum har mas u jet si JK. — 
Särsk. förb. Jet av: 1) [äta färdigt]. Ja .. jetäd 
mi a duktut mål. När ja had fat jet av, drog ja 
snöirä upp JK. Nä vör da ha fat jet mårgmat 
av, da far kräki u var belåtnä me jetä JK. 2) 
[äta rent, gnaga av]. Da gick lambi u kräki i 
tresakrar u jetäd av ograsä JK. När rovfäug-
lar had fat jet kytä av rystår JK(U). Lauän 
var avjetn av grainar; laubladar jär avjetnä 
JK(U). Fanns de da någu (rystå) så var de ti 
säi ättar, um kytä var avjetä JK. Kånnä 
blai avjet i roti u har fant kull JK. 3) [om 
föremål, slitas, nötas av]. Vangsjauli .. tår-
käd ihop.. späikar jetäd si av JK(U). — Ja far 
jet a styck brö äi mi MK. — När ja gir sväini 
hail sed, da jetar di um MK. — Jet upp: 1) [äta 
slut på ngt]. De sum di blai bjaudnä u int 
årkäd jet upp, så skudd var u en ta.. haim 

JK(U). Vör jetar upp minst n val färskar 
strämming för dagän JK. Di at kalvän upp 
MK. Slar grafäuglar si pa de (hampfråiä), så 
jetar di upp u pickar ör allt frål JK. Da kum-
mar de fullt av käut (säl) u jetar fiskän upp 
JK(U). Mack .. sum jetäd upp u förstöird 
haustsedä JK. När Stäinä hadd jet upp äpplä 

JK(U). Björkän .. han bläir fort uppjetn av 
mack JK. Da var ätt [fisknät] .. av fäint 
läingan, de var rakt totalt uppjet av mackän 
JK. 2) [ruinera]. Härrar u kaupmännar jetar 
upp uss; de har int vart hältn så gal förr JK. 
Han jetäd upp hail hämmanä MK. 3) [om 
eggverktyg: förstöra, slita ut]. Käpar [på ull-
saxen] skall var liksi hardä, annas jetar dain 
käpän upp dann'n, u saksi bäitar intä JK. 
4) [om månen: fördriva (moln)]. Fullmå'n 
bräukar jet upp molni MK. Mån'n jär mästn 
fullar nå, så att när han kummar upp, så 
"jetar" han upp molni, u de bläir klart 
JK(U). — Jet ör [genom att äta avlägsna ngt ur 
ngt annat]. Lambi u storkräki gick där u jetäd 
ograsä ör [i trädesåkrar] JK(U). Mackän har 
jet knuppar ör MK. — Jet äut [bildl., undan-
tränga]. Nå i sainarä ån i .. har sigdskräuän 
ällar nackskräuän jet äut de där remi (som 
liefäste) .. för de jär mik starkarä u säkrarä 
OL. Jfr fin-, fly-, grann-, grov-, lätt-, mask-, 
mår-, snöd- o. stor-äten. — ät-pära s. f. pl. 
je'tpä'rår [matpotatis]. Äutmärkt go jär di ti 
jetä, så att bättar jetpärår tror ja int de finns 
JK. De bläir int sånn go jetpärå'r pa sandjård 
sum pa lairjård JK. 

ätare s. se stor-ätare. 
ätig a., se stor-ätig. 
ätlig a. jetli, n. jetlit, pl. -/iä [ätbar]. .De var 
jetlit gras MK. Jetlit fodar (OL)MK. Halmän 
jär mair jetli MK. Brosmörbrö, kaksmörbrö 
etc., de jär jetliä varår alltihop u gar undar 
binämningän brö män int gås OL. 

ätning s. jelniyg f., bf. -i [ätande]. Jet n bit me 
u de gäinäst, fö vörr skall straks ihop me 
drägä [:fiskegarn]. Ja fö dairäs räkning blai de 
int någ jetning av JK. De ha blitt dålit me o 
jetningi MK. Um än skall mat någän hän 
ällar så kallnäs bättar fållc, så haitar de: jet-
ningi jär int så mik män avåidningi jär de 
värstä [förlusten, tillspillogivandet] OL. Ner 
kräki hadd jet a stund, da to än .. u bar vattn 
in ti kräki u bjaudäd dum .. u där ättar kåm 
jetningi ti ga, så de bärr skrauäd i tändarnä pa 
dum OL. Jfr fläsk- o. kak-ätning. 

ättika s. ättickå, irtickå JK(U), f. Len, stark 
ättickå JK. Syltå el. sväinkyt u fläsk, me 
ättickå till JK(U). Syltå me ättickå till JK. 
Daim sum tyckt um, så hälläd di ättickå i 
ärtsäupu JK(U). — ättik-doppe s. ättikduppä 
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m., bf. -än, 'ättiksås'. Dän ättikduppän vill ja 
aldri ha (nyttäs ti färskar fisk u blandäs av 
ättickå u söitar gräddä) OL. 

ävel s. äväl 	1 /4.)), äv/ n., 'arbete, möda'. De 
jär a äväl! MK. Vör laikäd kaprä .. de var da 
en äut fyst, sum skudd ta de andrä, u de var a 
äväl MK. De jär slikt äväl me = arbete 
(OL)MK. Jfr fis-ävel. 

äventyr s. äväntöir n., pl. = [ovanlig tilldra-
gelse, vågsamt företag, upptåg]. U gynt säg 
av sitt äväntöir um nati JK. Män när vör fick 
späikar äi, fick vör lukä [på likkistan] ti sit pa 
sinä u vör kåm ti körkå äutn väidarä äväntöir 
JK. Sin så kåm ja halm äutn någ väidarä 
äväntöir JK. Ån i gick .. u G. ättar all säin 
äväntöir gynt bläi gammäl u nåigdar OL. 
Mäns di arbetäd me de, brast dann batn av 
um tvärt u bakändn sank me snarår Sånn 
äväntöir tyckar J. um, sått de biväisar, att de 
jär gutt graut äi än JK. Dän täidn rigerdäs 
nuck galä bad i laikstäuår u flairstans .. män 
.. så yar de bär um sundäskväldar, sum di 
had säin äväntöir OL. 

äventyrlig a. superl. best. ä'väntöblistä. Dän 
täidn, sum di kård me skogs-slidar, var de 
äväntöirlistä raiså'r förstas JK. 

ävja s. ävjå, ävvjå, e'vjå f., bf. -u, 'dy', lausar 
buttn MK. Vör mainar me ävjå ällar vaiså 
blautar lausar buttn i träski äut i möirar u 
kring strandar, såsum i släkdöiar. Ja, u i aar 
me u kring hålmar JK. De finns ställar, sum 
jä buttnlaust, sum jä sån där ävjå älla vaiså 

de kalläs fö ävjäbuttn ällar vaisbuttn, såsum 
t. äks. i möirar. I blant pa säin ställar sinkar n 
ner i släku u ävju ällar vaisu sått n int kan fa 
baini mässi JK. När n da skall .. ta åln me 
ålräivå, så gar n u vadar i vattnä u i släku u 
ävju ijamt batn JK. Nabbvikän, sum jär så 
fullar av släkå u ävvjå ällar ävjå, sått när ä jär 
lagvattn, kan n int kumm äut me n tornar 
fiskbat n gang JK. Fiskän han sto alltut inn i 
vassn u iblant fick di ränn .. där i evju ällar 
jåcku, så di straik ner ti knäis OL. — ävje-
botten s. ä'vjä-, evjäbuttn, e'vbuttn, evjå, 
blautar buttn OL. Lausar ällar blautar buttn 
ällar ävjäbuttn ällar vaisbuttn JK. De jär sån 
evjäbuttn, så de kan mästn ingän ga där OL. 
Ner mot Skarphålmän .. var sandbuttn, bi 
bitväis såndär vals- ällar evjäbuttn, sum 
vaxäd såndär kårtaktut gras OL. 

ävjig a. ä'vjur, n. -ut [dyig, gyttjig]. A bukt me 
ävjur, blautar buttn (dy) äi; män där bräukar 
de för de mäst vaks säv [i myren] JK. Ävjut 
ällar vaisut säs de fö de mäst alltut där, sum 
star vattn u de jär lausar ällar blautar buttn 
JK. 

ävla v. try/ä, sup. =, pass. pr. -tis [knoga, 
streta]. Ävlä u drägä MK (1877). Ävlä me 
(arbeta med); ävlä u arbetä MK(c. 1876). 
Lains n har ävlä, så i fräidagsviku nå i år, så 
gynt hännäs [fästmöns] "lyckas sol" skäinä 
OL. Pa de väisä äsläs de u ävläs de ällar 
arbetäs me släku JK. Jfr fis-ävla. 
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ö s. åj MK(1876); = «PO, 0, 0i m., bf. åjän 
JK(U), frän, öjän, f., bf. åji (tpl.), åli JK, pl. 
åjar (tpl.), åiar JK(U); Ojar. En sum har raist 
kring jär pa landä .. kan någlundä håir pa talä 
va n jär ifran för a håll jär pa åii JK. Va de 
bläir av Gåttland? Jå än skoglausar kringflutn 
ö? JK. De jär undarlit, att de kan var så oläik 
pa iss läil öän (med talet) JK. Ja de star i 
böiknar um någ öjar sum har blitt skogslausä 
JK. 

ö interj. ö [oj]. Ö, vicku störkå er gläidar ste 
OL. 

öda s. se skog-öda. 
öda v . åjdä, åid' , pass. pr. åidäs. - Särsk. förb. 

Åid av [ödelägga, slösa bort, förstöra]. Ti säl 
de var mäst bredar da ännu, ner di had blad-
sagar; nå ramsar di sundar [virket] i all möig-
liä fasonar bär för ti fa åid av OL. Di har bitt 
[bett] så mangä, män de kåm int mair n hältn, 
så de var bär till åid av än oskapli hopar OL. 
De var int värt ti åid av någ mair ti de (= be-
stå några finheter på den rätten, näml. ärtböl-
gar) JK. De åidäs gänn int av så mik [fåglar] 
me någ ann än sum di gär me ti ta äggi av 
dum OL. Åid äut [utrota, förstöra]. Di jär int 
go ti åid äut MK. Annas kummar trilln ti åid 
äut dän snodn MK. Jfr av-öda. - öd-glugga s. 
åidgluggå f., pl. -år JK, 'slösaktig, såväl man 
som kvinna' JK(ordl.). De bittnar aldri någ 
där, sått de matt var a åidgluggå till källing 
han har fat. Han jär a stäur åidgluggå självar 
u JK(ordl.). Ja jär a sånn åidgluggå (använde 
alla äggen till bakningen, så att intet blev 
över) MK. Va de skall kumm ti ga av för 
jårdbräukan . de föstar int ja! .. Ja, de bläir 
kungkursar u eländä, u sin så far di hait gass-
råitrar u åidgluggår JK. 

öde s. åidä n. [olycklig skickelse]. Han fick säi 
sitt åidä MK. De blai hännäs åidä MK. Skiftä 
.. de var de djävlustä, sum ja har gat iginum i 
min täid, u var u jär när pa mitt åidä JK. 
Gasungar var så dumm, att di pickäd kalk äi 
si, u de blai dairäs åidä JK. Bäst ä var, så 
straik ångan sin väg u låimt bad fålk u fartöig 
äi sitt åidä JK. 

öde a. åidä, åid', [vanl. i uttr.] gär åid me [göra 
slut på]. Vör had änd n körkkass pa n 6-7 
täusn kronår.. män där gärd han (prästn) åid 
me mästn alltihop bär ti finstar u durar JK. 
De där slipasuppkaupningi kummar ti gär åid 
me skogar JK. Han har gärt åid me skogän 
JK. Far ma ick ha gärt åid me n MK(1877). 
Se f. ö. öden a. -gård s. åidgard [övergiven 
gård]. Gam mårmår .. talt um .. att när hän- 

näs fars faffar . kåm till Andasä, så var de n 
åidgard, ällar de bebod ingän de hämmanä da 
föräut JK. Han (K.-far) blai hussbond, när n 
var ätt u tjugå ar gammäl u to imot n åidgard 
ätta sin stjaufar JK. -karl s. åidkal [för någon 
(kortare) tid icke arbetsför karl]. I dag har ja 
vart åidkal ällar int däug arbet ällar äutret 
någänting, fastn ja int kan säg, ja just har vart 
sjaukar JK. Ja har blitt åidkal. De jär nå trid 
dagän, sum ja int har kunt gärt a handtag äutn 
börr har sit mitt för späisn u ripä [på gr. av 
ryggskott] JK. Flinkän han var åidkal i nat 
MK. -kyrka s. åidkörkå f., pl. -år JK. De jär 
a gammäl åidkörkå, ällar um de jär a läiti 
förfalli körkå, så säs de, att de jär ret såsum ti 
säi a åidkörkå OL. Att int byggningar säir äut 
sum gamlä å'idkörkår i böin JK. Ja.. har set 
råinä .. vaks pa åidkörkår ällar ruin& där i 
Böin JK. -tvär s. pl. åidtvä'rar [igenlagd 
åkerteg]; = tvärar sum di har lägt till 
MK(1877). 

öden a. åidn, f. åidi, n. -ä, åid', pl. -nä, 'förbi 
slut; medtagen, trött, sjuk' JK(ordl.), 'skral' 
MK; 'sjuk o. svag' MK(1876). 1) [om männi-
skor]. De var n fasli vädalaik; de här kan n 
bläi åidn av MK. Förmodliän så var de någ 
hastu förköilning, sum ja blai åidn me JK. 
Han har vart sjauklir u åidn lagli längä JK. 
Gubbän far jä väl åidn nå, sått n had naug int 
årk gat ti strand, sägd n JK. Far blai u' raskar 
ti släut, män J. han var ännu åidn u sag äut 
iblant, sum än skudd dåi JK. Gubbän har vart 
åidn längä, sått ä kund var täidar pa (att n 
dödä) JK. Han har ligg ti sängs u vart åidn n 
langar täid u int liv ti någ nyttä äutn andrä ti 
stort besvär JK. I mårgå fyllar ja täu u förti ar 
u vait int årdä av, så jär ja gammäl u åidn u 
äutslitn JK. Far hadd blitt så åidn älla dåli, 
att de sag äut sum än snart skudd sungnä av 
JK. Han blai någ sulln i dain säidu i bain u i 
armän u va de nå var allstans u värkäd gärd 
de me, så gubbän var väl åidn OL. Han har 
vart åidn nå i mang ar me hogstä, u har 
förmodliän dras me lunghogstn JK. Lains ja 
såilädä, så kåm ja mot ä me handi ältar arm-
bugän, u de var just iss säidu, sum ja nå jär så 
åidn äi OL. Ja har vart åidn me reumatismän 
någ hail vintarn OL. Han var da så åidn, män 
när n fick de dråppår, da kröiläd n till si igän 
MK. Män sin, de säks u a halvt dyngn, sum 
än livd sin ättar, var n faslit mattar u åidn JK. 
Ja var mattar u åidn u ont i hudä u årkt int jet 
någän ting JK. Ja ha tänkt, att ja skudd skriv i 
dag .. män ja ha vart så trånar u åidn snart 
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sägt, att ja har int årkä JK. Han har nå ligg u 
staik si i soli så läng, så att ner n nå kåm upp, 
da var n åidn sum stam n OL. De var så gal ti 
laup, sått ja var ret stam n åidn, när ja kåm 
haim JK. Ja, han jär stam n åidn, gubbän, män 
har viln goar, sått n jär knafft aldri årkslausar 
läikväl JK. Kaupräfar har vart sjaukar u stamn 
åidn än täid JK. Åjdn för el. pa  pänningar 
(utan p.) MK(c. 1876). Ja blai så åidi, att ja 
int kund laupä MK(1877). Källingi har vart 
åidi u sjauk nå i mang ar JK. Gretä jär äut-
slepi u åidi nå, sått ha årkar int mikä JK. Mor 
var stam n åidi pa förmiddagän, när far u ja 
gick .. män när vör nå kåm haim, da sat ha 
bäi borä u fick mat u jär rask u kröil igän JK. 
Nä vör kåm haim, så var klucku hall träi, u 
da had vör int fat middag ännu, sått vör blai 
matt u åidnä någ var JK. Mor har.. u ja me 
nå i flair ar pa sam täidn vart åidnä JK. 
Såsum vör gar jär u jär fräisk u rask u tyckar 
vör jär duktuä, så kan vör var stam n åidnä JK. 
Njaurar var u åidnä u släut för n, had dåktrar 
sägt JK. 2) [om djur]. Män dän gamblä sårtn 
el. rasn [av får] kund nuck bläi sjauk u åidnä 
di u bäi täidväis JK. 3) [om växter, särsk. 
säd]. Gröidn bläir åidn, um int de bläir rängn 
snart JK. De var u' n hail hopar av vaitn, sum 
var vackar i haustäs, män sum har blitt åidn 
nå i ladi pa säin ställar JK. Män um hässl-
plantu blai åidi ginum de, att n to nyti ällar 
nytnar bårt, de har ja int årning pa JK. De gär 
aldri a si till säg han att de, sum hans kånnä 
mäst blai åid av, de jär just de därä (flugan) 
OL. De jär för tårrt u di [sädeskornen] liggar 
ospringnä u bläir åidnä, um di far ligg än åt 
fjortn dagar till JK. 4) [om saker o. förhållan-
den]. Stäutn tar hul pa täu'n, där sum täu'n 
jär åidn MK. Män jär n gammäl täun åidn u 
skall töinäs um, så förkasta n int allt de 
gamblä värkä JK. Ja .. gärd nöiar brunns-
hålk, sum var åidn jär pa iss brunn'n jär pa 
läilgardn JK. Vör skudd a hatt uss n nöiar 
rist, för iss n gamblä han jär ret åidn OL. Ja 
nå kund däu ha frågt um ti fa Ian dairäs 
väitläimbustn, o [vår] han jär rakt åidn OL. 
Ja skudd ga äut till Lausmöirskannaln u säi 
pa a bro där, sum halt pa u fall ner ällar sum 
var åidi JK. I dag har ja .. räiv strandbodi 
ner. Ja, för ha var ruti u åidi u haldäd pa ti fall 
ner JK. Skolläran han nyttäd brandspräutu i 
träigardn, män han fick na åidi MK. Kaffi-
kannu ha har läikväl blitt åidi; täutu gick av 
MK. Häusä jär åidä JK(ordl.). Bredtakä 
jär otet u åid u rutä JK. Fyst så brautäd vör 
upp luftä yvar kökä, sum var otet u åidä, u 
läggd nöit in i ställä JK. Gålvä lag pa jårdi, u 
ättar sum de blai rut el. åidä, så hadd di läggt 

a nöit upp pa' JK. Gam lädu u tråskhäusä jär 
rakt åidä, sått så väid de star i makti, så skall 
de byggäs nöit i summar JK. Allt sum var träi 
[i byggningen] var fö de mäst åidä, så att ä 
kund int gutt lagäs upp, sum ä var JK. Otet u 
drag all stans, sått vör had aldri trot, att de 
skudd var så åid sum de var, förrn vör riktut 
fick säi JK. Någ vart av doningar behövar 
säis ättar u lagäs upp, um de int skall föfallä u 
bläi åidä JK. Strand-domtä bläir gammält u 
åidä JK. Kauprä gubbän A. han blai räikar 
kal .. män sen i trid lidä da to de släut u blai 
stam n åid' pa dän partn, så att di matt säl gard 
u alltihop, u de var måffas bror, sum var 
hussbond da, när de blai åid där, u talä gar 
ännu, att de blai åid för dän skuld, att gubbän 
A. to de där pänningar i Fäi böiängä JK. 
Såsum han anstaltädä: lag bäi strand u 
blåckäd u int bröid si um u arbet(ädä) me 
jårdar .. Va skudd de kunn bläi ann åidä, de 
kund int begäräs ann de i JK. Där pa de ställä 
jär ä nå åidä = förbi, slut JK(ordl.). De jär 
åidä, de har vart åid i nat bäi strandi (int blitt 
någä) JK. Fålki rustäd u sättäd pa rak .. a par 
netar, män de var åidä, ällar di fick int någ 
strämming JK. Ain nat var de mästn åidä, da 
var de höigst n 3-4 valar JK. Pa täistäskväldn 
var de nuck än hallsti batar, sum sättädä, 
män pa onstäsmårgnän så var de åid igän JK. 
När de jär stam n åid(ä) bäi strandi, sum än 
bräukar sägä, så bräuka n sägä, att n aldri fat 
a "bain" JK. Dain noti kund di fa bestut me 
strämming, dannu kund ä var stam n åidä OL. 
De jär åidä för pänningar MK(c. 1876). De 
bläir åid me de såidä, sum än bräukar sägä 
JK. Di har .. sag bredar .. till nöi häus, för 
dairäs jär gamblä u åidnä JK. U så jä(r) lufti 
åidnä JK. Män ti släut förr n skift blai släut, 
så blai täunar pallfarnä u åidnä, sått di int 
däugd lagäs upp JK. Mäns n årkädä, så 
bräukt n strandi me gamblä åidnä fiskbatar 
JK. Var u en insag, att de gamlä bänkar va fö 
mik mackjetnä u åidnä JK. I dag har ja.. lag 
upp någ pärlavar, sum har blitt rutnä u åidnä 
JK. Jär da björkvidår åidnä, så binda n nöi 
däit .. sått n far vastbandä ti sit säkart JK. Jfr 
ben-, knä-, livstycks- o. ut-öden. 

öding s. audiyg m., 'dynga, mycket smuts, 
sump' JK(ordl.), 'rutten släke t. ex. el. fult, 
göisl el. otrevligt' MK. Kåss va auding jär 
var; de gar langt upp pa sko JK(ordl.). Nå 
hart 'ou [du] ännu gammäl auding i skalln sen 
i kvälls (= kopparslagare) MK. 

ödmjuk a. O'clmjaukar, n. -t, superl. -äst. De 
var oskaplit va n var ödmjaukar u buckäd 
si djaupt JK(ordl.). Ja far bid ödmjaukt um 
äursäkt, att ja dråigar så läng imillum vart 
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brev JK. Ja far bid aldra ödmjaukäst, att L. 
far ha yvasäiändä mämmi JK. -het s. frd-
mjaukhait f. Jårdbräukrar kan var stor pa si 
äi säin ödmjaukhait, för di gär minst väsn av 
si JK. Um ja nå ska skriv någ mair, da fa ja 
bid L. i all ödmjaukhait um, att n sär mi 
beskening JK. 

ödning s. se av-ödning. 
ödslig a. åidsli, n. -/it. Nabbu [fiskläget] sag 
åidsli u förfalli äut 	Nabbvikän liggar hail 
tillslagän av släkå .. Bodar n hail hopän star 
förfallnä 	JK. De vackrä ängä, nå jär ä 
uppriv mästn va ivist a grand u säir fasli 
åidslit äut OL. De säir faslit åidslit äut, när n 
lätta(r) de förfallä [:byggningar] JK. 

öffa v. öffä, pr. -ar, ipf. -äd, 'ropa öff som en 
gris'. Sväini el. gräisar skräiar u väinar u 
öffar JK. Di öffäd u bå'ikäd pa durar u all 
stans JK. 

öga s. augä, aug' n., bf. =, pl. -å, bf. -u. A. 
[om själva synorganet]. 1) [i egtl. bet., ögon-
globen]. Han har int mair n ätt augä JK. Nå a 
par dagar har ja gat me dok för de vänsträ 
augä JK. Da kråmd n pa augä u frågd, um de 
gärd ont MK. U så har n brot [gnuggat] augä; 
de jär just där iginum, sum de har blitt sjaukt 
MK. Omtulut sum augä MK. Augå pa russ, 
pa lamb MK. Såsum a stäurt svart mänskä 
me augå, sum löisäd sum äld JK. Gäul augå 
har n [katten] MK. Så kåm de såsum än 
träisko me stor stinn augå där fram till han 
JK. Augu di var så stor sum kärrjaul u löisäd 
såsum äld JK. De hånnä . um di da int hålt ä 
prässäis såsum di skuddä, så fick di mästn 
läik mik [:öl] upp i augu, sum di fick i munn'n 
OL. Da.. var n (myggen) så galn, sått mästn 
ingän kund vär augu JK. Ja kåm lycklit haim, 
fastn me åiru u augu tilläurnä me vägstöv u 
sand JK. Sumliä jär så svartä, att n kan int' 
säi augu äi dum MK. 2) [i uttr. för onormalt 
el. sjukligt tillstånd i ögonen]. Ha (soli) var 
raud, u ja kund säi pa na föräutn de gärd ont i 
augu JK. De sväidäd i augu JK. Luck nå 
augu till, att n int far lort i augu JK. Sumbli 
dagar har n fat rot u kryss mot nårrvästn, sått 
n har stat väitar i augu JK. Han sto där u 
drack öl, så augu lag äutpa för n OL. Kvinn-
fålki sär, att ja har atminstn vart gillt hall-
druckän .. när ja har tat av mi [fotograferats]. 
För de säir di pa augu för mi, för di jär så 
sma, tyckar di .. De kan ja ha vart, sär ja, 
män ja hadd int störr augå da, de jär säkat 
JK. Augu jär langä [av sömnighet?] MK. Nå 
fa ja .. ga i säng u siv, så att "dain aug int säir 
dannä" JK. Ja.. sivd så gutt, sått dain aug 
int sag dannä JK. Aug för aug u tann för tann 
JK. 3) [i uttr. s. syfta på tårar]. Gamblä M., 

han kund hald duktuä tal, ja så att fålki matt 
till augu än stor dail OL. Vör matt till augu 
= måste gråta MK(1877). Bani u hälst E. to 
till augu (att inte julgranen blev klädd) OL. 4) 
[i uttr. för att ögonen röras, öppnas el. slu-
tas]. Skudd n ha de ti pass ihop, så de blai 
ret, da skudd n riktut ha augu ypnä OL. Var 
u en .. talt um för säin ban u tjänrar de nyttut 
var u had a vaksamt aug yvar dum OL. De jär 
mang pa sjoän, sum har fat luck augu till, 
sum än bräukar sägä, ällar mang fartöig sum 
har gat undar me man u allt JK. När ja gick 
iginum slåttä [kungl. slottet], så var de me mi 
sum me O.P. fyst gangän han var i jaulotu, 
att han fick int täid ti black me augu än gang 
JK. — B. [i anv. s. syftar på ögats funktion för 
synsinnet]. 5) [i allm.]. De sum int aug säir 
gär int järt ont. Dvs. någän ting, sum än int 
vait el. säir, sum andrä har.. da kummar int 
avundsjauku imillum OL. Väitar, fäinar sand 
så langt aug kan säi ällar na, um än käikar 
nådar ällar sudar JK. Böiknar har ingän 
käikt me säin augå äi mair n vör JK. De va 
dagnäs sanning, för han had självar set ä me 
säin aignä augå, sägd n JK. När n da fick säi 
än i augu JK. När U. fick säi augu äi mi, så 
var han gäinäst i håll me mi um gåttlänsku 
JK. Ifall vörr int skudd fa säi augu äi varand-
rä till däss JK. Millum fäir' augu MK. Nå har 
n än (fäugln) änd mitt för augu, när n kummar 
i bodi JK. Kattungar har ännu int fat någ 
augå JK(ordl.). 6) [ögat som uttryck för käns-
lor o. sinnesstämningar]. Gär augå = göra 
stora ögon MK(1878). Jörrn (stäutn) han gärd 
augå pa mi MK. Däu hart väl stat u gärt augå 
ätta mi, däu MK. Gär stor augå; han fick stor 
augå u sto u käikäd stinnt JK(U). Tänk um 
ännu dän gamblä sidn had kumm upp, att 
körku had blitt full av maistängar igän .. da 
skudd ä ha blitt augå kanhändä fö ban, när di 
kåm i körkå OL. Säi, va augu löisar äi dum 
JK(ordl.). Han .. sag muln u argar äut, sått 
augu löisäd äi än JK(U). De jär allt augå pa 
skaft ungdomar imillum, kan tänkä [vid slåt-
teröl] OL. Ja vait, att n jär n naggfullar krab-
bat, fastn han för de mäst jär sletar i augu 
OL. Undar de att n var sletar i augu, så tänkt 
n väl i sitt still sinnä, att .. OL. Däu jäst 
sletar i augu män fäular pa bakän JK(U). 
Sånndär skvaldakällingar var int mik väl-
kumnä .. av bondkällingar, u di sag at dum 
me skaiv augu JK(U). De hadd kumm någät 
ont augä yvar mjölki el. grädda el. hadd för-
gärt de, sått de int blai smöir JK(U). Konar 
jär förgärdä, u de har kumm någ "ond augå" 
yvar dum JK(U). 7) [blick, betraktande, 
"syn"]. Ja fick int augu pa stäutn MK. Da 
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fick vör augu pa en, sum int had gat in ännu 
JK. Päikår di hadd .. låss sum di vidd siv 
middag, män mang var ä nuck, sum had säin 
augå ättar drängar OL. Da had ja augu 
mämmi, skall L. tro, u sag ättar, um få'lki had 
någ gamblä fornsakar JK. Sån sum har någ 
särskilt märk ällar äutsöin, sum fallar fålki let 
i augu OL. De jär för vars mans augå ti fa säi, 
lains de jär gärt OL. Tvi, vickät pack, sum 
mitt för få' lks augu skudd sit u hånglä pa de 
väisä OL. För mänskårs augå säir de så äut 
MK. För hännäs augå sag de äut såsum a 
ungnaut JK. De behövdäs läit rängn, män nå 
ha de blitt mik fö mikä u de säir äut för o 
augå, sum um de kummar ti gär skadä JK. 
L., sum ja ännu lissum säir livs livnäs för 
mäin augå jär bäi uss JK. Nå har n bur si så 
faaktut at.. sått ja årkar int säi än för mäin 
augu n gang, ick mindar ga däit JK. Ränn sått 
ingän kan fäst augu pa n JK(U). — C. [om ngt 
som liknar ett öga]. 8) viss augå, 'benämning 
på poäng, som vissa kort äro värda i mar-
riage' [o. "brus"]. MK. Har vör någ augå 
da? (i bräus) MK. Vör had mäst augå (i 
bräus) MK. 9) [knopp på potatis]. Pa pärår 
haitar de augå, u ner augu springar [gror] OL. 
10) 'nålsöga' MK. 11) [skafthål på yxa o. 
hammare]. Olyckli yks! ha jär åidi i augä u de 
jälpar int ti käilä; vör far ta a annu am n MK. 
Da kåm ja ihåg, att yksskaftä mästn var av i 
augä JK. Pa än hammarä augä, sum skaftä 
sitar äi JK(U). 12) [hål i kvarnsten]; hulä äi 
pastai'n u undastai'n me MK. Augä i pa-
stain'n, sum gaffln sitar iginum, u aug i unda-
stain'n, sum bussn sitar äi u iginum bussn 
nali JK. Sedi rinnar ifran "träutn" u så sin 
ner i augä i pastain'n JK(U). Iblant ner nå 
sedi fastnäd pa någ väis, da blai aug fullt, u 
så rast sedi äut yvar stain'n OL. 13) 'hål i 
mitten av såidä, genom vilket tjäran rinner' 
MK. (Se söde s.). Jfr fett-, gås-, kräk-, kvarn-
stens-, människo-, nåls-, svin-, synd- o. yx-
öga samt frisk-, gråt-, hol-, hål-, kel-, röd-, 
skev-, stinn-, stor-, tår-, vass- o. vind-ögad 
(el. -ögen). — ögon-ben s. n. pl. bf. augän-
baini. Undar augu sitar augänbaini JK. -blick 
s. augänblick n., bf. -ä. Han död pa augän-
blickä MK. Gäinäst ropäd n .. pa de andrä, 
att di skudd kumm upp pa augänblickä, för de 
kåm än ångarä, sum gick prässäis pa batn JK. 
De jär gärt pa a augänblick; säs um någän, 
sum jär knappsintar; de var pa augänblick, så 
smälld n till n OL. -blicklig a. n. augänblicklir 
JK, n. -lit MK. Di far n augänblicklir död JK. 
-blickligen adv. augänblicklin MK. -blicks I 
verk s. De jär a augänblicksvärk u jär gärt pa 
handvändningi JK(U). -bryn s. augänbröin 

n., bf. -ä, pl. =, augänbröinar JK; bf. 
augän-, augnäbröini JK [på människor o.] pa 
russ JK. De fålkslagä, di har sån stor augän-
bröin. Han had slat si jär upp yvar dain au-
gänbröin, så blodn rannt kring än OL. Au-
gänbröinar (hygrä u vänsträ augänbröini me 
augänhåri) JK. -glans s. m. bf. augänglansn 
MK, JK, 'pupillen' MK. -glas s. n. pl. bf. 
augänglasi [pupillerna]; augänglansn, u än 
dail fålk sär augänglasi JK(U). -grop s. au-
gängråup f., pl. -gröipar [ögonhåla]. De 
mänsku ha har sån djaup augängröipar, hälst 
um någän, sum ginum sjaukdom ällar svält 
har blitt skarpar ällar örpickän OL. -hål s. 
augänhu'l n., pl. bf. -i, -huli, -hular JK(U). 
Augu, sum sitar i augänhuli JK. Um än käi-
kar pa a häud ällar a skinn, sum jär avflag 
av a kräk så langt ner yvar hudä, att n kum-
mar förbäi augu, da kan n fa säi märk ättar 
augänhuli OL. -hår s. augänhår n., pl. bf. -i 
JK. Augänluki me augänhåri JK(U). Dagg pa 
augänhåri MK. -kast s. augänkast n., 
pl. = [blick]. De bihövdäs int mair n a augän-
kast pa uss, så kund vör mästn säi, va n 
maintä MK(1877). Han gärd släik augänkast 
MK. -korn s. augänkånn n., bf. -ä, 'det röda 
i ögonvrårna'; kallas äv. augänprick MK. 
-ljus a. augänjaus, n. -t MK(c. 1877), [som 
lyser i ögonen]. Jissus, iss förklä de säir så 
augänjaust äut; de kan ja aldri ha pa mi MK. 
De gäul råckar di löisar så föskräcklit; de säir 
så augänjaust äut MK. -lock s. augänlu'k n., 
bf. augän-, augnälu'kä, pl. bf. -i. Ja har fat a 
aitarpinnå pa dain augänlukä. Augnäluki jär 
stäivä. Dain augnälukä jär sullä JK(ordl.). 
Augänluki var hail ponä [svullna] MK. -lucka 
s. augänlukå f., bf. -lu'ku, pl. -år, 'ögonlock'. 
Augänlukår (= nedäst u uppäst augänluku) 
JK. De jär någ lort .. sum har kumm in undar 
dain augänluku OL. Han har så mik var i 
augu, sått n int kan fa upp augänlukår el. -ki 
JK(ordl.). Augänlukår gynt bläi för tung för 
n, u släutliän så sungnäd han till OL. Sin 
luckan augänlukår till, ifall di int vill fall till 
av si självä [på den döde] JK(U). -märke s. 
augänmärkä, -märk' n., 'ögonmått'. Gär någ' 
ättar augänmärk = -mått; hugg' ättar augän-
måttä MK(c. 1877). Sått ä skall gutt augän-
märk till ti fa n träisko bra JK.-prick s. au-
gänprick [= ögon-korn]. -sikte s. augänsiktä, 
-sikt', augnäsiktä MK; augsikt' n. [ögonmått, 
-märke]. Hagg ättar augänsiktä MK. Um än 
int had a slikt gutt augänsiktä, va skudd n da 
ta vägän? MK. De skudd var släns pa däikå; 
de kan n gär ättar augänsiktä, älläs skall n ha 
mall MK. T'räiskoar skall gäräs ättar augän-
sikt MK. Så mik augsikt har ja MK. De jär int 
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ann n augänsiktä, sum de jär tag ättar (om 
A.H. Häggs tavla från Pamplona) MK. En 
man star pa jårdi me säkart augänsiktä för ti 
säi, att spärrpari kummar ti sta gäint upp JK. 
-sjuka s. augänfaukå f. [ögonsjukdom]. -sjuk-
dom s. augänfaukdåum. De jär någ augän-
sjaukdom, sum ha har drägäs me nå än langar 
täid OL. -skenlig a. n. augänskäinlit [tydligt, 
iögonenfallande]. Han har gärt de så augän-
skäinlit, att vaim sum hälst kan säi, att n har 
gärt de OL. -sten s. augänstain m., bf. 
-starn. 1) [pupillen]. Så'rkän han har slat si pa 
aug, så blodn rannt kring, män sum väl var, 
att de läikväl int had tat pa själv augän-
stain'n. Um de jär någän, sum har a ban ällar 
någ ann mik kert, så säs de: läik så kert sum 
ti kumm ti själv augänstain'n OL. 2) 'en stör-
re sten, som lägges över tre små kring augä 
vid såidä' MK. Kring de hulä (augä) läggäs 
träi sma stainar u där uppa än störrä grastain 
(augänstai'n); där kring hängäs fyst krampä 
faitvidsbitar .. [i södes-ärlen] MK. -tand s. 
augäntann MK. -tjänare s. augäntjänarä 
MK. -vräng s. augänrägg f., bf. -i, pl. -ar, bf. 
-rängnar JK, 'ögonvrå'. Augänrängnar (= in-
näst u äutäst augänrängi) JK. De jär någ lort, 
sum sitar där i dain augänrängi OL. 

öge s. se en- o. glas-öge. 
öffig a. se gås- o. vit-ögig. 
ögla s. åiglå f., bf. -u, pl. -år. 1) [enkel "lyc-
ka", ringel, på tåg, garn o. d.l. Han slo bär 
um a läiti åiglå av tugä OL. Tampän [av det 
ena fiskegarnet] trädäs iginum åiglu pa krak-
fotn [av det andra] JK. A .. langt tug, sum jär 
hopspliss till a åiglå i varder ändn [på snar-
stock] MK. Spinar trädäs imillum kardelar 
ällar tatar [på telnen], u de åiglu sum bläir där 
uppförä trädäs patjan'n iginum JK. När 
kvinnfå'lki snor träität [tretåtigt] gan, så har di 
bön ätt nystä .. Di gär fyst a sån stor åiglå, 
sum di kan fa handi iginum, u så drägar di 
ganä iginum dän, sått de bläir åiglå ättar 
åiglå, sått ganä bläir träidubbält JK. Sin tar n 
a vävskaid u gynnar kast i skaid, u da har n 
fåk tradar sum än drägar millum råiri me 
n apartu näps me a snöir äi, sum än da trädar 
iginum var ganåiglå .. sått snöirä kummar 
iginum åiglår .. så träda n än klainar käpp 
iginum åiglår u drägar snöir ör JK. 2) [me-
tallring]. Aiglu [på seltyget gjord, se d. 
Åiglu pa körknykln JK. Så kåm M. källingi 
me n hail hopar bankledar mässi u drog daim 

iginum åiglu sum jär pa nykln [kyrknyc- 
keln] JK. Dailar av krokän 	åiglu, sum 
tåpsn sättäs fast äi Åiglu pa krokän jär så 
mik ypi, sått n kan fa åiglu av tåpsn pa [om 
anglor] JK. Tinknappar .. me åiglår pa 

Män ti fa åiglå pa knappar .. tinä skudd 
hälläs iginum än apartur träibit, sum var 
skär si fårmå äi ti åiglu ti knappän JK. Jfr 
järn- o. nyckel-ögla. 

ögla v. åiglä, pass. åigläs JK(U); p. pf. (upp)-
åigln, n. -åiglä, åiglä si, pl. -åiginä [lägga 
(snaror) i öglor]. När vörr hadd fat skilt av.. 
me snarår um dagän, me ti dräg dum u åiglä 
dum u kast dum, så skudd vörr ga haim JK. 
Iss (snarstyckar), de jär åiglä si MK. — Särsk. 
förb. Åiglä upp snarår; åiglä upp smasnarår, 
sått i jär stinnä, sått i star fullä, att knäutn 
liggar mot raivän; di vill sla si i knurr MK. 
Smasnarår fletäs äi raivän "oå'iglädä", u när 
snarstyckä jär ifärdutfletä, så skall smasnarår 
åigläs upp JK(U). När n har åiglä upp all 
smasnarår paa "styckä", så "tar n upp" hail 
styckä yvar vänsträ handi u .. puttar handi 
iginum all åiglår älla "snarår" MK. Nå jär 
snarstyckä uppå' iglä, snarstyckar uppåiglnä, 
stuckän uppåigln MK. 

ögna v. augnä, ipf. -äd, sup. = inf., pass. -ös 
[flyktigt läsa el. se  igenom]. De kund änd var 
någ ti augnä äi i hälgdagar JK. Va hungnad de 
kan var av de de innhaldar, de vait ja intä, 
män de kan änd var någ till augnä äi OL. — 
Särsk. förb. Augnä iginum boki MK. De jär 
bihövlit ti augnä iginum va ivist a ård, u 
iblant kan ja fa sit u lait iginum a par säidår [i 
ordlistan], förrn ja far någ sum däugar OL. 
När de da var gärt alltihop .. så augnäd ja 
iginum någlä täidningar JK. Ja augnäd da 
iginum a säidå straks JK. Fyst har ja nå atar 
igän u kanhänd fämt sjätt gangän augnä 
iginum L:s brevä JK. De ska nå augnäs 
iginum alltihop (täidningar) MK. 

ök s. åik m., 'en pojke som äter duktigt o. jämt 
o. samt; även en gammal matkär otrevlig 
karl' JK(ordl.); 'en otrevlig karl el. för det 
mesta om en pojk' JK(ordl.). De jär n åik; jär 
fullar av lort jamt till u jetar jamt till 
JK(ordl.). De jär n stäurar åik; de jär n åik ti 
jetä JK(ordl.). Tjock sum en åjk MK(c. 
1876). Jfr mat- o. skit-ök. 

öka s. aukå f. [ökning]. Havrä blai n trätti 
tunnår ättar n täi älvå häckar u ättar n träi 
hallfjärd tunnås äutsedä — mik dåli aukä JK. 
MK:  vör sad 25 kilo kånn u fick säkstn igän. 
KJ: de blai int stor aukå JK. De bläir int stor 
aukå = de aukar int mikä MK. I fjor var de 
dåli aukå MK. 

öka v. aukä, auk' , pr. -ar, ipf. -ädä, -äd, sup. 
aukä, auk' 1) [ge avkastning, om säd]. a) [m. 
sakobj.] Vör ha 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 ättar lassä 
älla häckän JK. 1 dag har vör tråsk kånn 
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män va de kummar ti aukä, de jär int så gutt ti 
säg, förr n kummar ti vind u malä JK. Kånnä 
kummar ti auk' väl i år (i jämförelse m. annan 
säd) MK(c. 1877). Sedskupar jär så let i år, så 
de tycks, sum int sedi kummar ti auk mikä 
OL. Va mik nå sedi skudd kumm ti auk ättar 
lass i år? OL. Rygän aukar klaint för uss; 
vaitn aukar bra ättar häckar ällar ättar lass-
talä JK. Svarthavrä aukar mik mindar n de 
andrä havräsårtar JK. Kånnä aukar just int så 
dålit för uss i ar JK. I allmänhait aukar sedi 
läitä OL. Vaitn ha vör skilt a me, tråsk u 
alltihop. Han aukäd läit ätta lasstalä i ar JK. 
Vaitn u rygän u havan aukäd dålit. Roår u 
fodabetår aukäd bra JK. Tårkän va(r) för 
sträivar .. sått sedi i aksi blai fö(r) bråmogi 
sått kånni blai sma u hoptårknä u aukäd läitä 
JK. De jär int just för uss sum vaitn ha auk så 
läitä, äutn de jä så fö någ var, u fö sumli ha de 
ännu auk mindar än för uss JK. b) [i opers. 
konstr.]. Rygän var int så synnalit dåli .. män 
pa grunn jårdar had tårkän tat n, sått de jä läit 
i aksi ällar kummar ti auk läitä JK. De aukar 
klaint pa rygän MK. Aukar de bra? MK. De 
var duktut, va de aukädä MK. Int aukäd ä 
just någä, u dåli vikt pa na (sedi) JK. Pa ätt 
ställ had vör sat läit yvar a halltunnå .. de 
fick vör säks häckar ättar u näi tunnår, så att 
de var bra aukä JK. — Särsk. förb. Auk pa 
[förmera, göra större el. rikligare]. Nå skall ja 
försöik u rip ihop läit i kväld ti L. u auk pa 
kallvarpä ["kavel-varpet"] me någlä säidår 
JK. De jär just int sånn lang stundar ti skriv 
pa u bläir int sånn lang ravväinår av för var 
gang. Män de aukar änd läit pa "kallvarpä" 
läikväl JK. Kummar de nå ti fraus i nat .. da 
aukar de pa äisn igän JK. De aukar pa snåiän 
mästn läit för vart dyngn JK. Så blai vägar.. 
pa grund därav, att ä blai för mik snåi, u de 
backäd pa dum ällar aukäd pa dum för var 
gang de snåiädä JK. När ä blai nöi el. nöi-
månä, så aukäd n pa sankä JK. — ök-korn s. 
auk-kånn n., när de bläir väl kånn. I år bläir 
de läikväl aukkånn MK(c. 1877). -namn s. 
auknamn n., pl. =. Män .. var ä inum de 
klassar [av ungdom] någän sum vidd va .. 
duktur.. el. lissum yvasittarä, han .. fick si n 
kok ströik u där till fö de mästä a auknamn 
JK(U). En av dum [skomakarna] kalld di ti 
auknamn för skinngubbän JK(U). H. had ti 
auknamn: snäushan'n JK. Um nå' gän, sum 
jär ovanlit starkar han bräukar fa auknamnä: 
jumbo JK(U). De var n dräng, sum var 
strandbräukarä u bod u vistädäs fö de mäst 
bäi strand i strandbodi, han fick auknamnä 
Bobar; när n blai giftar, så to än auknamnä 
Bobar till tillnamn, i ställ för att n haitäd 

Pättas'n JK(U). Turkar, me de auknamnä: 
hundturkän JK. Gubbän A. var mik behän-
dur ti gi auknamn JK. De jär sumbli fålk, sum 
gaiglar 	föräutn all ban .. di far halt stor- 
gaiglarn ällar de stor gaigältröinä me flair 
auknamn OL. De skall var sån där auknamn, 
sum kummar av ens dålihaitar, um ja så skall 
sägä JK. -raft s. aukraft m., bf. -n, pl. -ar, 
'kvistig granstump att skarva raft med upp-
till' MK. Um int all rollar räckar upp till rykt-
räcku äutn så där uppför asn än bit, så läggäs 
de däit n raftstump, sum haitar aukraft JK. 
Där far vör lägg äi n aukraft MK. -sam a. f. 
auksam [som ökar bra]. Fasli auksam sed 
MK. Annas hadd sedi blitt mair auksam 
MK. -säd s. auksed f. [säd som ökar bra]. De 
matt bläi auksed av (när grödan ser lovande 
ut) MK. De jär riktu auksed, sum vaksar pa 
dän akan = de auka(r) bra ätta kånntalä MK. 
Rygän var betöidlit langar u gråvar i ar u 
aukar bra ätta lasstalä .. så att rygän bläir 
"auksed" i ar, sum än bräukar säga JK. De 
säir äut, sum de bläir auksed i ar MK. I 
haustäs var de da int någ auksed da i OL. 

öken s. öckän (OL)MK f., bf. öckni. Sum täi-
däst kumma n ti knot u Mag sum Israäls ban i 
öckni JK. 

ökning s. aukning (OL)MK. De kummar an pa 
a. [om säden "ökar" bra?] (OL)MK. Jfr på-
ökning. 

ökänd a. aukändar, f. -känd, pl. -ä, 'lätt igen-
kännlig; allmänt känd' MK. "Dän sum har 
set dän kaln en gang, han glåima n aldri". — 
"Jasså, han jär så aukändar" MK. De 
mänsku (ällar de kräkä) ha jär så aukänd; sån 
sum har någ särskilt märk ällar äutsöin, sum 
fallar fålk let i augu OL. Näckuä russ. Di var 
väit u bräunä för de mästä, u var mik au-
kändä JK. Di [som stiftat skogslagän] 
skudd ha var ålägd ti gat me kållår pa si, för 
da had di vart aukändä JK. 

öls. 01 n., bf. -ä. 1) [hembryggd maltdryck]. 
Öl de far n, när n tar de bäst av drickä MK. 
Di läggd ihop malt, så fick di öl, u de var amn 
kannå öl ättar var kannå malt, u de blai öl, 
sum va(r) knastar [till lekstuga] JK. Därättar 
skudd jäsningi försiga . . täurdäs de så blai ölä 
starkt u gutt OL. Var de för saint patänkt, så 
hannt int ölä ti fa jäsä u stadg si någä äutn var 
för färskt OL. De kund iblant bläi tunt öl av 
gutt malt OL. Starkt gutt öl hadd n sum 
täidäst .. i sletatingar u häusatingar u när n 
jälptäs at byggä u kåir skog u stam n .. da var 
de öl u brännväin JK. Haimbryggt öl bläir de 
till all måltäidar . män annas i malmillum 
da bestas de int ann svaldrickä [på slåtteröl] 
JK. Skaffadrängän far vald um ölä, sum än 
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skall svar för ti bjaudä u säi ättar, att all staup 
u kannår int bläir tomä, så att var u en kan fa 
si n gang öl, ner n vill, för öl de far var u en 
drick så mik än ha lust förä [på gravöl] JK. Öl 
bjauds de intä, äutn de fick var u en drick 
ättar bihag, u skaffadrängän skudd säi ättar, 
att int staupi va tomä [vid bröllopsmiddagen] 
JK(U). Fäiän far vick änd vänt u fa n kåpp 
kaffi vättjä. — Nai tack .. de här jär tillräcklit 
(när ja sto me ölstaupä i nävän), att ja drickar 
mi n go gang öl JK. Han fick si än gang öl u 
än sup JK. A., ga däu ste ättar n tar drickä ti 
astäuän .. A. kåm in me a kannå öl, u da 
drack ja så mik sum ja årkädä, u ölä var gutt 
u int ti kasserä JK. Lent, [resp.] starkt öl JK. 
Lengang ällar lenjäst öl JK. Han drack för ölä 
var gutt u hadd nuck säin värkningar. De 
märktäs pa V. OL. 	Dän am n kan fa sit 
läit höigar ällar u legar än va än skuddä, u da 
bläir de int ret gutt öl OL. Ungdomar di vill 
gänn handlä ättar sitt aig tyckä ifran laudäs-
kväldn till mandäsmårgnän, u far di int de, så 
jär de int gutt öl OL. 2) [maltdryck (öl) fram-
ställd på bryggeri]. Ja .. gick in pa a ställä [i 
staden] u kaupt mi a flaskå drickä ällar öl, 
sum de haitar; u när ja da sat där bäi a bor u 
drack de där ölä, så kåm ja ti tänk pa JK. 
Han sto där u drack öl, så augu lag äutpa för 
n OL. Vör var glad .. u rosäd uss yvar de 
vackrä jaulvädrä .. män de Una ättar sum 
svartns ölä [egtl. Schwartzens snus!], sum än 
bräukar sägä. De har vräk ner så mik snåi . 
JK. Jfr barns-, dunder-, grav-, jul-, räv-, 
slättkarl-, spärr- o. värning-öl. -bröd s. 0'1-
braud n. Kok ölbraud = koka öl och bröd 
ihop MK. Gär ölbraud = kok drick upp u 
smyll brö äi MK. Öl u brännväin, äppäl u brö 
u såckar (glt., före "flippen") MK. Jfr flipp s. 
-bytte s. frlbyttä, -bytt' n. [mindre tvåbottnat 
laggkärl för medförande av öl vid t. ex. slåtter 
o. fiske]. Nä de jä öl i byttä, så sär n iblant 
ölbyttä JK. -dön s. f. bf. öldauni [öldunst, 
öllukt]. Att n värmd el. kokt öl .. u där äi 
hälldäs brännväin äi, sått öldauni u bränn-
väinsdauni sto i nasar JK(U). -glas s. ölglas 
n. Jå, när ja kåm in i handlsbodi, så hälld han 
äi a hailt ölglas väin ti mi u sägd, att ja skudd 
ta u drick äut de .. män tannvärkän var läik 
förbaskat galn JK. -jäst s. öljäst [jäst som 
man erhåller vid ölbrygd] JK(U). -kagg s. 
ölkagg m. [kagge innehållande öl]. -kär s. n. 
bf. ölkärä [öltunna]. Bryggjäst 	sum var 
undar pa buttnän pa drick-kärä el. u ölkärä 
JK(U). -ost s. ölust m., . . att n värmar el. 
kokar haimbryggt öl u hällar söit el. säur 
mjölk där äi, sått de bläir ust av mjölki .. De 
säupäs el. drickäs så varmt sum än kan fa ner 

de .. när n har snäuå u jär fö(r)köildar JK(U). 
-punsch s. ölpuns JK = flipp, se d.o. -stop s. 
n. bf. oelsto'pä [-åu], ölstaupä JK; pl. bf. 
-staupi JK(U). "Sit pa stoln 	u drick än 
gang"; när a da kffin me ölstopä me de samä 
JK. Ja sto me ölstaupä i nävän JK. U ste 
ättar a staup öl u sägd, när a gav mi ölstopä: 
drick di nå otåstur! JK. -stuga s. f. pl. 0'1-
stäuår. Där i böin, tänkar ja, fästäd di väl pa 
all ölstäuår u krogar, sått di fick märg i läggar 
JK. -stånka s. f. pl. ölstånkår [träkanna att 
dricka öl ur]. Öltappän .. han skudd säi ättar, 
att int ölstånkår u ölstaupi va tomä JK(U). 
-supa s. frlsäupå f. 1) säupå kokt pa öl OL. 
Ölsäupå kokäs pa haimbryggt öl u söit mjölk 
ihop me läit siktmjöl i mjölki ti raid av säupu 
me .. i ölsäupu u dricksäupu bräuka n lägg 
kakbitar el. bröibitar äi, u jär a fö(r) säur, så 
lägga n såckar el. hällar säirap äi na. De 
säupu kalläs för slet ölsäupå Olsäupå fick 
di alltut förr pa trid-dagäns bryllaupi u kall-
däs da för av-väisningsvälling. Glutru el. 
smagali ölsäupå nyttäs de säur mjölk i ölä 
sått säupu bläir smaglutru JK(U). Andrä da-
gän [på gravölet] ölsäupå, sum de gamblä 
kalläd för avväisningsvälling JK(U). 2) annas 
kallar di u* släik russ, sum jär gäulväit ällar 
gäulgra för ölsäupå el. -år OL. -tappare s. m. 
bf. öltappan, pl. -tapprar [vid bröllop o. lek-
stuga]. A par drängar var öltapprar u svard 
för mel ölä äut till var u en u föird av pa listu, 
mik än hadd fat (i lekstuga) JK(U). -tunna s. 
f. bf. frItunnu f., pl. -år. Di skall ha sletkal-
gildä .. där skall öltunnår säis ättar u gäräs 
ainlag äi för till fa dum tetä u 	rainä OL. 
Öltunnår [med julölet] bräukar sträv ti Knäut 
ällar tjugändagän JK. Män ättar Knäut da 
haitar de, att da jär öltunnu släut JK. Sen 
gynt di lägg ihop pänningar till kaup bränn-
väin u råm u kaffi . så da slapp öltunnu [vid 
lekstuga] OL.. 

öla s. åi/å f., bf. -u, pl. -år, 'små holmar i träsk 
el. i starr- el. agbeväxt myr' JK(ordl.); 't. ex. 
en plats mellan vastar' ; 'plats i en äng mellan 
buskar o. träd i rad, så att man ej kan få fram 
höet från mer än ett håll' MK(1876); 'såsum 
än avskild plass; mest i myrar' MK. Mindar 
h'ålmar äi sank mark, såsum i möirar, me 
blaikvätar imillum, haitar åilår JK(U). I 
Lausmöir där fanns Hår MK. Där äut i 
träskä jär a ållå me håi pa. De åilu jär visst 
väl hå'i pa. De jär så mik åilår där äut i 
starrmöiri JK(ordl.). Jfr hö- o. starr-öla. 

ölig a. n. Mit. De jär så hålmut u åilit (= när de 
jär mang hålmar u ålar bäi si) JK(U). 

öm a. 1 aumar, -år, aumbar, -år, f. aum, best. 
(dän) aumä, 'ond, arg' JK. Han blai aumar 
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pa dum MK. Da var n så aumar, att n skudd 
såil pänningar bårt MK. De va riktut glädlit ti 
håir fö mi, att int L. va aumår älla aumbår, sä 
de gamblä, pa mi fö lambkytä JK. Um di sär 
någ till na, så bläir a aum MK. — [Ss. subst. i 
förb.] dän aumä; aumän, naumän, 'den 
onde'. Dän aumä (= dän hålä, päukän, sa-
tan ..) jälpar de säinä JK. Ner nå jårdi jär så 
lairu u stainu u vat, da jär de dän aumä till 
rigger me OL. Far n dän aum i batn, så far n 
ro i land me än JK. Dän aumä vait va däu 
bråkar MK. Speld naumän me er? MK(1876). 
Aumän rigger di! MK. -het s. aumhait [ond-
ska, ilska]. -sint a. aumsintar, 'ondsint' 
MK(1877). 

öm a. 2 ömmar JK(U), öimar (tpl.), åim, öm, 
öim OL, f. öim, n. öimt, ömt, pl. öimä, 
ömmä JK(U), öim' [smärtande, ömmande]. 
Ja jär ömmar i baini JK(U). Ha (= koi) jär 
öim um de jär a de MK. De va bär sart u öimt 
a slängän JK. Ja kännar int av någänting 
värk, män de jär bön ont u jä ömt, um ja 
kummar imot ä JK. De to lissum sarmän ör, 
så att de int var så öimt [om kylskada] JK. 
Um ja aldri kummar ti fraus um dum så läitä, 
så bläir di [fötterna] sullnä u öimä JK. Täunar 
jär öimä JK(U). Russi, di var .. hail full av 
stor knölar u påilar, sum hagli had slat dum.. 
u var så öim, sått ingän kund fa ta pa dum 
JK. De gamblä har alltut sägt åim, män nå säs 
för de mäst öm OL. -bent a. pl. öm-, öim-
baintä [ömfotad]. Konar jär daigbaintä 
(= ömbaintä, gammält öimbaintä) JK. Russi 
har gat föräutn sko, sått di har blitt daigbaintä 
el. ömbaintä el. öimbaintä JK. -het s. ömhait 
[smärta vid tryck]. Öm' bain el. ömhait i baini 
[fötterna] av baindomt, sum int passar 
JK(U). -hjärtad a. pl. önijärtäd [ömsint]. 
Förr da var di i flair fall mair ömjärtäd um 
säin russ, än va än dail jär nå OL. -tålig a. 
ömtu'lur, -tulu, f. -u, n. -ut, pl. -uä, öm-, 
ymtuluä [!] JK(U), [känslig]. Han jär så öm-
tulur, så de kan ingän tråist kumm imot n än 
gang OL. S., sum jär mair ömtulur, skudd 
kansk int tråist ligg i nöistäuu mitt i vintan 
JK. Ja, ja sär int mair um dän sakän, för han jär 
ömtulu JK. Koi ha jär så ömtulu u snaud 
[korthårig], så ha rännar ihel si för mackar 
MK. Ömtulut sum augä MK. Skinnä jär mik 
tunnt u ömtulut [på det skadade fingret] JK. 
Läinä .. de jär mik ömtulut för kyld OL. 
Ungar far var i raidrä undar gasi a dyngn el. 
täu, för da jär di mik svag u ymtuluä el. 
ömtuluä JK(U). Mäns lussärplantår var sma 
.. var mik ömtuluä för ogras da JK. -tänt s. 
ömtäntar JK, -tänt JK(U), när de gär ont i 
tännar, när n tuggar.. el. tännar jär öimä el. 

ömmä JK(U). Av säur frukt .. bläir n daig-
täntar = ömtäntar sär u sumbliä JK. 

ömka v. åinkä, åink', åimkä MK, åimk' 
(OL)MK, ipf. åimkäd, önkäd, ömkäd. 1) [be-
klaga, tycka synd om]. De jär int värt ti sta u 
åink än så mik häldar, för han jär int så 
haltar, sum än linkar till OL. Ja riktut 'å'inkäd 
n (= hadd ont av än) MK. 2) refl. a) [beklaga 
sig]. Ha var ti sta u åink si så oskaplit OL. b) 
[beklaga, tycka synd om]. Äi sin ångäst sum 
a gick jär haim u önkäd ällar kansk retarä 
ömkäd si yvar Nickän, sum a fick brev ifran 
iblant JK. Så kåm päukän u ömkäd (el. åim-
käd) si yva n, att n skudd ha så tråkut [i sagan 
om den ondes sju frågor] JK. Jfr ynka v. 

ömklig a. åjmkliar MK(c. 1876); åjmkli, ömkli 
(OL)MK, n. åinklit OL, öy klit . De var åinklit 
såsum han gav si [jämrade sig]. De var ret 
åinklit ti håir pa vickän sang (= dåli nattäur-
litväis) OL. 0, va di ropädä .. de håirdäs för 
önklit ti håir pa [om drunknande] JK. De sag 
ret önklit äut MK. Tar n lydn av dum [fåren], 
förrn di bläir undagronä, så bläir di när pa 
hail flagnä . . u de farar di ill av .. u säir önklit 
u fäult äut JK. De sag åinklit äut el. ynklit 
(mair fönämt) el. önklit (mair svenskt) MK. 

ömma v. öimä. 
ömsa v. ymsä, yms', ipf. -ädä, -äd, sup. yms', 
pass. ymsäs JK, pr. ymsäs, 'byta om'. Ja 
matt ymsä (kledar) JK(ordl.). Nå jär ja .. 
ginumblåitn av rängnä .. sått nå skall ja yms 
kledar JK(U). Ja had yms kledar täu gangar 
um dagän JK. Styvlår sum ja drog av mi, 
när ja ymsäd byksår JK. Ja.. kåm haim me 
aldri n tårrar trad pa mi äutn matt yms var 
lapp JK. N [man] kund bräid svaitn ör skör-
tår, sum ja ymsädä JK. De matt ymsäs skörtå 
för var dag JK. Ja har yms linn' (= skörtå el. 
särk) pa dum [barnen] .. män där fanns int 
någu läus JK(U). Skertorsdagän skudd de 
ymsäs halm i sängar, för da kummar de int 
luppå'r i sängar JK. Ja skall yms hand. Yms 
hand, byt om hand JK(ordl.). U int ymsäs de 
talldrickar 	äutn de jetäs pa en talldrick 
alltihop JK. När n siktar da gar de [mjölet] 
iginum flair gangar, u för var gang så haitar 
de: att n skall "ymsä". — Särsk. förb. Yms av 
uss, yms pa uss. Ja skall yms byksår. Ja har 
nå yms a mi. Ha skall bön yms a si kållu 
JK(ordl.). Hart u ännu int yms de kledi a di 
da? OL. Ja skall yms um byksår pa mi. Däu 
skall yms um bain (byta om fot) JK(ordl.). Ja 
skall bön nå yms pa mi ann kledar. Ha skall 
bön nå yms pa si någ annä. Yms av uss u 
yms pa uss, säs för de mäst bön ymsä 
JK(ordl.). 

ömse(n) pron. ymsä, yms', pl. -nä, 'båda två'; 
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[var och en], 'allihop' MK. 1) [självst.]. De 
far nuck hait, att ä jär läit mair i praktikän, di 
far ler, bondsårkar, än um di bärr far läs si till 
de. De bihövs ymsä OL. Gi daim de pänning-
ar, ällar gi dum de pänningar, bigangnäs 
ymsä, ättasum var u en bäst huksar pa ti sägä 
OL. De skift i Svartdalar . . kund häldar 
Hämmar .. ha fat, så kund ja häldar ha fat 
ner pa . . Strandräum i ställä u sum vörr har 
nemarä till .. u kund var till störr nytt för uss 
ymsä OL. Di har fail ymsä ällar di har fail pa 
ymsnä håll OL. Er skall va så go u kumm 
ymsä (= båda två eller alla) el. yms av är 
JK(ordl.). De jär onödut arbetä för uss ymsnä 
[oss båda] JK. Har Er fat kaffi allihop? Jå vör 
har fat yms av uss. Ja, vör gar ste yms av uss 
(= allihop). Vänt läit ätta mi, så kan vör ga 
yms av uss i fylgä. Di har fat ymsnä (= vass 
sin kåpp kaffi). Ymsnä av uss JK(ordl.). Vör 
tyckt ymsnä (el. yms) av uss, att de var n dag 
äi o läiv, sum aldri glåimdäs JK. När täu 
styckän har någ hämlit ihop .. män en av 
dum u kansk yms av dum talar um de för 
någän annar JK(U). Ja .. fick än go lort för 
mitt besvär u sam så astu kalar me, yms a 
dum JK. Di livar ännu ymsnä a dum, tror ja 
JK. Di jär kumnä ymsnä a(v) dum. Ja bidar 
Är nå ymsnä av Är JK(ordl.). 2) [förenat med 
subst]. Ja har yms slag av dum MK(1877). Ja 
tror nuck, Er bläir belåtnä pa yms håll JK. 
Da var de såsum att di väntäd pa .. att di 
skudd jälp fålk, u de var jå bra pa yms håll, 
män nå, kum nå u fråg OL. När n räknäd 
radar pa ymsnä håll, så kund n räknä äut, va 
mang betår än hadd pa hail styckä JK. U så 
hälsäd vör gunatt pa varandrä u skildäs at.. 
u så kraup vör i säng pa ymsnä håll JK. Att 
vör kaumar [jämrar] uss pa ymsnä håll, de jär 
da just int någ nöjsamt u rolit för ymsnä av 
uss JK. När de jär ofrusä, så jär de så brått-
um u mik ti gär för uss pa ymsnä håll JK. Ja 
för min dail tror, att de jär fail pa ymsnä hålli 
JK. De svaimar [vädret sveper] kring fran 
ymsnä håll JK(U). U da söintäs land me skog 
pa ymsnä säidår [om ångbåten] JK. Han (räi-
fodringän) liggar mitt i mäurn .. sått n kan fa 
mair me stam n pa ymsnä säidår JK. I ymsnä 
ändar, där n gynnar u där n släutar, har n a 
tug, sum n bindar anglår äi JK. 3) [i uttr.] 
yms(ä) derä = två eller flera JK(ordl.). Di fick 
va sin kåpp kaffi yms derä. Vör gav dum 
vassäin kronå yms derä JK(ordl.). De gick di 
in pa yms derä JK. Gu giv att ä matt sla in för 
uss ymsnä derä JK. 

ömsning s. ymsniyg f., bf. -i. 
ömsom adv. ymsum. Ymsum gar ja i säng 
klucku näi u ymsum klucku tåll (gammält) 
JK(ordl.). 

öna v. åinä, pr. -ar, ipf. åinädä JK, åinäd, 
sup. åinä, åin', 'yngla' (om får). A ej föidar n 
ung ti värdn, de kalläs för åinä OL. De el, ha 
kummar snart ti åinä JK(ordl.). I mars u april 
gynt ear åinä JK. Gimbrar, när di åinar fyst 
gangän JK. När di da fick ungar ällar åi-
nädä pa ladingän .. da var de frågän um att di 
hadd så mik mjölk, att di kund föid ungar JK. 
När da all ear åinäd um ladingar, så blai de a 
duktut skåck ti klipp um haustar JK. Vör had 
a ej sum åinäd 3 ungar MK. De eji ha jär 
ungfull, säs um sånn, sum ännu int har åinä, 
ällar förrn ungar har blitt föidä OL. När da 
ear hadd åin äut' um dagän u n skudd ha haim 
dum .. Så ränd ear ti bakas igän, där sum di 
had åinä, u så ti bakas igän me ungän el. 
ungar JK. Vör har täu styckän nå i ar, sum 
har åin fyst gangän el. jär gimbrar JK. Lambi 
u gaitnar, sum har åin u kilä u har ungar 
allihop, kan int bärg si äutä, för da frausar di 
för mikä JK. — ön-full a. f. åinfull, pl. -ä, 
'dräktig om får'. De gimbri ha jär åinfull. Ear 
jär åinfullä allihop JK(ordl.). 

önska v. ynskä, ynsk', pr. -ar, ipf. ynskädä 
JK(U), ynskäd, ynskt' , sup. ynskä, ynsk', 
ynskt, pass. ynskäs JK, imper. ynsk. 1) 
[åstunda, vilja ha, längta efter]. De jär bär ti 
ynsk va di vill ha OL. Ja, had vör hatt de 
rängnä nå . . de skudd ha vart bättar ti ha än 
ynsk, sum än bräukar sägä JK. De gick sum 
än ynskädä JK(U). Rängn har vör hatt lagum 
av; bär de had vart varmt, så kund vör int 
bättar ynskä OL. Ha slapp ifran iss eländuä 
värdn, sum ha har ynsk u vänt pa i mang ar 
JK. Män än sånnar äutmärktar goar vällaik 
sum vörr har hatt hail haustn u vintan, de kan 
aldri ynskäs bättar JK. A äutmärkt vackat 
vädar . . sum ingän bättar ha kunt ynsk si JK. 
Ynsk i dain handi u skäit i dannu; säi vicku 
däu fart mäst äi (ordspr.) JK. Vör börr gar u 
ynskar, att snåiän matt ga raint av JK. Ja lag 
u väntäd u ynskäd, att de skudd bläi mårgän 
JK. Kall' ynskäd, att n hadd hatt a sånn (bok) 
me JK. I sundäs ynskäd vör, att vör snart 
matt fa läit rängn JK. Ja had ynskä u faslit 
gänn vitt [velat], att ja fick än brevlapp till 
um laudä JK. Ja, vörr ha ynsk, att ä skudd 
bläi lungt n gang, för vörr skall ännu sa till 
någ jård JK. Han sägd .. att han had läng 
ynsk till fa spel pärk mot lauboar JK. Ja 
skudd ynsk, um vör ännu had hatt n mån igän 
i iss arä JK. Ja, ja ynskar, um än kåm ti 
präddäik i dag u" JK. Någ var ynskäd bär, um 
di had fat läiv av än JK. Ja, har ynsk mang 
gangar, um ja u kund slipp ifran ä (skolrådet) 
JK. Ja hadd ynskä, um ja had kunt flytt fram 
täidn, sum ja kan gär o gam klucku JK. De ha 
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snåi .. i dag u* .., män vör had ynsk, um de 
had kumm ti fraus n träi fäir dyngn fyst JK. 
Mor K. .. var undar gaukträi u skudd ynsk si 
.. män ha ynskäd bakfram MK. 2) [m. obj. 
adv. som anger målet för önskan]. Ja ja vidd 
int ynsk dän täidn tibakas (när brännväin 
brändes överallt) JK. Ja ynskar dum så langt 
bårt, att MK. Såckarbetår .. har vör arbet me 
me förlust i summar, u vör ynskar dum ti 
häckänfält JK. 3) [tillönska]. De jär int ti 
ynsk någän sånt i [inte] OL. Vör ynskar L. 
u hans häusfålk go hälså u framgang JK. 
Frödfull Jaul! ynskar vör Er allihop! JK. Vör 
har.. hälsu u ynskar Er de samä! JK. Ja .. 
ynskt n [honom] fröidfull jaul JK. — önske-
barn s. ynskban (OL)MK. -tid s. ynsktäid. 
När n tänkar ti bakas till .. ens bandomstäid 
.. så var de [julen] n ynsktäid u än räknäd 
dagar u täimar ti jaul JK. -väder s. ynsk-
vädar. Nå i iss viku .. har de vart mulä u 
rängnut u för de mäst nård vädar, män 
riktut ynskvädar läikväl, ällar riktut gutt vä-
dar, sum vör int bättar kan ynsk uss JK. 

önsklig a. n. ynsklit [önskvärt]. Ynsklit jär de, 
um iss radar kund träff L. me familj bi go 
hälså OL. Ynsklit skudd ä varä, um ä int vidd 
bläi någ snåi u kallt ti jaul JK. Ja, ynsklit 
skudd de var, um vör kund fa slidväg snart 
JK. De skudd va ynsklit, um de blai upp-
haldsvädar snart JK. De skudd int va ynsklit 
häldar, um iss snåiän skudd bläi liggnäs nå-
gän langa täid JK. Ännu kan ä kast um u bläi 
vackat vädar u de skudd var ynsklit JK. 

önskning s. ynskniyg f., bf. -i, pl. -ar. Gud giv, 
att mäin ynskning matt sia in JK. Vör yns-
käd, att n (snåiän) matt snart gläid sin väg. 
Ja, de ynskningi fick vör uppfylld till n dail 
JK. Män um o all andrä ynsknAngar gar i 
uppfyllälsä, de tväivlar ja pa JK. Attarsum ja 
försto av brevä, så var de omöiglit för L. till 
så präsäis sätt si in i mäin tankar u ynskning-
ar [rör. skiftet] OL. Jfr jul- o. nyårs-önsk-
ning. 

öppen s. ypän, f. ypi, n. -ä, yp', best. (dän) 
ypnä JK, pl. ypnä. 1) [icke tillsluten; som 
icke sluter tätt samman]. Da var portn ypän, 
sått da slapp vör in JK. Han har låimt glug-
gän ypän OL. Da var de bäst ti lätt duri el. 
lambhäusduri sta ypi JK. All källingar .. ränd 
ifran haimä me durar ypnä JK. Ja de var int 
launt ti låim gatgrindi ypi någu stund, för 
da hadd n snart hail gardn fullar av lamb u 
kräk JK. Lidä star ypä; grindi star ypi, luku 
star ypi JK(U). H: De jär ypä. Mor L.: jär 
grindi ypi da? MK. Ja låimt akarlidä ypä OL. 
Han har råckän ypän [uppknäppt] OL. 
Gamblä källingar sum .. int kund läs inn'- 

till .. di gick i körkå me salmboki mässi 
läikväl u hadd dän ypi, när de singdäs salmar 
JK. I dag har ä rängnä i ypi bok [:undar 
gudstjänsten], sått vör far rängn i hail viku 
JK. Jär n [fällkniven] int tillknäpptar, så hai-
tar de ypän knäiv JK(U). När stå1ä, sum sitar 
mitt inn i yksbladä, u jan pa säidår .. int 
vällar ihop, sum de skall äutn bläir ypä mil-
lum janä u stålä, så haitar de, att yksi jär ypi 
u däugar intä JK(U). Um int jaulringar kum-
mar pa så spänt sum di skall el. u* um int 
träivärkä jär tårrt .. att de bläir yp imillum 
ringän u filri [lötarna] JK(U). Han sto me 
munn'n ypän u lissum släukäd vart ård JK. 
Ha [flickan] jär aldri still, så läng ha har augu 
ypnä JK. Skudd n ha de ti pass ihop, så de 
blai ret, da skudd n riktut ha augu ypnä [om 
lagning av fiskegarn] OL. Han jär välkum-
män; vör skall ta imot n me ypnä armar JK. 
2) [framkomlig, farbar om väg]. De har äur 
hail dagän, sått de ha bär vart full årkå ti hald 
vägän ypän JK. Da jär de ti var pa snåikast-
ning för var dag för ti hald vägar ypnä JK(U). 
Um de int kåm ti häv ner me snåi, så haldäd 
väl storvägar si ypnä, ti däss vör kåm haim 
JK. 3) [obetäckt, icke skyld]. Otrolit, att di 
kund ha hald äut så längä äi a sånt ovädar äi 
än ypän bat JK. Va skudd fiskrar sägä, sum 
var äut i sma ypnä batar! JK. Äntligän så fick 
ja än mämmi; så fick ja än upp u äi n ypän 
vangn (på tåget) OL. När n njausar yvar ypnä 
sängi, när n bäddar, älla förr'n far döinu pa, 
far n spör läik JK. Daukyt jär någ slags gal 
kyt, sum bräukar bläi i ypnä sar JK. Täibjäl-
lar jär sullnä u raudä män läikväl int ypnä JK. 
Da var de n duktur brasä äi n storar ypän 
späis JK. Da kokädäs u lagdäs mat äi dän 
ypnä späisn JK. Di gick äut i häusi .. me 
ypän äld el. yp löisä JK(U). Ga me yp jaus 
upp' pa luftä MK. Kummar de rängn i ypnä 
håibraidi el. oköislädä håibraidar, så bläir 
håiä traugtårkä JK. Än plöigar så naug än kan 
kumm kantn av däikä .. så att da bläir de a yp 
fur där ti släut JK(U). Had jårdi för läit fall.. 
så var de bäst till bigangnä ypnä däikar JK. 3) 
a) [ej igenväxt]. Ja har säksti tunnland ypi 
akajård JK. b) [utan simhud]. Vattnfäuglar, 
sum har simhäud pa baini [fötterna], haitar 
att di har "tet bain" u de andrä, sum int jär 
vattnfäuglar "ypnä bain" JK(U). c) [oskri-
ven, tom]. Därför har ja låimt de ypä, sått L. 
kan sätt summu, sum än vill [på en växel] JK. 
d) [isfri]. Han kund rust bäi strandi um 
haustar el. så läng strandi ännu kund hald si 
ypi längar JK. När n da säir, att de jär yp (för 
äis) i hålmmillum, da jär n int klokar' u vill ro 
kring austast ändn OL. Förr skudd ä var träi 
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änar ypä vattn, när äidi gick upp MK. Yp 
vattn (äi a bröiå t. ex.) MK. När ä var yp 
vattn i Lausväiki, så låipäd di läil Nöiarsda-
gän JK. e) [i uttr. som:] de rängnar, sum um 
himln kund var ypän JK. De rängnäd, sum 
um himln var ypän um dagän [den dagen] JK. 
4) [fri, obegränsad]. Äut i ypnä sjoän JK(U). 
När n [ångbåten] kåm äut n bit i ypnä sjöiän, 
så gick ja ner i lasträumä JK. 5) [som icke 
erbjuder ngt hinder, ohämmad, våldsam]. 
Dän sum har yksi huggar a yp drag.. sått n 
[stocken] rimnar i ändn u yksi sitar fast i 
stuckän JK. Han dörgäd till ätt yp drag = slog 
till med väldig kraft MK. Bäst ä jär han dräi- 
var till a yp drag äi a grängrain 	ällar äi n 
gränknaggä, så flaugar de a jäklä styckä .. ör 
yksi JK. Dän sum gick imot, knöitäd hand pa 
sam väisä u slo till a duktut yp slag pa knokår 
pa hans fingri JK(U). -fårad a. f. rpnäfterä 
[med öppna plogfåror]. Skudd ä sas ladissed 

räitäd di na [jorden] pa haustn u lätt na ligg 
ypnäfurä till ladingän, till a fick tå' rk av läitä 
JK. -fåren a. f. ypnäfuri, n. -ä, yppnäfur' OL 
[med öppna plogfåror]. När de jär plög si 
ansn (andrä gang), så far jårdi ligg ypnäfuri 
(el. -rä) ällar oharvi n täid av igän JK. Jårdi 
skudd ligg ypnäfuri u soläs JK. Dän trid ällar 
tresn [tredje gången] .. än träi vikår ällar 
florin dagar för saningi, dän plögäd di alltut 
me spissplog u så fick de ligg yppnäfur (att 
di int harväd ällar sladdäd till jårdi) OL. 

öppna v. yppnä, pr. -nar, ipf. -näd, sup. = inf., 
pass. ipf. -nädäs. 1) [göra öppen, låta upp 
etc.]. I kväld .. far ja försöik u yppnä pa 
språ'klådu JK. Nå kan de var täidar pa, 
tyckar ja, till yppnä pa munlädrä u rip ihop 
någ stråfar JK. Såsum han yppnar fastäuduri, 
så skjautar di a skått in i fastäuu JK. När ja 
yppnäd bodduri u käikäd äut .. så var de n 
äurdans, sått .. JK. När n [han] kåm i böin 
all fräuar yppnäd finstri u sägdä: va go u 
kör i gård JK. När kvinnfålki to u yppnäd 
lukä pa dän kårgän .. Annas kund ja väl ha 
yppnä lukä u nys ättar va de var i kårgän OL. 
Vicku täidning vörr yppnar, så jär de kaum u 
lat fran statsboar um mat JK. Ja vait int 
mämmi, sum ja har yppnä ällar läst någu 
täidning i ar, ick de har stat ohygglihaitar JK. 
Täidningi yppnädäs straks u vörr bitraktäd 
bildn allihop JK. 2) [inleda]. Landshövdingän 
yppnäd sammanträdä JK. 

öppning s. yppniug f., pl. -ar JK. De jär a 
hällrivå ällar yppning i hälli, sum gar mitt 
iginum hail brunn'n JK. De finns yppningar 
in i gränar me kvadå äi JK. 

ör s. aur m., bf. -n, 'ör, grus' JK(ordl.); 'små-
sten' MK(c. 1876). Fäinar aur, sån sum n 

nytta ti spritrappning, u da rissläs dän fäinarä 
sandn ifran MK. Gråvar aur ti bro väga me; 
storstainur aur; glisar aur, sum bistar av runt 
stainar MK. De sum annas kalläs för grus pa 
svänskå, de kallar vör för aur, fäinar aur u 
gråvar aur OL. Lyeboar: kum äit lauboar, 
skall Er fa haur sum härtar [ärter] MK(1877). 
Landä langsat strandi har länd till av aur, 
sum sjoän har slat i land JK(U). a) 'grus att 
grusa vägarna med'. Vör ska ste u kåir aur pa 
vägän OL. I laudäs i dann viku kård vör aur 
älla broäd hail dagän, u ja braidäd aur bäi 
månskäin um kväldn JK. Bilar föstöirar vä-
gar.. u aldri har vän bihöft ti kårt så mik aur 
pa dum sum i haust Fastn ja tror knappt de 
finns mang soknar, sum har sånnar tjänlir el. 
bra aur ti bro vägar me, sum Lauboar har pa 
Lausbackar JK. S. [länsman] han kård kring 
u söind vägar um haustar u skudd säi ättar, 
um vör had kårt någ väl aur pa dum JK. 
Sandvägar jär int ret så galnä 	ällar de 
vägar, sum jär bronä me sand ällar sandur aur 
JK. All sandvägar da (pa sumrar) di jär laus u 
dåliä . hälst um de jär fäinar aur ällar när pa 
bärt sand JK. Vör far stort arbet me vägar i 
ar, för de gär int a si ti braid äut aurn i de 
sumpjåcku äutn skall skutäs av dum fyst, 
för annas gär de int a si, um än änd kåirar pa 
dum så mik aur JK. Ti läss aur de jä int de 
bäst arbetä, hälst för kvinnfålki JK. Sin läs-
säd ja a par lass aur da i rängnä, mäns di 
plögädä JK. Aurn var väl frusn i aurgröipnar 
JK. Ner di (vägar) har vart frusnä u så di tåiar 
upp, jär di sum värst ti var hal u gliduä, hälst 
jär i Lau, sum de jär lairaktur aur JK. Ti släut 
av Löiä bäi Bjärgäs så var slidvägän raint 
släut el. bär sumpän u aurn JK. Stårmän ha 
riv snåiän av rakt ner i bär aurn JK. b) [ss. 
jordmån, grusjord]. Aurjårdar skall göidäs 
me släkå, hälst um ä jär glisn aur (= strid ör) 
JK(ordl.). Jårdi har blitt rakt full nå av vetå, 
så att de jär omöiglit till kumm pa akajårdi me 
kräk, atminstn äut pa lairu u snevat nuck pa 
aurn JK. Vör tyckt, att jårdar var väl vat 
ännu, så att vör had tänkt ti gynn i fredäs me 
aurn u skill av i går me lairu JK. Vör har sat a 
tunnå ryg pa lairu u a tunnå pa aurn JK. 
Rygän säir klainar äut hälst pa aurn u säid 
sandjårdar u lairjårdar JK. Jfr back-, broning-, 
flis-, sjö-, sprit-, strand- o. väg-ör. -aktig a. 
n. auraktut [som liknar el. är bemängd med 
grus]. Jårdlagri jär 	fyst svart myldå, lair- 
blandi blaikå u så ännu ätt lagar till, sum 
säir äut sum någ slags blålair, män auraktut 
JK. -backe s. m. bf. aurbackän JK, pl. -ar 
[grusbacke]. Di skudd ha källarä i aurbackän 
JK. De jårdbitar, sum .. di ådlädä (förr), de 
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var alltut all haug aurbackar, sum jär sämst 
jårdi JK. -botten s. aurbuttn. 1) [sjöbotten, 
bestående av grus] JK(U). 2) ljordgrund, be-
stående av grus]. Buttnsyrå finns yvar allt .. 
där sum de int jä glisn aurbuttn JK. -bredning 
s. f. bf. aurbraidningi [utspridning av grus på 
väg]. I går broäd VÖIT, u ja fick så förbaskat 
ont i ryggän .. av aurlässningi u aurbraidningi 
JK. -burg s. aurburg f., bf. -i, pl. -ar [strand-
vall bestående av grus]. Langsat strandi kan 
sjoän sia upp stor haug aurburgar, när de jär 
stort upplup. Äut pa Skarphålmän bäi Skarv-
hälli har de slat upp a stor aurburg, u ja 
ländäd pa de aurburgi jär um säistnäs JK. 
-fläck s. pl. aurfläckar [grusfläck]. Jård, sum 
jär jamn i jårdmun'n .. att de [int] jär sand-
ällar aurfläckar pa am n u sam tvär OL. -grop 
s. aurgråup f., bf. -i, pl. -gröipar, best. 
-grÖipnar JK [grustag]. Så skall n ste u lait 
hallar upp pa backar äi a aurgrop JK. När di 
anläggd järnvägän, så hadd di hitt n hail ho-
par sakar bäi någ läik äi a aurgrop JK. Pa 
Lausbackar i aurgropi har di kumm yvar a 
par gravar i haust nå undar broningi JK. Jär 
har di någ slags aurtag, aurgröipar, ti bro 
vägar me MK. Aurn var väl frusn i aurgröip-
nar JK. -jord s. aurjård f., bf. -i, pl. -ar 
[grusjord]. Ja, där äut pa aurjårdar i Nöiu u 
Hamman, sum jär sånn simpäl jård, skudd 
aldri vaks a grand, um de int var tillgang pa 
släkå ti göid me JK. Dän där plogsårtn .. gick 
.. bra i .. sandjård u aurjård JK. Aurjårdi u 
sandmyldu ha ja skilt av ine [att plöja] JK. Ja 
har tänkt . . att ja skudd hinn me fäir tunnland 
lairjård 	u sen har ja a tunnland haltann 
aurjård i nöiu (att vända) JK. Haug aur- u 
lairjårdar jär hail väit, sum di jär tårr uppa 
JK. De dålistä jårdi, sum jär aurjårdi, sas fyst 
JK. Aurjårdar, sum tar fort myr, så sum äut i 
Nöiu u flair stans .. blai sanä de fyst dagar i 
säptämbar JK. De jär någ glisi aurjård, sum 
int tular säi tårkä, så fallar sedi ner OL. 
Aurjårdi jär kinku, um ha far för mik rängn, 
för da bläir sedi vantrivli u gar bårt pa haustn 
JK. Um de kummar ti sta så tårrt n fjortn 
dagar till, da bläir de rakt släut .. me vaitn u 
kånnä u havan me, de sum jär sat si pa lairjår-
dar u aurjårdar JK. -kant s. aurkant m. [grus-
kant]. Ti grynn me n bat pa an aurkant, de 
kan int var falit MK. -korn s. aurkånn [grus-
korn]. Gutt gräus [krossad sandsten] annas, 
män de kan häit u däit finnäs någ sma fäin 
aur- ällar gråv sandkånn äi ä, för de känns 
undar knäivsäggi, ner n gräusar OL. -körare 
s. aurkåirarä [en som kör grus]. Ja talt me än 
aurkåirarä jär um dagän, sum alls int tyckt 
um de där tillställningi [avspärrningen av 

grusgropen på gr. av fornfynd] JK. -körning 
s. f. bf. aurkåirniogi [gruskörning]. Ja, de jä 
olycklit de där vägbroningi ällar aurkåirningi, 
hälst nä de jä så vat ti kåir.. u aldri bittnar de 
aur, nä vägän u* jä så sumpu JK. -lass n. pl. 
aurlass, bf. -i [gruslass]. Aur skall vör kåir 
ifran Lausbackar, u där jär n jäklä väg ti kåir 
me släik tung lass sum aurlass JK. Aurn 
var bisvärlir ti fa låss, när n skudd läss aur-
lassi JK. -lina s. f. bf. aurläinu [lina i nedre 
kanten på flundrenät]. Aurläinu sitar undatill 
u motsvarar hallbandä pa fiskgan män rännar 
laust äi storgansmaskår millum strippår 
[stropparna] .. Patjan'n u aurläinu av 36-
trådut bomullsgan (kaupt) ällar hampsnöirä 
(haimgärt) MK. -lässning s. f. bf. aurlässningi 
[lassning av grus]. Ja fick .. ont i ryggän .. av 
aurlässningi JK. -mylla s. aurmyldå f. [grus-
blandad mylla]. Go kokärtar vaksar pa aur-
myldå JK. -picka s. aurpickå, 'grushacka' [i 
form av en enkel "korp"]. De handraid-
skapä, sum bigangnädäs i ställ för kå'rpän, 
förr n han kåm i bräuk, haitäd "aurpickå", u 
pa aurpicku var int mair n en änd av jan pa 
JK(U). Ja far lan a pickå av Är, vör skall ste 
u braut stam, vör har ingå stainpickå, äutn 
vör har bön a aurpickå, ha däugar intä äutn 
jär nuck för läiti JK(ordl.). -pick I skaft s. n. 
bf. aurpickskaftä. A. jär avbrutä JK. -rand s. 
m. bf. aur-randn [grusrand vid stranden]. 
Nätstainar tar n el. pluckar pa aur-randn bäi 
strandi JK. Jär ä da mindar me släkå, sum 
har slat ihop upp pa aurrandn, u da kalläs ä 
släkrand OL. Gamblägän[n]ingän pa aurn, 
aurrandn [landmärke] OL. -säd s. aurse d f., 
bf. -i [säd som växer på grusjord]. Aursedi, 
ha liknar mästn vaitä, ha jär så måir u väit 
MK. -tag s. aurtas,  n., bf. -ä [grustag]. Jär 
har di någ slags aurtag, aurgröipar ti bro vä-
gar me MK. U de lairtagä u de aurtagä de 
skudd dailäs, män jisus vickät allarm MK. 
-åker s. aura kar m., bf. -akan JK, pl. aurak-
rar [åker på grusjord]. Nabbu [:fiskeläget] 
liggar äi än stäurar aurakar, sum haitar Nöiu 
u jär minst 200 tunnland JK(U). Att de där 
stor aur- u strand- u hopakrar, såsum Ham-
man u Nöiu, jär me de fyst jårdi, sum jä ådli 

JK. De vaksäd bra ryg pa de aurakrar, när 
di blai göidnä bra me släkå JK(U). Pa säin 
ställar har n (mackän) jet upp, så att de star 
häit u däit a strad hälst pa aurakrar JK. 

öra s. åirä, åir' n., bf. =; åir', pl. -å, bf. -u. 1) 
[hörselorgan hos människor o. djur]. Far har 
ont i de åir, sum än fick ont äi i vinträs; nå ha 
de sullnä upp än stor knöl bakum åirä JK. 
Klart, sägd a (frökni) u gav mi hånnä [telefon-
luren], sum ja sättäd för åirä JK. a) [om yttre 
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delen av örat]. Han har kyldi i åirä OL. Ja 
krattäd mi bakum åirä u raiv mi i skalln [av 
förvåning] JK. Han har faslit stäur åirå 
JK(ordl.). De jär obeskrivlit, va de jär kallt, 
de nyglar i bad åirå u händar u bain JK. Kallt 
var ä, sått ä svaid i ansiktä u åiru JK. Ja har 
fat kyldi i åiru JK(ordl.). Ja kåm lycklit haim, 
fastn me åiru u augu tilläurnä me vägstöv u 
sand JK. Han blai raudar upp undar åiru JK. 
Akt i, att u skatt fa kärdokän kring åiru, um 
du int vitt var biskedli OL. Flugår har brumm 
kring åiru JK. Straks därpa far ja håir n hail 
hopän bäibälsprå'k, sått ä haglar kring åiru för 
mi JK. Kålbladi kallar n u* åiru förä JK(U). 
Kattu vaskar si yvar åiru .. ha sitar u slickar 
si pa dain frambainä u bröinar åirå ällar åirä, 
så att bainä kummar pa dann säidu um åir 
iblant ällar upp yvar åirä JK. Vörr skudd 
klipp kattu i åiru, sått blodn kåm ti rinnä u så 
smör kattblod pa [:katt-bolden] JK. Russi 
läggar åiru pa nackän u säir arg äut JK(U). 
Iblant n raudar el. grannar trad i åiru pa 
unglambi JK. Dän sum söisläd lambi känd till 
dum föräutn säi pa märkä, sum di hadd i åiru 
JK. b) [m. hänsyftn. på örats funktion som 
hörselorgan]. Han har int alls när pa åir för 
sang, sått n int kan sing en salmton ret n gang 
JK. Ja håirar int me dain åirä JK(ordl.). Dain 
åir(ä) slo till fö far i kvälls, sått n aldri håirar a 
grand mei ä JK. All iss årdi, sum gynnäs pa e 
ällar ej låtar för mäin åiru sum äi JK. Ja har u* 
hårt självar me mäin aignä åirå.. att .. JK. 
Han kund ropä u skräiä iblant, så att de kund 
skär i åiru JK. Natskäru .. me sitt knarrändä 
lätä um än jär naug bäi, så skärar de i åiru 
JK. Skräi än i åiru, så håirar n nuck, maint n 
annar pa ti gubbän JK. Viskä el. visslä någän 
i åiru .. när täu styckän talar så lagt me 
varandrä el. talar inn i åiru för varandrä, sått 
ingän annar håirar de JK(U). När de ringar i 
någät åirä ällar så där jaudar för åiru .. da sär 
n: "de ringar för mitt öra, nytt får vi spöra, 
giss vick de jär" [:vilket öra det är] JK. c) [i 
uttr. för lyssnande el. uppmärksamhet]. Di 
tyckar, att de kan nuck var ret, män di bär int 
vill bröid si um till håir pa de åirä ällar ret 
[rätta] någä [om lantmätare] OL. Män till 
hald dräng u laig till! Me de åir vill int kvinn-
fålki håirä OL. De vidd int håir me de åirä 
JK. De sum föräldrar präddäikar för dum.. 
gar in iginum dain åirä u äut iginum dannä 
JK. Sårkar sto me stäiv åirå u håird pa, när ja 
läst upp alltihop JK. Gubbän S. u far sitar u 
pratar, u ja haldar mäin åiru spänt pa dairäs 
prat JK. Kvinnfålki pratar; ja vill ha åiru u 
tankar där ir JK. Ja, vill Arr nå håir någ 
landsbomål .. så far ja bid Än, att Än läggar 

åiru bra bäi, för .. ja jär så välsignä lagmeltar 
av mi JK. Ner nå sårkar håird sånn rissl-
sjonar, da läggd di mairndails åiru bäi, u alltut 
fastnäd de någä OL. Ner de (kånnä) da gynt 
ga i aks gynt de fall kull.. Ner ja fick säi 
de, så gynt ja dräg åiru till mi u tänkt sum så; 
bär [bara] de int jär mack i roti OL. De där de 
hård' sårkar pa, u de talt di um, u däriginum 
kåm få'lki ti dräg åiru tissi, att bön int J. ha 
stul N:ås gani JK. d) [bildi.] [i uttr. för någots 
utsträckning]. I Hallsrä kväiar, där jär ä så att 
sumpän gar yvar åiru iblant, ällar där jär ä så 
mik sump, att ä gar yvar all åirå OL. Nå gar 
de yvar all åirå (me lort) MK. Livar någän i 
lort u skit upp yvar åiru, sum di gärd da? JK. 
Ja, de jär årkå [arbete] upp yvar all åirå, U de 
jär omöiglit ti hinn alltihop JK. Di .. har 
skuld förr [förut] upp yvar all åirå JK. När n 
int ha rad, da far n ha de sum än kan; de jä 
bätta de än ha mik gäld ällar skuld upp yvar 
åiru ti träss pa [betala ränta på] JK. Han var i 
all fall kerar upp yvar åiru OL. e) [i uttr.] bak 
åiru [i sinnet]. De jär någ sum liggar bak åiru 
för na; de jär någ ti gär, jä de de MK. Ner nå 
bondn .. talar um, att nå har ja fat lug pa så 
mang (sletkalar) .. da gynnar väl mor fa 
maurar bak åiru [bekymmer] OL. 2) [om 
föremål som liknar ett öra]. a) [handtag på 
grytor, baljor o. spann]. Bunnar [kar] jär ing 
åirå pa, män baljå'r har täu åirå MK. Åiru 
sum gripä u knappar sitar äi [på ett spann] 
MK. b) [på spetsplog: snett utstående trä- el. 
metallbit på drätten]. Åirä pa n plog MK. 
Åiru späikäs fast pa nedäst ändn av drekti, 
ätt pa var säidå .. av än krampar träibit äl-
la(r) träigrain sått uppäst ändn väisar äutat 
um kring a kvarter langä. Um jårdi jär för mik 
saig u hopvaksi ällar annas för hard u gali far 
n ta åiru bårt u plög föräutn JK. Jfr döv-, 
gryt-, puk-, rått-, svin- o. sång-öra samt slok-
o. styv-örad. — ör(on)-fil s. åirfäil, åirnfäil 
(OL)MK [slag på örat]. Iblant säs de åirfäil: 
ja gav än n åirfäil, män för de mäst så säs de 
snöiting OL. -hinna s. pl. åirnhinnår, 
bf. = [trumhinna]. Jissus änd vickät allarm de 
da var där um dagän! de va så, att åirnhinnår 
skudd sprickä JK. -hål s. n. bf. åirnhu'lä, pl. 
-huli JK, 'örgång' OL [hörselgång]. Ja fick a 
sedkånn in i dain åirnhulä. Ner n tråskar, kan 
de bläi så OL. Åirnhuli, me åirvaks äi JK. 
-klocka s. åirkluckå f., pl. åirnkluckår JK(U). 
Gullkluckå ällar åirkluckå, örhäng av gul me-
tall MK. Förr så var ä nuck åirnringar u 
åirnkluckår av gull u', sum fästmann'n skudd 
kaup ti gavår JK(U). -krycka s. åirnkryckå f., 
pl. -år JK. 1) 'tvestjärt' JK. En gang läggd n 
si ti siv äut pa Skarphålmän pa släku, män 
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där fick än int ro ti siv fö(r) fiskkryckår 
(= tvestjärtar); åirrikryckår haitar di u* JK. 2) 
'tusenfoting' MK(c. 1876). -ljud s. åirnjaud 
n. [möjlighet att höra el. göra sig hörd]. Hald 
tyst läitä, sått n kan fa åirnjaud, när n talar, 
el. de jär a sånt allarm, sått de kan ingän ha 
åirnjaud JK(U). H.J. u ja var inn i årgälskåpä 
i dag undar spelningi .. män .. där kund 
ingän ha åirnjaud, sått de var omöiglit till fa 
säg någät ård till varandrä JK. A lambskräi 
iblant, sått ingän mästn kund ha åirnjaud JK. 
Di kund int fa åirnjaud JK. -ring s. åirnä-, 
åirnriug m., pl. -ar [ring i örat till prydnad]. 
Åirnringar .. av gull u', sum fästmann'n 
skudd kaup ti gavår JK(U). Ja kan int präs-
säis minnäs någän kal, sum hadd åirriringar 
av gull, äutn di var nuck fö de mäst av sylvar 
JK. -slabb s. pl. åirnslabbar JK(U), [örsnib-
bar]. -smycke s. n. pl. bf. åirnsmycki .. för n 
täid sinä så var de ret mangä [karlar], sum 
nyttäd ringar i åiru JK. -snap s. åirsnap, 
åirnsna'p m., bf. -än, pl. -ar, 'örlapp' OL; 
[örsnibb]. Ja har fat kyld i en åirnsnap. Dain 
å'irsnapän gär de så ont äi. Ga me gullkluckår 
i åirsnapar JK(ordl.). Han sättäd hul pa dain 
åirrisnapän OL. Ha gynt sullnä i mandäs un-
dar åirnsnapar [om påssjuka] JK. Äi iss go 
vackrä vintavädrä, sum åirnsnapar frausar 
känsllausä JK. Um någän far åirnsnapar 
väitä, um än änd jär fräiskar u raskar, um han 
säs de: att n dåir snart JK(U). -snape s. åir-
sna'pä m., pl. -ar [örsnibb]. -stycke s. åirn-
styckä n. [på betsel]; åirnstyckä sitar tvärs 
yvar bakum åiru u sum "stålpar" knäppäs äi 
MK. -vax s. åir-, åirnvaks m., bf. -n JK(U). 
Åirrihuli me åirvaks äi JK. Där de jär åirn-
vaks, u um än vill räns dum [öronen] där.. 
bräuka n nyttä a vanli hårnål .. sum än kan ta 
lortn u åirnvaksn äut me JK(U). -värk s. 
åirnvärk; åirnävärk m., bf. åirnvärkän JK. U 
så had a åirnvärk a nat i dain åirä, u de ha nå 
gat hul pa JK. Åirnvärk botäs me staiktar 
taldöik, sum puttäs in i åiru, el. u så mjölk 
däil [modersmjölk] i åiru JK. 

öra v. pr. aurar [avge gruskorn, om kvarn-
stenar]. När kvännstainar jär för lausä, så 
haitar de, att di aurar JK(U). 

öre s. O'rä (OL)MK, O'r' n., pl. (Yrar, bf. O'ri 
[myntsort; lägsta myntenhet]. Förästn så har 
vörr ådlä i all o [vår] täid u int fat a örä JK. 
Kronu fick int a ör för de 90 aiknar, sum da 
ännu skudd finnäs JK. 23 u 24 ör kilo för 
rygän u vaitän JK. [Um] de skudd kumm ti 
fattäs någ läitä ällar bläi ti yvas någ örar, så.. 
JK. De ön, sum bläir yvar.  .. kan L. bihald så 
läng JK. 

örig a. aurur, f. -u. 1) 'grusig'. Gardn jär så 

aurur MK. Pa haustn, ner de broäs, da jär 
vägän aurur; de säs u um jård, sum jär blandi 
me aur, att de jårdi, ha jär mair auru än de 
sum jär bär sandjård ällar myldå OL. 2) [be-
mängd med små gruskorn]. Fyst gangän än 
maläd, ättar stainar var huggnä el. pickuä 
de mjöilä .. var mäst aurut JK(U). Ja, de jär 
mang kvännstainar uppjetnä, för de att mjöilä 
jär aurut JK(U). 

öring s. se ett-, femtio- o. två-öring. 
örn s. öirn, firrn m., bf. -än, pl. -ar JK [kungs-
el. (vanl.) havsörn]. Dän har ja int set jär pa 
flair ar.. Förr så var de ret fullt av dum u di 
sat langsat strandkantar så sum stäur gubbar. 
Örnän var dän stöist rovfäugln, sum vör hadd 
jär pa Gotland u gärd skadä, män var ståtlir ti 
säi, när n svingäd i luftn. De gamblä talt um, 
att n to lamb u gäss u andrä smakräk, såsum 
unglamb u annä. Män för de mästä, så hadd n 
föidå u årkå me all rystår el. all gamblä russ, 
sum få'lki to häudi av el. slaktäd ner äut i 
skogar u int gravd ner äutn örnar u kårpar u 
krakår fick . . jet upp dum. De gamblä strand-
gubbar talt um .. att de var n gang sum en örn 
hadd slat klauar äi a stäur gäddå .. män 
örnän batäd int bäi na ti ta na ör vattnä. Sin 
så hittäd di örnän u gäddu ilandslagnä, död 
bäggi täu, äut bäi Laushålmar JK. Där sum ä 
finns någ ti fas för intä, där vill någ var va me 
läiksum örnar kring a rystå (= as) JK. 

ört s. ört f. (o. koll.), pl. örtar [växt, särsk. om  
vilda blomster el. kryddväxter]. När ha (käl-
lingi) råikäd Kauprä far, så hadd ha äld äi a 
langpannå .. män va de var sum de brannt äi 
.. de skudd var näi slag.. de var någ blåm-
mår ällar örtar, sum vaksar äut i marki, män 
di skall pluckäs dagän för missåmmasdagän 
ällar missåmmasnati; han nämd namn på någ 
av dum, såsum: stålt hindricksbladar, stjänn-
anäis u tarald JK. Kvinnfålki .. har hatt för 
sträivt arbet me de sedupptagningi 	hälst 
ner ä da var n hopar ört i sedi me, da kund a 
häng ihop i am n tårvå OL. Jfr mal-ört. 

örtig a. n. örtut [som innehåller örter]. Örtut 
hål (fullt me blåmstar u örtar u luktar gutt) 
(OL)MK. De jär så kryddut u örtut gras; de 
valtrar för räivu. iss de jär örtut de, de jär bär 
kryddår (om hö) MK. 

örve s. örvä n., bf. =, örv', pl. -ar, bf. -i, 
'lieskaft med handtag (krokar)' JK(ordl.). 
Örvä bestar av örvslaui u krokar, sum sitar 
fast pa örvslaui me janskräuar, sum kan flyt-
täs upp u ner, ällar n kan fa gär örv kårtarä u 
längar ätta sum än vill ha u ätta sum de jä mik 
älla läit [hö] pa [på vallen]. Jä de mik pa, så 
har n alltut örv kårtarä än vanlit, såsum när n 
ska sla timmänte u klövar, sum jä väl pa JK. 
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Örvi di var bra sämmar di, int hadd di (ralki) 
någän nackskräu ti skräu sigdn pa me, int 
hadd di någän skräu ti skräu krokar fast me 
häldar. I ställ hadd di glygg a hul i örvä.. där 
sum krokar skudd sit i örvä OL. Nå pa än 
tjugå år.. har de int bihöfts glyggäs hul i örvä 
till krokar, äutn de har vart skräuar, sum har 
vart nätnä fast bi krokar OL. Um di vidd ha 
längar ällar kårtarä örvä, så var de bär ti låss 
pa skräuar u flytt krokar ättar bihag, vidd n 
ha örv läit mair krokväit ällar kroknäggt, så 
var de bär ti flytt krokar OL. När n skärar 
tjåckar ryg, så jär int örvä längar ifran örv-
nackän u nedästä krokän, än läiu jär lang JK. 
Ja nyttar läiår iblant, nä ja slar u fö jämn'n, 
nä ja skärar, för da kan n fa örvä kårt JK. När 

sigd .. gynnar bläi stålar, da gittar n kråm 
pa örvä läit mair n vanlit OL. Da had Airik 
sigd u örvä ällar sigdn pa örvä [Erik gav ax?] 
MK. Så var ä.. bråttum u fa lägg in sigdar u 
fa tak i örv u spån'n u så fa lägg ner de i 
skjussän OL. Di [arbetskarlarna] bisto si sig-
dar el. läiår u örv självä JK. Så fick di säi 
förmann'n, sum gnod si i väg me örvä i 
handi, u da matt di släut me pärkän [efter 
middagsrasten] OL. Ja har nå ainsummän gat 

slat timmänte u klövar .. i hitn, sått de har 
darr i örvä JK. [Se ill.] Jfr pinn-, skär-, skär-
ning-, slå- o. slåning-örve. — örv-krok s. pl. 
örvkråukar [handtag på örvet]. Örvkrokar si-
tar at uppäst ändn av örvslaui me skräuar pa, 
sum kan flyttäs upp u ner, allt ättar sum än 
vill ha örvä kårt ällar langt JK. Pa pinnörvi 
sitar örvkrokar glyggnä iginum örvslaui u kan 
int fa flyttäs JK. Sigdspån'n ha sin plass unda 
slaningi millum bäggi örvkrokar .. Förr 
gamblä gubbar.. haldäd tvärs um hantakä pa 
spån'n u så um uppäst örvkrokän, så att 
spån'n sat läik äut [rakt upp] JK. Örvkrokar 
av äskä el. björkä 	självvakstä el. själv- 
krampä JK(U). Längdi millum örvkrokar 
så langt sum de jär ifran armbugän till ringar-
spitsar JK(U). [Se ill.] -nacke s. m. bf. örv-
nackän [den del av örvet på vilken lien är 
fäst]. Nedäst ändn pa örvslaui haitar örv-
nackän, sum sigdn älla läiu sitar fästn älla 
fästi pa me .. nackskräuän u me a hul i 
örvnackän, sum haitar stallhulä JK. I ställ 
för nackskräu hadd di a rem, sum di lindäd 
um sigdtjaugi u örvnackän för ti hald sigdn 
fast bi örvä OL. Dän där nackskräuän 
trädäs fyst pa örvändn, sum di kallar för önr-
nackän, därnest läggar di sigdtjaugi pa undar-
säidu pa örvnackän, så att dän piggän .. pas-
sar in i a hul i örvnackän stallhulä OL. Än 
duktur sletkal .. me sigd pa ällar int alltför 
lang läiå pa har örvä en famn ifran örvnackän 

u ti uppästä krokän JK. Än dail strad, sum int 
sigdn to av .. di bräukt alltut fastnä där ner 
millum tjaugi pa sigdn u så örvnackän OL. 
-skruv s. örvskräu [= nackskruv?] -slo s. 
örvslau f., bf. -i [själva lieskaftet, som "kro-
kar" o. lie fästas på]. Örvä bestar av örvslaui 

krokar, sum sitar fast pa örvslaui me jan-
skräuar JK. Örvslaui jär av gränä, sum jär let 
[lätt] träi JK(U). Orvslaui jär umkring träi u a 
halv än lang till slaningörvä JK. När n skärar 
i tjåckar ryg .. Da jär a sån lang örvslau, sum 
än flyttar ti sla me, för lang u otjänli, för 
uppäst örvändn bläir för langar u slar kvinn-
fålki i skalln, när di kummar ättar u tar upp 
ryg el. vaitä. Därförä så sätta n örvkrokar pa 
a kårtarä örvslau JK. [Se ill.] -ände s. m. bf. 
örvändn. Dän där nackskräuän trädäs fyst 
pa örvändn, sum di kallar för örvnackän OL. 
När n skall sla tjåckt fodar, timmänte u klö-
var, u har a stäur lang läiå, så skräuar n ner 
krokar, sått örvä bläir kårtarä. Uppäst örv-
ändn bläir da längar föstas JK. 

ös s. håis m., bf. -n 	LI), 'ösnim i båt' MK; 
räumä millum knäistyckä u rangi nemäst för 
um; bakre delen av bakräumä MK. Räumä 
millum baktuftu u plikti kalläs för håisn, där-
av att ner ä ska håisäs vattn äut, da håisäs 
alltut där OL. I rängnar [spanterna] jär de hul 
undartill .. sått .. vattnä.. kan fa rinn tiba-
kas i "håisn", när de bläir vattn i batn 
JK(U). Däu fart int lägg till [:täppa till] där i 
håisn, för da kan ingän fa vattnä äut OL. 
Kumpasn kåm ner i håisn ti mi MK. — ös-
vrång s. f. bf. håisraygi [spant vid "ösen"?, 
förnekat av JK] MK. 

ösa s. håiså MK f., bf. -u, pl. -år JK, 'skopa'. 
Pa dän täidn så hadd di int någu håiså av jan 
el. .. av ann metall.. äutn håisu var gärd av 
träi av grän el. fyrä .. me en buttn äi u stavar, 
u runt, u hanntakä av a självvaksi grain äi en 
stav u me hässälbändar kring stavar JK(U). 
Ja far någlä håisår varmt vattn av Än i de 
stäur balju .. ja skall vask mi ällar bad mi 
hailar JK. Jfr järn-ösa. 

ösa v. håisä, håis', pr. -ar, ipf. håistä, håist', 
håisädä, -äd, sup. håis', pass. håisäs, pr. 
-äs, ipf. -täs, imper. håis [med en skopa el. 
dyl. hämta upp vätska, säd el. dyl. o. åter 
hälla ut det]. a) [i allm.]. När vör kåm där äut 
igän, matt vör ta a stäur stålskopå me uss ti 
håis me för ti fa vattnä ör (brunnen) u mair 
vör kårpäd låss .. mair vattn kåm de rinnäs, 
sått till släut fick en int gär ann än håis för 
jam'n JK. Om en brunn: de sto int till ti fa 
håis n läns OL. Skopår nyttäs u ti håis sed u 
andrä sakar me JK(U). Att n skärar brö sun-
dar äi a fat .. u så håisa n fläskfätt pa de JK. 
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En håisäd sedi äi rissln me a träiskopå JK(U). 
De var sumbliä, sum gitt kåir vattn fran någu 
bröiå .. ner ä nå stårmäd .. så blast vattnä 
äut pa dum, badde ner di håist käri full u ner 
di sen kåird haim OL. b) [ösa ur, tömma ur 
vatten i en båt]. Bak-kaln .. svarar för ti 
stöirä u sättä u ta gani in u håisä JK. Bak-
kaln skall håis vattnä ör batn undar drägningi 
JK. Ja had årkå till håis u hald batn läns, sum 
de slo yvar JK. V. han fick tak äi någ kledar 

u så fick än sta pa daim där mot plikti, u så 
håist n så mik än nåksäns kundä, så att han 
fick vattnä ör batn läitä, så att de andrä kåm 
in äi batn me u så fick jälp han håisä; u såsum 
di håisäd u arbetäd så kåm de n ångarä . JK. 
Da matt ja släpp rorstakän u kast låss sjäglä u 
håis vattnä ör batn så äimän ja kundä .. när ja 
skudd ha tak i rorstakän .. da hadd han flaug 
av rorä undar de att ja håisädä JK. U så 
had ja n stor syvväst pa hudä; dän to ja u 
håisäd me, u Gumbald drängän håist me håls-
kärä, sått vör fick läns bäggi täu läikväl JK. — 
Särsk. förb. Håis bårt de vattnä MK. — Pa 
bon sto de puns-skålar u förläggarskaidar 
äi u glas kring, sått n kund fa håis äi u ta ättar 
behag JK. Ja.. håisäd varm mjölk äi mi me a 
teskaid JK. Ner da Jakå had håis äi någlä 
slaivar äi kräukår till dum .. JK. — Da skall de 
[maltet] håisäs ifran kölnu u mäldi sålläs ifran 
MK. — När kånnä var tråskä, så skudd ä 
täinäs .. Da fick än håls pa de me skopår upp 
i matningi, sått de fick ga iginum undar vals-
rar JK. Håis lindbär pa MK. Var u en tar si n 
bit u håisar pipprot pa till JK. Håis däu pa fö 
mi MK. — Nä gråitn va färdu, håist a upp än 
JK. Ja, u så håist da mor upp äi a fat JK. 
Jamnarsgråitn håisäs nå upp u star u råikar pa 
borä JK. U sin när han ["litn", garnfärgen] 
var koktar, så håistäs de upp me a byttå u 
hälldäs äi a kär MK. Sen håistäs de maltä, 
sum hadd stat i stup så längä, uppa dän hal-
män i batju OL. — Vör fick mästn batn halvar 
me vattn, män de fick vör da håis ör JK. Mair 
di håisäd, så kåm de vattn i batn ättar handi, 

så mik sum di håisäd ör kåm in JK. — Ja 
bjärd någ gammäl halm u blandäd äi göisli u 
håisäd göislvattn yvar JK. — ös-bytta s. håis-
byttå f., bf. -u [mindre, skaftat laggkärl att 
ösa med]. Håisbyttu jä .. runt me bända pa; 
av kärstavar u läik väid upp u nerä, me a runt 
skaft pa, sum sitar i uppäst kantn vinkälret 
läik äut pa säidu äi än stav, u skaftä bräukar 
sit själv-vaks i stavän, av någu grängrain, 
sum int jä avhuggi JK. -kär s. håiskii'r n., bf. 
-ä, pl. =, bf. -i [öskar, i en båt]. Håiskär skall 
bak-kaln svar för ti haldä JK. Håiskärä int till 
förglåimä, för de jär falit ti gläid äut föräutn, 

ifall batn jär otetar ällar de kummar ti ga sjö 
yvar stam ällar någän stäurar tåsk slar tappän 
ör JK. Dän ["sydvästen"] to ja u håisäd me, 

Gumbald drängän håist me håiskärä JK. 
När n had jet si mättar, så gick än ti käldu 

drack si a h'å'iskär vattn JK. -sked s. håis-
skaid JK. När n da skudd gär knappar, så 
hadd vör a janhåiså så stor sum a håis-skaid 
el. förläggarskaid 	sum \rön läggd tinä äi 
JK. 

ösel s. pl. åislar [öselbor]. Åislar .. di bräukt 
var jä [här] me yksstainar um haustar, me 
säin Åisljaktar JK. När Åislar kåm i land 
me sin läil julln ti Nabbu, da hadd vör strand-
kokän i å'rning JK. 

ösel-jakt s. åisljakt f., pl. -ar [liten skuta från 
Ösel]. Undar viku så kåm de a Åisljakt 
(kansk de var Runnöar, ja minns int så naugä] 
u läggd si ti ankars i Prästvik mkr skudd ro 
däit till dum u fråg dum um di vidd kaup fisk. 
Di var träi styckän um bor u hadd yksstainar 
ti sälä .. män di had int någ pänningar, för di 
hadd int fat sält någ slipstainar ännu, män 
brännväin kund vörr fa JK. 

ösning s. f. bf. håisniggi. Däu fart .. int lägg 
någ i de räum, sum än skall håis vattnä äut ör 
batn, så att de jär ti hindars för håisningi OL. 

öss interj. öss [o!, uttr. för glad erinring t. ex.]. 
Jamför(ä) de ställä [prästgården] da u nå! 
Oss! ja minns läit av de sum sårk, vickän 
röirlsä de var där framför nå! JK. 

öst s. o. adv. se  nord- o. sud-öst samt östan. 
-nord I öst a. superi. best. aust nårdaustastä. 
Ätt (skiftä) har n lägt ner i nårrvästastä hörnä 
av sokni .. ätt i aust nårdaustastä kantn av 
sokni OL. -nord I östan s. austnårdaustn 
[vind från ostnordost]. Vädrä haldar si at 
austnårdaustn JK. -sud 1 östan s. austsudd-
austn [vind från ostsydost]. De var i fjord, 
ällar kansk de var i förrar, sum austsudd-
austn had blas n langar täid JK. De har blas i 
aust sudaustn i dag, u de haldar de ännu pa 
me JK. Så kåm ä ti stårm i austsudd-austn 
JK. Vädrä (vinn'n) ha gat um pa aust-sud-
austn, män de har int blitt blöiarä i vällaikän 
för de; han jä mästn kaldarä än nårdaustn var 
JK. -väder s. austvä'dar [ostlig vind]. De 
bläir austvädar, när lomän skräiar MK. 

östan s. m. bf. austn 	u) [ostlig vind]. Austn 
jär galn ti blasä JK. Nå har austn u sudaustn 
blas så längä u så mikä, så nå jär ä int någ 
håpp um att ä bläir någ tåsk mair i haust JK. 
Austn jär kaldar u stårmar JK. Lomän ropar 
mot [:förebådande] äutvädar ällar austn JK. 
Vädrä drägar läit i austn JK(U). De var ti aim 
läit i austn i dag JK. De har nå stat u blas i iss 
kald austn i flair dygn OL. U så blasar de upp 
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än grunstårm i nårdaustn, austn el. sudaustn 
el. i äutvädar .. da jär de ti ga ner langsat 
strandi u säi ättar um de .. har kumm släkå 
in JK. De blasar i austn; de rna ick snart bläi 
någ slagg vät jä OL. De jär äutvädar [pålan-
dig vind] i austn JK(U). Nå har vädrä gat pa 
austn JK. Vädrä var nårdaust u blast just int 
fali mikä, män så gick vädrä mair u mair pa 
austn, u sunn'n u ti suvväst u klarnäd upp 
JK. Vinn'n jär pa austn um kväldar u nård-
västn um mårgnar MK. 

östan a. austä, aust', 'ostlig'. Vädrä jär nård 
ällar sunn ällar austä OL. Vädrä braid si pa 
nårdaustn i täistäs 	u nå sin ha de gat läit 
mair u mair äut pa, sått i dag jä de fullt austä 
JK. Dyningän kan laup för austä, u vädrä kan 
var sunnä JK. Aust vädar har vörr för de 
mästä, u de jär me de, sum de haitar i ord-
språkä: aust vädar u källingtretå gar aldri av 
äutn vetå, dvs, me aust vädar bräukar de för 
de mäst bläi rängn, u när källingar kummar ti 
tretä, så bräukar de bläi grat u tarår JK. När 
lomän ropar, så modar de aust vädar JK. Um 
än tämar russ, när ä jär aust vädar, så kum-
mar di ti stännä JK. Straumän jär austä; austä 
straum MK. 

östarst a. superl. austarst OL, best. (dän) aus-
tastä MK(c. 1877), (dän) austastä, austäst', 
(de) austarst'; austas(t)' [östligast]. Dän aus-
tastä (el. -ästä) (gavlän på kyrkan) MK. De 
avståndä imillum dän austästä u dän västästä 
batn haitar säidräum JK(U). De austarst ba-
tar di hadd väl strämming allihop, ällar dän 
batn de var dän austast av allihop OL. Ner n 
da säir, att de jär yp i hålmillum, da jär n int 
klokar n vill ro kring austas(t) ändn OL. När 
.. de bläir skugg pa austäst gavin JK. Jär 
pa austäst kustn JK. Sin lägd vör um u gick 
pa nådaslag, u da hannt vör austäs[t] ändn pa 
Storhålmän JK. (Hagelvädret) drog si .. ner 
ti Botls u i austäs[t] kantn pa Lausmöir JK. 
Pa hail austäst u sudaustäst trakti blai int 
någä [regn] JK. Mårgsoli skäinar in iginum 
austäs(t) finstri um mårgnar JK(U). 

öster s. o. adv. austar. 1) subst. De klarnar i 
austar MK. Läik [rätt] äut i austar JK. De har 
stat a sån bla vägg jär i austar nå så mang 
dagar JK. Sin så gynt rakbatar söinäs langt 
äut i austar JK. I austar drog de (hagelvädret) 
si upp yvar stor Nöiu JK. Vädaraimän jär at 
austar JK. 2) adv. Vägän liggar västar u aus-
tar JK. Än läitn backas, sum gick austar u 
västar OL. Ja har bigärt till fa mitt storhag-
skiftä brid så, att de kåm till ligg sudar u 
nårdar i ställ för austar u västar, sum ä nå jär 
OL. Langsäidår sto nådar u sudar u gavlar 
austar u västar JK. Bakum nöibyggä ällar 

austar av dairäs häusi OL. Austar av vägän 
JK. Austar äi [åt öster] OL. Så kåm ä upp 
någ buckar älla stackar austar ifran JK. Han 
bor austar um körku MK. Fartöigä gar austar 
pa MK. Austar äut JK. -djup s. n. bf. austa-
djaupä [djupa sjön rätt ut från Nabbu, där det 
ej fanns några grund] HG. Ännu så jär int 
fiskrar håpplausä, ick strämmingän kan 
kumm för jär ännu i haust i austadjaupä JK. 
-gute s. pl. austagutar JK(U). 1) [iv. på ö. 
sidan av Gotland]. 2) [lokalt: inv. i ö. delen 
av Närs sn]. Pa När jär da: austagutar, upp-
soknar u burgboar. Austagutar bor austar äi 

JK(U). -sida s. f. bf. austasäidu [ö. sidan 
av Gotland]. Akt-i, akt-i, Lassä, nest gang 
däu kummar jär äut ti strandar pa austasäidu 
JK. Han.. had nå tänkt si bisäi iss traktn jär 
pa austarsäidu OL. 

östergärning s. pl. austagänniggar [iv. i Ös-
tergarns sn]. 

Östersjön n. pr. austaffY än. Han had sägt .. att 
de fick blas så mik de viddä, så kund n bigå si 
me n träironing i austasjöän JK. 

öva v. Ovä, 	(OL)MK, p. pf. (in)övän, pl. 
O'vnä [träna, utbilda]. [Refl.] Di [pojkarna] 
blai gänn aldri bitrod ti sa sed, äutn di fick 
pa aigi hand söik sa någ sand u va sum förfallt 
.. de var pa visst sätt ti öv si me OL. Slaningi 
[slåttern] .. a årkå, sum sårkar .. fick var me 
um, sumbli för ti öv si me sla u sumbli, sum 
var så övnä me slaningi, att di skudd gär säin 
dagsvärkar OL. Ja tror knafft, ja had däug rip 
någät ård, um ja int had fat lert de någlund 
me skick i skolu. Sam så jär ä me flair sakar, 
sum int bläir undarhaldnä u övnä JK. — Särsk. 
förb. Än sång .. sum var riktut bra inövän 
JK. 

över prep. o. adv. yvar 	. A. ss. prep. 1) 
[beteckn. befintlighet el. placering i ett läge 
högre upp än ngt annat]. Lampu hängd yvar 
borä OL. Fa gröitu yvar äldn OL. Hald batn 
bäi, att n int kummar yvar tjan'n [telnen] JK. 
Där kund n fa sit u säi ner yvar sjo u strand 
OL. 2) [beteckn. att ngt placeras el. sträcker 
sig så att det täcker el. omsluter ngt annat]. 
Så läggäs de a skogstyckä [timmer] yvar all 
smöigar jamt me uppträii pa karmar JK. Mor 
.. sitar .. u kardar me kardpasu yvar knäiar 
JK. Snåiän gar yvar knäis [till knäs o. där-
över] JK. Klövan u timmänteän vaksäd så 
väldut .. sått de gar allt langt yvar knäis JK. 
Så var styvlår så lang i skafti, att di gick så 
där gillt yvar knäis OL. 3) [om rörelse el. 
sträckning ovanför el. ovanpå ngt]. När 
spoän flaugar yvar landä .. Di bräukar flaug 
jär yvar iblant JK. Han sigläd (rod) yvar 
väiki; di vadäd yvar a'i OL. Möiglitväis vör 
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kund kumm äut ti Hallutä gäint yvar hagar 
me koi JK. När vör skudd ga yvar äisn .. så 
brast V. ner yvar knäis JK. Ja klaiv yvar 
täun'n JK. Ja kan int kumm yvar al, för 
vattnä gar yvar styvlår för mi JK(ordl.). Att n 
skudd säi si bra förä, när n skudd yvar kårs-
ningar pa gatår JK. Vägän sum gar.. ner ti 
strandi yvar Nöibro JK. Hängar talln si, när n 
gar yvar älla(r) yva(r) stad [faller åt visst håll] 

JK. 4) [beteckn. att ngt sträcker sig tvärs 
över ngt underliggande]. A skogstyck [tim-
mer], sum gar tvärs yvar hail bräddn av 
häusä JK. De säir så otrivlit äut, när ban star 

hängar yvar borä, när de jär någ främnäs 
OL. 5) [beteckn. att ngt anbringas över el. 
omkring ngt för visst ändamål]. Flundränäti 

bindäs yvar, sum än bräukar sägä, el. um  
än storar nätkaväl JK. 6) [bildl., beteckn. att 
ngt betungar ngn]. Ja skall tal um all årkår, 
sum liggar yvar uss undar iss täidn JK. 7) [i 
uttr.] yva(r) si [över varandra]. a) [glt. ovan-
på varandra]. Där läggd di någrä träipinnår pa 
kryss yvar si pa buttnän äi a baljå OL. De 
stöist tallar .. har blas kull u n fäir fäm 
styckän liggar yva si JK. Di (mackar) sat 
ättar si u yvar si [på sädesstråna] OL. b) [tätt 
inpå varandra]. Förr i täidn .. så bod fålki, 
hälst i bondgardar, så tet di kund bo yva si 
JK. U för de andrä bor de för mik fålk yva si 
[i staden] JK. c) [bildl., tätt efter vartannat 
nästan samtidigt]. Snåiän har vart skuldi till, 
att de har kumm så mik årkår yvar si nå pa 
ladingän JK. d) [i linje, överensstämmande]. 
Vör har märk [råmärke] imot n .. de jär täu 
stainar, sum skall var yvar si MK. 8) [i uttr.] 
yvar ätt, 'över ens'. a) [i linje, i samma rikt-
ning]. Straumän ällar ridln u vädrä var yvar 
ätt, sått ä blai int någ haugar sjö JK. När soli 

vädrä jär yvar ätt, da bräukar de mästn 
blasä MK. Haldar ännu kluckår yvar ätt? [går 
lika] MK. b) [gemensamt, samfällt]. Hall-
bjäns u Botvidä ha vart yvar ätt förr, män va 
de da hait, de ha ja int raidå.pa, män nä de 
blai böit [delat] mitt i täu, så fick dain hait 
Botvidä, u dann Hallbjäns JK. c) 'överens' 
[ense]. De jär vör yvar ätt me de; di haldar 
yvar ätt bäggi täu JK(ordl.). 9) [med avs. på 
rang, grad o. 	Jär int kronofogdar yvar 
länsmännar? Ja tror de JK. 10) [bildl., be-
teckn. att ngt drabbar ngn el. ngt]. De där 
olycku sum kummar ti ga yva landä, att ä 
bläir skogslaust JK. 11) [bildl., beteckn. att 
ngn el. ngt göres till föremål för andlig reak-
tion]. Um var u en grundar yva sakän JK. 
Ner .. di skudd bid sletkalar, var de mang, 
sum nuck matt grund yvar, um di hadd så de 
räckäd till OL. Källingar gynt ga u väin yvar 

att di int kund fa de raint igän OL. Gubbän 
svor yvar plogän JK. Dän sum fick slängän 
svor n aid yvar sårkar u baggän JK. Han .. 
gratäd yvar na JK. Skräiäd n till yva n JK. 
Sen spräutäd H. aitar yvar S. [skällde på S.] 
OL. Omkäd si yva n JK. Kaum si yvar [jämra 
sig] JK. 12) [i uttr. beteckn. en sinnesstäm-
ning, el. ett tillstånd förorsakade av ngt]. De 
jä ja riktut gladar yvar JK. Ja var harmsn da 
säist yvar n harä OL. Laigfålki .. di var väl 
förargnä yvar att n hopar.. banungar skudd 
ha sitt fyst u främst OL. Ha frågäd, va ha int 
fick ro [frid] yvar MK. Fick gra hår i hud 
yvar de JK. Um L. skudd va kraikmagar, da 
kan de träff till, att L. kan fa ont i magän yva 
de JK. 13) [om tid]. a) [beteckn. att en viss 
tidrymd passerats]. När ja kåm haim, så var 
de allt yva(r) middagän JK. Ja har nå arbet 
äut i Kluckabjänn u tat upp a äskvast i yvar 
åt dagar JK. Pa de väisä kund sumt fa ga u sia 
i yvar åt flortn dagar ättar si OL. För någ 
yvar a ar sinä JK. De jär nå yvar en mån sinä 
JK. b) [beteckn. varaktighet genom en viss 
tidrymd]. Kan ja fa lägg gräisn i ed källan 
yvar nati? JK. Vidd n (landshövdingen) hald 
ti goar, så fick än var där yvar autndagän OL. 
De jär besläutä, att n (gräisn) skall liv flest 
vikå yvar JK. Jaulfloi .. ha räckäd räiklit 
jaulhälgi yvar JK. 14) [beteckn. överskri-
dande av ett visst mått el. antal]. Hail plog- 
lagä 	yvar trätti man JK. Säidmäurar 
mäuräs sälln yvar attn (18) tum tjåckä JK. 
Langt yvar häusbeho JK. — B. adv. 15) 
[motsv. bet. 1 ovan]. Hald batn bäi u att n int 
kummar yvar tjan'n [telnen] (da sär n: nå jär 
batn yvar) JK. 16) [motsv. bet. 2]. Ja gar me 
vammälskledar pa mi um vintan bad undar u 
yvar JK. De har gat skinn yvar (på åkern) 
JK. De liggar täu troländar pa var bandä (pa 
räcktäunar), en undar u en yvar ällar pa si i 
all staurpar JK. 17) [motsv. bet. 3]. Ja kan int 
kumm yvar al, för vattnä gar yvar styvlår för 
mi, ja far kle av baini u vad yvar JK(ordl.). 
Jfr där-, här- o. upp(e)-över samt bliva, dröja, 
fara, få, fälla, föda, giva (sig), grunda, 
gumpa, gå, hölja, klaga, kläda, komma, kota, 
köra, leva, ligga, lycka, läsa, måka, måla, 
prata, repa, rinna, ränna, se, skjuta, skriva, 
skölja, slå, smeta, smitta, smörja, snöa, 
sova, spilla, strika, sträva, strö, svärta, sätta, 
tala, träffa, tänka, vada o. vinna över. -allt 
adv. yvar allt. 1) = allstans (OL)MK; [allestä-
des, på alla el. många ställen]. Baingyln han 
matt kunn liv yvar allt i vattn JK. Så va(r) de 
fullt av lamb u naut u russ, när pa yvar allt, 
pa vägar JK. Gröidn blai undarhaltur ällar 
sämmar yvar allt, än va de annars kund ha 
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vart OL. 2) [över el. värre än allt annat?]. 
Vällaikän har int vart ti beröim i hail hälgi 
de har vart rakt lort: rängn u stårm u sump. 
Ja u nå blai de ännu yvar allt JK. -ansträng-
ning s. yvaransträj(g)n4jg f. Di had döt pa 
sjoän i batar av yvaransträngning u kyld JK. 
-arm s. yvar-, yvaarmän JK [på människa]. 
Så fick ja n så'ndär 	sulkvalk .. uppför 
armbugän ällar yvararmän JK. -belåten a. 
yvabelå'tn [mycket belåten]. De sum L. har 
sätt in [på banken] 	fö mitt arbetä, jä ja 
riktut yvabelåtn me JK. -ben s. yvabain MK; 
JK(U), [sjuklig förändring på hästens ben]. 
-betala v. sup. yvabetalt [betala för mycket]. 
Ja tyckar, att L. har riktut yvabetalt de JK. 
-bevisa v. pr. yvabiväisar JK; yvarbeväisar. 
De jär märkvärdut till håirä, va fålki ännu 
tror pa slikt (trull), u de jär mästn så, att di 
yvarbeväisar andrä, sum int tror pa slikt JK. 
När någän yvabiväisar mi, att pänningar 
jär ti mair nytt än skadä JK. -byggning s. 
yvabyggniyg m., bf. -än, pl. -ar JK [man-
byggnad i två våningar]. Bäi Botvid Hans, de 
jär yvabyggning (=2 våningar) MK. Fläistak-
byggningar i Lau nå, de jä int mair n täu 
styckän, en bäi Sunkörk, .. me en våning u 
en bäi Botvid, sum jä yvabyggning JK. Ja jär 
föidar u uppföidar äi n stäurar gammäl yva-
byggning bäi Kauprä, sum räivdäs ner attn 
hundrä u sjuttiträi JK. Dän stäur gamblä yva-
byggningän, sum var uppsättar i bärt kalk-
bräuk JK. Så byggäs de stäur haug häus [:ut-
hus] sum stäur yvabyggningar JK. -drift s. 
yva(r)drift, pl. -ar. Mang gangar gar de ti 
yvadrift, u mang föidar russ bör ti stas me 
langsat vägar för fäin vangnar JK. De jär sant 
va de star där äi [:brevet] u ing yvardriftar 
OL. -driven p. a. yvadri'vän, n. -dni'vä, 
pl. -drivnä. 1) [driven till överdrift]. Han ha 
tyckt, att Sävän ha tat mist pa mang ställar u 
sumt jär för mik yvadriv ällar för mik avgärt 
[utbroderat] JK. A historjå .. för yvadriv gal 
skrivi pa gåttlandsspråkä JK. Han talt raidut 

u int någ yvadrivä u oförstalit JK. Hans 
yvadrivnä munkhausns [Mönchhausens] his-
torjår JK. 2) [överdådig, omåttlig]. Yvadri-
vän fiskarä MK. Yvadrivnä snäusarä MK. 
-duk s. pl. yva(r)dåukar, 'huvudduk av ylle, 
bars utanpå en tunnare' HG. Vör gick ste 
letkledä, u kvinnfålki äutn sjalar ällar yva(r)-
dokar JK. -dådig a. yvadådur, f. -u, n. -ut, 
best. -uä, pl. -uä [oförvägen, hänsynslös, 
djärv]. Ha jär så yvadådu ti arbetä; han jär så 
yvadådur u galn JK(ordl.). Han har vart n 
yvadådur strandbräukarä JK. Um än kffin 
läggnäs så fort på än väg .. um än int fick 
plikt för djaurplågaräi ällar yvadådur framfart 

JK. Spelmännar, sum har vart så yvadåduä ti 
spel pa fäiol, att .. JK. Han (ha) arbetäd för 
yvadådut JK(ordl.). Färdäs yvadådut fram pa 
de väisä pa allmän vägar JK. -dåding s. pl. 
yvardå'dimgar. U så gynt någän skaff si täid-
ningar. Di var någ yvardådingar, di OL. 
-däck s. n. bf. yvardäckä [övre däcket på en 
ångbåt]. Vör sag löisar fran Böin, u da var 
vör pa yvardäckä u tyckt att ä sag vackart äut 
JK. -dängare s. yvar-, yvadlig(g)arä m. 
[duktig person]. När Las var äi sitt bäst äss, 
da var n än yvadängarä (i båll) MK. En av 
dum var n mik storar yvardängarä pa sjoän 
ällar var atminstn aldri räddar, um de var så 
ällar så JK. Ifall di da hadd någ makt i armar, 
så var de int så svårt ti hald ättar, ifall de var 
någän yvardängarä, sum gick för [före] an-
tingän me sla ällar skärä OL. -ens adv. yvar-
ains , yvar ains [ense, omsams]. De bani di jär 
så yvarains u läiksamä, så att n skudd aldri 
håir, att di tretar ällar oläikäs OL. Mor u ja, 
vör jär aldri yvarains um de bäggi täu; mor ha 
vill siv um kväldar u ja vill siv um mårgnar 
MK(1877). Jå, de var vörr bäggi täu yvarains 
um_ JK. Präis, sum di kund kumm yvarains 
um JK. Vör har vart ti tals um ä mang gangar 
förr, äutn ti kumm riktut yvar ains JK. Di 
kummar yvar ains bra u jär mik go vännar 
JK. I dän punktn kummar vör nuck yvarains, 
va ja tror JK. U vidd di da ha än (Nissn), så 
kåm di kanhänd yvarains mei än um laun u 
mik han skudd gärä JK. Da kåm vörr yvar-
ains än täu träi sårkdrängar, att vör skudd ha 
V. ti tal um dän laxn OL. K. u ja had kumm 
yvarains, att vör skudd jälpäs at u hugg kull 
(aikar) JK. -ens I kommelse s. yvarainskum- 
mälsä_' 	m.,bf. -än.-Yvar de var n 
gammäl yvarainskummälsä ällar a'dom [å-
dom], sum sägd beskening .. va var u en fick 
läggä (lägg räusår ..) JK. Um de jär a bisläut 
ällar n yvarainskummälsä, sum jär gärdar, så 
säs de: de beror pa va läng de jär bistandlit 
[bestående], vätjä OL. Få1ki, sum fiskäd i a'i, 
livd int ättar dän gamblä yvarainskummälsän 

äutn var u en läggd (räusår) va di viddä JK. 
-falla v. yva(r)fallä, ipf. yvarfallt, p. pf. yva-
falln [plötsligt angripa]. Han kåm u yvarfallt 
mi me n hopar ovit (OL)MK. -fara v. pass. 
yvarfaräs [genomgås], (om sjukdom el. så) 
(OL)MK. Jfr fara över. -flöd s. yvaflO'd, 
-flöid n., bf. yvarf10'dä, Y'va.f10'd' Starkvarå'r 
var de u* ti fas, män int ti någ yvafiöid, äutn 
så, att n blai läit pratnäs u gladä JK. Snåiän 
har.. mästn gat sin väg.. Män så har ä blitt 
vattn i ställä ti yvaflöd JK. Ja, jär läslustn 
stor, så jär yvaflöd pa böikar u täidningar 
ännu mair JK. U dän sum arbetar me tankar 



överflödig 	 1827 	 överkast 

ällar hudä, lätt han fa av de andräs yvaflöd, 
så mik di [:han] behövar u förtjänar JK. De 
var häldar int så säkart, att di had någät 
(läilhäus) .. för förr i värdn var de int så fali 
mang, sum bisto si me dän lyxn ällar yvar-
flödä OL. -flödig a. y'varflfrdur, n. Yvaikr-
dut, pl. best. (de) Yvarilf,duä. U int liva n 
[man] någ yvaflödut, äutn tvärtum far bäit 
smat ["bita smått"] mang gangar JK. Ner di 
kåm ner i ängä, da var ä .. ti kle a si de 
yvarflöduä kledi OL. -flöds 1 vatten s. yva-
flöidsvattn JK(U) n., bf. yvar-, yvaflyrds-
vattnä [överflödande vatten, särsk. vid vat-
tensåg el. -kvarn]. Jär de för mik vattn, sått 
de rinnar yvar damarmar, sum kalläs för 
"yvaflöidsvattn", så har n a annu lukå, sum 
haitar "bäiluku", sum vattnä finnar äut 
iginum JK(U). Iblant kund ä var läit snåi ti ta 
av, ner äutlåisningi gyntä, u da blai de gänn 
aldri någ yvaflödsvattn ti ta av OL. Daim 
sum har bigärt äutdäikning till tårrläggning av 
na [Lausmyr] .. nå vill di börrä ha yvaflöds-
vattnä av u så Gannår kvännar bårt JK. 
-gammal a. yvagammäl [väldigt gammal]. 
Ret så yvagammäl jär a int de i MK. -giva v. 
yvar-, yvagi', pr. yvargi'r, ipf. yvar-, yva-
gav, 2 p. yvaga'vst, sup. yvar-, yvagitt, p. 
pf. yvagivän, f. 	pl. yvagidd' JK, 
imper. yvagi JK(U). 1) [lämna, gå ifrån, upp-
höra med]. Ja, nå kummar snart prästn, sått 
da far ja yvagi skrivningi u fötträ ti körkå JK. 
Släutliän rannt punsn än så dant i hågän, att n 
yvagav spelningi OL. Da yvargav vörr lait-
ningi ättar hästn u gav uss av at haimä JK. Da 
rambläd grastainar ner yva(r) dum, så att han 
matt yva(r)gi de arbetä JK. När ja da matt 
yvagi ti fa äut stain'n, u ja staig upp . . kändäs 
de så undalit JK. All sum har yvagitt jård-
bräukä JK. Far han äutsto int så läng, äutn 
han yvagav de (snåikastningi) föräut u gick 
haim JK. Aldri hadd ja väl av mitt aig fösätt 
kumm ti yvagitt strandi JK. De [kornet o. 
havren] hadd int hinn u blitt tårrt äutn var 
otjänlit ti bjär ihop.. sått vörr matt yvagi de 
u ga haim igän JK. Ja, de jär visst, att förrn 
än duktu strandbräukarä yvargir säin gan u 
sitt domt för stårm u ovädar, så sätta n förr 
läivä till JK. Ja u flairä undrar pa, um int batn 
har blitt fylldar u gat kring mäddum, va för di 
har yvagitt n JK. Däu yvagavst häus u haim u 
glaidst bårt MK. Täu sma strandar.. sum jär 
yvagidd u bårtå nå JK. Måffar han var bat-
kamrat me än (Löt) nå'glä ar, män han yvagav 
än ti släut JK. Han hadd a hyggli räik fäst-
måi, förr'n blai babtist, män dän yvagav än 
da, u ha to än annar i ställä JK(U). Ja radar di 
för all dail 	yvagi dän slokän u ta dann'n! 

JK(U). 2) p. pf. yvagivän [otröstlig, orolig, 
ledsen]. Gubbän blai yvagivän fö lyftu [lyk-
tan] JK. Källingi blai hail yvagivi u yvalaisi 
JK. Han (ha) gratäd u skräiäd, sått han var 
hailar yvagivän el. ha yvagivi, sått de sto int 
till ti tröst n el. tröst na JK(U). -gå v. 
yvarga', pr. yvarga'r, ipf. -gick. 1) [över-
träffa]. Ja, de var n riktu grunstårm, sum 
yvagick all andrä stårmar, sum har vart i 
vintar JK. 2) [byta till, ändra inställning till]. 
Han har yvagat till metodistar OL. -gång s. 
yva(r)gayg m. [ände, slut]. Fjordarä gick sin 
väg u hadd n yvagang de sum all andrä JK. 
Um än jä räikar ällar fatti, ungar ällar gam-
mäl, fräiskar ällar sjaukar, gladar ällar laisn, 
så ha de n yva(r)gang allting pa någ väis jä i 
värdn JK. -gånga s. y'vagaygå f., 'en ko, som 
haft kalv men som ett år blir utan o. kallas då 
y. (motsvarar gald i fråga om ei [tacka])'  MK. 
Koi jär yvagangå = har ej fått kalv på ett år 
MK(1876). De koi, ha gick gald i fjor, dvs, att 
a int var äikalv ällar kalväd i fjor 	Um 
konar säs de i så fall, att di har gat ällar 
kummar ti ga yvargangå OL. -halare s. pl. 
yvahalrar [överdragsbyxor]. -halning s. 
yvarhalniug m. [krängning, förskjutning åt 
ett håll]. De to y. (OL)MK. De bihövs bär n 
rappning [slintning] u n yvarhalning, så MK. 
-hand s. yvahand f., bf. -i [i uttr.] ta y. [få 
övertaget]. Att dairäs vinstbegär int ska ta fö 
mik yvahand JK. Di fick int sånn dåliä skör-
dar .. pa dän täidn häldar .. Män da skudd de 
var go jälp, u så skudd int strandi [fisket] ta 
för mik yvarhand JK. Strandbräukä to yvar-
handi, u jårdar blai dålit skå'itnä JK. Um de 
(falskhait u oärlihait) bär' int kummar till ta 
yvarhandi av de sum jär ret u gutt OL. -het s. 
x'varhait f., bf. -i [myndigheter, de styrande]. 
An smasvärar yvar uvarhait u riggeming jär i 
Svärgä, för di int kund unn uss någ hundra 
kronår JK. När.. de blai hungarsnöd i lägrä 
.. att di da int skudd slakt russi u jet upp 
dum, så.. hadd befälä u yvarhaiti ingitt un-
dasåtrar n stor vämjälsä .. att di int skudd 
kumm ti jet russkyt JK. -hov s. yvaho f., 'på 
hästar: bruskå sum liggar i hokransn o. s. kan 
växa ut till en fals s. gnagar mot leden; skall 
brännas bort' MK(c. 1876). -händig a. yva-
händur JK, n. y'varhändut [övermäktig, våld-
sam]. Um stårmän u sjoän jär för mik yva-
händur, så gar ä intä ti dräg [:garn] imillum 
JK. Yvarhändut vädar MK. När de int blasar 
för yvarhändut MK. Nå stårmäd ä så yvar-
händut um kväldn, sått ä aldri var likt JK. 
-ifrån adv. yvar zfran [uppifrån, ovanifrån]. 
Tar slingnåli iginum masku fyst gangän yvar 
ifran JK. -kast s. y'varkast n., 'i gani: när 



överklaga 	 1828 	 övermogen 

hallar kummar upp yvar tjan'n, så de bläir 
hopkllträ' MK(c. 1876); 'läinä rasar yvar 
tjan'n' MK. De var n sånnar odrägli straum, 
sått när vör skudd dräg, så var de yvakast pa 
va ivist a gan MK. -klaga v. yvarklagä 
(OL)MK, pr. y'vakla'gar (pruttkållä el. do-
men) (OL)MK. Allt de där skall gäräs i flest 
summar så väid nå int någän yvaldagar prutt-
kållä JK. -klubba s. yva-, yvarklåbbå f., 
'klåbbå [flytklabb] i reserv på sjön'. Ain 
klåbbå ti vart gan u så am n yvaklåbbå JK. 
-kläder s. pl. yvarkledar [ytterkläder]. Där 
kan di nå var äut i kyld u slagg äutn någ 
yvarkledar. Där gav di si nå av äutn någ 
yvarkledar ällar någ ti kast yvar si JK. 
-komlig a. n. yvakumlit [om pris: som utan 
svårighet kan betalas]. Än hackälsämassjin 
kustar sjutti åtti rikstalar.. män de kan var n 
sjau åt styckän um en, sått da jär ä yvakumlit 
JK. -komma v. yvarkummä [tåla, stå ut 
med?]. Ja sägd de änd till di, u de kund däu 
int yvarkummä! MK(1880). -käpe s. m. bf. 
yvakäpän [överkäke? på djur]. "Nej" F.M., 
U.F. Jfr dock fda. y verkj ap e (Kalkar). 
-lasta v. pr. yvalasta, ipf. -äd, p. pf. yvar-
lastn (OL)MK [vanl. refl.: berusa sig]. Knafft 
aldri håirs de av jär i Lau nå, att någän yva-
lasta si me starkvarår äi någät kallas JK. Män 
fastn de var så räiklit me bad mat u dryck, så 
var de nuck ingän, sum yvalastäd si JK. 
Yvarlastn me brännväin (OL)MK. -ledsen a. 
yvalaisn, f. -laisi, pl. -nä [mycket ledsen]. 
Gubbän va yvaradn u yvalaisn; källingi blai 
hail yvagivi u yvalaisi JK. Vällaikän årkar ja 
mästn int tal um, för han gär uss yvalaisnä 
JK. Så kåm M.K.-s päikår haim 	u var 
yvalaisnä yvar de ärndä [att hämta likben] 
JK(U). -leva v. yvarli'vä, 	, sup. yvare 
(OL)MK, p. pf. yvalivdar. De var nuck, att n 
kund yvarliv de, någ svår sårg ällar sjaukdom 
OL. Undar dän täidn da visst stassboar va 
jårdbräukä va till förä. Män sum.. snart var 
glåimt, när dän täidn var yvalivdar JK. Han 
har yvarlift mik bisvärlihaitar (OL)MK. -lista 
v. yvalist'. Dästo mair dain'n kund yvalist 
dann'n, så mik bättar [i pärkspel] JK(U). 
-ljud s. yvajaud n. 1) [starkt ljud, högt rop]. 
Ha ropäd yvajaud MK. Ja, u så kåm frågu um 
lån .. Da gynt i rop yvajaud, att någ lån vidd i 
int ha JK. Tjänstmännar di ropar u skräiar 
yvajaud, att i har för sma launar JK. Um W. 
[lantmätarn] läsar upp han [skrivelsen], da 
kåm daim, sum nå har fat de så bra, till rop 
yvarjaud OL. 2) [starkare, överröstande 
ljud]. Näktagaln hå'rdäs hall vägän .. sin to 
natskäru yva(r)jaud JK. Han singäd så 
oskaplit i körku; han to yvajaud yvar allihop 

MK. U (hundn) ti skäll .. sått n to yvajaud 
mang gangar yvar prästn JK. Jär i Lau körkå 
i sundäs to di raint yvajaud av sångän, när 
alltihop låtäd (årjå'r) JK. -lopp s. yvar-, yva-
lu'p [stor tillströmning]. De jär a sånt yvarlup 
me sagä, siktä, söi, smäidä, snickä, ällar ner 
de jär mair å'rkå, än di kan hinn me OL. Per 
.. han var dän bäst u skicldist [sågaren] av 
allihop, u ingän hadd sånt yvarlup me sagning 
sum han OL. I säistäs var de yvalup, för de 
kund kumm häit säks u sjau sväin um dagän 
JK. -låta v. yvarlättä, sup. -lätt' [avträda, 
avhända sig]. De jär frågän, um än int har 
yvarlätt gardn till dän ällar dän. Han har 
yvarlätt sin ret till ann'n pärson OL. -läder s. 
yvar-, y'valä'dar n., bf. -lädrä JK(U), [ovan-
läder på skodon; äv. material till sådant]. 
Mäin styvlår di skudd ha var yvarkledä (dvs. 
sätt nöit yvarlädar äutpa de andrä) OL. Um 
än skall kaup yvalädar av kaupmännar ti 
baindont, da tar de rakt häus da [:blir för 
dyrt] JK. -läder i modell s. y valä'damuddl 
[modell att skära till överläder efter]. -lägga 
v. y'valägg' [rådslå, diskutera]. Sammänträ-
dä för ti yvalägg um bankäns angelägenhaitar 
JK. -läggning s. yvarläggning (OL)MK f., pl. 
y'valäggningar [rådslag, diskussion]. De blai 
besläut i går ginum mang yvaläggningar u 
risslsjonar, att körku skudd rippreräs invän-
dut JK. De kaffi- ällar skvaldarbolagä, ner di 
har säin yvarläggningar. OL. -lägsen a. yva-
lä' g s n Um ja drägar hank mot någän u ja jä 
mik yvalägsn i styrku, så sär ja, att ja vannt 
pa än i letlag JK. -lämna v. y'varlämn', pr. 
-ar, ipf. yvalämd', sup. yvarlämt [överlåta]. 
Vill insnjörn govilut avga ällar yvarlämn skift 
till n annar förättningsman JK. Byggningän 
jär, sum vör nå bor äi, yvarlämnar vör till Er 
undar dän täidn JK. Um någän har.. yvar-
lämt rigäntskap [husbondeväldet] ti bani OL. 
-makt s. yvarmakt (OL)MK f., bf. -i; yva-
makti. Väitlökän jär kraftur u brännväin 
ner de bläir bra blå'it si me de .. u så a stark 
obruti tro . . da händar de mang gangar, att de 
ond far väik för yvamakti, för de jär starkt 
alltihop OL. -modandes p. a. y'varmåudnäs, 
yvamodnäs JK [övermodig, uppspelt, särsk. 
om  en något berusad]. Han (ha) var läit mod-
näs, väl modnäs el. yvamodnäs .. han (ha) jär 
mindar el. mair druckän av sprit JK(U). 
-modig a. yvarmodur (OL)MK, n. y'vamåu- 
dut. Så tråskäd di göisl 	u de kalldäs pa 
yvamodut väis: ti slas mot Ryss'n [enl. Säve] 
JK. -mogen a. yvamoän JK, f. yvamoi JK(U), 
n. -mo'ä, -mo'' [-åu]. Till hahnfletå'r nyttäs 
ryghalm, otråskän u int mik yvamoän el. mik 
tårrar u bräkän JK. Undar arbetä .. så fallar 
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än dail sedkånn ör aksi, i synnarhait um sedi 
jär väl tårr u yvamoi JK(U). Vör lätt ä (kån-
nä) int sta för läng u bläi för yvamoä, förrn 
vör skärd ä JK. Så yvamo jär de nå, sått de 
rinnar ännu ör mair, när n arbetar me de JK. 
-morgon s. yvamårgå [i uttr.] i yvamårgå [da-
gen efter övermorgon]. Jfr annan-morgon. 
-mål s. yvamal n. [övermått]. De jär yvamal 
(mjöl som blivit över vid bakningen) MK. 
-mätt a. yvarmätt. Jet si ret y. (OL)MK. 
-naturlig a. yvarnatäurlit, yvanattäurlit, best. 
o. pl. -/iä JK. Så har ja grund pa um de int 
finns någ slikt yvarnattäurlit, ällar va n skall 
kall de förä, till läikväl JK. Daim sum vait u 
ännu tror pa yvanattäurliä sakar u ting lissum 
skäms för till tal um de JK(U). -pris s. yvar-
präis n. [för högt pris]. -raska v. yvarask', 
ipf. -äd, p. pf. yvaraskän JK [plötsligt o. 
oväntat drabba (med ont el. gott)]. Ja, hälst 
nårdaustn kan yvarask en pa sjoän .. sått pa 
handvänningi kan ä var n stårm, sått .. JK. 
Um än har blitt yvaraskän me stårm el. svårt 
vädar JK. Ja, brevä me pänningar kåm i lau- 
däs 	u yvar-raskäd mi riktut, sått ja huppäd 
i glädä JK. -resa s. f. bf. yvarrajsu (OL)MK 
[resa från Gotland till fastlandet]. Vackart 
vädar vör hadd pa yvarrajsu (OL)MK. -riva 
v. pl. yvaräivar 	J. Att n int yvaräivar 
någän (= skällar u jär ovitur) MK. -rock s. 
yvaråck m., bf. -än, pl. -ar [ytterrock]. Yva-
råck .. av kauptöig, dåffäl .. Di bigangnäs 
um haustar, vintrar u ladingar .. int i vardag-
liä tillfällar täidarä, än när n skall var läit 
bättar kledar U när n .. jär äut u raisar JK. 
Där i bodi där fanns täckar 	u tråiår u n 
gammäl päls ällar yvaråck .. da to ja u bäd-
däd där.. u läggd mi där JK. Um mandagän 
to ja n duktu päls älla yvaråck pa mi u straik 
pa haid ättar a lass vid JK. De var så varmt ti 
ga ifran u till körkå me yvaråck pa si i dag, 
sått svaitn rannt JK. Da to ja yvaråckän pa 
mi u gick upp pa däck me JK. Paketä to ja 
sän u puttäd i inlummu i yvaråckän JK. 
-rådandes p. a. y'varcrdnäs, 'villrådig, utom 
sig' MK. -råden p. a. yvaradn, f. -ra'di, pl. 
-nä 'villrådig, utom sig' MK; 'rådlös' 
JK(ordl.); [orolig, otålig]. Han jär så yvaradn 
straks, när de händar någä. Ha jär yvaradi för 
pänningar. Di sto där allihop u var yvaradnä 
u visst int, lains di skudd bjär si at JK(ordl.). 
Gubbän va yvaradn u yvalaisn. Fö dotri säin 
skudd n int va yvaradn JK. De sto än älds-
kvast .. upp iginum kusstain'n .. män ja blai 
int yvaradn läikväl u räddar, att de skudd bläi 
äldlaust JK(U). Ner källingi nå sag de, så blai 
ha badä laisi u yvarradi OL. A. jär så yva-
radi, att a int har fat någu jaulgrän haim ännu 

JK. Ga däu äut u vattnä märl u gi na någlä 
strad; annas bläir ha yvaradi MK. När di 
[andungarna] simäd äut i vattnä äi a bröiå, 
da blai hynu yvaradi JK. När de nöi allnackår 
kåm, da blai en hail hopän gammält fålk yva-
radnä u oroliä JK. Ti släut .. så fö(r)sto 
päikår, att vörr hadd gat galä [vilse] .. Päikår 
blai yvaradnä u sumbliä laisnä JK. Läivlau-
sar .. de säs u* um sån, sum kummar sådär 
yvarradnä, tröstlausä OL. Unglambi matt 
bjäräs haim förstas .. män ear ränd yvaradnä 
häit u däit JK. -se v. yvasäi, pr. 2 p. -säirt 
[med prep. me: ha fördrag med]. De tår väl 
kanhänd var fail pa mang ställar, män de far 
L. yvasäi me JK. Han kund någ yvarsäi me 
dum u*, vait ja (OL)MK. Lis ha har da ätt 
vådlit sinn ha, vätjä. De gar an att däu da 
yvarsäirt me u tular dum, ner di nå jär så hait 
a si OL. -seende s. yvar-, yvasäiändä [för-
drag]. Ja fa bid um yvasäiändä fö mäin dum-
hait JK. De far ja bid um äursäkt u yva-
säiändä förä JK. -sig I given p. a. yvasigivän 
JK(U), f. yva si givi [otröstlig]. Nai, pappa.. 
va gärd n nå, ropt A. u blai yva si givi ällar 
yvalaisi, va skall ja nå fa jaulgrän ifran! JK. 
Han (ha) har himlä si, när han (ha) hård, att 
de var sant, så yvasigivän (-givi) u laisn (-si) 
blai än (ha) JK(U). -sittare s. yvasittarä. Nå 
frågar ja ..: jär de lansmätarä ti var yvasittarä 
yvar andräs aigändomar? JK. Ja vidd gär mi 
mårskar u vidd var yvasittarä u domarä yvar 
tjänstmännars launar JK. -skreda v. yvar-
skraid' [överskrida, gå utöver]. Mat hadd di 
int ont um pa de ställä, fast di var nog me att 
di int fick yvarskraid dän gamblä vanliä år-
ningän OL. -skrift s. yvar-, yvaskrift [ru-
brik]. Ja far sätt' ti yvaskrift, sum de bräukar 
sta i täidningi: sundästankar JK. A par bitar 
pa gotlänskå .. i synnarhait dän bitn me yvar-
skrift: En jaulaftn 1847 JK. -skriva v. sup. 
yvarskri'v', p. pf. n. yvar-, yvaskri'vä, 
-skriv', pl. -nä [skriva fullt]. Ja har yvarskriv 
träi ark me ård u äksämpäl JK. Ättar sum 
arkä gynnar bläi yvaskrivä, så far de var bra 
nuck för iss gangän JK. För ti fa pappersarkä 
yvarskriv u "lik si pa bäggi säidår" såsum 
Lövs kattungän, så far ja hitt pa någ väidarä 
JK. Nå har ja fat fäm ark yvarskrivnä JK. 
-slag s. yvaslag. Räusår lag tet bäi si, så att 
armstakar sto pa kryss, sått int fiskar kund 
kumm fram. De haitar lägg me yvaslag MK. 
-stav s. yvar-, yvastav m., bf. -än, 'ordstäv' 
MK; [talesätt, favorituttryck]. De ård sum n 
sär täit ällar åftä, de jär yvastav de 
MK(1877). "De var pa de väisä u annä me 
de", sum än dail bigagnar .. när di pratar, 
sum haitar: han (ha) har de ti "yvastav" 
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JK(U). Han sägd alltut "årmän riggerä", de 
hadd n alltut ti yvastav JK. "Fämti ar jär 
ättar, så jär de bårtglå'imt", de bräukt n alltut 
ha ti yva(r)stav, hälst när n var druckän JK. 
G. gynt bläi gammäl u nåigdar, fastn än änd 
förr had till yvarstav i säin välmakts dagar 
att: "Här strävs u Lass strävar" OL. "Jiss 
ändä", sum än alltut hadd till yvastav JK. De 
har a ti yvastav, att i jär fjålluä MK. -stånden 
p. a. yvar-, yvastandn, n. -ä JK [genomgång-
en, undangjord]. Middagän blai yvarstandn 
OL. Börr att de vidd bläi läit blöiarä [blidare] 

u hagar u markar int sto undar i vattn; ja, 
när de jär yvastandä, da skall ja pluck musä 
JK. -svämma v. pr. yvasvämmar. Träskbutt-
nar yvasvämmar me vattn viss dailar av arä 
JK. -svänming s. yvar-, yvasvämnigg. U jär 
de fagat en dag ällar täu, så rängnar de igän, 
sått de bläir yvasvämning igän u omöiglit ti 
kumm pa någ lairjård atminstn JK. Näi täi 
gangar så mik (vattn) kund di ännu ha släppt 
fram, um di had riv upp hail damä, män da 
had ä blitt yvarsvämning pa När, de var da 
säkat JK. -sållen p. a. y'vasålln [tätt be-
strödd]. Han va så fullar (av smittkoppor), 
såsum än kund ha vart yvasålln hailar JK. 
-sänke s. yvasäykä [sänkhammare]. Yva-
sänkä till vagnsaxlar MK. -sätta v. yvasätt' , 
p. pf. f. -sätti. Ja ska ta u yvasätt de pa 
laubomålä JK. -sättning s. yvasättniyg f., bf. 
-i. I hall bäibln älla(r) all ård, sum haitar 
ivihait där, ha(r) di nöi yvasättning, sum star 
täidsåldar i ställä JK(1889). Brand-båt [Säve] 
= "brandbat". I yvasättning haitar de så för 

någän apartur bat ti brand me har ingän 
JK. -tag s. yvata'k n., 'övertag, vid hank o. 
krokfinger' MK. Så skall hankstyckä ligg 
prässäis yvar täiår, så att ingän av dum har 
"yva(r)tak", sum de haitar JK(U). Pa våg så 
var de mik nog me, att daim sum drog [finger-
krok], int had yvatak, när di gynt drägä .. att 
int någän hadd handi längar yvar at si, sum 
än sto när n drägäd yvar än lissbalkä el. yvar 
aksl JK(U). -taga v. yvarta', sup. yvatat. När 
ja fick h'å'ir, att L. vidd yvarta hail de bisvärä, 
da blai ja ännu mair bilåtn OL. Ja har banbröi 

u skall ga ti dairäs bord u jet u drickä, sum 
har yvatat de ja har vart aigarä av JK. -tala v. 
yvatal, sup. -talt. Nä da G. sag att ä bar av 
[gick åt fanders], da fick än läikväl yvatal A., 
att n fick gardn igän JK. U må har Hann' u all 
sum haldar me hännä fat yvatalt R., att n 
skall gift si me na JK. -telne s. yvatja'nä, 
tjä'nä, bf. -tjä'n [övre kanttåg på flöjnät]. 

Yvatjä'n har a åiglå i yms ändar, sum knOitäs 
kring käppän uppä MK. -tid s. yvartäid m. 
[över bestämd tid]. De var nuck bra harmlit, 

ner dän am n skudd fa våld si till ti fa sag [såga] 
yvartäid, ner dän andrä fick knapp av pa sitt 
dygn OL. -tro s. yvatri'm f. [vidskepelse]. 
Män dails var arbetrar full av gäiskarai ällar 
yvatro, u R. had känning av sam smittu, sum 
pa ymsnä håll trod, att nårmår ["ormen"] 
speld me stainar [i Digerrör] JK. -trä s. yvar-
träi [pa] stucken [välten], det som man sitter 
på MK. -träda v. yvarträdä (OL)MK, ipf. 
yvaträVäd, sup. -träd'. En gang, sum ja had 
yvaträd lagän .. da slapp vör JK. När någän 
yvarträdäd hamnårningän, så had hamnretn 
retuhait till döimä JK. -tröja s. yvatråjå f. Jfr 
bomulls-, doffel-, klädes- o. vadmals-över-
tröja. -tulle s. yvatullä m., pl. -ar [reservår-
tull]; att n har någän till yvars, ifall n förlorar 
någän MK. -tyga v. yvartöigä (OL)MK, yva-
töig', pr. -ar, ipf. -äd, p. pf. -än, pl. -nä. De 
var int ti yvatöig gubbän .. att de int var 
någän torskäil i tornä JK(U). Kansk um ja far 
yvatöig dum u fa dum ti första sakän, att ja 
kan fa dum [kvinnfålki] ti ga in pa de (ti hald 
dräng) JK. De jär nuck int därav de i, tycka 
ja, äutn de jär någu annu åkåmmå, män de 
sto int till yvartöig än um OL. Män att jårdi 
kan bläi a pardäis .. de jär ja fullt u fast 
yvatöigän um! JK. Um fålki fick .. riktu upp-
löisning um ä (nyttan av att äta knäckebröd) 
.. sått di blai yvatöignä um de.. så skudd ä 
pråmt kunn ga JK. -tygelse s. yvartöigälsä, 
yvatöigälsä JK m., bf. -töigälsn. De gamblä 
inrotädä bantrol u yvartöigälsn OL. Kan 
vörr värkliän int liv pa de, sum Svärgäs jård 
frambringar? De frågu besvarar ja me full 
yvatöigälsä me ja JK. -vikt s. yvavikt f., bf. 
-i; yvavekti. 1) [för stor vikt vid vägning]. 
När.. fabbrikän har fat sitt fullt [av betor], 
da jär de ännu hail stäur dräivår igän pa flair 
otli tånn, sum jär yvavikt, sum di aldri har 
gitt a ör förä JK. De to yvavekti [vägde 
över?] MK. 2) [majoritet]. Nä de nå blai frå-
gän um att .. de skudd skans säkarhait 
för pänningar, så skudd hail sokni håiräs pa 
kumnalstämmå; da sägd de djävlar nai, u de 
me stor yvavikt JK. -vinna v. yvarvinnä 
(OL)MK, pr. yvarvinnar, ipf. y'vavant, p. pf. 
n. o, pl. yvavunnä. Tulmod yvarvinnar allt 
JK. Ja tror, vör yvavant iss braid ja [hö-
brede] MK. När vör har hunn så langt .. att 
vörr kan sätt sedpusn äi a kärrå u gläid ti 
kyänn me än u malä, da jär de yvavunnä, 
tyckar vörr! [under kristiden] JK. Betänkli-
haitar .. di jär yvavunnä JK. -vinnlig a. n. 
yvavinnlit JK [överkomligt, möjligt]. När de 
lystar uss [JK o. MK], så raisar vörr väl äut i 
andrä soknar, de jär väl int någ hindar förä u 
jär yvavinnlit! JK. Jfr o-övervinnlig. -vintra 
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v. Jfr yva(r)vintrar JK. 1) [stanna över vin-
tern]. Gjauså'r [sillmåsar m.fl.] .. jär flak 
sårtar av. En dailfiyttar, män en sårt yvavint-
rar el. jär jär um vintrar me JK. 2) [leva 
vintern över]. Akaroår [åkerkål] yva(r)vint-
rar JK. -väntandes p. a. y'var-, yvaväntnäs 
[otåligt väntande]. De jär ännu lagli langar 
täid ti gi pa, så att ja far väl var måtlit yva-
väntnäs JK. När n tänkar ti bakas till .. ens 
bandomstäid så var n yvaväntnäs u n räk-
näd dagar u täimar ti Jaul JK. Lauboar jär 
yvarväntnäs ti fa håirä, um än kummar ällar 
intä JK. När ja kåm in iginum duri, så maint 
Kauprä Lass pa ti mi, att nå var di ret yva-
väntnäs pa mi .. för di hadd aldri fat hårt 
någu historjå sin ja gick JK. När ja kåm haim, 
så var di glad u yvaväntnäs pa mi JK. Allt um 
läng kåm ja haim u yvaväntnäs var di haim 
pa mi me JK. Mang tackar för brevä . . sum ja 
var mik yvaväntnäs pa, förrn ja fick JK. 
Böiknar skall ja .. sänd in Snart, för L. tår 
var yvaväntnäs pa dum JK. Män vör jär ännu 
i mass 	u vör jär int yvaväntnäs pa slagg 
ällar rängn ännu JK. -år s. yvara'r f., bf. -i 
[åra i reserv]. Ain ar ti yvars .. de har di bär i 
fiskbatar MK. Da kastar n taug 	u siar a 
klåbbå pa taugi ällar u yvarari [vid torskfiske 
med krok] JK. 

övers yvars, -as [i uttr.] till (ti) yva(r)s [till 
överlopps, kvar]. När n nå skall ga pa vägän 
(på snökastning) a par gangar um dagän u 
söislä u • så bläir de int mik till yvars till 
hinn någ mair JK. Fastn de bläir väl ti yvas ti 
sälä (av skogen) JK. Jaulbråsku tar till dag 
me dag .. sått ä bläir int mik täid till yvars till 

skrivä JK. Så fick di da int sag av ällar sag 
all säin stuckar, äutn de blai någ ti yvars OL. 
Da to ja 26 kilo, män me de förbehållä .. att 
de sum blai ti yva(r)s, fick ja lämn igän JK. 
Varmt blai de, så de kändäs, ja de blai så de 
räckäd till u blai änd till yvars OL. Kokt, 
skalnä pärår skäräs i bitar, t. ex. kald pärår, 
sum har blitt ti yvas fran måltäidar föräut 
JK(U). Vör ha halm sum räckar u far lagli ti 
yvas JK. Faitvidsstumblar skall vör ha ti 
bränn såid pa; 	u de sum vör far ti yvas 
brännar vör i späisn JK. Vörr missunnar ing-
än .. av de sum vörr har ti yvars av o bröi-
föidå JK. Di har ing nasar till yvars [inte så 
stor näsa?] MK(1877). Da var ä ti sätt ifran si 
de sigdar, sum än hadd ti yvars, in äi än 
buskä OL. Har ja hatt någ täid ti yvas, så har 
ja rust i snickabodi JK. De sum jä ti yvas a 
taugi, flautar uppa u slas um stamnucku JK. 
Ja, sått de räckar till u jär ti yvars me arbet 
för uss JK. Släutliän blai middagän avskildar 
[slut] .. undar täidn sambläd all daim, sum 

årdnäd me middagän, ihop de sum var ti 
yvars OL. Ja sändar a kronå ti yvars ifall JK. 

överst a. superl. best. (dän) yvarstä el. -ästä 
JK, yvast', y'värstä, yvästä, yväst, f. (de) 
yvästä JK, n. (de) yvarstä el. -ästä, pl. (de) 
yvästä JK [högst el. längst upp belägen]. 
Skärar dän yvästä tinklånsn [tennklumpen] 
ifran åiglu JK. Yvärstä tanngardn JK(ordl.). 
Di bor i yvast våningän OL. Yväst läppän 
JK. U så sättäs ändar fast i stuckar, ner imot 
uppkant pa de yvästä slanu JK. Um de un-
däst gani star för djaupt, räivar sanki u klåb-
bår, sum håirs till de undäst raki, de yväst 
raki älla gani sundur JK. När de jär fullt, så 
skall de yvästä ällar trid lagä ällar rugän 
läggäs [på sädlasset] JK. När .. all ka-
lar hadd kast muld pa läikä u så kastäd all 
spadar pa kårs yvar si pa gravi, da pekäd de 
yvarstä (el. -ästä) spadskaftä läik at uss JK. 
Finstarkarmar u gluggkarmar sättäs så, att 
yvästä el. uppästä karmträiä kummar i grad 
el. jamt me yvästä karmträiä pa durar JK. Så 
bindar di snöirar ifran de yvästä sålvstakar u 
upp i lunår JK. 

överste s. m. bf. yvastn. 1) [hög officer]. När 
ja var pa äkserningi, så var ja kårpral, u da 
var ja aggutant för yvastn (ginneraln) iblant 
JK. 2) [den förnämste, ledaren]. Hainumbo-
källingi var ägäntliän dän sum var själv 
yva(r)stn i dän vägän [att bota] JK. 

övning s. O'vning. Nai, de skall övning till, um 
ä skall ga [att skriva gutamål rätt], u de jär 
änd frågän um, att n kan skriv de ret all täidar 
JK. 

övrig a. best. yvriä, n. yvrit. 1) [återstående]. 
Så gick de da um någlä dagar, så fick vör av u 
in dän yvriä vaitn JK. Pärår kummar vör ti 
sättä ättar fräuis beskeningi u de yvriä jårdi 
sar vör ärtar äi JK. Vaitästunnu, sum da blai 
sai i vetu, jä(r) ret vacka(r) rot pa läikväl 
De yvriä vaitäsjårdi far nå sas vårsed äi i 
ställä JK. Middästäid um laudagän gynt vör 
sa u så fortsättäd da me de yvriä pa manda-
gän JK. Kyldi .. har tat gröidn väl, u nå sin 
har tårkän när pa snart tat de yvriä JK. Ja, 
me byggningi blai besläutä, att själv grundi 
till gålvräiar skudd byggäs i flest ar .. u de 
yvriä 1898 JK. S.L. .. tackar så mikä bad för 
allnacku u för yvrit allt de yvriä, sum ha har 
fat till jaul JK. Allt yvrit ällar allt de yvriä de 
fart däu lägg där ällar där OL. Sjau täimar gar 
de åt ti kåir fram u tibakas, u de yvriä täimar 
arbetar vör i skogän JK. Mäns de andrä väs-
sar, da skall de yvriä lag så, att di far gräusä 
OL. Pa trid dagän bräukar all langfärdnäs rais 
haim, när middäsmåltäidn jär avskildar, män 
de yvriä bräukar hald pa ti langt pa nat 
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JK(U). 2) [i uttr.] för yvrit [vad det övriga 
angår, annars; förresten]. Män sälln plöga n 
tresjårdi mair n täu gangar .. För yvrit så 
nytta n harvlar JK. Vangsvägän har vart 
häitntills knåbblur u galn, när ä har vart 
frusä, u för yvrit sumpur u vatar JK. När de 
jär sånnar vällaik .. så jär vörr äut i hagän 
För yvrit, när vörr int jär äut i hagän u ryd-
dar, så har vörr årkå haimä me kräki JK. Sin 
. . så blai de mat me jaulgråit u bärgfisk . . För 

yvrit så pratäd vörr u läsäd var u en pa sitt 
väis JK. De där skift skudd K. räknä äut för 
daim u svar för de för yvrit me handlingar 
u annä pa tingä JK. Ja kummar, så väid Gud 
vill u kärru haldar u vägän jär ypän; vällaikän 
far för yvrit var lains n vill JK. Vörr har för 
yvrit hälsu allihop u ynskar de samä JK. E. 
gar nå till frökän K. .. u spelar upp någ bitar 
för hännä .. Di har för yvrit vart mik snäll 
mot nä OL. 



ÖVERSIKT AV LAUMÅLETS ORDBÖJNING 

A. Substantiv 

I. Maskulina 

obestämd och bestämd form pluralis lika. Detta gäller det övervägande antalet maskulina 

SING. OBEST. SING. BEST. PLUR. OBEST. 	PLUR. BEST. 

väg väg vä'gän vä'gar 
båt ba't ba'tn ba'tar 
stol ståul ståuln ståular 
gård gard ga'rdn ga'rdar 
åker alar a'kan a'krar 
nyckel nyläl ny'klän, ny km nyklar 
brunn brunn bru'nn, brunn'n brunnar 
sten stamn stai'n, stain'n stainar 
by böi böiänl  böiar 
sed sid si'dn si'dar 
präst präst prästn prä star 
stake stalä sta'kän sia kar 
hare ha'rä ha'rn ha rar 
granne grannä gra'nn, grann'n grannar 
fiskare fiskarä fiskan fiskrar 

bestämd pluralis har särskild ändelse. Detta gäller huvudsakligen ord med s. k. konsonant-
stamsböjning 
broder 	 bråur 	 bråurn ( 1 /4-J) 

	
bröidar (2_ 1 /4-)) 

	
bröidnar 

fot 
	

fåut 
	 fåutn (2_ 1 /44 

	
föitar 	 föitnar (k-d) 

rand 	 rand 	 randn 	 rändar 	rändnar 
tand 
	

fann 	 tann'n 	 tändar 	 tännar 

II. Feminina 

1. obestämd och bestämd form pluralis lika. Gäller det övervägande antalet feminina 

starka feminina 
säng 	 säng 	 sängi 	 sängar 
såg 	 sa'g 	 sa'gi 	 sa'gar 
sorg 	 sårg 	 sårgi 	 sårgar 
gimmer 	gimbar 	gimbri 	 gimbrar 	=. 

svaga feminina 
klocka 	 kluckå 

	
klucku 	 kluckår 

flicka 	 päikå 	 päiku 	 päikår 
kråka 	 kralå 

	
kra'ku 	 kra' kår 

stuga 	 stäuå 	 stäuu 	 stäuår 
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2. bestämd pluralis har särskild ändelse. Gäller "konsonantstamsböjning" 
a) utan 

ek 
björk 
linbråka 
get 
gnet 
grep 
ko 
lus 
nejlika 
nöt 
solv 
eker 

omljud i pluralis 
aik 
björk 
brak 
gait 
gni't 
graip 
kåu 
läus 
nälk 
ny't 
sålv 
spaik 

aiki 
björki 
bra'ki 
gaiti 
gni'ti 
graipi 
kåui 
läusi 
nälki 
ny'ti 
sålvi 
spaiki 

staiki 

aikar L1) 
björkar 
bra kar 
gaitar 
gni'tar 
graipar 
kåur 
(läus) 
nä/kar 
ny'tar 
sålvar 
spaikar 

staikar 

aiknar 1 /44 
björknar 
bra'knar 
gaitnar 
gni'tnar 
graipnar 
kåunar 
läusnar 
nälknar 
ny tnar 
sålvnar 
spaiknar, (spai-
karnä OL) 
staiknar stek 	 staik 

Endast pluralformer ha: blar, -nar blånor, rindar, -nar ränne, (rindarnä OL), såupar (el. -år), 
såupnar sopor. OL:s former på -arnä överensstämma med sådan böjning 
Gotland, ex. Gutamålet II, s. 173. 

b) med omljud i pluralis 

på mellersta och södra 

and and andi ändar ändnar 
bok båuk båuki böikar böiknar 
glöd glåud glåudi glöidar glöidnar 

(glöidarnä OL) 
grop grå up gråupi gröipar gröipnar 
gås gas ga'si (gäss) gässnar 
hand hand handi händar hännar 

(händarnä OL) 
natt na't na'ti ne'tar ne'tnar 

(netarnä OL) 
rot råut råuti röitar röitnar 

(röitarnä OL) 
spång spayg spaygi späygar späygnar 
stång stagg staygi stäygar stäygnar 
tång tayg taygi täygar täygnar 
vrång, spant rayg raygi räygar räygnar 

III. Neutra 

1. obestämd form pluralis = singularis, bestämd pluralis -i 
barn 
hål 
lamm 
spann 
frö 
träd 

ban 
hu'l 
lamb 
spann 
fråi 
träi 

ba'nä 
hu'lä 
lambä 
spannä 
fråiä 
träiä 

ban 
hu'l 
lamb 
spann 
fråi 
träi 

ba'ni 
hu'li 
lambi 
spanni 
fråii 
träii 
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lakan la'kän la'knä la'kän la'kni 
reder raidar raidrä raidar raidri 
äpple äppäl äpplä äppäl äppli 

obestämd pluralis = singularis el. -ar, bestämd pluralis -i el. -ar 
blad blad bla'dä blad, bladar bla'di, bladar 
knä knäi knäiä knäi, knäiar knäii, knäiar 

obestämd pluralis -ar, bestämd pluralis -i el. -ar 

bräde 	 bre'dä 	 bre'dä bre'dar bre'di, bre'dar 
dike däikä däikä däikar däiki, däikar 
lyse /öisä löisä löisar löisi, löisar 
märke märkä märkä märkar märki, märkar 
ställe stä//ä stä//ä ställar ställi, ställar 
täcke täckä täckä täckar täcki, täckar 

pluralis på -å, bestämd pluralis på -u 

öga augä augä augå augu 
öra åirä åirä åirä åiru 

"Lämningar af fornböjningen" (MK ms 74, s. 68). 
Genitiv: iss drsns täid den här tiden på året; um aldas av ålder; ga till vägar gå till väga; till 

söinår till synes, till tårkår till tork; bäi käldår vid (Laus) källa. Dativ: ga till bårdi ( u) gå till 
bordet; spel at hdimi ge sig i väg åt hemmet; i tdidä i tid, i mdkä i (sakta) mak, i jdusä i 
(dags)ljus, i la`ndi i land, i mö'rkri i mörker. Dativ pluralis: bi täidum tidvis, bi dagum om 
dagarna, bi natum om nätterna, bi fläckum fläckvis, bäi gaukum göpenvis, bi städum på en del 
ställen; fran ba'ns bainum från barnsben. 

B. Adjektiv 

I. Obestämd form 
MASK. 	 FEM. 	 NEUTR. 	 PLUR. 

lång 	 laygar 	 layg 	 laygt 	 laygä 
ren 	 rainar 	 min 	 raint 	 rainä 
grå 	 gra'ar, gra'r 	gra 	 gra't 	 gra' 
ny 	 nöiar 	 nöi 	 nöit 	 nöiä 
hög 	 haugar 	haug 	 haukt 	 haugä 
styv 	 stäivar 	stäiv 	 stäift 	 stäivä 
gammal 	gammäl 	gammäl 	gammält 	gamblä 
vacker 	 vackar 	 vackar 	vackat 	 vackrä 
snäv 	 sne'var 	sne'var 	snevat 	 sne'vrä 
duktig 	 duktur 	 duktu 	 duktut 	 duktuä 
skaplig 	ska'plir 	ska pli 	 ska plit 	ska'pliä 
god 	 gåuar, gåur 	gåu 	 gutt 	 gåuä 
het 	 haitar 	 hait 	 hatt, hitt 	haitä 
röd 	 raudar 	raud 	 ratt, rytt 	raudä 
fet 	 faitar 	 fait 	 fatt 	 faitä 
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snöd snaudar snaud snatt snaudä 
flat fla'tar flat flatt fla'tä 
våt va'tar va't va't va'tä 
lik läikar läik likt läikä 
slik släikar släik slikt släikä 
öppen y'pän ypi ypä ypnä 
galen galn ga'li ga'lä ga'lnä 
bruten bru'tn bru'ti bru'tä bru'tnä 

II. Bestämd form 
förenat, m., f., n. o. pl. 

dän gamblä byggniyän, de gamblä källingi, de gamblä häusä, de gamblä fiskrar etc. 
Ofta givetvis apokoperat: 

dän nöi byggniyän, de nöi räivu räfsan, de braid däikä, de svart lambi etc. 

2. självständigt 
Mask. o. neutr. = obestämd form: dän gamblä, de gamblä etc. 
Fem. de gamblå, de läilå den lilla, de storå, de uygå. 

III. Komparation 
regelbunden 

POSITIV 	 KOMPARATIV 	SUPERLATIV 

gammal 	gammäl 	gamblarä 	gambläst 
het 	 haitar 	 haitarä 	haitäst 
duktig 	 duktur 	 duktuarä 	duktust 
skaplig 	skap& 	ska'pliarä 	ska'plist 
hög 	 haugar 	håigar (k-i) 	håigst 
låg 	 lagar 	 le'gar 	 le'gst 
tung 	 tuygar 	 tyygar 	 tyygst 

oregelbunden 
stor 	 ståur 	 störrä (Q,  Ld) 	stöist 
illa 	 (illä) 	 värrä ( 1 /41) 1 /4-d) 	vä(r)st 
dålig 	 (dålir) 	 sämmar (vi 1 /4-,) 	sämst 
god 	 (gåuar) 	bättar 	 bäst 
liten 	 (läitn) 	 mindar 	minst 

Rester av äldre kasusböjning hos adjektiv: 
Till godar el. -år till godo, till bästar el. -år; pa nöiå ånyo, pa skaivå på snett, pa tårrå på det 
torra; me re'tå med rätta, me tomå med tomme (vagnen e. d.); i retn täid i rättan tid. 

C. Verb 

I. Starka verb 

Nästan alla starka verb ha även svaga former. 



INF. 
bita 	 bäitä 

driva 	 dräivä 

glida 	 gläidä 
kliva 	 kläivä 

knipa 	 knäipä 

lida 	 läidä 
rida 	 räidä 
riva 	 räivä 

slita 	 släitä 
smida 	 smäidä 

stiga 	 stäigä 
strika 	 sträikä 

svida 	 sväidä 
vrida 	 bräidä 

bjuda 	 bjaudä 

bryta 	 bra utä 

drypa 	 dra upä 
flyga 	 flaugä 
flyta 	 flautä 
frysa 	 frausä 

klyva 	 klauä 
ljuga 	 jaugä 

skjuta 	 skjautä 
supa 	 säupä 

1837 

Klass 1 
IPF. 

bait, bäitäd 

draiv, dräiväd, 
dräivd' 
glaid, gläidäd 
klaiv, kläiväd, 
kläivd' 
knaip, knäipädä, 
knäipt' 
laid, läidäd 
raid, räidädä 
raiv, räiväd, 
räivd' 
slait, släitäd 
smaid, smäidädä 

staig, stäigäd 
straik, sträikädä, 
sträikt' 
svald, sväidädä 
braid, bräidäd 

Klass 2 
baud, bjaud, 
bjaudäd 
braut, brautäd 

dra up 
flaug, flaugäd 
flaut, flautäd 
fraus, frausädä, 
fra ustä 
klauädä, klaud' 
jaug, 10g, löig,2  
jaugädä, jaugd' 
skjaut, skjautäd 
saup, säupädä 

SUP. 

betä, bäitä 

gledä, gläidä 
kläiv' 

kni'p', 
knäipä 
led', läid' 
rid' 

slet, släit' 
smedä, smäidä 

stegä, stäigä 

svedä, sväid' 
bred, bräid' 

bu'dä 

bru't, braut' 

dru'p, draup' 
flaugä 

fru's', frausä 

klau' 
jaugä 

sku'e , skjaut' 
säupä, säupt 

PERF. PART. 

betn, f. (a'v)-
bäiti 
(äut)drevän, 
pl. (a'v)dräivnä 

knepän, f. 
knäipi 
le dn 

revän, räivän 

sletn 
smedn, pl. -nä, 
smäidnä 
(upp)stegän 
strekän, 
sträikän 
svedn, sväidn 
bredn 

bu'dn, bjaudn 

(a'v)bru'tn, 
-brautn 

pl. (y var)flaugn 
(kring)flu'tn 
fru'sn 

klu'än, klauän 
jaugän 

sku'tn, skjautn 
su'pän, säupän 

3. Klass 3 
binda 	 bindä 

	
bant, bindäd 

	
bundä, bindä 

	
bundn, f. bundi, 
bindi 

brista 	 bristä 	 brast 	 brustä, brist' 
	

(av)brustn, 
-bristn 
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brinna brinnä brannt, brinnädä brunnä 

dricka drickä drack, drickädä, 
drickt' 

druck' 

hinna hinnä hannt, hinnädä hunn, hinn', 
hint 

rinna rinnä rannt runn, rinn', 
rinnt 

sjunga siygä sayg, siyädä, 
siyd' 

siyg' 

sjunka siykä sayk, siykädä suykä, siykä 

slippa slippä slapp, slippäd, 
slippt' 

slupp, slipp' 

spinna spinnä spannt spunnä, spinnä 
spricka sprickä sprack, sprickäd spruckä, sprickä 
springa spriygä sprayk,3  spriyg-

ädä 
spruygä, spriygä 

stinka stinkä stank, stinkäd, 
stinkt' 

stritta strittä stratt, strittädä strittä 
trilla trillä trallt, trilläd trill' 
tvinga tviygä tvayk, tvayg, 

tviygäd 
tviyg' 

vinna vinnä vannt vunnä 
hjälpa jälpä halp, jåulp4  

jälpädä, jälpt' 
hulp', julpä, 
jälpä, jälpt 

smälla smä//ä small, smallt, 
smällädä, smälld' 

smullä, smäll' 

svälta sväkit svalt, svältäd svält' 

Klass 4 
bära bjä'rä bar, bjä'räd, 

bjä'rd' 
bu'r', bjä'r', 
bjärt 

skära skä'rä skar, skä'rädä, 
skä'rdä 

sku'rä, skärt, 
skä'r' 

stjäla stjä'iä stal, stjä'ld' stu'lä, stjä'lt 
komma kummä kåm, kummäd6  kumm', kumt 

Klass 5 
äta je'tä at, je'tädä jetä, ji't' 
giva gi' gav, gidd' gitt 
bedja bi'dä bad, bi'däd 
sitta si'tä sa't, si'täd si' tä 
ligga liggä lag ligg' 
se sa: sa'g set 

brunn'n, n. (ner)-
brinn si 
druckän, (a'v)-
drickän 

(äut)runnä 

sin gän 

(håup)suykän, pl. 
(håup)suyknä, 
-siyknä 

spunn'n, spinn'n 
spruckän 
spruyän 

tvuyän 

n. (yva)vunnä 
n. hulpä, m. (upp)-
jälptar 

sultn,5  (äut)-
svultn, -svältn 

n. bu'rä, (a'v)-
bjä'r si, pl. bjä'rnä 
sku'rn, skä'rn 

stu'ln 
kummän 

(av)je'tn 
gi'vän 
biddar, pl. bi'dnä 

liggän, ii' gän7  
se dar 
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6. Klass 6 
draga drä'gä dråug, drä'gäd, 

drä'gd 
dru'g' dru'gän, f. dru'gi, 

(a'v)drä'gi etc. 
fara fa'rä fåur, fa'räd, 

fa'rd' 
fa'r' n. (y'var)fa'rä 

gräva gra'vä gråuv, gra'väd, 
gra'vd' 

gra'v' gra'vän 

mala ma'lä måul, malädä, 
ma'ld' 

ma'lä ma'In 

svära svä'rä svåur, svir råd, 
svä'rdä 

svu'rä, svä'r', 
svä'rt 

— 

slå sla slåu sla't sla'gän 
stå sta' ståu stat 

Hit ha anslutit sig: 
jaga 	 ja'gä 	 jåug, ja'gäd 	ja'g' 
nå 	 na' 	 nåu, na'dä 	na't 

7. Ursprungligen reduplicerande verb 
heta 	 haitä 	 hait 	 hait' 	 — 
löpa 	 laupä 	 laup, lauptä, 	laupä 	 (iginum)laupän, 

laupädä 	 f. (upp)Iwpi 
hugga 	 haggä, huggä 	jägg, haggäd, 	huggä 	 huggän 

haggd', huggädä, 
huggdä 

falla 	 fallä 	 fjält, fallt 	fall', fallt 	falln 
hålla 	 haldä 	 jält, halt, hålt, 	haldä 	 haldn 

haldädä, hald' 
gå 	 ga 	 gick 	 ga't 	 gagän 
blåsa 	 bla'sä 	 ble's, bläis, 	bla'sä 	 (a'v)bla'sn, 

bla'stä, bla'sädä 	 -blastar 
gråta 	 gra'tä 	 gre't, gräit, 	gra'tä 	 — 

gra'täd 

8. Äldre prxterito-prxsentia 
veta 	 vi'tä 	 pres. vait 	ipf. oisstä 	visst 
kunna 	 kunnä 	 pres. kan 	ipf. kundä 	kunt 
skola 	 skullä, sku 	pres. skall 	ipf. skuddä 	skutt 
må 	 — 	 pres. ma' 	ipf. mattä 	matt 

II. Svaga verb 

Äldre böjning har i hög grad upplösts och förenklats. Härvid har 1:a svaga konj. (ipf. -ade, 
laum. -ädä) tagit överhanden, åtminstone i ipf. De flesta verb ha dubbelformer i ipf., på -ädä, 
-dä, -tä. I perf. part. har däremot den "starka" ändelsen -en (laum. -än, -n) förallmänligats. 

Uppställningen nedan följer ej äldre konj. utan är uppgjord med hänsyn till målets böjnings-
system. 
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anka, ångra 
beta 
fresta 
kasta 
leta 
lyda 
möta 
njuta 
remna 
rödja 
salta 
segla 
slakta 
syssla 
träda 
vänta 
väta 

1. ipf. -äd(ä), sup. =inf., p. pf. -(ä)n 
aukä aukäd auk' 
baitä -äd baitä pl. baitnä 
frästä -äd frästn 
kastä -äd, kast' kastä pl. kastnä 
laitä -äd lait' 
löidä -äd löidä 
möitä -äd möitn 
njautä -äd njaut' 
rimnä -äd rimnä (sunda)rimnän 
ryddä -äd ryddä pl. ryddnä 
saltä -äd saltä saltn 
si'glä -ädä si'glä 
slaktä -ädä slaktä slaktn 
säds/ä -ädä söislä 
trä'dä -äd trä dä trä'dn8  
väntä -äd(ä) vänt' 
ve'tä -äd f. ve'ti 

böja 	 båigä 
breda 	 braidä 

flytta 	 flyttä 

lycka, sluta 	lyckä 
neka 	 naikä 
röta 	 råitä 
skålla 	 skållä 

2. ipf. -äd(ä), sup. 
båigäd 
-äd 

-äd 

-äd 
-äd 
-äd 
-äd 

-t, p. pf. -t, -d — -(ä)n 
båigt, båigä 
bra id' 

flyttä 

naikt 
råitä 

båigdar, båigän 
f. braidi, n. (äut)-
bratt9  
flyttar (0 kJ), 
fly ttn 
n. lyckt 
naiktar, naikän 
råttar,1°  råitn 
ska'ldar, skål/dar, 
skålin 
(ne'r)svölgdar svälja 	 svälgä, svölgä 	-äd 

3. ipf. på -dä el. -tä, sup. -t — -ä, p. pf. -t 	-(ä)n 
bihO'vä 	behO'vdä behgrvän 
glåimä glåimtä, glåimd' glåimt (bårt)glåimdar 
klippä klippt' klippt klipp tar 
håirä hårdä,11  håird' hårt,11  håirt (lum)håirdar 
kännä känd' känt kändar 
röirä röirdä röirt röirdar 
skillä skild' skilt skildar 
skyllä skylldä skyllt, skyll' skylldar, skylin 

behöva 
glömma 
klippa 
höra 
känna 
röra 
skilja 
skölja 

bryna 
duga 
döna 

4. ipf. -dä, -tä, 
bröinä 
däugä 
dy'nä 

-ädä, sup. -ä (= inf.), p. pf. -(ä)n, 
bröindä, -tä, -ädä bröid 
däugdä, -ädä 	däug' 
dy'nd', dy'näd 	dy'n' 

sällan -t 
pl. (hard)bröint 
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fela 

fria 
följa 
grina 
göda 
kara 
lova 
skava 
skoa 

suga 
värja 
yra 

bry 
bränna 

bygga 
dela 

dämma 

fråga 

fylla 
fålla 

föda 
föra 
gynna, begynna 
gömma 

hitta 
hända 
hölja 
kalla 

leva 
lägga 
plöja 

reda 

smötja 

90 t— 849073 Laumålet 

failä 

fräiä 
fylgä 
gräinä 
göidä 
ka'rä 
lu'gä 
ska'vä 
skåuä 

säugä 
vä-rä 
öirä 

5. 

bröidä 
brännä 

byggä 
dailä 

dä'mä 

frå'gä 

fyllä 
fällä 

föidä 
föirä 
gynnä 
gåimä 

hittä 
händä 
hyllä 
kallä 

li'vä 
läggä 
plö'gä 

raidä 

smöirä 

failäd, faild, 
fade 
fräid', fräiäd 
fylgd', fylgäd 
gräind', gräinäd 
göid', -äd 
ka'rd', ka'räd 
lu'gdä, -ädä 
ska'vd', -ädä 
skoädä, pass. 
skodäs 
säugd', -äd 
vä'rdä, vä'räd 
öird', öirädä 

bröid', bröidäd 
brändä 
brännädä 
byggdä, byggäd 
dailt', dailäd, 
pass. ipf. daildäs 
-ädä, pass. ipf. 
dämdäs 
frå'gdä, -ädä, 
fråld 
fylld', -ädä 
fälld', fällt' 

föid', -äd 
föird', -äd 
gyntä, gynnäd 
gåimd', gåimtä, 
-äd 
hitt', -ädä 
händ', -ädä 
hylld', -ädä 
kalld', -ädä 

livdä, li'väd 
läggd', -äd 
plö'gd', -ädä 

radd',14  -ädä 

smördä, smöräd 

fail' 

fräiä 
fylg' 
gräin' 
göid' 

lu'gä 
ska v' 
skåuä 

vä'rä 
öir' 

bröid' 
bränt 

byggt, byggä 
dailt 

frå'gt, frå'g' 

fyllt 
fällt, fällä 

föit 
föirt 
gynt 
gåimt 

hitt (vd) I3  
hänt, händ' 
hyll' 
kallt, kall' 

lift, li'vä 
läggt, lägg' 
plö'gt, plö'gä 

raid' 

smärt  

(a't)gräin'n 
göidn 
pl. ka'rnä 
lu'gän 
(upp)ska'vän 
f. skoj, pl. skåun 

su'gän 12  

bröidar 
brändar, n. (a'v)- 
brännä 
byggdar 
dailtar, dailn 

frå'gdar, f. frågi 

pl. fylldä 
(a'v)fälldar, 
-fälln 
föidar, föidn 
föirdar 
gyn dar 
gåimdar 

hittn 	k-i) 

f. (pa)hylld 
kalln, bf. n. så 
kalläd [rspr.] 
livdar 
läggdar 
(åu)plö'gän, n. 
plö'gt 
(upp)raidn, f. (äut)-
radd," n. -ratt" 
smö'rdar, smö'rn 

ipf. -dä, -ädä, sup. -t, -ä, p. pf. -d, -t, -än 



spela 

styra 
ställa 
svara 
sälja 
tala 

tyna (gärdsla) 

tämja 

tänja 
vila 
visa 

väcka 
välja 

vända 

äga 

akta 
bråka 
båta 
böka 
hoppa 
klappa 
orka 
skapa 
släpa 
stjälpa 

trampa 
träta 
vika 
ösa 

spe'lä 

stöirä 
ställä 
sva rä 
sä'lä 
ta'lä 

töinä 

tä'mä 

tä'nä 
väilä 
väisä 

väckä 
vä'lä 

vändä 

aigä 

aktä 
brå'kä 
ba'tä 
båikä 
huppä 
klappä 
årkä 
ska'pä 
sle'pä 
stjälpä, 
stjälpä16  
trampä 
tre'tä 
väikä 
håisä 
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spe'ldä, spe'It', 
spe'lädä 
stöirdä, -ädä 
ställd', -äd 
sva'rdä, sva'räd 
säldä, säläd 
ta'Idä, -tä, -ädä 

töindä, töint', 
-ädä 
tä'mdä, -äd 

tä'nd', tä'näd 
välld', -äd 
väist', -äd 

väckt', -äd 
vä'Idä, -äd, 
va'ld' 15  
vänd', -äd 

aigd', -äd 

spe'lt, spe'lä 

stöirt, stöirä 
ställt 
svart, sva'rä 
sält 
talt, ta'lä 

töint, töinä 

tämt, tämt, 
tä'mä 
tänt, tä'n' 
väll' 
väist, väisä 

väckt 
vä'lt, vä'lä 

vänt, vändä 

aigt 

pl. (äut)stöirdä 
ställdar, -tar 

säldar (kf) LA) 
f. (till)tald, 
-talt, n. talä, 
(um)talt 
töintar, f. töini 

pl. tämdä 

f. tä'ni 
(äut)väildar, -väiln 
(bårt)väistar, 
(a'v)väisn 
(upp)väcktar 
vä'Idar, valdar," 
väln 
vändar, f. (upp)-
vändi 

aktn 
(kring)brå'kän 

pl. (a'v)huppnä 
klappän 

ska'pän 
(äut)sle'pän 
pl. (upp)stjälpnä 

trampän 
tre'tn 
väikän 

6. ipf. -tä, -ädä, sup. = inf., p. pf. -(ä)n 

akt', -äd 
brå'ktä, -ädä 
ba't', -äd 
	

ba'r 
båikt', -äd 
	

båikä 
huppt', -äd 
klapptä, -äd 
årktä, -ädä 
	

årkä 
ska'ptä, -äd 
sle'pt', -ädä 	slep' 
stjälpt', 
stjölpäd 
trampt' 
tre't', -äd 
	

tre'tä 
väikt', -äd 	väikä 
håistä, -ädä 
	

håis' 

baka 
blöta 

7. ipf. -tä, -ädä, sup. -t, -ä, p. pf. -d, -t, -(ä)n 

ba'kä 	 ba'kt', -äd 
blåitä 	 blåttä,17  blåitäd 

baktar 
f. (upp)blåiti, pl. 
(upp)blåttä, 
-blåitnä 



bruka 	 brä ukä 

fösa 	 fåisä 

hälsa 	 hälsä 
koka 	 kåukä 
köpa 	 kaupä 
låna 	 la'nä 
läsa 	 /ä*.sä 
lässa, lassa 	/ässä 
mena 	 mainä 
nämna 	 nämnä 
räcka 	 räckä 
röka 	 råikä 

släcka 	 släckä 
släppa 	 släppä 
smaka 	 sma'kä 
stöta 	 ståitä 
sätta 	 sättä 
söka 	 söikä 
tappa 	 tappä 
tycka 	 tyckä 
unna 	 unnä 
vässa 	 vässä 
växa 	 vaksä 
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bräukt', -ädä 

fåist', -äd 

hälstä, hälsäd 
kåukt', -äd 
kauptä, -äd 
la'ntä, -äd 
lä*stä, -ädä 
lässt', -äd 
maintä, -dä, -ädä 
nämt', -dä, -ädä 
räckt', -ädä 
råikädä, pass. 
råiktäs 
släckt', -ädä 
släppt', -äd 

-äd 
ståttä, i 8  ståitäd 
sätt', -ädä 
söiktä, -ädä 
tapptä, -ädä 
tycktä, -äd 
untä, unnäd 
vässt', vässäd 
vakst', -äd  

bräuk' 

fåist 

hälst, häls' 
kåukt, kåukä 
kaupt 
la'nt 
läst, 
lässt, lässä 
maint 
nämt 
räckt, räck' 
råik' 

släckä 
släppt, släpp' 
sma'kt 
stått" 
sätt',19  sättä 
söikt 
tappt, tappä 
tyckt 
unt 
vässt 
vaksä 

bräukän, f. bräuki, 
bräukt 
(a•v)fåisn, 
f. -fåisi, -fåist 

kåuktar, kåukän 
kauptar, kaupän 
(äut)la'ntar 
(upp)lii'star 
lässtar, (äi)lässn 

n. nämt 

(ner)råikän, 
n. råikt 
släcktar 
(in)släpptar 
(fäin)smakän 
ståttar" 
sättar, sättn 
(under)söiktar 

(um)tycktar 

vässtar, vässn 
(uppvakstar), vaksn 

8. typen bo, fly, så etc. 

båu 
bråu 
fle*, fle'ä 
fla• 

båudä 
bråud' 
fle'äd 
fla•dä 

båut 
bråut 
fle'' 
flat 

flöi flöid' flöit 
glåu glåudä glåut 
gnåu gnåudä gnåut 
gråu grot [grå ut] 

söi söidä söit 
sa' sa'dä sa 't 
le* le'dä le't 
råu råudä råut 
snåu snåud' snåut 
spå' spå'dä spå't 
stråi stråidä, 

strådd' 22  
strå it, strå tt22  

bo 
bro, gnugga 
flea, töa 
flå 

fly 
glo 
gno 
gro 

sy 
så 
le 
TO 
sno 
spå 
strö 

bibåudar 
bråuän, n. bråut si 

fla*dar, fla*än, 
fia gän2°  

(undar)groän 
[-åu-] 
söidar 
sa•dar, sa•än 

råut si 
snåuän,21  snåudar 
spå•dar 
f. stråid, pl. 
(kriyg)stråddä22 
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III. Deponentia 

bitas 
finnas 
slåss 
fattas 

INF. 

bäitäs 
finnäs 
slas 
fattäs 

PRES. 

bäits 
fins, finnäs 
slas 
fattäs 

IPF. 

— 
fans 
slåus 
fattädäs, 
fattäs 

SUP. 

bäitäs 
finnäs 
— 
— 

hoppas håppäs håppäs håppädäs, 
håpptäs 

— 

kämpas, 
kappas 

kämpäs kämpäs kämpädäs, 
kämptäs 

— 

samlas sambläs sambläs samblädäs — 
svetnas svaitnäs svaitnäs svaitnädäs svaitnäs 
kännas kännäs käns, kännäs kändäs käntäs, kännäs 
minnas minnäs mins, minnäs mindäs minnäs 
nännas nännäs näns nändäs — 
skiljas skilläs — skildäs — 
skämmas skämmäs skäms skämdäs skämmäs 
idas äidäs äidäs äidäs äidäs 
lyckas lyckäs lyckäs lycktäs lyckäs 
tagas, ta'käs ta'käs ta' ktäs ta'käs 
brottas 
träffas träffäs träffäs träfftäs träffäs 
tyckas tyckäs tycks, tyckäs tycktäs tyckäs 
mötas möitäs möitäs möitäs — 
vistas vistäs vistäs vistäs vistäs 

IV. Om verbens olika ändelser 

1. Aktivum 
Infinitiven ändas i de fall där fornspråket hade -a här genomgående på -ä genom ändelse-

försvagning.23  
Presens ändas i såväl starka som svaga verb på -ar: bäitar biter, kastar osv., i enstaviga på 

-r: båur bor, sar sår etc. Andra person har i vissa, mest starka verb ändelsen -t el. -st: (däu) 
fart, fa't, fat (du) får, (däu) gi'rt (du) giver, glort glor, ga'rt går, gärt gör, hart, hart har, kanst 
kan, le'rt ler, råurt ror, säirt ser, sla'rt slår, skatt skall, särt säger, söirt syr, ta'rt tager, jäst är, 
vaitst, vaist vet, vitt vill. 

Imperfektum har tre ändelser, ibland alla tre samtidigt förekommande hos samma verb och 
från svaga i stor utsträckning inkomna hos de starka verben. 

ädä, vanligen apokoperad till -äd är den vanligaste och förekommer ensamt eller vid sidan av 
andra former hos både svaga och i många fall även hos starka verb: dräiväd drev, brautäd bröt, 
bindäd band, bjä'räd bar, jetädä åt, etc., baitäd betade, fylgäd följde, brännäd brände etc. 

dä förekommer i svaga och en del starka verb, varvid en förutsättning för -dä i förhållande till 
-tä brukar vara, att stammen slutar på sonor konsonant, särskilt 1, m, n, r: speldä spelade, 
tä'mdä tämjde, sva'rdä svarade, aigdä ägde, livdä levde. Hos starka verb, ex. bjä'rdä bar, 
kläivd(ä) klev, jaugdä ljög m. fl. 
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-tä förekommer i ett mindre antal, mest svaga verb och i några starka, då vanligen efter tonlös 
kons., men även efter 1, m, n: räckt(ä), söiktä, tapptä tappade, vässt(ä) vässade, fåistä föste, 
dailtä delade, untä unnade, maintä menade, gåimtä gömde. Ex. på starka: knäipt(ä) knep, 
sträikt(ä) strök. 

Andra person i ipf. har i vissa starka verb en egen ändelse -st: (däu) dråugst (du) drog, fickst 
fick, flaugst flög, fåurst for, ga'vst, gast gav, Uaugst ljög, raivst rev, sa'gst såg, s/åust slog, 
stalst stal, to'st [tåust] tog, varst, vast var, vanst vann. 

I ipf. pl. förekomma några enstaka rester av personböjning i ett par arkaiserande citat och 
ordspråk: druckum o. druckä drucko, satä sutto, a'tä åto. Se resp. verb i ordb. 

Supinum ändas i de allra flesta fall på -ä (ur -at, -it), sällan på -t. Stamvokalen hos starka 
verb på "svagstadiet" (i, u) är i en del fall bibehållen, men har ofta ersatts av infinitivens 
vokalism: bi'tä o. bäitä bitit, bundä o. bindä bundit, brustä o. bristä brustit etc. 

-t förekommer, ofta växlande med -ä, hos ett mindre antal starka och åtskilliga svaga verb: 
bjärt burit, hinnt hunnit, stjält stulit, säupt supit, brännt, dailt delat, frågt frågat, fyllt, glåimt 
glömt, håirt hört, kallt kallat, lift levat, svart svarat, tappt tappat etc. 

Imperativ har som regel enstavig form, hyll hölj, kaup köp, kall, mål, spar, vänt, men är av 
verb på -la, -na, -ra tvåstavig: rimlä, räcknä, vattnä. Till skillnad från infinitiven har imperativen 
(åtminstone numera) akut accent. 

Particip. Presens particip ändas (på grund av synkope av -a-) på -näs lagt till stammen: 
fastnäs fastande, glöidnäs glödande, gra'tnäs gråtande, ga'näs gående, huppnäs hoppande, 
kallnäs kallande, li'vnäs levande, launäs lönande, råunäs roende, säinäs seende, si'tnäs sit-
tande, stännäs stannande, vaksnäs växande, aignäs ägande etc. Av verb på -la, -ra förekommer 
dock mellanvokal efter stammen: fla'kränäs flaxande, ramblänäs ramlande, si'glänäs seglande. 
Såsom participiellt adjektiv, vanligen som förstärkningsord, förekommer former på -ande: 
blixtrandä, dundrandä, klingandä, vilka ej nödvändigtvis behöver vara lånade från riksspråket. 

Perfekt particip har i största utsträckning förallmänligat ändelsen -än från de starka verben. 
Stamvokaler som i, u, ha dels bibehållits, dels ersatts av infinitivens vokal: bi'tn, f. (a'v)bäiti, 
ri'vän o. räivän, spunn'n o. spinn'n, bu'dn o. bjaudn, kluän o. klauän, sku'rn o. skä'rn. Hos 
svaga verb, t. ex. frästn frestad, möitn mött, salin saltad, göidn gödd, bräukän brukad, båigän 
o. båigdar böjd, klappän klappad, kokän o. kåuktar kokt, lu'gän lovad, naikän o. naiktar nekad, 
skapän skapad, trampän trampad, väikän vikt, bråuän gnuggad, snåuän o. snåudar snodd, 
sa'än o. sa'dar sådd. Former på -dar, -tar, ex. (av)blastar avblåst, (upp)jälptar, klipptar, 
töintar gärdslad, brändar, byggdar, smöirdar smord, etc. 

Former på -äd äro sällsynta och torde bero på inflytande från rspr.: pl. förstainädä förste-
nade, förvandlädä, förvissnädä (o. förväisnä) förvissnade, så kalläd (o. kalln), tydräd (o. 
tydrän) tjudrad, umändräd omändrad. 

I neutrum av perf. part. förekommer en form med tillagt si sig, som mest användes vid 
opersonliga konstruktioner. Ex. 

breda, brett 
bro, brott, gnugga(t) 
bära, (av)buret 
dela, delt 
fösa, föst 
gynna, gynt, börja(t) 
göra, gjort 
kasta, -at 
köra, kört 

De jär braid si (smör på brödet) MK. 
Pipar [peppar] var int mik brot si de i [inte] MK. 
De bär [bara] int jär avbjär si MK. 
Håiä jär nå dailt si JK. Släku jär nå avdailt si JK. 
De jär fåis si däiksmuld yvar u kårt si grastain MK. 
Lains [hur] de jär gynt si JK. 
De bläir int mik gärt si JK. 
De har u vart kast si [skottat] så mang gangar JK. 
De jär kårt si göisl där upp, sum jär lägt si kring träii JK. 

91-849073 Laumålet 
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plöja, plöjt 
reda, rett (upp) 
ro, rott, åka kana 
rödja, (av)röjt 

taga, taget 

tyna, tynt 

När de jär plög si ansn [andragång], så .. JK. 
Da jär ä uppraid si u i årning ti drägä [fiskegarn] JK. 
De var mästn hul pa bredi, sum de va rot si pa gålvä JK. 
De sum vör har kårt haim jär snart släut, män vör har mair [ved] avrydd 
si JK. 
De jär tat si mang fiskar där MK. De jär tag si hul pa täunar [man har 
tagit hål på gärdsgårdarna] JK. 
U int jär de töint si [gärdslat] me skick MK. 

2. Passivum 
Inf. pass. ändas på -(ä)s: kalläs, minnäs, sa's, gi's etc. 

Presens på -äs el. -s. 1 motsats till inf. har presens åtminstone numera, akut accent, jfr 
Klintberg, Laum. kvant o. aks., s. 22, 29. Alltså inf. a'nsäs, drä''gäs, kla''gäs, pres. a' nsäs, 
drä"gäs, kla'gäs. Ex. på presensformen: ba'käs bakas, bi'däs bedes, bjaudäs bjuds, blåitäs 
blötes, brautäs brytes, brännäs brännes, bjä'räs bäres, föidäs föds, glåimäs glömmes, gä'räs, 
girs göres, håiräs, håirs höres, kåiräs köres, /i'väs levs, laupäs löpas, gås, me'läs mätes, nyttäs 
nyttjas, raidäs redes, räcknäs räknas, spinnäs spinnes, sir/äs säljes, väigäs viges, jetäs ätes, 
håisäs öses. 

Ex. på enstaviga former: gä's (o. gä'räs) göres, håirs, hårs (o. håiräs) höres, räivs rives, råus 
ros, säis ses, spö'rs spörjes, stråis strös, söis sys, tas tages. 

Imperfektum passivum bildas av starka och svaga verb genom tillägg av -s el. -äs till ipf. 
aktivum. Dock kan, på grund av det vacklande konjugationssystemet, ipf. pass. ha en från ipf. 
akt. avvikande form, ex. dämädä, men dämdäs till dä'mä dämma, jfr temata ovan. 

Starka verb ha i regel -s lagt till ipf. akt. utom i de fall, då ipf. pass. har helt svag böjning. 
Sådana fall föras här under svagt ipf. pass. Ex. bauds (o. bjaudädäs) bjöds, bars (o. bjä'rdäs) 
bars, dråugs drogs, draivs (o. dräivdäs) drevs, halts, hålts (o. haldäs, -ädäs) hölls, sa'gs sågs, 
sats satts, spants (o. spinnädäs el. spindäs) spanns, straiks (o. sträiktäs) ströks, tåus togs, a'ts 
(o. je'tädäs, jetäs) åts. Märklig är formen bantäs bands, jfr liknande supinformer nedan. 

Svaga och till svag böjning helt övergångna starka verb ha: 
ipf. på -ädäs. Ex. baitädäs betades, braidädäs breddes, brautädäs bröts, äldädäs eldades, 

färdädäs, föidädäs föddes (uppföddes), göidädäs göddes, kokädäs (o. kåuktäs), lu'tädäs lot-
tades, myldädäs myllades, nyttädäs (o. nyttäs) nyttjades, pra'tädäs, (o. pra'täs), raidädäs 
reddes, räitädäs "ritades", plöjdes, räuskädäs ruskades, siktädäs finmaldes, släitädäs slets, 
smältädäs smältes, sättädäs sattes, vändädäs (o. vändäs), yppnädäs öppnades. 

ipf. på -däs. Ex. brändäs, daildäs, dämdäs, färgdäs, fy'rdäs fårades, glåimdäs, gyndäs (o. 
gyntäs) begyntes, gärdäs gjordes, hälldäs, hårdäs, håirdäs hördes, kalldäs kallades, kardäs 
kardades, laigdes lejdes, laidäs leddes, livdäs levdes, läggdes lades, maldäs, meldäs mättes, 
plögdäs, ringdäs (o. ringädäs), räivdäs revs, rulldäs, röimdäs rymdes, rändäs, säildäs silades, 
skaldäs skalades, skodäs skoddes, skrivdes skrevs, skräudäs skruvades, skäurdäs skurades, 
skä'rdäs skars, smälldäs, snodäs snoddes, spe'ldäs, spoldäs, ställdäs, stråddäs, stråidäs 
ströddes, söidäs syddes, sa'däs såddes, sa'gdäs sågades, sägdäs sades, sälldäs såldes, saumdäs 
sömmades, taldäs, träivdes trivdes, tråudäs troddes, tändäs tänjdes, väigdäs vigdes, väildäs 
vilades, vä'Idäs valdes. 

ipf. på -täs, ex. baltäs bakades, brå'ktäs, flyttäs, gåimtäs gömdes, kastäs, klipptäs, 
knäpptäs, kauptäs, laiktäs, löistäs lystes, la'ntäs lånades, /ä'stäs, /ässtäs lassades, /åimtäs 
lämnades, /åistäs löstes, nämtäs nämndes, picktäs, päustäs pustades, rasptäs, råuptäs ropades, 
rältäs räfsades, råiktäs röktes, sjusstäs skjutsades, skra'ptäs, sle'ptäs släpades, soptäs, späik- 
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täs spikades, staiktäs, tårktäs, tramptäs, träffläs,  tråsktäs (o. tråskädäs) tröskades, täcktäs, 
valktäs, håistäs östes. 

Supinum passivum ändas: 
på -äs (ur -ats-, -its), alltså till formen = inf. 

Ex. drergäs (o. dras, dra'ts)24  dragits, fy/gäs följts, ringäs ringts, s/äitäs slitits, speläs spelats, 
stöiräs styrts, ställäs ställts, tårkäs torkats, träffäs träffats, töinäs "tynats", gärdslats, väntäs 
väntats. 

på -ts, ex. gärts gjorts, hints hunnits, hårts (o. hårtäs) hörts, talts (o. taläs, tals) talats. 
på -täs, ex. gyntäs begynts, käntäs känts, läggtäs lagts, röirtäs rörts. 

NOTER 

I  I bet. Visby heter det böin. 
2  Jfr ä. da. lOgh (Kalkar), fsv. lögh (Söderwall), ä. sv. 
lö(ö)g(h). 
3  Stark o. svag ipf. form i bet. hoppa; endast svag i bet. 
gro; dock: sprugän, grodd. 

Noreen, Aschw. Gr §530, anm. 1 ansätter en pres. 
konj. form *hiolp, runsv. hiulbi, Liljegren, Runurk. nr 
1116. Jfr Og!. runinskr. s. 112. 
5  I bet. hungrig. 
6  Enstaka gång. 
7  I bet. befruktad (om ägg). 
8  P. pf. tru'dn, befruktad (om ägg), trol. rest av ett trupa, 
fsv. trudha, is!. st. v. tropa, trap, tropinn. 
9  aitt > att, se Gutamålet I §49. 
I° oytt > ått, se anf. arb. §58: 2. 
" oyrd, oyrt > ård, årt, Gutamålet 1 §58: 1. 

12  Rest av stark böjning, bet. hungrig. 
13  Alltså, att döma av den akuta accenten, den äldre 
formen, ej apok. form. 
m  aid, ait > add, att, se Gutamålet I, §49. 
" 	valdar är säkerligen rspr. 
16  Om älp> ölp o. d. se Gutamålet I §27. 
17  Om oy >åldd, tt, se anf. arb. I §58. 
18  Se not 10. 
19  Då accent ej är utsatt på sup. sätt, vet man ej, om en 
äldre enstavig form (motsv. sv. satt) möjligen föreligger. 
20  I bet. oflädrad m. m., rest av stark böjn., fsv. flagin. 
21  I bet. medsolsvriden, om trä. 
22  Se not 17. 
23  Gutamålet II, §1, n). 
24 a-formerna bero väl på rspr.-inflytande. 



• 

<Att 

Jtt- 

FY 

t, 

V9SM 

k Wk,  - 

_St 

ttr' 

4.1 
k.--NEW7 .< 	 - 	 •1'• -•_ • 

;t4 



RÄTTELSER OCH TILLÄGG 

F. förste arkivarien fil. dr Nils Tiberg läste så länge hans krafter räckte till varenda rad i varje 
utgivet häfte av ordboken och meddelade redaktören tryckfel och andra onöjaktigheter. Efter 
honom har inte någon annan hjälpsam läsare anmält tryckfel till redaktionen. Därför finns 
betydligt färre rättelser noterade från och med häfte 15, dvs. sidan 1001. 

SID. 	RAD 	STÅR 	 RÄTTELSER OCH TILLÄGG 

	

XV b 24 upp. 	 gl = gammal 

	

XV b 26 upp. 	 h. e. = hoc est, det är 
h. 1. = hoc loco, här i betydelsen 

	

XVI a 4 upp. 	 0. F. = Olssonsfar 
0. M. = Olssonsmor 

	

XVI a 11 upp. 	 pl. tt. = pluralis tantum, endast i pluralis 

	

XVI b 12 upp. 	 transl. = translatio, i överförd bemärkelse 

	

XVI b 19 upp. 	 v. n. = verbum neutrum, intransitivt verb 

	

XVI b 25 upp. 	 )( = motsats 

	

XVI b 25 upp. 	 <= uppkommet ur 

	

XVI b 25 upp. 	 4. Socknar Vaml. = Vamlingbo 

	

1 a 	25 upp. 	abc, 	 abc 

	

Ib 	11 ned. 	s. 	 s. m. bf. aftnän, pl. aftnar (avh.) 

	

2a 	8 upp. 	 -ryd s. aftånröid JK [aftonrodnad]. Ex. se hatt s. 

	

Sa 	8 upp. 	 amma s., ex. se  tjänst-lyd s. 

	

5a 	8 upp. 	 amma v., ex. se  mamm-ban s. 

	

8b 	20 upp. 	it 	 ti 

	

9a 	16 ned. 	 -gift a. ansngiftar, 'gift för andra gången' (avh.) 

	

10 b 25 upp. 	antecknar si 	anteknar si 

	

12 a 20 ned. 	 -sint a. argsintar (avh.) 

	

13b 27 ned. 	astufammaur 	astufammåur 

	

15b 	2 upp. 	 — "Att" avslutande en mening, ex. se  rak-ryggad a. 
och stinn a. 

	

16a 	1 upp. 	JK! 	 JK. 

	

16a 28 upp. 	digt OL. 	 digt] OL. 

	

17b 	4 upp. 	s. 	 s. a'kusäin (avh.), 

	

17b 	17 upp. 	bf. -ä 	 bf. -ä, 'stålbeläggning' (avh.), 

	

18a 	4 upp. 	 -ruta s., ex. se  åbrodd s. 

	

18b 	11 upp. 	 -sylispett s. avsödspit (skom.), 

	

18b 	14 upp. 	 -sända v., ex. se  lördag s. 

	

20a 	7 upp. 	spillkum 	 spilkum 

	

20a 	18 upp. 	 (?)backa v. [i förb.] b. pa, ex. se  öka (på) v. 

	

20a 	21 upp. 	 [Särsk.] 'avsats el. mindre upphöjning', ex. se  knöl 
s. 

	

21 a 22 ned. 	ba'käst, 	 ba'käst, bakast OL 

	

21 b 22 ned. 	-köt 	 -kot (-köt) 

	

23a 	1 upp. 	Sankädn 	 Sankändn 

	

23a 11 upp. 	baltäs 	 ba'ktäs, bakdäs 

	

23 a 8 ner. 	baldming 	 bakning 
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SID. RAD 
	

STÅR 
	

RÄTTELSER OCH TILLÄGG 

9 ner. 
3 upp. 

21 ner. 
26 upp. 
23 ner. 
5 upp. 

23 ner. 

15 upp. 
16 upp. 
24 upp. 
12 ner. 
6 ner. 

1 upp. 
14 upp. 
17 upp. 
5 upp. 
5 ner. 
5 upp. 

20 upp. 
22 upp. 
19 upp. 
6 ner. 

21 ner. 
19 upp. 
24 ner. 
23 ner. 
19 ner. 
8 ner. 

25 upp. 
ner. 
upp. 
ner. 
ner. 
ner. 
upp. 
upp. 
ner. 
upp. 
ner. 
upp. 
ner. 
upp. 
upp. 
ner. 
upp. 

häst-, katt- o. stjärt-ball. 
upp 
bans-ölssäng 
-plåster bi'kplå'ster (avh.) 
], 'umgängeskrets' (avh.) 
bihOft, behövä, 
-skarp a. n. bainskarpt, hart sum bain el. stamn 
JK(U). 
-söt a. baisksöit (avh.) 
baisksöit-apald 
-Ii, 'välvillig' (avh.), 
-ut, 'mycket, dugtigt' (avh.), 
bistöir, bestör 
kladda, 
p.pf. 
namni 
bidevind s. bedivinn JK. 
bindäs 
bitning s. bäitning f., [ex. se  spikborrsjärn 8.], 
i'; '(båt)stäf' (avh.) 
s. m. även n. [Ex. se klo s.] 
-stiltje s. m. bf. blikstiltn. Ex. se väder s. 
att 
-målen 
tunt 
grannlag-, 
stånga-, vad-, vår-, 
bokstavar 
n. -ä, 
båumä 
bomullstyg] 
båundskå 
lätt-, sträv- o. ut-brukt. 
(lie-)baken 
bry'täd, 
bryttjare s. se tun-bryttjare. 
'linbråka' (avh.) 
malörts-, siraps- och 
bröd]. 
lom-(bult) 
grastainar 
langs-at 
an-, log- och 
langs-at 
så äimän 
bämbig a., se tjock-bämbig. 

23 b 
25 a 
27 a 
28 b 
29 a 
31 a 
32 b 

34 a 
34 a 
34 a 
34 b 
34 b 
39 a 
39 a 
39 a 
39 b 
39 b 
41b 
42 a 
42 b 
45 b 
46 a 
49 a 
51b 
53 b 
53 b 
54 a 
54 a 
55a 
55 a 
56 b 
68 a 
69 b 
71b 
72 a 
72 b 
75 a 
76 b 
79 b 
82 b 
82 b 
84 a 
86 b 
90b 
91a 

häst- o. katt-ball. 
up 
ban-sölssäng 

bihOft, 

baisksöita-pald 

-ut 
bistöir 
kladda 
I). 	f• 
nammi 

bindäs 
bitning s. f. 

s. m. 

at 
-målad 
tunnt 
grannlag, 
stånga-, vår-, 
bokstävar 
n. ä, 
blåumä 
bomullsty] 
båundska 
lätt- o. sträv-brukt. 
(lie-) baken 
bry'täd 

[linbråka] 
malörts- och 
bröd. 
lomme-
graistainar 
lang-sat 
an- och 
lang-sat 
på äimän 

19 
18 
19 
8 
3 
9 

20 
6 

28 
21 
25 
24 
5 

13 
27 
3 
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SID. RAD 	STÅR 	 RÄTTELSER OCH TILLÄGG 

92a 	8 upp. 	bar, 	 bar äv. bur [ex. se  vårfolkskarl s.], 

	

93 b 21 ner. 	Se ill. 	 Se ill. till tröskvandring. 
101a 21 ner. 	 -sinäring s., ex. se  närings. 
108a 9 ner. 	Da 	 De 
108b 24 ner. 	 I dännä haust, se tidlig a. 
111 a 6 ner. 	djauspum 	 djaupspum 
112a 	6 ner. 	[Se ill.] 	 [Se ill. till hall-borr.] 
117 a 20 ner. 	Fån-gardsbackän 	Fån[g]-gardsbackän 
118 b 6 upp. 	Drickbyttä 	Drickbytti 
118b 20 ner. 	]. 	 I, 'tunntapp' (avh.) 
122a 27 ner. 	sup. dru'p, 	 sup. dru'pä 'droppat' (avh.), dru'p, 
122a 10 ner. 	 drypning s. draupnigg, 'droppande' (avh.). 
124a 24 upp. 	 [du pron.] Bra ex. se  rasande p. a. 5). 
124b 27 upp. 	på 	 pa 
127 a 16 upp. 	 Se även rund-durkslag s. 
127b 	2 ner. 	'spindel- 	 'spindel- 
128 a 27 ner. 	dygdur f. 	 dygdur, f. 
135b 	3 upp. 	 Död sakar, ex. se  skjutsa v. sid. 1083. 
136a 19 upp. 	MK. 	 MK. Döim äut ngn (sägt att dän u dän har gjort 

någä). De jär int värt ti döim äut någän (OL)MK. 
140a 12 ner. 	Väilaikän 	 Vällaikän 
144a 14 ner. 	-sllåga 	 -silåge 
144b 20 ner. 	elfte räkn. 	 elfte räkn. ältä (avh.), 
147b 	2 upp. 	f. dainu, 	 f. dainu, nainu (se hissen pron.), 
150b 21 upp. 	aindast 	 aindäst 
154 a 22 ner. 	aitlaimar 	 aitlaimar, -rar (ex. se  ut-sockne s.) 
156b 	3 ner. 	ranunculoides 	ranunculoides). 
162a 23 upp. 	 -limmad p. a. f. fastläimi. Ex. se hud-fast a. 
166a 2 upp. fämstainår 	fämstainråir 
166a 20 upp. 	OL. Jfr halv-femte. OL. 
170a 	8 upp. 	 funnäs. 	 funnäs äv. finnäs. Ex. se täppa s. 1. 
172b 	1 upp. 	s. f. 	 s. fiskakälling JK f., 
182a 25 ner. 	-anglejtofsa 	-angleltofse 
182 a 24 ner. 	 fiundräagglätåpså 	fiundräagglätåpsä 
187a 18 upp. 	halm-fläta. 	halm- o. tåt-fläta. 
190b 11 ner. 	 superi. äv. fåudräst JK (se ogräs-näm a.) 
194 a rubr. 	framköt 	 framkot (-köt) 
194a 	7 upp. 	-köt 	 -kot (-köt) 
194a 25 ner. 	 -roddare s. framråudarä m., jfr bak-roddare s. 
198b 	6 ner. 	JK. 	 JK. Fraus ti stål. Se stål s. 
209b 22 ner. 	far ör 	 fa ör 
215b 10 upp. 	JK. 	 JK. 3) [vid bindning av flundrenät: att fästa tråden 

vid "nätbyrn"] MK. 
218 a 2 ner. 	arbets-för 	 arbets- o. räkning-för. 
228 a 19 upp. 	förlorad 	 förloräd 
230b 18 upp. 	in ta 	 int ta 
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SID. 

236 b 
237 a 
239 a 

RAD 

14 ner. 
14 ner. 
9 upp. 

STÅR 

239b 10 ner. sko- 
245a 24 upp. på 
245b 27 ner. varpan 
262b 8 upp. 

277 a 11 upp. Gräisäutskärärä 
277 b 1 upp. slo s, 
278 a 12 ner. upästbandn 
278 b 10 upp. ham-plerät 
285 b 27 ner. i vartannä i 
288 a 12 upp. gra'vnä. 
296 a 8 upp. 
297 a 25 upp. 
300 a 27 ner. 2) 
300 a 21 ner. JK. 
302 b 27 upp. tjugäfåir 
312a 10 upp. gärt si, 
315 a 8 ner. 

321b 10 upp. 
321b 13 upp. 

322b 19 upp. 
323b 15 upp. 

324a 18 upp. 
329a 25 upp. handsleti 
331a 7 upp. hank" 
335a 1 upp. JK. 

335 b 28 upp. längre 
336 a 24 ner. De var 
336 b 6 ner. tårrä JK. 
342 b 20 upp. JK. 
345 b 27 ner. 
348 a 11 upp. 

352a 13 ner. att 
355 b 28 ner. (fas-)täuu 

RÄTTELSER OCH TILLÄGG 

förtjucksän; förtugsn, f. -i MK, 
fijäutn JK. 

-spång s. f. pl. bf. fåis-spängnar. Dragställning till 
fåisn el. fåis-spängnar MK. 
sko-, 
pa 
varpen 
glynting s. glynting m. el. sårkglynting [pojk- 
slyngel]. Jfr det troligen felskrivna slynting s. 
Gräisäutskärarä 
slo s. 
uppästbandn 
hamp-lerät 
um vartannä äi 
gra'vnä, -grävnä. 
p. pf. f. äv. ga'i, n. äv. gaä 
Ga i skaft [gå i strå; om säd]. 
2 a) 
JK. b) sluta till, draga åt. Ex. se knut s. 
tjugåfäir 
gärt si, p. pr. gärnäs. Ex. se liv s. 
-lina [förkortn. av hackelse-maskinlina] s. f. bf. 
hackälsäläinu. Ex. se stjärn-hjulkant s. 
-femte räkn. hall Jämt' (dalar), [4½ daler]. 
-fjärde räkn. hallfjä*rd, hall fjärd [3 1/2]. K. kaupar 
träiskoar a mi u betala mi hall fjärd dalar parä JK. 
Pa de dagar plögäd vör upp hallfjärd tunnland JK. 
-nittonde räkn. hallnittndä val [18 1/2  val]. 
-tredje räkn. halltri'd, hall tri'd [2 1/2]. Vör had int 
sat mair n halltrid tunnå JK. Ex. se äv. huv s. o. 
kork s. 
-yllen a. Ex. se släp-kläder s. 
hannsleti 
hank") 
JK. U mån'n sto .. yvar sjöän .. sått sjöän var 
såsum säi pa a gull u silvar hav JK. 
lägre 
Da var 
u havräköislingar tårrä JK. 
JK, hämmni JK(U). 
hige s. se svim-hige s. 
(?)hisa v. ipf. häisäd [hetsa (upp), pigga (upp)]. Ja 
kåm ti tal um trullhistoriår u häisäd upp källingar 
JK. 
at 
(fas-)stäuu 



357b 13 upp. 

357 b 
358 b 
358 b 
369 a 
389 a 
392 a 
394 b 
400 a 

ill-h 6 
419 b 
421 b 
421 b 

426 b 
428 a 
431 a 
436 a 
449 a 
451 b 

29 upp. 
5 upp. 
5 ner. 

14 upp. 
9 upp. 

20 upp. 
20 upp. 
1 ner. 

s. 5 
11 upp. 
24 ner 
15 ner. 

27 upp. 
11 ner. 
18 upp. 
24 upp. 
18 upp. 
18 upp. 

-aktig 
JK. 
-skorka 
tet ut 
ning; 
skuldrorna. 
-kråka 
-tidsikväll(ar) 
a [tistel] 
pl. iyg' , 
a. superi. best. 
2) adv. (förstärk- 
ande). 
jaga driva 
bäi gröin 
n. 
bredden 
kannåun 
MK. 

17 upp. 
21 upp. 
16 upp. 
20 upp. 
14 ner. 
23 ner. 
8 ner. 

19 ner. 
15 ner. 
11 ner. 
27 ner. 
29 upp. 
29 upp. 
13 ner. 
12 upp. 
11 ner. 
11 upp. 
26 ner. 
11 upp. 
21 ner. 
24 upp. 
13 upp. 
22 ner. 
26 ner. 

MK. [Se ill.] 
se tjuga s.] 
båtgarns-, 
[Se ill.] 
bod-, 
1) 
yva-rains 
-gryns gröt 
-gryns gärning 
-gryns korn 
klava s.] 
slarbete 

lar] 
ten spann 
JK. [Se ill.] 
blai 
lätt-, 
JK. 
sundsäkväldar 
me.' 
-pass 
nöja 
respr. 

472 b 
472 b 
477 a 
486 b 
491 a 
500 b 
504 b 
510 a 
510 a 
510 a 
523 a 
524 a 
524 a 
550 a 
558 a 
579 b 
583 a 
587 a 
587 b 
588 a 
597 a 
608 b 
629 b 
632 a 

1853 

SID. RAD 	STÅR 	 RÄTTELSER OCH TILLÄGG 

hopp-rand s. pl. håpprändar [rand i vävt tyg, då 
garnet bitvis hoppat upp] (SAOB). 

hor-aktig 
JK. Jfr led-märke. 
— host-skorka 
tet u 
ning]. 
skuldrorna]. 
-kraka 
-tidsikväll(er) 
c [tistel] 
pl. iyg' , ingän (D, 
a. o. adv. superi. innärst, best. 
2) adv. a) Än gurkbit [korkbit] innärst i krungän för 
att bålin skall ståit bättar JK(U). b) (förstärkande). 
jaga, driva 
bläi gröin 
n. vanl. m., bf. -väidn, [ex. se  moss-tuva], 
brädden 
kannåun 
MK. Staurar ställäs för de mästä me storändn uppat, 
när di jär karnä MK. 
MK. 
se tjuga s.] [Se ill.] 
båtgarns-, förlöpar-, 
[Se ill. till vatten-såg.] 
bod-, dubbel-, 
I. intr. 1) 
yvar-ains 
-grynsigröt 
-grynsigärning 
-grynsikorn 
klava s.] Slantar s. "lag kronå", jfr pytsa v. 
-slarbete 
1 /41, 1 /4.5 
lar) 
tenispann 
JK. 
bläi 
kär-, lätt-, 
JK. — Bildl., ex. se  påsk-ägg s. 
sundäskväldar 
me.' [Se ill.] 
-pasa 
noja 
rspr. 



1854 

SID. RAD STÅR 

633b 11 ner. pl. -ar 
634b 12 ner. har 
640a 17 ner. langraiså; 
643 a 12 upp. män 
645 a 11 upp. ningän, 
645b 11 ner. hyn-säistar 
647a 22 ner. bräuka 
647a 16 ner. lägre 
652b 9 ner. 
659a 28 ner. påikår 
669a 13 ner. 3) 
669b 7 ner. traska 
672a 28 upp. väs- 
673 a 7 upp. år tvaitar 
674b 19 ner. låig-skrut 
674b 17 ner. låi-skrut 
674b 14 ner. värt 
674b 13 ner. låi-skrut 
675b rubr. kövkoja 
676 b 1 ner. magar 
679a 2 ner. Jfr fin- 
680a 4 upp. [Se ill.] 
682a 17 upp. man. 

682a 19 ner. på', 
690a 16 upp. tröskverket]. 
722a 18 upp. han 
825b 8 upp. JK. 
831a 22 upp. a) [i liknelser]. 
855b 3 ner. 1977 
856a 18 ner. pinstniljå 
872a 20 upp. sp. 
887b 5 upp. JK. 
892a 3 ner. 
924b 19 upp. JK. 
928b 24 ner. 1971 
928b 21 ner. var 
956a 10 ner. sam-blädäs 
962b 21 upp. Aisläggar 
963 b 8 upp. snökastning) 
980a 12 upp. räklid 
980b 8 ner. JK(U). 
981 b 17 ner. Årkar 
982 b 15 upp. sått nändäs 
993 a 24 upp. täiv 

1003 b 10 upp. skummaken 

RÄTTELSER OCH TILLÄGG 

pl. -år 
ha 
langraiså, 
mäin 
ningän 
hyns-äistar 
bräukä 
längre 
Låim igän [lämna igen], ex. se  rest s. 
päikår 
2) 
trassla 
väss- 
år, tvaitar 
låigsk-rut 
låisk-rut 
vart 
låisk-rut 
lövkoja 
magart 
Jfr sam-mala, fin- 
[Se ill. till väder-kvarn.] 
man, män. De jä skillnä pa lort u pannkakå, sum 
män bräukar sägä JK. 
på' 
tröskverket]. Ex. se skopa s. 
kan 
JK. -fasad s. bf. årjåfassadn. Ex. se ståtlig a. 
[Särsk.: i liknelser]. 
1877 
pinstliljå 
s. 
JK. Pa levädar. Ex. se lä-väder s. 
-yrka v. ipf. pasrkäd. Ex. se yrka v. JK(U). 
JK. [Se ill.] 
1917 
va 
samb-lädäs 
Äisläggar 
snökastning] 
räcklid 
JK(U). [Se ill.] 
Årkår 
sått n nändäs 
läiv 
skummakan 



1855 

SID. RAD STÅR RÄTTELSER OCH TILLÄGG 

1004 a 20 ner. dar var där var 
1004 a 6 ner. görä gara 
1005 a 13 ner. a pl. a. pl. 
1013b 28 upp. än -än 
1024 a 23 upp. sple' -sple' 
1032 b 22 upp. pron, pron. 
1060 a 16 ner. m. m., 
1068 a 29 upp. skatterä. P. pf. skatterä, p. pf. 
1074 b 25 upp. n skiftning n skifting 
1095a 6 ner. (OL)MK. (OL)MK, skållkä JK(U). 
1123a 13 upp. v. 2 a. 2 
1123 b 25 upp. skOns skOns 
1126 b 19 ner. häpän käpän 
1135b 12 ner. ginumvaitar ginumvatar 
1170 a 16 upp. langar MK. langar MK. [Se ill.] 
1188b 6 ner. vedlriva -vedlriva 
1188 b 5 ner. -vedsl- -veds' 
1189 b 3 ner. smäckl- smäck' 
1201b 21 ner. nårmar nårmår 
1226 a 28 ner. m. bf. su'd n m., bf. su'd n, 
1244 a 8 ner. spinnäräi spinnaräi 
1257 a 11 ner. bf. i. bf. -i. 
1270b 18 ner. -husl- -hus 
1275 a 15 ner. starta v. Ex. se släd-parti s. 
1277 a 7 ner. straik- staik- 
1286b 5 upp. -nål(s)l- nål(s)j 
1293 a 14 upp. verum anisatum 
1297 b 25 ner. bf. -i. 
1322b 13 ner. strä' up strä'up 
1325a 11 upp. JK(UD). JK(U). 
1331b 9 ner. Varför Vaför 
1344 b 9 ner. ipf. 

sup. 
komp. 
superi. 

1373b 23 ner. s. a. 
1391 b 7 upp. sväinläggå sväinlä'gå 
1394b 3 upp. svärarbetä svårarbetä 
1395b 5 ner. Alskogän Alskskogän 
1403a 20 upp. äd -äd 
1441a 23 upp. int, för int för 
1443b 12 ner. seiim' säim', 
1446a 16 ner. -andlig -slandlig 
1473 a 23 ner. ti kväld ti kväld(n) 
1482b 12 ner. -häfte -slhäfte 
1505a 20 ner. styckän, u så var di 

bägg täu självä JK. 
styckän; di had en tjänstdräng 
självä u banlaus da ännu JK. 

1510b 26 upp. är ör 

u så var di bägg täu 



1856 

SID. 	RAD 	STÅR 	 RÄTTELSER OCH TILLÄGG 

1518a 	6 upp. 	a 	 a. 
1568a 18 ner. 	Ja dän 	 -klövad p. a. pl. tväiklaunä. Ja dän 
1585a 12 upp. 	(ou) 	 (ou [=fr. ou, ex. fou]) 
1587 a 22 ner. 	Vendell 	 Vendell, Ordb. över de östsv. dial. (1904) 
1597b 	3 ner. 	täilhul 	 tåilhu'l 
1600a 25 ner. 	u' 	 -u' 
1605a 	1 upp. 	 -stol s. undaståul. Sit pa undaståul [en sällskapslek] 

JK. 
1609a 25 upp. 	iginum JK. -stol 	iginum JK. -strikning 

s. Sit pa undastol [en 
sällskapslek] JK. -strik- 
ning 

1612a rubr. 	ugn 	 ung 
1640a 	8 ner. 	-äut- 	 äut- 
1640b 24 ner. 	väder 	 -väder 
1657a 	3 ner. 	ipf. -d, 	 ipf. -äd, 
1658 a 25 ner. 	bölgh-ankäl 	bölg-hankäl 
1660a 29 ner. 	säväl 	 såväl 
1665 a 10 ner. 	debläir 	 de bläir 
1673b 28 ner. 	2) 	 a) 
1678a 22 upp. 	s, 	 s. 
1680a 8 upp. 	mark- 	 mark 
1695a 2 upp. 	puk-, 	 puk- 
1720 b 	1 upp. 	v. 	 v. 1 
1787a 16 upp. 	MK. 	 MK. Ja kännar int till någu historjå um någän, sum 

har fat atvarsl JK. Ner L. hård de, så gick han ti 
bakas igän, för de var atvarsl han hårde. 



EFTERORD 

Vid avslutningen av Ordbok över Laumålet på Gotland vill jag tacka dem 
som medverkat vid ordbokens utgivning. Professor Ingemar Olsson, 
Stockholm, har genomläst hela arbetet i korrektur och gjort värdefulla 
påpekanden, för vilket jag är honom mycket tacksam. Den tyngsta 
bördan har burits av arkivarien fil. mag. Margareta Källskog, som läst 
ordboken mot manuskript, svarat för layout av illustrationshäftena och 
texten till illustrationerna i de sista häftena och därutöver skött alla 
förbindelser med tryckeriet. Hon har därvid utfört ett mycket noggrant 
och värdefullt arbete, för vilket jag är henne djupt tacksam. Vidare 
tackar jag byråassistent Inga-Lill Druvaskalns, som noggrant och skick-
ligt har renritat ordbokens alla tecknade illustrationer efter M. Klint-
bergs skisser. Förutvarande och nuvarande chefer vid Dialekt- och 
folkminnesarkivet, professor Folke Hedblom och docenten Erik Olof 
Bergfors, tackar jag båda för att de haft sin dryga andel i omsorgen om 
arbetets planläggning och ekonomi. 

Huvuddelen av tryckningskostnaderna har täckts av anslag från Sta-
tens humanistiska forskningsråd och dess efterföljare Humanistisk-sam-
hällsvetenskapliga forskningsrådet. Sedan den 1 juli 1982 har ansvaret 
för tryckningens bekostande åvilat nämnden för dialekt- och ortnamnsar-
kiven samt svenskt visarkiv. Bidrag har dessutom under hela utgivnings-
tiden utgått från Gotlands kommuns kulturnämnd och under en följd av 
år från Magn. Bergvalls Stiftelse. För dessa anslag tackar jag varmt. 

Uppsala i mars 1985 

Herbert Gustavson 
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